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Sammanfattning 
Syftet är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med inslag av 
centrumverksamhet och park i anslutning till fotbollsarena. I syftet ingår också att 
reservera yta för ett underjordiskt dagvattenmagasin.  

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för staden, Norrköpings 
kommun (antagen av kommunfullmäktige 2017). 

Planförslaget möjliggör för cirka 300 - 350 bostäder, men inslag av 
centrumverksamhet, i ett centrumnära läge. Stor omsorg läggs på gestaltning av 
ny bebyggelse och angränsande allmänna plats; gata, torg och park. Området ska 
bidra positivt genom att föra in stadskvaliteter till närområdet. 

Frågor som behöver beaktas särskilt är hur detaljplanen kan möjliggöra en fortsatt 
utveckling av stadsutvecklingsprojektet Västra staden, som syftar till att utvidga 
innerstaden söder om Södra Promenaden. 

Genomförande av detaljplanen innebär att kostnader för utbyggnad av allmän 
plats i form av gata, park och torg uppstår. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Beskrivning av ändringar som gjorts i planbeskrivningen finns i 
samrådsredogörelsen och i utlåtandet. 
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1. Inledning 
1.1. Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser och illustrationer 

Till planhandlingarna hör även: 
 Planbeskrivning 
 Behovsbedömning 
 Samrådsredogörelse (vid granskning) 
 Granskningsutlåtande (vid antagande) 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning  
 Gestaltningsprogram 
 Illustrationskarta 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2. Om detaljplaner 

Vad är en detaljplan? 
Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 
bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 
när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Planprocessen   
En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 
vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 
detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 
besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 
handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 
förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 
standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 
plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Standardförfarande 
I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas standardförfarande, enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015, se figur 1. 
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Planprocessen genomgår flera faser som sker enligt beskrivning nedan och figur 
1. 

 
Figur 1. Planprocessen, standardförfarande. Illustration: Norrköpings kommun. 

Program 

För att underlätta detaljplanearbetet kan ett program göras innan en detaljplan 
påbörjas. Programmet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 
utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 
program kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen 
eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar flera framtida 
detaljplaner. 

Samråd 

I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 
fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget. 

Granskning 

Efter samråd bearbetas planförslaget och ställs sedan ut för granskning. Det finns 
då ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. 

Antagande 

Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige eller av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 
kommunfullmäktige. 

Överklagande 

När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 
detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 
lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 
heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 

Laga kraft 

En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 
detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 
ha valt att överpröva beslutet. 
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2. Planens huvuddrag 
2.1. Planområdet 
Planområdet är cirka 2,6 hektar stort och ligger centralt i Norrköping, inom 
stadsdelen Såpkullen angränsande stadens största fotbollsarena. Planområdet 
avgränsas av Ektorpsgatan i väst, Skarphagsleden i söder och omfattar 
grönområdet Helgeberg i öst. Planområdet består idag av en logistik-/säkerhetszon 
tillhörande fotbollsarenan i norr, en tidigare fotbollsplan med tillhörande läktare 
och ett kuperat grönområde i öst. 

Planområdet består av fyra fastigheter; Supporten 1 och Såpkullen 1:2 som ägs av 
AB Norrköpings Idrottspark, och Såpkullen 1:1 samt 1:6 som ägs av Norrköpings 
kommun. 

 

Figur 2. Planområdet markerat med streckad plangräns i svart. Orienteringskarta uppe i 
hörnet med planområdets (röd yta) lokalisering i Norrköping. Bild: Norrköpings 
kommun, 2022. 
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Figur 3. Fastighetsindelning inom planområdet.. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

2.2. Planens syfte och bakgrund 
Syftet är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med inslag av 
centrumverksamhet och park i anslutning till fotbollsarena. I syftet ingår också att 
reservera yta för ett underjordiskt dagvattenmagasin.  

Det är två plansökanden inom detaljplanen som inkommit med planansökan vid 
olika tillfällen. 2015 inkom AB Norrköpings Idrottspark med en planansökan om 
att utveckla delar av deras fastigheter Supportern 1 och Såpkullen 1:2. HSB 
produktion AB har ett planavtal sedan 2008 och markanvisning för Såpkullen 1:6 
sedan 2007. 

I samband med att dåvarande stadsbyggnadsnämnden (nuvarande 
samhällsplaneringsnämnden) gav ett positivt planbesked togs beslut om att 
inkludera det pågående planärendet detaljplan för delar av fastigheterna 
Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i 
Norrköping i Detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom 
Såpkullen i Norrköping. Det pågående planärendet var en del av ett större 
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planområde som sedan bröts ut, där den andra delen vunnit lagakraft 2013 och 
idag resulterat i bebyggelsen längs med Albrektsvägen.  

I det pågående planärendet har HSB produktion AB planavtal sedan 2008 och en 
markanvisning för Såpkullen 1:6 sedan 2007.  

2.3. Planförslag 
Planförslaget är en del av stadsutvecklingsprojektet Västra staden som syftar till 
att bygga ut innerstaden söder om Södra Promenaden. Planförslaget innebär två 
nya bostadskvarter med viss centrumverksamhet utmed Ektorpsgatan samt fyra 
punkthus i slänten mot Helgeberg. Inom planområdet planeras även för en ny 
närpark uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg samt en yta för ett 
större dagvattenmagasin inom fotbollsarenans säkerhetszon. Totalt innebär 
förslaget cirka 300 - 350 nya bostäder med inslag av centrumverksamhet, främst 
mot Ektorpsgatan. 

De två bostadskvarteren är slutna mot Ektorpsgatan men öppnar upp sig mot 
lokalgatorna. Bostadsgården anläggs över nedgrävda parkeringsgarage. 
Bebyggelsen varierar mellan fyra till sex våningar och har upphöjda entréplan för 
att möjliggöra verksamhetslokaler samt få en stadsmässig utforming. 

Punkthusen mot Helgeberg är ordnade i två par, där vardera par har ett gemensamt 
parkeringsgarage i markplan. Bostadsgården anläggs över garage med uppgångar 
mot det parkområdet öster om husen. 

Parken kommer behålla sin nuvarande karaktär av natur men kompletteras med 
tillgängliga gångvägar och funktioner längs med parken. Bland annat tillkommer 
en lekanläggning. 

I norr möter den nya bebyggelsen Fotbollsarenans säkerhetszon som även i 
fortsättningen behöver vara instängslad vid större fotbollsmatcher. Inom ytan som 
är hårdgjord kommer ett dagvattenmagasin att anläggas för att avlasta 
dagvattennätet som ligger i Ektorpsgatan. En ambition med förslaget till 
detaljplan är att se över möjligheterna att tillgängliggöra säkerhetszonen vid alla 
de dagar det inte är match. Bland annat kan torget användas som ett aktivitetstorg 
eller bara fungera som ett gångstråk mellan Ektorpsgatan, den nya lokalgatan och 
vidare upp på Helgeberg eller ner mot Såpkullen. 

I norr anläggs även ett mindre grönt torg längs med Ektorpsgatan. Syftet är att 
stärka Ektorpsgatan som viktigt stråk och att stödja detta med ytterligare en 
platsbildning. Vid torget kommer det vara krav på publika verksamhetslokaler, till 
exempel restaurang. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

10(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

 

Figur 4. Illustrationsplan över planområdet. Två uppbrutna kvarter längs med 
Ektorpsgatan och två par punkthus i slänten mot Helgeberg och den nya parken. 
Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 

3. Tidigare ställningstaganden 
3.1. Översiktsplaner 

Förutsättningar 
Översiktsplan för staden, antagen 2017, utgår från principen att staden ska växa 
inifrån och ut. Norrköpings behov av 1000 nya bostäder/år medför krav på 
effektiv användning av mark- och vattenresurser och därför föreslås huvuddelen 
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av ny bebyggelse tillkomma genom förtätning. Ny bebyggelse i staden ska i 
huvudsak uppföras enligt nedanstående prioriteringsordning:  
 

1. På kvartersmark och redan hårdgjorda ytor, exempelvis parkeringsplatser  
2. Förtätning av glest bebyggda stadsdelar  
3. Grönytor av låg kvalitet tas i anspråk  

Stadsdelen Såpkullen, där detaljplanen för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med 
närområde ingår, är i översiktsplanen del av utvecklingsområde centrum och ska 
utvecklas med blandad bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet.  

Följande riktlinjer måste detaljplanen förhålla sig till:  

‐ Människors möjlighet till kulturell och fysisk aktivitet ska öka i staden  
‐ Hög arkitektonisk nivå på bebyggelse  
‐ Kulturhistoriska värden i bebyggelsen ska beaktas för att höja stadens 

attraktivitet  
‐ Stadsdelen ska vara och upplevas vara tillgänglig för alla  
‐ Åtgärder som reducerar behovet av biltrafik ska alltid vidtas  
‐ Bilparkering ska i normalfallet förläggas i anläggning eller under mark  
‐ Bottenvåningar ska i största möjliga mån inrymma lokaler  
‐ Det totala antalet träd ska inte minska  
‐ Översvämningsrisker från Motala ström ska hanteras  
‐ Ektorpsgatan är prioriterat gångstråk 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen möjliggör en förtätning av redan ianspråktagen mark i centralt läge, 
med bostäder och centrumverksamhet. Förslaget möjliggör en fortsatt utveckling 
av centrala Norrköping i enlighet med översiktsplanen.  

3.2. Riksintressen 
Planområdet är inkluderat i riksintresse E52 för kulturmiljövård, Norrköpings stad 
(3 kapitlet, 6§ Miljöbalken). Den värdefulla kulturmiljön inkluderar Lenningska 
parken med dess grönytor och offentliga byggnader samt närheten till Södra 
Promenaden. 

Planområdet ligger inom riksintresset flygzon. Framtida bebyggelses 
byggnadshöjd kommer, genom planbestämmelser, att begränsas av kraven på 
flyghinderhöjd. Inom planområdet gäller en flyghinderhöjd om + 54,7 meter över 
nollplanet. Detta innebär att nya byggnader och föremål, eller påbyggnader på 
existerande byggnader och föremål, inte får överskrida denna höjd. 

Förslag till detaljplan bedöms inte påverka ovan beskrivna riksintressen negativt 
då föreslagen bebyggelse är lägre än flyghinderhöjden.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

12(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

3.3. Övriga skyddsområden 
Detaljplanen berör inga skyddsområden. 

3.4. Gällande detaljplaner 
Inom föreslaget planområde finns två gällande detaljplaner; Stadsplan för Ektorp 
m.m. i Norrköping (0581K-22A:5006) och Detaljplan för delar av fastigheterna 
Såpkullen 1:1 och Såpkullen 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom 
Såpkullen i Norrköping (0581K-P13/25). 

 

Figur 5. Gällande detaljplaner föreslagen planavgränsning (svart streckad linje). Karta: 
Norrköpings kommun, 2022. 

Stadsplan för Ektorp m.m. i Norrköping (0581K-22A:5006), lagakraft 1963-05-
03, medger markanvändning för Ri, område för idrottsändamål och O, område för 
område för vattenreservoar. 
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Figur 6. Stadsplan för Ektorp m.m. i Ektorp i Norrköping. inom gulfärgad yta område för 
idrott, och inom orange område för vattenreservoar. 

Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och Såpkullen 1:2 
(Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping (0581K-
P13/25), laga kraft 2013-07-19. Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningarna för en förtätning av staden och göra Skarphagsleden till en mer 
stadsmässig gata. 

Förslag till detaljplan går in i fastigheten Supportern 1 som har 
markanvändningen CSKP1Y, centrum, skola, kontor, parkering under byggnad 
och idrott. Marken är även belagd med korsmark vilket innebär att marken endast 
får bebyggas med uthus samt med texten ”ej parkering”. I planbeskrivningen 
beskrivs hur korsmarken är plats för ett torg i anslutning till fotbollsarenan, och en 
föreslagen skola i arenans södra delar. 

Förslag till detaljplan angränsar till fastigheten Tränaren 1 som i gällande 
detaljplan har markanvändning för C1K, samlingslokal och kontor. I gällande 
detaljplan finns ingen anslutningsväg till denna fastighet vilket förslag till 
detaljplan behöver hantera.   
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Den gällande detaljplanen är även relevant för förslag till detaljplan på så sätt att 
Såpkullen 1:6 (Helgeberg) ingick i planområdet fram till granskningsskedet då det 
plockades bort. 

 

Figur 7. Plankarta för Detaljplan för delar av fastigheten Såpkullen 1:1 och Såpkullen 
1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping. Karta: 
Norrköpings kommun, 2013. 
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3.5. Program för planområdet 

Förutsättningar 
Den 11 december 2007, § 247, godkände dåvarande stadsplaneringsnämnden 
Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och 
Idrottsparken) inom Såpkullen (SPN -651/2006) som gäller för delar av 
detaljplaneområdet. Inför planprogrammet genomfördes ett parallellt uppdrag där 
fyra olika arkitektföretag tagit fram förslag för programområdet.   

Planprogrammet omfattar fastigheten Såpkullen 1:6 (Helgeberg) och nuvarande 
fastigheten Tränaren 1 samt det område som ligger mellan Albrektsvägen och 
fotbollsarenan. Området längs med Albrektsvägen är idag bebyggt med bostäder 
vid arenan och ett vårdboende vid rondellen vid Albrektsvägen möter 
Skarphagsleden. På Tränaren 1 har uppförandet av en moské påbörjats. Helgeberg 
är fortsatt obebyggt och ingår i förslag till detaljplan.  

I programmet står att ”Idrottsparkens nya stadsdel utformas till en sammanhållen 
helhet, men med variation i material, kulör och uttryck”. Planprogrammet 
rekommenderar en omvandling av Skarphagsleden till stadsgata. På Helgeberg 
rekommenderas en ”konsekvent punkthusgrupp” efter förslag från det parallella 
uppdraget. I planprogrammets norra delar föreslås en stramare bebyggelse med 
förhöjda bottenvåningar, med lokaler i framförallt hörnlägen och med ett 
formspråk som ska ”ansluta till de grundläggande karaktärsdrag som övrig 
bebyggelse har (Södra Promenaden red. anm.). Pastischen som förebild är inte det 
kommunen vill, men inte heller den ”enkla” modernismen”. 

Planprogrammets bebyggelse ska uttrycksmässigt hållas ihop men höghusen på 
berget ”kan ges ett abstraktare och mer grafiskt intryck. Matrialpaletten kan vara 
rik, men ändå sammanhållen i färgskalan”. Vidare skrivs att ”husens resning ger 
kvarteret Såpkullen ett stadshörn i sydväst som ger resenären västerifrån en vink 
om att nu lämnar man mellanzonen och ”hus-i-park-landskapet” och närmar sig 
stenstaden”. Tillfart till Helgeberg ska ske via Skarphagsleden.  

På Helgeberg föreslår programmet punkthus i 8 – 16 våningar.  

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanens intentioner stämmer med planprogrammet på ett övergripande plan 
när det gäller utvecklingen av området, att det handlar om att överbygga glappet 
mellan innerstaden och den mellanzon som idag är Västra staden. Dock är det 
tydligt att planprogrammet är närmare 15 år gammalt och att vi idag har en annan 
bild av de förutsättningar som finns för att utveckla området. Planprogrammets 
intentioner har utvecklats vidare i stadsbyggnadsvisionen för Västra staden och i 
detaljplaner i närområdet.   

Den föreslagna utvecklingen av Helgeberg (Såpkullen 1:6) skiljer sig på flera plan 
i detaljplan och program: 
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- Flyghinderhöjden är idag striktare, vilket inte möjliggör en bebyggelse 
över sex våningar i anslutning till Helgeberg. 

- Ingen infart ska ordnas från Skarphagsleden på grund av framtida 
kollektivtrafikstråk. 

- Anslutningsväg upp på Helgeberg har bedömts som olämplig på grund av: 

o svårigheter att få till tillgänglig bilväg 

o Helgeberg bedöms som lämplig plats för en allmän närpark 

Som konsekvens av ovanstående bedömning har byggrätterna som i programmet 
placerats uppe på Helgeberg ”halkat ner” i den västra slänten och ansluter till gata 
nedanför berget. Dock är det fortsatt punkthus som föreslås i anslutning till 
Helgeberg. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att programmet fortfarande är relevant 
för att peka ut den övergripande utvecklingen i området men för mycket 
förutsättningar har förändrats för att säga att detaljplanen stämmer överens med 
programmet. 

3.6. Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Den 3 mars 2016, § 46 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av 
stadsplaneringsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten 
Såpkullen 1:2 inom Såpkullen. Som andra beslutsmening fick 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ”komplettera pågående detaljplanearbete 
benämnt Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 
(Skarphagsleden och Idrottsparken inom Såpkullen)”.  

Stadsbyggnadsvision för Västra staden 
En stadsbyggnadsvision har tagits fram för projektområdet Västra staden vilket 
syftar till att vara ett stöd för den sammanhållna utvecklingen i området och 
vägledande för kommun och byggherrar. Stadsbyggnadsvisionen är indelad i tre 
olika strategier som ska leda till projektets måluppfyllelse och ett förverkligande 
av visionen, där Västra staden är en del av innerstaden med stort fokus på det 
offentliga rummet och ett levande stadsliv.  

De tre strategierna är: Strategi för det offentliga rummet, Strategi för kvartersmark 
samt Strategi för hållbar stadsutveckling.   

Strategin för det offentliga rummet är att skapa platsbildningar (torg, parker 
etcetera) i starka stråk där många människor idag rör sig. Gatorna ska göras mer 
attraktiva för gång- och cykeltrafikanter genom omfördelning av ytor från 
biltrafiken. Bebyggelsen ska placeras i anslutning till gatorna för att skapa 
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stadsgator. Gatorna inom västra staden ska inte vara barriärer. Det gröna 
offentliga rummet ska ha en sammanhängande grönstruktur där befintliga parker 
omhändertas och nya tillskapar nya gröna värden.  

Strategin för kvartersmark är att ny bebyggelse ska uppföras med arkitektur som 
berikar dess omgivning med fokus på att skapa gröna kvarter som stödjer stadsliv.  

Strategin för hållbar stadsutveckling är att prioritera gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Parkering ska anordnas främst under mark och mobilitetslösningar 
ska användas för att få ner behovet av bilar. 

 

Figur 8. Utklipp från stadsbyggnadsvisionen som visar viktiga stråk. Ungefärlig 
plangräns visas med svart linje. Karta: Norrköpings kommun, 2020. 
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Detaljplanens förhållningssätt 
Förslaget möjliggör för innerstadsbebyggelse med centrumlokaler i 
bottenvåningen med stort fokus på de offentliga miljöerna. Gator planeras med 
fokus på gående och cyklister. En ny park tillskapas uppe på Helgeberg. Förslaget 
ligger i linje med stadsbyggnadsvisionen. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Norrköpings kommun 

Förutsättningar 
Befolkningsprognosen visar på en ökning av invånarantal i Norrköping till 
158 000 år 2025 och 175 000 till 2035. Den större delen av ökningen förväntas 
ske i Norrköpings centralort. Planläggningen av nya bostäder ska i första hand 
möjliggöra att staden växer inifrån och ut, främst genom förtätning och 
återanvändning av redan ianspråktagen mark. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen föreslår en förtätning centralt i Norrköping och ligger i linje med 
riktlinjen Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun.  

Riktlinjer för arkitekturstaden Norrköping 
Kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad - ”Arkitekturstaden 
Norrköping”, antagen 2018 - ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden, 
från tidig idé till färdig byggnad eller plats. I riktlinjen så står det bland annat att 
arkitekturen ska berika och respektera sin omgivning. Arkitekturen ska stärka 
kulturmiljön, ha ett formspråk med hög kvalitet samt främja social integration och 
interaktion. Vidare ska arkitekturen främja stadens liv och åldras vackert och 
värdigt. 

Detaljplanens förhållningssätt 
Detaljplanen reglerar placering, utformning och utseende av ny bebyggelse. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram för allmän plats och kvartersmark då 
planförslaget innebär ett stort tillägg av bebyggelse i centralt läge i staden. 
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4. Förutsättningar och förändringar 
4.1. Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Större delen av planområdet är inhägnat och är därmed inte öppet för allmänheten. 

De norra delarna av planområdet används till fotbollsarenans verksamhet, som 
parkeringsplatser och säkerhetszon för inslussning av bortasupportrar vid 
fotbollsmatcher som via en gångbro leder in till arenans bortasektion. 

Längs med Ektorpsgatan ligger en gammal konstgräsplan som inte längre är i 
bruk. Ytan har vid byggnation i närheten används som upplag för byggmaterial. I 
slänten mot Helgeberg finns anlagd läktare med sittplatser. 

Helgeberg är en kulle som består av natur och berg-i-dagen. Området är likt 
planområdet i stort inhägnat. Norra delen av Helgeberg är del av fotbollsarenans 
säkerhetszon.    

 

Figur 9. Flygbild över planområdet. Foto: Norrköpings kommun, 2022. 
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Föreslagen användning 
I förslaget till detaljplan möjliggörs för två bostadskvarter längs med Ektorpsgatan 
och för fyra punkthus sammansatta i par i slänten av Helgeberg. 
Markanvändningen på dessa ytor föreslås bli BC, bostäder och centrum. I 
huvudsak är det bostäder som det planeras för i dagsläget men med 
markanvändning som tillåter centrumverksamhet ges en flexibilitet i 
markanvändningen över tid. 

De nya bostadskvarteren ansluts via en ny allmän lokalgata, GATA1. I norr, 
angränsande fotbollsarenans verksamhetsområde föreslås ett grönt torg anläggas, 
vilket får markanvändningen TORG. Helgeberg föreslås få markanvändningen 
PARK, vilket möjliggör en allmän park. 

I norr ligger fotbollsarenans verksamhetsområde med nuvarande säkerhetszon, 
ytan får markanvändningen R1C, arena och centrumverksamhet.  

 

Figur 10. Markanvändningskarta för planområdet. Karta: Norrköpings kommun, 2022.  
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4.2. Bebyggelseområden 

Övergripande stadsbyggnadsidé 
Planområdet ligger inom stadsutvecklingsprojektet Västra staden som syftar till 
att förtäta projektområdet och utvidga innerstaden söder om Södra Promenaden. 
Stadsbyggnadsidén för planområdet följer stadsbyggnadsvisionen för Västra 
staden (2020), se avsnitt 3.6 Övriga beslut. 

I den övergripande stadsbyggnadsidén blir det ett möte mellan det idag på platsen 
dominerande modernistiska stadsbyggnadsidealet, med tätare mer stadsmässig 
bebyggelse. Mötet ska ske med hänsyn och lekfullhet där nya inslag ska tillföra 
kvaliteter, framförallt på de allmänna platserna, men även visuellt i bebyggelsens 
gestaltning.  

Den föreslagna bebyggelsen tillkommer i huvudsak på en tidigare träningsplan 
och längs med slänten mot Helgeberg. Kvarteren som tillkommer ska ha en 
stadsmässig karaktär och understödja omvandlingen av Ektorpsgatan till en 
stadsgata. Ektorpsgatan är ett viktigt stråk inom Västra staden och längs med 
gatan planeras flera nya platsbildningar, däribland inom denna detaljplan. I 
korsningar av nya lokalgator planeras platsbildningar och för lokaler i 
bottenvåning.  

Själva planområdets bebyggelse föreslås få en stadsmässig och grön karaktär. 
Bebyggelsens kvarter som planeras i totalt fyra till sex våningar bryts upp av en 
allmän gågata som ska binda samman planområdets nya parkområde uppe på 
Helgeberg med Karlhedsparken inne i Ektorp. De allmänna platserna ska utformas 
med grönska och ska uppmuntra gående och möten.  

Kvartersstrukturen luckras upp mot Helgeberg där fyra punkthus planeras i 
slänten. Punkthusen ska anpassas till den gröna omgivningen.  

Viktigt är att planområdets bebyggelse tillför ny arkitektur i området på ett sätt 
som skapar en gemensam identitet men också tar hänsyn till omkringliggande 
bebyggelse, och viktiga funktioner som den närliggande fotbollsarenan. Med den 
nya bebyggelsen möts mer stadsmässig bebyggelse med den befintliga 
bebyggelsen med modernistiska stadsbyggnadsideal. 
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Figur 11. Flygvy från nordväst över 3d-modell av föreslagen bebyggelse inom 
planområdet. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. Byggnadsmodeller: Archus och 
Moment arkitekter, 2022. 
Bebyggelsens och områdets karaktär 

Förutsättningar 
Planområdet har ingen bebyggelse förutom några komplementbyggnader som 
tidigare varit del av verksamheten kring fotbollsplanen. Fotbollsplanen används 
inte längre och är i dåligt skick. Mot Helgeberg finns en fotbollsläktare i betong, 
men där har naturen börjat ta över. Det är tydligt att stora delar av området inte 
används längre. Hela området är instängslat. 

Mot fotbollsarenan ligger en säkerhetszon som används för inslussning av 
bortasupportrar till fotbollsarenan. Det är omgärdat av stängsel och delar används 
som materialupplag, en yta som upplevs som fotbollsarenans baksida.  

Helgeberg är en naturbevuxen kulle med berg-i-dagen som i dagsläget inte hålls 
efter. 

Planområdet ligger i anslutning till Ektorp som är uppfört under 1960-talet. Det är 
Norrköpings första miljonprogramsområde, men det sista som byggdes för hand 
innan Norrköpings elementfabrik startade sin verksamhet.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

23(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

Förändringar 
När planområdet bebyggs så bidrar det till att få in stadsmässiga 
bebyggelsemiljöer i ett område som idag domineras av modernistisk 
stadsplanering. Den relativt täta kvartersstrukturen ger stöd till och öppnas upp av 
kvalitativa allmänna platser; gator, torg och en ny park, som tillsammans bildar en 
helhet. I det här avsnittet beskrivs förändringarna som sker inom kvartersmarken, 
den nya bebyggelsen och dess karaktärsdrag närmare. För mer ingående om den 
allmänna platsen hänvisas till avsnitt 4.4 park och torg och 4.5 gatunät, trafik och 
parkering.  

 

Figur 12. Illustrationskartan med kvartersindelning. Illustration: Norrköpings kommun, 
2022. 
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Förändringar kvartersmark 
Kvarter A och B 

Två bostadskvarter ligger utmed Ektorpsgatan. Huskropparna ligger som en yttre 
krans där de tydligt definierar gatorna samtidigt som de bidrar till att skapa en 
skyddad inre gårdsmiljö. Närmare berget bryts de slutna kvarteren upp en aning 
för att möta punkthusen på andra sidan gatan och släppa in ljus och bidra till mer 
dynamik i gaturummet. Kvarterens garage är i två plan och till hälften nedsänkta 
under gårdsbjälklagen vilket medför att gårdarna blir halvt upphöjda, mer privata, 
samtidigt som det första bostadsplanet kommer upp en bit från gatan och minskar 
direkt insyn från förbipasserande. 

Mot delar av de nya lokalgatorna, mot gångstråket och östra delen av nya 
lokalgatan möjliggörs för förgårdsmark. Förgårdsmarkens utformning ska 
samordnas med angränsande gata. 

 

Figur 13. Principsektion över kvarter B. Upphöjd innergård med garageplan under mark. 
Illustration: Archus, 2022. 

De nya bostadskvarteren bildar en stadsmässig fond mot Ektorpsgatan. Här är 
taklandskapet relativt strikt med takfot på den fjärde våning och därefter branta 
valmade tak som bryts igenom av takkupor och burspråk och inredda vindsvå-
ningar. Mot den inre delen av Supportergatan får kvarteret en mer dynamisk 
karaktär. Här dockar två punkthus i kvarterens ytterhörn med flacka tak och 
indragna takvåningar som möjliggör terrasser runt hela huset. 

 

Figur 14. Elevation av kvarter A och B sett mot öst. Bebyggelsen är tillåten att uppföras  
i fyra våningar plus en till två vindsvåningar. Elevation: Archus, 2022. 
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Mot Ektorpsgatan är fasaderna relativt strikta och hämtar i inspiration från den 
äldre stadsbyggnadsstrukturen i centrum med en med markerad entrévåning med 
möjlighet till högre rumshöjd. Balkongerna som vetter mot gata är relativt grunda 
och blir en del av det arkitektoniska fasaduttrycket. Mot gården gestaltas husen 
med en friare karaktär där både balkonger och fasadgestaltning har en mer flexibel 
och tillåtande karaktär. 

Kvarter C och D 

Kvarter C och D är uppbyggda på samma sätt med två parhus som binds samman 
av en sockelvåning i suterräng. Bil- och cykelparkering, teknikutrymmen och 
eventuell samlingslokal är placerad i sockelvåningen, vars tak fungerar som 
gemensam innergård. Innergården ansluter till parkmiljöerna på Helgeberg.  

Punkthusen får byggas i upp till sex våningar. En meter förgårdsmark mot ny 
lokalgata. Förgårdsmarkens utformning ska samordnas med angränsande gata. 

 

Figur 15. Flygvy över 3d-modell av bebyggelseförslag för punkthusen vid Helgeberg. 
Illustration: HSB/Moment arkitekter, 2022. 

Säkerhetszon 

För att hantera logistiken finns det en tydligt avgränsad zon i norra delen av 
planområdet i direkt anslutning till arenans supporteringång. Säkerhetszonen är 
inhägnad med större grindar i tre lägen, som möjliggör att ytan kan 
korsas/passeras de tider då det inte pågår större matcher. Vid mindre matcher kan 
säkerhetszonen användas för angöring med buss.  
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Figur 16. Illustration över säkerhetszonen. Illustration: Archus, 2022. 

Karaktärsdrag (egenskaper, form, material) 

Den befintliga bebyggelsens karaktär 
Fasadernas gestaltning i form av material och kulör är del i att göra 
stadsbebyggelsens årsringar läsbara och förmedlar samtidigt karaktär. I en 
inventering av närområdets bebyggelse syns hur materialval och kulör förändrats 
över tid. Det är också en förändring som sker när vi kommer längre bort från 
innerstaden. Skillnaden blir tydlig när de engelska radhusen norr om Södra 
Promenaden med påkostade putsfasader i en varm färgpalett jämförs med 
fotbollsarenan söder om Promenaden utformad med betong och enklare 
skivelement. 

Längs Ektorpsgatan är bebyggelsens fasader mer enhetlig med två huvudelement, 
tegel och vit puts. Det finns en viss variation i färg på tegel i rött, vitt och grått 
men färgskalan är betydligt kyligare än norr om innerstaden. Andra färger 
kommer in i plåtdetaljer på tak eller vid fönstersättningar. 

När bebyggelsen längs med Albrektsvägen uppfördes under 2010-talet, var det 
också början på utvidgningen av innerstaden söder om Södra Promenaden. Här ser 
vi att fasaderna uppförts i tegel och puts, med inslag av varmare färger i gult, rött 
och grönt, men i mestadels vitt. Färger som signalerar innerstad. Fasadernas enkla 
utformning förmedlar dock inte den robusthet som finns i innerstadens bebyggelse 
och variationerna i färg upplevs mest som ett sätt att dölja en bristfällig 
gestaltning. Detsamma gäller tyvärr även nytillskotten på fastigheten Planen 4. 
Däremot så visar nybyggnationen på fastigheten Domaren 1, med sin vit-
mörkgråa tegelfasad, upp en omsorg kring fasadutformning som mer ligger i linje 
med innerstadsbebyggelse och det är den ambitionsnivån som tas med in i den här 
detaljplanen.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

27(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

 

Figur 17. En inventering av kulörer och material i närområdet genomfördes för 
detaljplanens gestaltningsprogram. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

Bebyggelsens karaktär i framtiden 
Bebyggelsen inom planområdet ska ta avtryck av dess närområde, med en 
betoning på robusta materialval som åldras väl. Tegel och puts i grunden med en 
kylig färgsättning som kan kompletteras med detaljer med mer varma färger. 
Vissa delar av bebyggelsen tillåts bryta mot detta men viktigt är att området 
upplevs som en helhet med gemensam identitet. Bebyggelse i trä uppmuntras av 
Norrköpings kommun generellt.     

Punkthusen i slänten mot Helgeberg ska i högre utsträckning än resterande 
bebyggelse anpassas till bergets naturmiljö. 

Den nya bebyggelsen ska ha en gemensam identitet, och bli en ny tydlig årsring i 
närområdet, som både förhåller sig till, och kontrasterar befintlig bebyggelse.  

Vad gäller kulör och materialval ska den nya bebyggelsen i första hand förhålla 
sig till material i tegel, plåt och trä i en gråskala från vit till mörkgrå, med inslag 
av grönt och blått. Det ligger i linje med omsorgsfullt gestaltade nytillskott i 
närområdet.  

Detaljer kan gärna utformas i varmare färger. I bebyggelsen mittemot används 
gult, grått och grönt på plåtdetaljer. 
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Figur 18. Illustration från gestaltningsprogrammet som beskriver hur bebyggelse inom 
planområ-det, och inom kvarter A och B i synnerhet, kan se ut. Illustration: Norrköpings 
kommun, 2022. 

 

Figur 19. Exempel på hur en fasad i gröna och vita kulörer kan användas på 
punkthusbebyggelsen vid Helgeberg. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 
Byggnadsmodell: Moment arkitekter, 2022. 
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Reglering på plankartan 

  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Byggnaders användning 

Det blir tvingande med minst två centrumlokaler ut mot Ektorpsgatan, genom 
s1 och s2. Syftet är att stärka Ektorpsgatan som stråk. Just s2 reglerar att det 
måste vara minst en centrumlokal inom något av de egenskapsområden som 
har s2. 

Höjd på byggnadsverk 

Byggnadernas höjder är anpassade efter flyghinderhöjden och 
omkringliggande bebyggelse. Den högsta totalhöjden är h1, +54,7 meter över 
nollplanet vilket är samma som flyghinderhöjden. 

För att anpassa den nya bebyggelsen höjdmässigt mot Ektorpsgatan har en 
högsta takfotshöjd, h3, satts till +48,6 meter över nollplanet. Det innebär i 
praktiken att bebyggelsen får uppföras i fullhöjd upp till fyra våningar och 
därefter blir det möjligt med vindsvåning upp till flyghinderhöjd eller, som på 
vissa ställen, upp till h2, högsta nockhöjd + 52,1 meter över nollplanet. 

Komplementbyggnad regleras med h5, högsta nockhöjd på 
komplementbyggnad är 3,5 meter.  

Den gemensamma sockelvåningen i kvarter C och D ges en högsta takfotshöjd 
på +39,0 meter över nollplanet mot gata, h4. 

Placering 

För att bebyggelsen ska orientera sig mot de allmänna gatorna används 
bestämmelsen p1, byggnad ska placeras i egenskapsgräns mot gata. 

Takvinkel 

Bebyggelsen i kvarter A och B ska ha tak över fjärdevåningen. Största 
takvinkel, o1 är satt till 70 grader, vilket ger goda förutsättningar för inredd 
vind. 
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Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Planområdet ligger i ett område som succesivt bebyggts under de senaste 100-150 
åren när staden växt söderut. Från jordbruksmark, till idrottsplats, handelsträdgård 
och dagens allt mer urbana miljö. Det har länge varit en viktig plats för boende i 
närområdet, från domarringen till hela Norrköpings idrottspark med otaliga 
minnesvärda sporthändelser, inte minst under 1958 års världsmästarskap i fotboll. 
I norrslutningen av Helgeberg finns Idrottsparkens gamla ståplats, enkelt kallad 
Berget i folkmun. Det är dock få dokumenterade kulturvärden kopplat till 
Idrottsparken i kommunens databas, och inga inom planområdet. 

Utforming 

Syftet med utformningsbestämmelserna har varit att få till en stadsmässigt 
gestaltad bebyggelse med ett bra förhållande till den allmänna gatan. 
Sockelvåningens våningshöjd ska vara minst 3,5 meter från gata till bjälklagets 
underdel, f1. Utformning av förgårdsmark ska samordnas med angränsande 
allmän plats. 

Den översta våningen på punkthusen inom kvarter A och B regleras med f2, 
och ska vara indragen två meter från byggnadens övriga fasad.  

Då högsta takfotshöjd begränsas ges möjligheter att få till bra vindsvåningar 
med f3 och f4, som möjliggör just att vind får inredas och att taket får utformas 
med frontespis, takfönster och takkupor. Även att förhöjt fasadliv får 
förekomma i upp till en tredjedel av taklängd. Och takterrass och/eller infällda 
balkonger. 

För att undvika förfulande balkonger så begränsas deras utformning på 
följande sätt; de får kraga ut max en meter från fasad mot allmän gata. Balkong 
får kraga ut max 0,5 meter och får anordnas minst 3,5 meter över allmän plats. 
Utkragande balkonger får inte glasas in mot allmän plats och undersidan av 
balkongplattan ska omhändertas i gestaltningen. 

Den övergripande gestaltningen i planområdet ska vara sammanhållen. På 
vilket sett beskrivs i illustration på plankartan, i planbeskrivningen men också i 
gestaltningsprogrammet. Där föreslås material och kulörer att utgå ifrån. 
Avsteg får göras om det är något som stärker områdets arkitektur. 

Utförande 

I en fungerande stad krävs att byggnadernas funktion samsar med den 
allmänna gatan. Entrédörrar får inte slå upp över allmän plats och huvudentréer 
ska placeras mot allmän gata. 
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Planområdet ligger i anslutning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer men inom 
området är de kulturhistoriska värdena få, förutom Helgeberg som registrerats i 
FMIS som RAÄ 82, och är en plats med tradition, mer om det under avsnitt 4.3 
Mark och natur, Fornlämningar.  

En Antikvarisk inventering och klassificering av Norra Ektorp, bebyggelsen väster 
om Ektorpsgatan, gjordes 2019 som visar att det området innefattar mycket 
känslig kulturmiljö och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 

Figur 20. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer i anslutning till planområdet (svart streckad 
plangräns). Karta: Norrköpings kommun’ 
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Figur 21. Planområdet har genomgått en stor förändring det senaste seklet när staden 
växt söderut. Historiska kartor: Norrköpings kommun, 1947, 1959, 1974, 2022. 
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Förändringar 
Det nya förslaget har liten eller ingen påverkan på den kulturhistoriska miljön i 
närområdet. Den nya bebyggelsen ska dock anpassas till det sammanhang som 
närområdet är. Det görs genom att bebyggelsen utformas på ett sådant sätt att 
områdets årsringar förblir avläsbara, och att den nya bebyggelsen anpassas i skala 
mot Ektorpsgatan för att möta den kulturhistoriskt känsliga bebyggelsen i Ektorp.  

Större delen av Helgeberg bevaras som grönområde när området blir park. 

Närområdets innehåll i nuläget och framtiden 

Förutsättningar 
Området är beläget cirka 2 kilometer från Norrköpings centralstation. 
Stadsdelscentrum med bland annat dagligvaruhandel, vårdcentral, post- och 
paketombud med mera är beläget inom cirka 100-500 meters avstånd från 
planområdet. Området ligger i direkt anslutning till Norrköpings största 
fotbollsarena. I närområdet finns även förskola, grundskola, gymnasium, 
vårdcentral, mataffärer och äldreboende. 

Förändringar 
Planförslaget är del i en större omvandling av närområdet. I 
stadsutvecklingsprojektet Västra staden blir planeras för cirka 2000 nya bostäder 
med ny service och dubblerat antal verksamhetslokaler. 

Planförslaget innebär cirka 200 – 300 nya bostäder i centrumnära läge, samt minst 
två nya centrumlokaler.  

Tillgänglighet 

Förutsättningar 
Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader och tomter vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning av 
byggnader som finns i Boverkets byggregler. Utemiljöer ska så långt som möjligt 
följa Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd för att vara tillgängliga 
samt användbara.  

Förändringar 
Den föreslagna parken uppe på Helgeberg har angöring från söderifrån som är 
tillgänglig. Gångvägen ”sick-sackar” upp över höjdkurvorna för att få till 
tillräckligt låg lutning för att göras tillgänglig för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, men även för driftfordon. 
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Figu. Tillgänglig gångväg upp på Helgeberg. Illustration: WSP, 2022. 

4.3. Mark och natur 

Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 
Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked kan detaljerad geoteknisk 
undersökning komma att krävas  som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

Flera utredningar har genomförts för att utreda markens beskaffenhet inom och 
runt planområdet: 

- Översiktlig hydrogeologisk och geoteknisk utredning, Helgeberg, 
Såpkullen 1:2 och 1:6 Norrköping, AFRY, 2021-03-25 

- Geoteknik, Såpkullen 1:2, Norrköpings kommun, Ramböll, 2021-05-25 

- Geoteknisk undersökning Såpkullen, Norrköping, AFRY, 2020-02-05 

- Geo- och miljöteknisk markundersökning, Fastigheten Såpkullen 1:6, 
Ramböll, 2018-05-07 

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning för Såpkullen 1:2, WSP, 
2011-09-29 
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Figur 22. Sammanställning av provpunkter för de geotekniska undersökningarna inom 
och i närheten av planområdet. Norrköpings kommun, 2022. 

Planområdet är relativt flackt i väster, inom del av fastigheterna Supportern 1 och 
Såpkullen 1:2, med markhöjder mellan cirka +32,5 meter över nollplanet i norr 
och +33,5 meter i söder, med en höjd på +34,0 meter däremellan. Helgeberg 
sluttar från cirka 38,5 meter vid släntkrön till cirka 33,5 meter vid släntfot med en 
släntlutning på cirka 1:4. Markhöjderna på Helgeberg uppgår till +40,5 meter vid 
höjdens norra del. På Helgeberg finns berg-i-dagen, samt grönytor, träd och 
buskar. 

Jordarna i inom det av Ramböll (2021) undersökta området består generellt av 1-2 
meter fyllning ovan cirka 1 – 4 meter lera som mot djupet övergår i silt med 
växlande inslag av lera och sand till som mest cirka 15 meter djup under 
markytan, följt av friktionsjord innan sonderingsstopp erhållits mot block eller 
berg samt mot fasta jordar, block eller berg. 
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Jorddjupen minskar succesivt österut mot Helgeberget och vid släntfot uppgår 
jorddjupen till cirka 1 – 5,5 meter. Inga lerjordar har påträffats vid släntfoten 
(21AF02, 21AF03, 21R0 och 21R07). 

 

Figur 23. Sektion A-A från Ramböll (2021) visar hur jorddjupet, minskar mot Helgeberg 
för att sedan resultera i berg-i-dagen. Sektion: Ramböll, 2021.  

På Helgeberg består jordlagerföljden generellt av fyllning på silt på siltmorän på 
urberg. I de punkter där fyllning påträffats varierar mäktigheten mellan 0,4 – 1,5 
meter och består främst av mulljord, grus, silt och sand (Ramböll, 2018). Utförda 
slagsonderingar har stoppat mot block eller berg på ett djup mellan 1,5 och 3,6 
meter från markytan. 

Ovan släntkrön har jorddjup om 1,5 – 3 meter påträffats (21R01, 21R02, 21R09 
och 21AF04). 

 

Figur 24. Bergmodell efter markradarundersökning visar att markdjupet varierar från 0 - 
>5 meter. Karta: AFRY, 2021. 

I norra delen av planområdet från områdets högsta punkt på +40,5 meter ner mot 
fotbollsarenan består jorden av fyllning som överlagrar ett tunt lager silt ovan 
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berg. Fyllningen består generellt av matjord, lera och silt med inslag av tegel med 
en mäktighet mellan 0,5 – 2 meter (AFRY, 2019). 

Stabilitets- och sättningsförhållanden 

Inga pågående sättningsförlopp bedöms föreligga i ler- och siltjordarna. Vid 
utbredda lasttillskott i storleksordningen 20 – 30 kPa, motsvarandes 
markhöjningar om 1-1,5 meter bedöms sättningar i storleksordningen 1-5 
centimeter förväntas.  

Markhöjning upp till 1,5 meter bedöms kunna utföras utan att märkbara sättingar 
uppstår i till exempel körytor.  

Den befintliga fyllningen bedöms kunna orsaka ojämna sättningar, då det finns en 
risk att massorna är ojämnt eller otillräckligt packade.  

Geohydrologi 

Grundvattenytan bedöms generellt befinna sig på mellan cirka 0,5 – 2 meter djup 
under markytan i undersökningsområdet. Grundvattenytan varierar med årstid och 
nederbörd. På den låglänta delen av planområdet uppmättes stabiliserad 
grundvattenyta mellan 0,4 meter – 0,8 meter under markyta (Ramböll, 2021). 
Tidigare mätningar visar på grundvattennivåer mellan 1,0 – 2,3 meter under 
markyta (AFRY, 2020). I provpunkt 21AF04G påträffades inget grundvatten ned 
till cirka 2 meter djup under markytan.   

Lerjordarna som förekommer i större delen av planområdet är täta och 
infiltrationsförmågan är därmed mycket begränsad. Ramböll bedömer inte marken 
lämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten (2021). 

Slutsats och rekommendationer inför byggnation 
Den hydrogeologiska utredningen (AFRY, 2021) visar att grundvattennivåerna 
inom fastigheten Såpkullen 1:6 ligger på cirka 1 – 2 meter under markytan, vilket 
innebär att man troligen kommer att nå ner till grundvattnet i samband med 
schaktning. Då lera och silt förekommer i området skulle dränering och 
bortledning av grundvatten kunna leda till sättningar i marken och orsaka skador 
vid byggnader. För att undvika att påverka grundvattenförhållandena i området 
rekommenderar AFRY istället att byggnader byggs med vattentät grundläggning.   

För att förhindra att jordmassor rör sig ner i slänten mot byggnaderna 
rekommenderar AFRY att erosionsskydd installeras. 

Rambölls geotekniska undersökning visar att förutsättningarna för grundläggning 
varierar inom området (2021). Området har därför delats in i två delområden, A 
och B med separata grundläggningsrekommendationer. Rekommendationerna är 
översiktliga och det bedöms i projekteringsskedet krävas kompletterande 
geotekniska undersökningar för exakt bestämning av grundläggningsmetod. 
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Figur 25. Karta som visar delområde A och B. Karta: Ramböll/Norrköpings kommun 

Inom delområde A rekommenderas grundläggning för tyngre byggnader (fler än 
två våningar) ske med spetsburna pålar, slagna eller borrade till berg eller fasta 
jordar. Om pålning med slagna pålar ska ske genom befintlig fyllning kan 
prylning genom fyllningen komma att krävas.  

Inom delområde B bedöms djupet till berg/fast botten vara mindre än cirka fyra 
meter. Grundläggning av tyngre byggnader rekommenderas ske efter att befintlig 
fyllning samt förekommande lerjord bortschaktats ner till fast lagrad friktionsjord. 
Beroende på placering i plan och grundläggningsdjup kan bergschakt komma att 
krävas. 

Natur 

Förutsättningar 
Det är främst Helgeberg som består av naturmark i form av gräsmark och 
hällmark delvis bevuxen med skog och träd. På bergets östra delar är 
trädbeståndet större och utgör en trädridå mellan bebyggelsen öster om 
planområdet och föreslagen bebyggelse inom planområdet. De centrala delarna av 
området är öppnare med gräs- och ruderatmarker och området har även fyllts ut 
med massor tillbaka i tiden. I de områden som inte fyllts ut syns berg-i-dagen och 
här påträffas hällmarker. 

En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet av Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö AB (2017). Sammanlagt 11 skyddsvärda träd 
påträffades, varav sex stycken faller inom Naturvårdsverkets definition av särskilt 
skyddsvärda träd, se figur 26. På en av skogsalmarna observerades blanksvart 
trädmyra (lasius fuliginosus), vilket är en signalart för höga naturvärden. I övrigt 
kunde inga andra signal- eller naturvårdsarter knutna till de lokaliserade träden 
noteras. Tre av de skyddsvärda träden är döda.  
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Inventeringen identifierade tre olika delområden med likartade naturförhållanden 
och naturvärden, se figur 26. Två av områdena uppvisar naturvärden som 
motsvarar klass 3, påtagligt naturvärde, och det tredje området uppbär naturvärden 
som motsvarar naturvärdesklass 4, visst naturvärde.  

Naturvärdesobjekt 1 

Förekomst av ett antal större träd, varav ett par faller in i definitionen av 
skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd bidrar till områdets biotopvärden. 
Trädskiktet i området som helhet är generellt sett tämligen täckande (i 
storleksordning 75%) trots områdets centrala läge i Norrköping. Viss 
förekommande buskvegetation i form av slån, hagtorn och ros fungerar som 
nektarkälla för insekter såväl som födokälla (bär) senare under säsongen för 
artgrupperna fåglar och mindre däggdjur. Med tanke på områdets litenhet och 
centrala belägenhet fungerar området som en födo- och häckningsmiljö för våra 
vanligaste fåglar. Delområdet bedöms ha ett visst biotopvärde baserat på 
ovanstående.  

Ett par signalarter knutna till de större träden observerades (guldlockmossa, 
flarnlav och blanksvartträmyra). Området hyser ett antal fåglar som både häckar 
och födosöker i området. Bland annat hördes sjungande ärtsångare (Sylvia 
curruca), stenknäck (Coccothraustes coccothraustes), lövsångare (Phylloscopus 
trochilus) och rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus). I buskskiktet påträffades även 
ett par mindre individer av naverlönn (Acer campestris). Naverlönn är rödlistad 
som akut hotad i Sverige  (CR) (ArtDatabanken 2015). Naverlönn anses dock inte 
förekomma naturligt någonstans utanför Skåne varför fynden vid Såpkullen utgör 
ett planterat alternativt förvildade exemplar, vilket därför betingar ett föga 
naturvärde trots sin rödlistningsstatus. I övrigt observerades inga rödlistade arter i 
området. Området har bedöms hysa ett visst artvärde. 

Naturvärdesobjekt 1 har som helhet bedömts ha ett påtagligt naturvärde (klass 
3). 

Naturvärdesobjekt 2 

Områdets solöppna miljö med viss förekomst av blommande örter, buskar och 
träd samt viss förekomst av blottad mineraljord gör att delområdet bedöms hysa 
påtagliga biotopvärden. Dessa värden är i första hand kopplade till insektslivet. 

I samband med genomfört fältbesök noterades inga naturvårdsarter i området 
varför området bedömts hysa obetydliga artvärden. 

Naturvärdesobjektet har som helhet bedömts ha ett Visst naturvärde (klass 4). 

Naturvärdesobjekt 3 

Förekomst av flera skyddsvärda träd, varav tre av dessa dessutom klassificeras 
som särskilt skyddsvärda medför att det i NVO objektet förekommer miljöer och 
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habitat som generellt sett är en bristvara i dagens vardagslandskap. Förekomsten 
av död ved (stående döda träd) får även anses vara tämligen rik jämfört med 
övriga delområden. I övrigt får biotopvärden anses vara begränsade i detta 
utfyllda område som gränsar mot idrottsparken. Sammantaget bedöms området 
hysa vissa biotopvärden. 

Trots förekomst av flera skyddsvärda och särkilt skyddsvärda träd kunde inga 
naturvårdsarter påvisas på träden i samband med genomfört fältbesök. Dock 
observerades sjungande stenknäck och ärtsångare i området, vilket indikerar att 
området fungerar som häckningsmiljö för vissa fågelarter. Stare (sårbar, VU) 
observerades även födosöka tillfälligtvis men ingen häckning kunde konstateras 
inom objektet. 

Minst ett hålträd påträffades i området varför det dock kan tänkas att såväl stare 
som andra hålhäckande fåglar häckar i området. Insektsspår i form av gnagspår 
och utgångshål i förekommande döda träd var relativt låg (endast mindre mängd 
med gnagspår). Förvildad/planterad naverlönn växer även i detta objekt med ett 
par individer i området, varav en är av större dimensioner. Två av de större döda 
träden utgörs förmodligen också av naverlönn. Naverlönn anses endast 
förekomma naturligt på en lokal i Skåne, varför de aktuella fynden bedöms sakna 
egentligt naturvärde (se resonemang ovan i samband med NVO 1). Däggdjur i 
from av fälthare noterades i området liksom spillning av rådjur och räv. 
Sammantaget görs bedömningen att området hyser visst artvärde. 

Området bedöms hysa Påtagligt naturvärde (klass 3). 

 

Figur 26. Karta över inventerade träd och naturvärdesobjekt. Karta: Örnberg Kyrkander/Norrköpings 
kommun, 2022. 
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Förändringar 
Planförslaget är att behålla majoriteten av naturmarken på Helgeberg, planlagd 
som park. Parken föreslås bli en naturpark, som tillgängliggörs genom gångvägar 
upp på berget, men ingreppen ska begränsas just för att behålla naturkaraktär och 
naturvärden.  

Bebyggelseförslaget får viss påverkan på naturområdet i väst där ny bebyggelse 
föreslås i slänten av Helgeberg. Tre träd med visst naturvärde kommer behöva 
avverkas för att ge rum för ny bebyggelse. Det nordligaste punkthuset kommer 
hamna där det tidigare stod tre särskilt värdefulla träd, dessa är dock avverkade 
sedan tidigare. 

I samband med anläggandet av gångvägar inom parken bör även nya träd 
planteras för att kompensera för borttagna träd.  

 

Fornlämningar 

Förutsättningar 
Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något som kan 
vara en fornlämning ska man ta kontakt med länsstyrelsen. 
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Inom planområdet har UV öst genomfört en arkeologisk förundersökning (2000) 
och en arkeologisk utredning, Helgeberg (2008). I förundersökning och utredning 
konstateras att Helgeberg ihop med Galgberget spelat en viktig roll i Norrköpings 
historia och att området är registrerat i FMIS som RAÄ 82, och är en plats med 
tradition. Utredningsgrävningen visade att marken var omgrävd och att 
utfyllnadsmassor framkom i alla schakt. En äldre vägsträckning dokumenterades . 
Intill Helgeberg dokumenterades delar av en syllstensrad, cirka 5 meter lång. 
Högst upp på berget finns en sentida bunker och andra militära anläggningar samt 
en mur som bedöms vara samtida.  

Den arkeologiska utredningen genomfördes med syfte att undersöka om forn- 
eller kulturlämning kommer att beröras av planerad exploatering1. UV Öst 
bedömning att inga fornlämningar framkom som föranleder ytterligare 
arkeologiska åtgärder. 

 

Figur 27. Schakt från förundersökningen. Karta: UV Öst, 2000. 

 
Figur 28.  Karta över platsen med Helgeberg, Galgberget och Domarringen. Ur Nordéns 
Östergötlands Järnålder sida 153. 

                                                 
1 2008 såg den planerade exploateringen annorlunda ut än dagens förslag. I det dåvarande förslaget 

skulle Helgeberg bebyggas med punkthus uppepå berget. 
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Figur 29. Utredningsområdet. Karta: UV öst, 2008. 

Förändringar 
Planförslaget innebär att det norra bostadskvarteret, bestående av två punkthus 
med sammanhängande garage, är inom RAÄ 82, plats av tradition. Punkthusen, 
både norra och södra paret, hamnar på den äldre vägsträckningen som syns i figur 
28 och 29. 

Med bakgrund av genomförda arkeologiska utredningar inom RAÄ82, där det inte 
framkommit fornlämningar som kräver vidare arkeologiska åtgärder, så bedömer 
samhällsbyggnadskontoret att det är lämpligt att placera nya byggrätter enligt 
förslag till detaljplan. 

 

Figur 30. Kartan visar detaljplanekartan och avgränsningen av det som är registrerat 
som fornlämning, "Plats av tradition". Karta: Norrköpings kommun, 2022. 
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Reglering på plankartan 

 

4.4. Friytor 

Lek och rekreation 

Förutsättningar 
Enligt kommunens riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer ska ”alla 
barn och ungdomar i tätorter ha tillgång till en lekmiljö inom 300 meter från 
bostaden och inga större vägar ska behöva korsas för att nå dit.” 

I närområdet finns det goda möjligheter att ta sig till olika lek- och 
rekreationsplatser. När det byggs nya bostäder i närområdet är det viktigt platser 
som parker och lekplatser fortsätter utvecklas för att kunna hantera det ökade 
underlaget av boenden. I närområdet pågår just nu flera projekt för att förbättra de 
allmänna platserna, bland annat i Karlhedsparken, Oskarsparken och Lenningska 
parken.  

Förändringar 

Kvartersmark  

Inom bostadskvarteren möjliggörs för grönskande innergårdar som ska erbjuda 
plats för lek och social gemenskap. Eftersom parkeringsplatser är under 
innergården så är det möjligt för boende att fritt röra sig utan att riskera att skadas. 

 

Figur 31. Exempel på utformning av innergård inom 
kvarter A. Illustrationsplan: Archus, 2022 

 

Figur 32. Tidig skiss på utformning av innergård 
mellan punkthusen i kvarter C. Illustration: WSP, 
2022. 

 

Användning av mark och vatten 

Större delen av Helgeberg får markanvändningen PARK vilket säkrar 
naturvärden och yta för lek- och rekreation. 
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Park, torg och allmänna gator 

En ny park på Helgeberg möjliggörs för i planförslaget. Syftet är att 
tillgängliggöra naturmarken på berget, dess utblickar och erbjuda ett välmotiverat 
inslag av lek- och rekreation för boende i närområdet. Parken nås genom antingen 
trapp från mitten av planområdet eller via den tillgängliga gångvägen i söder.  

Parken blir en del av ett större nätverk av grönområden inom Västra staden och 
har kopplingar mot Galgberget i söder och Karlhedsparken i öst, via det gröna 
stråket Målgränd. 

En stor del i syftet med planarbetet är att möjliggöra för attraktiva gaturum. Inom 
planområdet görs det dels genom införandet av grönska i gatan, men också fokus 
på platsbildningar längs med gatan. Ett exempel är hur fokus har lagts på ett grönt 
stråk i förlägningen av Målgränd, som möter upp en platsbildning mot 
Ektorpsgatan. Det är den allmänna platsen som mer än något annat binder 
samman helheten i planförslaget. 

 

 

Figur 33. platsbildning utanför Målgränd. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

46(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

 

Figur 34. Norra delen av parkområdet med trapp och platsbildningar längs med grusade 
stigar. Karta: WSP, 2022. 

 

Figur 35. södra delen av planområdet med tillgänglig väg upp på berget, tillgänglig för 
både personer med funktionsvariation och driftfordon. Karta: WSP, 2022. 
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Figur 36. Vy mot trappen som leder till parken på Helgeberg, sett från Målgränd. 
Illustraion: Norrköpings kommun, 2022. 

Ett mindre, grönt, torg planeras norr om kvarter A, i anslutning till fotbollsarenans 
säkerhetszon. 

 
Figur 37. 3d-vy över torget vid Fotbollsarenans säkerhetszon. Illustration: Norrköpings 
kommun, 2022. 
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Reglering på plankartan 

 

4.5. Gatunät, trafik och parkering 
Norrköpings övergripande trafikstrategi bestäms av översiktsplanen för staden 
antagen 2017 och tillägg till översiktsplanen, Trafikstrategi i Norrköping antagen 
25 april 2022.  

I trafikstrategin utvecklas översiktsplanens ställningstaganden och där ingår 
stadens av kommunfullmäktige beslutade prioriteringsordning gällande trafikslag: 

 

Figur 38. Kommunens trafikstrategiska 
prioriteringsordning. 

 
1. Gång 
2. Cykel 
3. Kollektivtrafik 
4. Gods 
5. Bil 

Undantag från denna prioritering ska göras enligt 
följande: 

 Längs med kollektivtrafikens stomnät ska spårvagnar 
och bussar prioriteras högst. 

 På övergripande nätet ska biltrafiken prioriteras högst 
med undantag för kollektivtrafikens stomnät. 

 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnad 

  Marken får endast förses med komplementbyggnad. 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Markens höjd får inte vara högre än +36,4 meter över 
nollplanet 

n2  Parkering ska placeras under mark. 

Utformning 

f5 Tak utformas som innergård med planterbart bjälklag. 

Utförande 

Minst en tredjedel av kvartersmark där byggnad inte får uppföras ska utgöras av 
genomsläpplig och/eller planterbar yta. 

Planhandläggarens kommentarer: Ovanstående planbestämmelser syftar till att 
möjliggöra gårdsmiljöer som har tillräckligt stora friytor, är tillräckligt gröna och är helt 
bilfria vilket ger förutsättningar för en god lek- och rekreationsmiljö i direkt närhet av det 
egna boendet. 
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Planområdet läge i centrala Norrköping ger goda förutsättningar för att följa den 
beslutade prioriteringsordningen.  

 

Figur 39. Avstånd från planområdet och till viktiga målpunkter inom Norrköping. Inom 
cirka 10 minuter går det att ta sig med cykel till bland annat Centralstationen eller 
Vrinnevisjukhuset från planområdet. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Planområdet ligger centralt och är inom gångavstånd till det mesta i centrum. 
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Viktiga gångstråk går längs med Ektorpsgatan och Skarphagsleden. I 
översiktsplanen för staden pekas Ektorpsgatans sträckning utanför planområdet ut 
för förbättring av gångstråk.  

Förändringar 
I anslutning till planområdet ligger Ektorpsgatan som planeras få en 
omgestaltning för att prioritera gång- och cykeltrafikanter.  

I mitten av planområdet möjliggörs för ett gångstråk som i förlängningen leder 
från planområdets parkmiljöer via Målgränd till Karlhedsparken. Förslaget är att 
förlängningen av Målgränd endast ska vara en gågata. 

Den nya lokalgatan som sträcker sig igenom planområdet ska få en utformning 
som saktar ner biltrafik och prioriterar gångtrafik. Detta stämmer speciellt på den 
västra och norra delen av gatans sträckning där chikaner med grönyta förhindrar 
biltrafiken att köra rakt fram, utan den måste istället sick-sacka fram. 

 

Figur 40. Typsektion för förlängningen av Målgränd, gågatan mitt i planområdet. 
Sektion: WSP, 2022. 
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Figur 41. På den östra delen av den nya lokalgatan, här kallad Supportergatan, 
prioriteras gångtrafikanter men angörande biltrafik är tillåten. Sektion: WSP, 2022. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Planområdet angränsar till Skarphagsleden som trafikeras av lokal kollektivtrafik 
med hög turtäthet. Närmaste hållplatserna finns vid Fotbollsrondellen 
(Albrektsvägen) och Skarphagsleden. Cirka 400 meter från planområdet, vid S:t 
Persgatan finns hållplats för regional kollektivtrafik. Cirka två kilometer från 
planområdet ligger Centralstationen och nationella anslutningspunkter. 

Förändringar 
Skarphagsleden är utpekat i Översiktsplanen för staden för att omvandlas till 
stadshuvudgata med separata kollektivtrafikstråk. En projektering av vägen pågår. 
Efter att kollektivtrafikstråket stärks blir kollektivtrafikmöjligheterna ännu bättre 
för planområdet. 

Bilvägar 

Förutsättningar 
Planområdet angränsar till Ektorpsgatan som idag är måttligt trafikerad. Vid vissa 
tidpunkter, som vid skolhämtning vid Viktoriaskolan längs med Fotbollsgatan 
antas trafikflödena vara högre. Andra tillfällen som ger höga trafikflöden är när 
det är fotbollsmatch på arenan. Vid sådana tillfällen är framkomligheten låg och 
bilar parkerar där det finns plats, inte alltid där det är en parkeringsplats. Vid 
fotbollsmatcherna kan det även vara en stor andel bussar som ska släppa av 
bortasupportrar vid säkerhetszonen norr i planområdet. 

När Norrköpings kommun och Västra staden växer genereras fler bilar per dygn 
och enligt kommunens egna framtidsscenario med minsta möjliga ökning av 
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biltrafik (stort trendbrott) får ändå relativt stor påverkan inom närområdet. 
Skarphagsleden går från 9 000 trafikrörelser per dag till 13 000, och 
Ektorpsgatans trafikmängd närapå dubbleras.  

 

Nuvarande Ektorpsgatan har i trafikutredning för Västra staden från 2019 
konstaterats ha en bred gatusektion som signalerar högre hastigheter än vad som 
är lovligt på gatan. Även om Ektorpsgatan ligger utanför planområdet är det av 
stor vikt för planområdet då det är den enda anslutningsvägen. 

Förändringar 
En ny lokalgata möjliggörs för inom planområdet. Gatan ska gestaltas för att hålla 
hastigheterna nere och för att prioritera gång- och cykeltrafikanter. Lokalgatan 
angör till all kvartersmark och möjliggör angöring till parkeringsgarage för bilar. 

 

Figur 42. Norra delen av den nya lokalgatan. Sektion: WSP, 2022. 
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Figur 43. Förslag till biltrafikflöden inom planområdet. Karta: Norrköpings kommun, 
2022. 

Ektorpsgatan får en ny utformning med 6 meter brett körfält för bil, en grönremsa 
samt trottoar på båda sidor. Dessutom en ny cykelväg längs med västra sidan av 
gatan. 

 

Figur 44. Typsektion för Ektorpsgatan. Sektion: WSP, 2022. 
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Parkering 

Förutsättningar 
Enligt PBL 8 kapitel 9 § ska tomten ordnas ”så att det på tomten eller i närheten 
av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och 
lossning av fordon.” Kravet om tillgänglig angöringsplats för bilar ska dock 
uppfyllas, liksom att parkeringsplatser för rörelsehindrade vid behov ska kunna 
ordnas (BBR 3:122). 

Norrköpings kommun har i februari 2017 antagit parkeringsnormer för Norrköpings 
stad. Normerna utgår ifrån en intention att uppmuntra och prioritera hållbara 
transportsätt, som till exempel med kollektivtrafik, cykel och till fots, som 
alternativ till bilåkande. Planområdet ligger inom stadens innerzon. Flerbostadshus 
ska ha mellan 0,35 - 0,70 parkeringsplatser per lägenhet, beroende på lägenhetens 
storlek. Besöksparkering ska finnas. Se figur 45. Bilparkering i innerstaden ska så 
långt möjlig förläggas under mark, överdäckad eller i p-hus. 

 
Figur 45. Tabellerna visar parkeringsnormer för bil- och cykelparkering i stadens 
innerzon. Tabell: Norrköpings kommun, 2017. 

Cykeln är en prioriterad form av transport i staden. Enligt kommunens riktlinjer 
för parkering ska även cykelparkering anordnas för boende, besökare och 
verksamheter. Utformning och placering av cykelparkeringar ska följa kommunen 
riktlinjer. Utgångspunkten för cykelparkering för bostäder är att samtliga boende 
ska ha tillgång till en cykelplats. Utöver detta tillkommer 0,1 cykelplats per 
lägenhet för besökare. Se figur 45. Möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas. 
Parkeringsbehovet för cyklar tillgodoses inom fastigheten. Parkering kan ordnas i 
huvudbyggnaden eller utomhus vid entrén eller annan lämplig plats. 

Det finns möjligheter att reducera behovet av antalet parkeringsplatser genom så 
kallade mobility management, åtgärder för att minska bilism. Det kan till exempel 
vara införandet av bilpool eller grön resplan. Maximalt kan 30% av 
parkeringsbehovet reduceras. 
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Parkeringssituationen vid fotbollsarenan idag 

Del av planområdet används idag för parkering kopplad till fotbollsarenans 
verksamhet. Del av denna parkering sker inom detaljplanerat område som inte 
tillåter parkering. 

Vid fotbollsmatcher så används större del än vanligt av planområdet till parkering. 
Det inkluderar personbilar men också bussar. Vid stora fotbollsmatcher kommer 
flertalet bussar med bortasupportrar, som släpps av vid säkerhetszonen. 

 

Figur 46. Ingen parkering är tillåten inom fotbollsarenans säkerhetszon. Karta: 
Norrköpings kommun, 2022. 

 

Figur 47. Parkeringssituationen vid större fotbollsmatcher. Större del än vanligt av 
planområdet används till parkerin och flertalet bussar har parkerat utanför det som i 
framtiden kommer vara säkerhetszonen. Bild: Norrköpings Idrottspark AB, 2019. 
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Förändringar 
Planområdet kommer att ha en parkeringsnorm som stämmer överens med 
innerzon då planområdet ska bli del av den utvidgade innerstaden.  

När planområdet bebyggs med bostäder kommer möjligheterna för 
fotbollsarenans verksamhet att parkera inom planområdet att begränsas.  

Inom kvarter A och B planerats för cirka 23 000 kvadratmeter bostäder vilket ger 
ett parkeringsbehov på cirka 140 bilparkeringsplatser för boende plus 25 
besöksparkeringar (antaget att det blir 250 lägenheter). Det ger ett totalt 
parkeringsbehov av 165 bilparkeringsplatser. Enligt inlämnat bebyggelseförslag 
finns möjlighet att tillskapa 145 parkeringsplatser inom kvartersmark, förutsatt att 
kvarter A har ett parkeringsgarage i två plan.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planområdets läge i närhet till 
kollektivtrafik och centrum ger goda möjligheter för byggherren att genomföra 
åtgärder för reducerat bilanvändande för att få ner parkeringstalet. 

 

Figur 48. Typ-plan parkeringsgarage  

 

 

 

Figur 49. Möjligt antal parkeringsplatser. 

Inom kvarter C och D planeras för cirka 8000 kvadratmeter bostäder, vilket ger ett 
parkeringsbehov på 48 bilparkeringsplatser, plus 10 besöksparkeringar. Totalt 
parkeringsbehov är 58 parkeringsplatser. Enligt bebyggelseförslag så finns det 58 
parkeringsplatser inom de båda garagen.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planområdets läge i närhet till 
kollektivtrafik och centrum ger goda möjligheter för byggherren att satsa på 
åtgärder för reducerat bilanvändande för att få ner parkeringstalet. 
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Figur 50. Planritning av bottenvåning i kvarter C och D. Moment Arkitekter, 2022. 

Inom alla kvarter bedöms det vara möjligt att lösa behovet av cykelparkering. 

Parkeringssituationen vid fotbollsarenan i framtiden 

Fotbollsarenans möjligheter att använda planområdet till parkering minskar i stor 
utsträckning när området bebyggs. Det innebär att nya strategier för att hantera 
busslaster med bortasupportrar måste till. I framtiden kommer bussar vara 
tvungna att lasta av sina passagerare och sedan åka vidare för att ställa sig på 
annan plats. En möjlig sådan plats skulle kunna vara inom Borgs industriområde 
där breda gator möjliggör för bussparkering. Frågan hanteras vidare i planarbetet 
och stäms av med samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur. 

4.6. Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar 
För bostadsbebyggelse gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska 
tillämpas retroaktivt i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Bullernivåer vid 
bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad 
om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte 
överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till bostaden bör 
trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

En bullerutredning, Utredning av trafikbuller, Såpkullen 1:2, Norrköping, 
genomfördes 2022 av Tyréns Sverige AB för att utreda hur trafikbullernivåer från 
nuvarande och framtida (år 2035) trafiksituation påverkar föreslagen bebyggelse. 
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Förändringar 
Inom planområdet och dess närområde finns planer på ny bebyggelse, både väster 
och öster om Ektorpsgatan. Väster om Ektorpsgatan uppkommer bebyggelse i upp 
till fem plan. Trafikbullerutredningen har tagit hänsyn till ny bebyggelse på båda 
sidor av Ektorpsgatan. 

Resultaten visar att: 

- Med nulägestrafik uppgår de maximala bullernivåerna vid fasad till högst 
81 dBA närmast Ektorpsgatan. 

- Ekvivalenta bullernivåer vid husfasader uppgår till som mest 58 dBA med 
nulägestrafik. 

- Med prognostiserad trafik (år 2035) beräknas de maximala bullernivåerna 
till vid fasad till högst 83 dBA närmast Ektorpsgatan. 

- Ekvivalenta bullernivåer vid husfasader uppgår till som mest 60 dBA med 
prognostiserad trafik (år 2035) (närmast Ektorpsgatan). 

- De maximala och ekvivalenta ljudnivåerna på ljudskyddad sida 
(innergården av byggnaderna) klarar riktvärden för uteplatser med 2035 
års trafikmängder. 

- De maximala och ekvivalenta ljudnivåerna på ljudskyddad sida av de fyra 
punkthusen klarar riktvärden för uteplatser med 2035 års trafikmängder. 

Ekvivalenta ljudnivåer uppgår till högst 60 dBA vid fasad detta betyder att 
riktvärden för bullernivåer vid fasad innehålls och placering av lägenheter kan ske 
fritt i byggnadskropparna. 

Gemensam uteplats på innergård kan planeras på innergården och på ljudskyddad 
sida av punkthusen. 
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Figur 51. Karta med ekvivalent ljudnivå vid fasad med nuvarande trafiksituation. Karta: 
Tyréns AB, 2022. 

 

Figur 52. Modell som visar bullernivåer vid fasad vid ekvivalent ljudnivå scenario år 
2035. Bild: Tyréns AB, 2022. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

60(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

 
Figur 53. Karta med ekvivalent ljudnivå vid fasad med framtida trafiksituation (år 2035). 
Karta: Tyréns AB, 2022. 

Markföroreningar 

Förutsättningar 
Flera utredningar har genomförts för att utreda markens beskaffenhet inom 
planområdet: 

- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Såpkullen 1:6, Norrköpings 
kommun, AFRY, 2020-04-30 

- Geo- och miljöteknisk markundersökning, fastigheten Såpkullen 1:6, 
Norrköpings kommun, Ramböll, 2018-05-07 

- Miljöteknisk markundersökning inom del av Såpkullen 1:2, Norrköpings 
kommun, WSP, 2017-01-20 

- Kompletterande miljöteknisk undersökning för Såpkullen 1:2, WSP, 2011-
09-29 

Inom planområdet finns markföroreningar, både metaller och organiska 
föreningar. Generellt går det att koppla större delen av markföroreningarna till 
områdets fyllningsmaterial (WSP 2011, 2017, AFRY 2020, Ramböll 2018). 
Nedan beskrivs markföroreningssituationen för fastigheterna Såpkullen 1:2 och 
1:6 separat. 
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Figur 54. Sammanställning av provpunkter miljöteknisk markundersökning inom 
planområdet. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 

Såpkullen 1:2 (Gamla konstgräsplanen) 

Området är registrerat i länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade 
områden, på området har plantskolan Stora Strömstad funnits under perioden 
1939-1960/1970-tal. Objektet har bedömts till riskklass 2 – stor risk för 
människors hälsa och miljön. Objektets utbredning visas i figur 55. Under 2015 
genomförde SWECO på uppdrag av länsstyrelsen miljöteknisk markundersökning 
av den gamla handelsträdgården. Provtagning genomfördes på den del som ligger 
söder om Skarphagsleden, således togs inga prover inom planområdet. Rester av 
DDT påträffades, dock under riktvärde för känslig markanvändning (WSP, 2017). 

I fyllning och rivningsavfall påträffades generellt förhöjda halter av barium, bly, 
kadmium och zink. Barium och zink påträffades i halter över mindre känslig 
markanvändning (MKM). Bly och kadmium uppmättes i halter över känslig 
markanvändning (KM). I ett prov, 16W107:4; överskrider kvicksilverhalten 
riktvärdet för KM (WSP, 2017). I provpunkt 113 överskrids halter för MKM för 
något av arsenik, barium, bly, koppar eller zink.    

I marken som underlagrar fyllningen så påträffades generellt lägre halter, under 
riktvärdet för känslig markanvändning, KM. I ett prov, 16W101:6; uppmättes 
blyhalter i nivå med riktvärdet för KM och i prov 16W107:7; överskred halten 
kobolt riktvärdet för känslig markanvändning (MKM).  
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Totalt analyserades 11 stickprov och två samlingsprov avseende på PAH och sex 
stickprov och ett samlingsprov med avseende på alifater, aromater, BTEX och 
PCB. I rivningsavfallet påträffades PAH över riktvärdet för KM i samtliga 
analyserade prover. I prov 16W103:3; överskred halten PAH-M och PAH-H även 
riktvärdet för MKM. I samma prov uppmättes även aromater (C10-C16) över 
nivån för MKM och aromater (C16-C35) över nivån för KM. I ett prov, 
16W105:3; uppmäts en PCB-halt över riktvärdet för KM.  

I marken som underlagrar fyllningen underskrider påträffade halter av alifater, 
aromater, BTEX och PAH nivån för KM. I prov 16W102:3 och samlingsprovet 
avseende vad som bedömts som ”äldre markyta” överskrider den uppmätta PCB-
halten riktvärdet för KM. Samlingsprovet från det som bedömdes utgöra ”äldre 
markyta” i punkterna 16W103-16W107 analyserades även med avseende på 
bekämpningsmedel. Inga bekämpningsmedel påvisades över laboratoriets 
rapporteringsgräns (WSP, 2017).  

 

Figur 55 Ekonomisk karta från 1947. Rödmarkerat område visar ungefärligt utsträckning 
av del av Såpkullen 1:2 och området med vit markering är plantskolan Stora Strömstad. 
Karta: WSP, 2017 

Risken med de förhöjda halterna av aromater, zink och barium är främst kopplade 
till negativ påverkan på markmiljön. De förhöjda halterna av PCB och PAH-H är 
kopplade till risk vid intag av växter. De höga PAH halterna kan innebära en 
långsiktig hälsorisk för människor som vistas dagligen inom området och är för 
PAH-M kopplade till inandning av ånga. 

Såpkullen 1:6 (Helgeberg) 

På fastigheten Såpkullen 1:6 överskrids de representativa halterna (UCLM95) för 
bly, zink samt PAH-H riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Inga 
representativa halter överskred riktvärdena för mindre känslig markanvändning 
(MKM)(Ramböll, 2018).  

Zink uppmättes i halt över MKM i borrpunkt 18R06 på ett djup av 0 – 0,5 meter.  
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Barium (prov 18R01, 0-0,5m), kvicksilver (prover 18R01, 0-0,5m 18R02, 0- 
0,5m), bly (prov 18R01, 0-0,5m), alifater >C16-C35 (prov 18R06, 0-0,5m) och 
PAH-H (prov 18R05, 0-0,5m) uppmättes i halter över KM men under MKM. 

Ytliga samlingsprover för delar av fastigheten Såpkullen 1:6, område 2 och 3 (se 
figur 56), uppmätte halter över KM men under MKM med avseende på bly, 
alifater >C16-C35 och PAH-H (Ramböll, 2018). 

AFRYs Övergripande miljöteknisk markundersökning, Såpkullen 1:6, 
Norrköpings kommun (2020) visar på halter över KM för kvicksilver, bly och 
PAH-H i provpunkt 20AF07. Inga halter över MKM kunde påvisas. 

 

Figur 56. Kartan visar fastigheten Såpkullen 1:6 och delområde 2 och 3 som har ytliga 
markföroreningar över KM. Karta: Ramböll/Norrköpings kommun 

Förändringar 
Innan markarbeten utförs inom planområdet ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärd lämnas in till miljö och hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i 
enlighet med 10 kapitel miljöbalken. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så 
att marken kan nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i 
enlighet med lagstiftningens krav. 

Såpkullen 1:2 (gamla konstgräsplanen) 
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Utförd undersökning visar att det inom området förekommer fyllnadsmassor 
bestående av främst rivningsavfall innehållande föroreningar som kan utgöra en 
risk för människors hälsa och miljön. I underlagrande naturlig jord bedöms 
påträffade halter inte utgöra någon risk. (WSP, 2017) 

I samband med byggnation av bostäder på området rekommenderas att 
rivningsavfallet inom området grävs bort för att säkerställa att någon risk för 
människors hälsa och miljön inte föreligger. Om massor lämnas kvar bör dessa 
provtas för att säkerställa att de inte utgör någon risk. Provtagning bör också göras 
i schaktbotten för att säkerställa att det inte lämnas kvar några föroreningar som 
kan innebära någon risk. 

Påvisade föroreningshalter innebär att jord från området inte kan hanteras fritt i 
samband med schaktarbeten. 

Såpkullen 1:6 (Helgeberg) 

Utförd undersökning visar att det inom området förekommer föroreningar i 
ytjorden (0-0,5 meter under markytan) som främst består att fyllnadsmassor. 
Dessa massor underlagras till största delen av berg. Föroreningarna kan utgöra en 
oacceptabel risk för människors hälsa och miljön (Ramböll, 2018). 

Inför anläggningsarbeten bedöms det värdefullt att utföra en fördjupad 
riskbedömning samt en åtgärdsutredning. Dessa skulle syfta till att visa hur risker 
med föroreningar kan påverkas av den planerade framtida markanvändningen. 
Samt hur riskerna bäst kan minimeras. Planeras massorna ändå i anläggningssyfte 
att grävas bort måste en miljökontroll ske för att klassa massorna för vidare 
hantering på mottagningsanläggning samt att bedöma eventuellt kvarvarande 
massor (Ramböll, 2018). 

Översvämning 

Översvämning – Regn  

Förutsättningar 
Enligt kommunens översvämningskartering för regn (WSP, 2017) bedöms en 
översvämningsrisk vid extrema regn finnas i det tänkta planområdet idag (Figur 
57). Karteringen bygger på dagens regnstatistik med en klimatkompensation på 25 
%.  

En skyfallskartering har genomförts för hela projektområdet Västra staden i 
Vattenutredning Västra staden (2019). I Såpkullen rekommenderas nya vägar 
användas som rinnvägar för att leda bort vattnet från fastigheterna och ner på 
Ektorpsgatan. Vidare ska vägens kantsten användas som barriär mot fastigheten, 
samt att området runt fastigheten bör lutas ner mot väg. 
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Figur 57. Utkast från WSPs skyfallskartering från 2017 samt rinnvägar från Scalgo. 
Marknivåerna är förmodligen något felaktiga inom fastigheten Tränaren 1, moskétomten. 
Tomten ligger något högre än fotbollsplanen vilket innebär att förmodligen så samlas 
vattenmängderna något norrut, inom planområdet. Karta: WSP, 2017 

Förändringar  
Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras 
för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-
års regn i klimatscenariot för 2100.  

När planområdet exploateras kommer höjderna inom området att förändras. Från 
de idag dryga +33,0 meter över nollplanet till över +34,0. Gatorna anläggs så att 
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området avvattnas mot Ektorpsgatan. Detta stämmer förutom i den södra delen av 
planområdet som har lutning ner mot parken och vidare ut mot Skarphgsleden.  

Kvartersmarken ska anläggas så att förhindra att vatten blir instängt. Marken runt 
kvarter C och D, punkthusen i slänten mot Helgeberg, ska anordnas med ytliga 
rinnvägar ner mot allmän gata så att dagvattnet vid extrema regn inte blir instängt.  

 

Figur 58. Vid extrema regn är dagvattennätet överfullt och vattnet avleds genom ytlig 
avrinning. Inom och i närheten av planområdet ser den ytliga avrinningen ut på följande 
vis. Karta: Norrköpings kommun, 2022. 
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Reglering på plankartan 

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Förutsättningar 

COWI har genomfört en Luftkvalitetsutredning för Västra staden för 
stadsutvecklingsprojektet Västra staden (2017). Utredningen har tittat på halterna 
för kväveoxid, NO2, och partiklar, PM10 och beskriver de förhåller sig till 
miljökvalitetsnormen (MKN) och mot miljökvalitetsmålet Frisk luft.  

Utredningen tittar på nuläges situation och två framtida scenarier där hela 
projektområdet Västra staden är utbyggt. Det första scenariot är för år 2025 och 
halterna av kväveoxid och det andra är för år 2035 och för partiklar, PM10. 

De spridningsberäkningar som gjorts i denna utredning visar att halterna av 
kväveoxid och partiklar, PM10, i Västra staden i Norrköping klarar 
miljökvalitetsnormerna. Detta gäller såväl nuläget, år 2017, som i de två framtida 
scenarierna, år 2025 för kväveoxid och 2035 för partiklar.  

Halterna för kväveoxid förväntas i överlag att sjunka, trots ökade trafikmängder, 
då utsläppen från enskilda fordon förväntas minskas.  

Halterna för PM10 förväntas att öka i framtiden jämfört med idag. Huvuddelen av 
dessa partiklar kommer från slitage av vägar och inte från förbränning. Ökad 
trafik ger alltså ökade mängder partiklar. Den största ökningen av partiklar 
kommer att ske längs med Skarphagsleden där en stor trafikökning förväntas. 
Ökningen innebär att dygnsmedelvärdet stiger med 1-3 mikrogram, tillräckligt för 
att vägen ska nå över 30 μg/m³ och därmed inte klara miljökvalitetsmålet Frisk 
luft för dygn. Miljökvalitetsnormen klaras däremot för såväl år som dygn. 

Utredningen slår fast att det kan finnas anledning att se över trafikplaneringen för 
området för att förbättra luftkvaliteten där de högsta föroreningshalterna förutspås, 
vid stråken Albrektsvägen/Kungsgatan samt delar av Skarphagsleden. Genom att 
minska eller omfördela trafiken kan bättre luftkvalitet uppnås. Bland annat 
föreslås åtgärder som prioritering av andra trafikslag än bil, såsom kollektivtrafik 
eller cykel, se avsnitt 4.5 Gator och trafik. 

Utformning av allmän plats 

För att undvika att rinnvägar blockeras har GATA1 höjdsatts. 

Villkor för startbesked 

Föroreningar har påträffats inom planområdet. Startbesked får inte ges förrän 
anmälan om avhjälpandeåtgärd har lämnats till och beslutats om av 
tillsynsmyndigheten. 
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Vattenkvalitet 

Förutsättningar 

Dagvattnet från större delen av planområdet avleds via en dagvattenledning till 
recipienten Motala Ström Glan-Bråviken (SE649609- 152033). Recipienten har 
statusklassningen ”otillfredsställande ekologisk potential” och ”uppnår ej god 
kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk 
potential uppnås till 2027 och ”god kemisk ytvattenstatus” med undantag för 
kvicksilver och bromerad difenyleter, PBDE. Vattenförekomsten är kraftigt 
modifierad, främst på grund av vattenkraft och har ett totalt avrinningsområde på 
15 000 kvadratkilometer.  

Främsta anledningen till klassningen ”otillfredställande ekologisk potential” beror 
på den kraftiga modifieringen av vattendraget till följd av vattenkraft. 
Näringsämnen samt särskilda förorenade ämnen, där båda utgör en del av den 
ekologiska klassningen, underskrider gällande gränsvärden enligt mätningar 
utförda under 2013-2018. I klassningen av den kemiska statusen är det främst 
PAH:er och tungmetaller (kadmium, nickel, och bly) som är vanligt 
förekommande i dagvatten. Samtliga ovannämnda tungmetaller underskrider 
mätvärden för de ställda miljökvalitetsnormerna. I ämnesgruppen PAH:er 
underskrider Benson(a)pyrene gränsvärden och för övriga saknas mätvärden. 
Ämnen som överskrider gränsvärden för MKN är PFOS, kvicksilver och PDBE, 
där de två sistnämnda överskrids i alla svenska vatten. 

Förändringar 

Beskrivning av hur planområdet påverkar vattenförekomsten och vilka åtgärder 
som planeras att vidtas beskrivs under avsnitt 5.7 Teknisk försörjning/dagvatten. 

Trygghet och säkerhet 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga skyddsrum. Det närmaste skyddsrummet finns cirka 
100 meter öster om planområdet.  
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Figur 59 Kartan visar befintliga skyddsrum som finns i och i närheten av planområdet. 
Skyddsrummen är gula trianglar och planområdet är inringat med en röd linje. Källa: 
Norrköpings kommun. 

Förändringar  
Inga skyddsrum berörs av detaljplanen. Om nya skyddsrum tillskapas inom 
planområdet är i dagsläget okänt. 

Solljus 
En solstudie och dagsljusanalys har genomförts av Norrköpings kommun, 
Såpkullen 1:2, Solstudie och dagsljusanalys i Spacemaker (2022). Studien visar 
att dagsljus kan vara svårt att få till i tillräcklig utsträckning inom bottenplan i mot 
Ektorpsgatans södra del samt sydvästra hörnet inom innergård i kvarter A och B. 
Bostadsytor ska planeras med hänsyn till krav på dagsljus. 

Det finns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång till 
direkt solljus. Kravet gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2. I bostäder 
ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder på högst 35 m2 behöver 
dock inte ha tillgång till direkt solljus.  

Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Med ”mer än 
tillfälligt” avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, 
matlagning, sömn och vila. 

BBR anger inte någon metod eller något värde för dimensionering eller verifiering 
av tillräckligt solljus (Boverket, 2018). 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning av solstudien är att det finns möjligheter 
att tillskapa en god bebyggd miljö. 

 

Figur 60. Solstudie, sommarsolstånd. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 

 

Figur 61. Dagsljusanalys, sommarsolstånd. Illustration: Norrköpings kommun, 2022. 

4.7. Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Vatten- och spillvatten finns inte utbyggt inom planområdet. Närmaste VA ligger 
i Ektorpsgatan i direkt anslutning till planområdet. Nya VA-ledningar kommer att 
förläggas i lokalgatorna.  

Anslutning kan ske till de allmänna ledningarna i omgivande gator. Nodra AB kan 
erbjuda serviser till gällande VA-taxa. 
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Dagvatten 

Förutsättningar 
Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 
samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 
används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. 
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering 
(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 
som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten. Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska de mindre regnen 
tas om hand nära källan för att minska avrinning, rena och för att säkra 
grundvattenbildning. Detta ska i första hand ske genom att öka möjligheterna för 
infiltration, avdunstning och transpiration och i andra hand fördröja och rena 
flöden innan det släpps vidare. De stora regnen ska i första hand hanteras lokalt av 
fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas förutsättningar ska dagvattnet i 
andra hand hanteras i enskilda eller allmänna dagvattenanläggningar.  

I det tänkta planområdet hanteras dagvatten enligt följande: fördröjs inom området 
för den gamla konstgräsplanen och vattnet avleds via dagvattenbrunnar till 
dagvattenledningar i Ektorpsgatan.  

Hantering av mindre regn  

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska de mindre regnen, 
upp till 10 millimeter, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 
från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 
minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 
transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 
till en allmän dagvattenanläggning. 

Hantering av stora regn 

Dagvattnet från större delen av planområdet avleds via dagvattenledning till 
recipienten Motala Ström Glan-Bråviken (SE649609-152033). Recipienten har 
statusklassningen ”otillfredställande ekologisk potential” och ”uppnår ej god 
kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk 
potential uppnås till 2027 och ”god kemisk ytvattenstatus” med undantag för 
kvicksilver och bromerad difenyleter, PBDE. Vattenförekomsten är kraftigt 
modifierad, främst på grund av vattenkraft och har ett totalt avrinningsområde på 
15 000 kvadratkilometer. 

Lerjordarna som förekommer i större delen av planområdet är täta och 
infiltrationsförmågan är därmed mycket begränsad. Ramböll bedömer inte marken 
lämplig för infiltration av dagvatten (2021). 
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Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 
dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska 
kunna ha full samhällsfunktion vid dessa regn. Dagvattensystemen ska utformas 
så att en så stor del som möjligt infiltreras och att flödestopparna minimeras samt 
föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 
Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och bör ha 
ytterligare funktioner utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på 
allmän platsmark ska vara säkra.  

Förändringar 
Förslaget till detaljplan förändrar förutsättningarna för dagvattenhanteringen inom 
planområdet när ny bebyggelse och nya lokalgator tillkommer. Den nya 
bebyggelsen innebär en ny höjdsättning av marken, där området går från att ligga 
lågt i förhållande till Ektorpsgatan till att istället ha fall ut mot gatan. Det 
möjliggör bland annat en ytlig avrinning vid större, och extrema regn som inte 
skadar den nya bebyggelsen. Hanteringen av mindre regn sker lokalt på berörda 
fastigheter och för större regn sker avrinning mot dagvattennätet som går i 
Ektorpsgatan. Ett fördröjningsmagasin placeras inom planområdet för att avlasta 
dagvattenstråket i Ektorpsgatan som är underdimensionerat, se under rubriken 
Stora regn.  

Hantering av mindre regn  

I figur 62 visas förslag på olika lösningar på de mindre regnen kan hanteras för 
den planerade bebyggelsen. 

Inom kvarter 1 och 2 finns möjlighet att omhänderta dagvatten på tak, innergård 
och på förgårdsmark. Då innergården ligger på ett underjordiskt parkeringsgarage 
krävs att planterbara ytor eller motsvarande anordnas på innergården 
omhändertagande av de 10 första millimetrarna. Anslutning till det allmänna 
dagvattennätet sker mot Ektorpsgatan eller mot ny lokalgata (ej Målgränd). 

Inom kvarter 3 och 4 finns möjlighet att omhänderta dagvatten på tak och 
innergård. Eftersom bebyggelsen ligger i en slänt kan mindre vattenmängder rinna 
in på kvartersmark från Helgeberg, varpå det är viktigt att rinnvägar ordnas som 
leder vattnet från kvartersmarken. Då innergården ligger på ett överbyggt 
parkeringsgarage så krävs att planterbara ytor eller motsvarande anordnas på 
innergården för omhändertagande av de 10 första millimetrarna. Anslutning till 
det allmänna dagvattennätet sker mot ny lokalgata. 

  

Figur 62 Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark. Bild: Norrköpings 
kommun, 2019. 
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1. Dagvattendamm 
2. Gröna tak 
3. Gröna ytor och träd 
4. Växtbäddar 
5. Stenkista/fördröjningsmagasin 
6. Genomsläpplig beläggning 

Den Tekniska utredningen för Såpkullen beskriver hur de nya lokala gatorna 
utformas för att omhänderta dagvattnet från mindre regn (2022). På de allmänna, 
lokala gatorna omhändertas de första 10 millimetrarna lokalt i regn-/växtbäddar 
som fördröjer och renar vattnet innan det släpps på dagvattennätet i Ektorpsgatan. 
Växtbäddarna är konstruerade med öppna förstärkningslager vilket möjliggör att 
dagvattnet i stor utsträckning kan omhändertas lokalt.  

 

Figur 63. Illustrationsplan över de lokala gatorna och dess dagvattenhantering. Karta: 
WSP, 2022. 
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Hantering av stora regn (20-årsregn) 

Inom planområdet finns begränsade möjligheter att omhänderta stora regn lokalt. 
Marken består av stora delar lera med låg genomsläpplighet och den naturmark 
som finns uppe på Helgeberg består till stor del av just berg. För att hantera större 
regn anläggs dagvattenledningar i de södra och norra delarna av den nya 
lokalgatan. På den östra delen och i förlängningen av Målgränd tar sig vattnet till 
anslutningspunkter i Ektorpsgatan med självfall. Att inte lägga dagvattenledningar 
i östra delen av ny lokalgata och i förlängningen av Målgränd möjliggör för öppna 
dagvattenlösningar för att omhänderta mindre regn. 

 
Figur 64. Principskiss på dagvattennätet inom planområdet. Bakgrundskartan är ett 
tidigare utkast på allmän plats som inte är aktuellt inför samråd, principskissen stämmer 
dock fortsatt. Karta: Norrköpings kommun. 

I Nodras ABs modellering av dagvattennätet konstateras att kapaciteten i 
dagvattennätet i Ektorpsgatan är för dålig och behöver dimensioneras upp genom 
att anlägga ett fördröjningsmagasin. 

En vidare utredning av dagvattenmagasinet genomfördes av Nodra med PM 
Förutsättningar VA inom Såpkullen 1:2 inom Västra staden (2018). Där 
konstateras att det behövs en fördröjningsvolym på 300 kubikmeter och det 
innebär en yta på 743 kvadratmeter med en rörlösning. Ytan innefattar ett 
skyddsavstånd på tre meter på var sida av ledningarna. Likaså tre meter för ut- 
och inloppet.  
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Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 

En utredning för det enskilda planområdets påverkan på miljökvalitetsnormerna 
har inte färdigställts till samrådshandlingen utan bifogas till granskningshandling. 
I samrådet hänvisas till den vattenutredning, Skyfallskartering och 
dagvattenutredning för Västra staden (2019) som genomförts för hela Västra 
staden. I den konstateras att en utveckling av närområdet innebär en negativ 
påverkan på recipienten Motala ström. I utredningen så har två större 
reningsanläggningar föreslagits för att hantera reningsproblematiken; en 
dagvattendamm i Oskarsparken som inom kort ska anläggas, och en underjordisk 
reningsanläggning i närheten av Strömsvillan nära utlopp mot Motala ström. 
Denna detaljplans planområde är del av det avrinningsområde som slutar i den 
senare anläggningen. Exakt placering och utformning av reningsanläggning utreds 
fortfarande och beräknas bli färdig under hösten 2022. 

Vattenutredningen föreslår även lokala reningsåtgärder, som inkluderar 
anläggandet av växtbäddar/svackdiken längs med Ektorpsgatan och i anslutning 
till föreslaget fördröjningsmagasin i norra delen av planområdet. 
Vattenutredningen rekommenderar att 2-6 % av vägen, eller 180 – 530 
kvadratmeter viks åt växtbäddar. Den tekniska utredningen för planområdet visar 
ett förslag med 768 kvadratmeter växtbäddar, varav 130 kvadratmeter är öppna 
förstärkningslager, vilket ryms de allmänna gatorna. 

Reglering på plankartan 

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

Utformning av allmän plats 

Planområdets allmänna gator höjdsätts för att säkerställa att rinnvägar och 
dagvattennätets anslutning till Ektorpsgatan. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Markreservat allmännyttiga ändamål 

Ett markreservat på >750 kvadratmeter för allmännyttigt underjordiskt 
fördröjningsmagasin, u1, finns inom kvartersmark inom fotbollsarenans säkerhetszon. 
Syftet är att avlasta dagvattennätet i Ektorpsgatan.   

Utförande 

Minst en tredjedel av bostadsgårdar ska utgöras av genomsläpplig och/eller 
planterbar yta, för att säkerställa att omhändertagande av de första 10 millimetrarna 
sker på kvartersmark. 

Övrigt  

Plats för ytlig dagvattenhantering av de första 10 millimetrarna finns inom GATA och 
TORG. 
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El, tele, bredband 
Ledningsnät för el, tele och bredband finns i  anslutning till området. ’ 

En relativt ny transformatorstation finns i Matchgatan och har i ett tidigt skede 
bedömts ha tillräcklig kapacitet för planförslaget. Frågan behöver utredas vidare 
inför granskning.  

Värme 

Förutsättningar 
Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 
sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras. Kommunen 
rekommenderar i första hand anslutning till fjärrvärmenätet. Fjärrvärme ligger i 
Ektorpsgatan. 

Förändringar 
Alternativa förnyelsebara uppvärmningsformer bör prövas för att undvika en 
kraftigt ökad elanvändning. Möjlighet till lågenergihus alternativt passivhus bör 
prövas. 

Fjärrvärme finns i Ektorpsgatan. För att kunna få utformningen av de nya 
lokalgatorna som föreslås i den tekniska utredningen behöver fjärrvärmen dras i 
förlängningen av Målgränd.  

Avfall 

Förutsättningar 
För hämtning av kommunalt avfall ansvarar kommunen bolag Nodra AB. 
Utformning av miljörum eller miljöstation inom fastigheten ska Nodras riktlinjer 
för arbetsmiljö och tillgänglighet följas.  

De avfallsslag som det bör dimensioneras för i flerbostadshus är restavfall, 
matavfall, förpackningar av papper, plast, färgat och ofärgat glas, metall samt 
tidningar, Det behöver även finnas utrymme för grov-, el- och farligt avfall. 

Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
återvinningscentraler, som kallas Returpunkter i Norrköping. I kommunen finns 
även återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade förpackningar 
samt tidningar kan lämnas till återvinning.  

Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
återvinningscentraler, som kallas returpunkter i Norrköping. I kommunen finns 
också återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade 
förpackningar samt tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning. 
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Om det planeras för restaurangverksamhet ska kopplingspunkter för fettavskiljare 
placeras så att det går att tömma även när verksamheten är stängd. Slangdragning 
bör vara så kort som möjligt. 

Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området.   

Förändringar 
Vid exploatering bör samråd ske med Nodra AB angående utformning av de 
gemensamma hämtställena och lösningar för hämtning från planerade 
verksamheter i området. 

5. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-
anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
särskilda lag. 

  

5.1. Tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 17 mars 2016 
Plansamråd: 10 juni – 26 augusti 2022 
Granskning: kvartal 4 2022 
Beslut om godkännande  
samhällsplaneringsnämnden: kvartal 1  2023 
Antagande samhällsplaneringsnämnden: januari 2023 
Detaljplan laga kraft: februari 2023 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2023 
Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2024 
Marklösen, fastighetsregleringar: 2023 
Utbyggnad av gata, VA med mera: 2024 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2023  
Fastighetsbildning: 2023 
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Husbyggnad: 2024-2028 
 
Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 
beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 
tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 
tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

 

5.2. Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 
Allmän plats 
Norrköpings kommun ska vara huvudman för gator och andra allmänna platser. 
Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av 
gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar samt fördröjningsmagasin inom allmän platsmark och 
u-område. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 
fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 
endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta beställs hos 
samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 
underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 
fördröjningsmagasin inom område reserverat för allmännyttigt underjordiskt 
fördröjningsmagasin. 
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El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
Skanova AB är huvudman för telenätet.  

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 

I samband med utbyggnad av ledningsnät ansvarar ledningsägare för att det även 
ges möjlighet till samordning av kanalisation för bredband/fibernät enligt lag o 
åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.  

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och ansvarar för 
anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt. 

 

5.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt 
som inte utnyttjats. 

5.4. Genomförande inom allmän plats 
Inom allmän plats ska en ny park på Helgeberg anläggas, se kapitel 4.4 Friytor. 
Parken syftar till att tillgängliggöra naturmarken på berget, dess utblickar och 
erbjuda ett välmotiverat inslag av lek- och rekreation för boende i närområde t.  

Nya kvartersgator behöver byggas som inkluderar teknisk infrastruktur, se kapitel 
4.5 Gatunät , trafik och parkering. En mindre torgyta mot Ektorpsgatan ska också 
anläggas.   

Teknisk utredning av de planerade åtgärderna inom allmän plats har utförts i 
samband med upprättande av detaljplan.  

Detaljprojektering och utbyggnad av gator, torg, park och övriga anläggningar på 
allmän platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret, 
exploatering, och samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar. 
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Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är 
genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för el, tele och fjärrvärme inom området. 

5.5. Genomförande inom kvartersmark 
Inom kvartersmark ska flera flerbostadshus uppföras som innebär cirka 300 nya 
lägenheter inklusive centrumverksamhet i bottenvåning.  

Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av gator och vatten- och 
avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd. Enskilt byggande kan påbörjas efter 
att bygglov beviljats och beslut om startbesked har tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet 
är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

5.6. Kommunens marktilldelning 
Den kommunägda marken inom Såpkullen 1:6 och som utgör kvartersmark för 
bostadsändamål kommer att överlåtas till exploatör för genomförandet.  

Bolaget Såpkullen Mark AB har en gällande markanvisning inom Såpkullen 1:6. 
Vid marktilldelning tecknas ett köpeavtal med exploatören. Avtalet reglerar 
marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, kommunens anvisningar 
och krav samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning i genomförandet av 
exploateringen. 

5.7. Avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

Plankostnadsavtal och föravtal har tecknats av kommunen och AB Norrköpings 
Idrottspark, ägare till Såpkullen 1:2 och Supportern 1, gällande detaljplanearbetets 
kostnader samt villkor för dess genomförande.  

Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer att teckna 
exploateringsavtal med AB Norrköpings Idrottspark avseende marköverlåtelser, 
kostnads- och ansvarsfördelning. Exploateringsavtalet ska vara undertecknat inför 
antagande av detaljplanen.   

5.8. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 
planbeskrivningen. 

 Teknisk utredning av allmän plats (gator, torg och park) 
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 Historisk kartavläsning 
 Naturvärdesinventering 
 Bullerutredning 
 Arkeologisk förundersökning 
 Arkeologisk utredning 
 Miljöteknisk undersökning  
 Översiktlig hydrogeologisk och geoteknisk undersökning 
 Geoteknisk undersökning 
 Skyfallskartering och dagvattenrening Västra Staden 

I det fortsatta planarbetet ska underlaget kompletteras med följande utredningar: 

 Kompletterande utredning beträffande dagvattenrening 

6. Genomförandets konsekvenser 
6.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen/programmet bedöms inte medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte 
medför risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken, eller risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 
5 kapitlet miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

Se vidare Behovsbedömning. 

6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Inom detaljplanen finns fyra fastigheter där kommunen är ägare till Såpkullen 1:1 
och Såpkullen 1:6. Såpkullen 1:2 och Supportern 1 ägs av AB Norrköpings 
Idrottspark.  

 
Figur 65. Fastighetskarta. Norrköpings kommun, 2022. 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

 
Figur 66. Kartan visar planområdet. Område A-I berörs av fastighetsreglering. Karta: 
Norrköpings kommun, 2022. 

Fastighet Fastighetsbildningsåtgärd 

Supportern 1 Markområde A överförs till Såpkullen 1:1  (allmän 
plats). 

Markområde B överförs till Såpkullen 1:6 
(kvartersmark). 

Markområde C överförs till Såpkullen 1:2 
(kvartersmark). 

Såpkullen 1:2 Markområde C tillförs från Supportern 1 
(kvartersmark). 

A B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Markområde D överförs till Såpkullen 1:1 (allmän 
plats). 

Markområde E överförs till Såpkullen 1:1 (allmän 
plats) 

Markområde F överförs till Såpkullen 1:6 
(kvartersmark) 

Markområde G överförs till Såpkullen 1:6 
(kvartersmark) 

Såpkullen 1:6 Markområde C tillförs från Supportern 1 
(kvartersmark). 

Markområde F tillförs från Såpkullen 1:2 
(kvartersmark) 

Markområde G tillförs från Såpullen 1:2 
(kvartersmark) 

Rättigheter 

Servitut 

Officialservitut 

Officialservitut, aktnummer 0581K-10/120.1, innebär rätt att inom Såpkullen 1:2 
använda område för underhåll och skötsel av byggnad till förmån för fastighet 
Såpkullen 1:7. Servitutet ligger utanför planområdet och berörs inte.  

Avtalsservitut 

Ett avtalsservitut, aktnummer 0181KIM-14/21090.1, belastar Såpkullen 1:2 till 
förmån för Triangeln 14 för ändamål kraftledning. Servitutet ligger utanför 
planområdet och berörs inte.  

Ett avtalsservitut, aktnummer 05-IM1-66/2175B.1, gäller parkeringsplats till 
förmån för Såpkullen 1:2 men ligger utanför planområdet och berörs inte.    

Tillkommande ledningsrätt 

Detaljplanen ger stöd för bildande av ledningsrätt inom fastigheten Supportern 1 
för underjordiskt dagvattenmagasin genom att området har reserverats särskilt för 
ändamålet genom beteckningen ”u”. En överenskommelse mellan 
fastighetsägaren och ledningshavaren, Nodra AB, ska tecknas. Skulle 
överenskommelse inte tecknas kan lantmäterimyndigheten avgöra frågan om 
bildande av ledningsrätt efter att ansökan om lantmäteriförrättning har inkommit.  
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6.3. Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Samtliga kostnader inom kvartersmark står respektive fastighetsägare för. De 
kostnader som avses är byggnation av nya bostäder, markberedning, eventuell 
ledningsflytt etc.  

Norrköpings kommun får intäkter till följd av markförsäljning av del av Såpkullen 
1:6.   

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Utbyggnad av det lokala gatunätet, park och torg ska finansieras av intäkter från 
markförsäljning och exploateringsbidrag enligt exploateringsavtal. 

Driftskostnader 
Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, torg och park) 
inom detaljplanen bekostas med skattemedel. Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret drift och underhåll, har idag skötselansvaret för de 
befintliga allmänna platserna. De tillkommande lokalgatorna samt torg- och 
parkytor medför ökade drift- och underhållskostnader.  

Vatten och avlopp 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Härtill tillkommer 
ledningsdragning på tomtmark som respektive fastighetsägare ansvarar för. 
Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad. 

Driftkostnader 
Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

El/energi och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter eller genom 
beslut av lantmäterimyndigheten. 
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Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. Inom 
Norrköpings kommun har samhällsbyggnadskontoret ingårr en överenskommelse 
med exploatören beträffande finansiering av detaljplan. Exploatörerna är därmed 
befriade från planavgift i samband med debitering av bygglovsavgift.  

6.4. Sociala konsekvenser 

Jämställdhet  
Planförslaget möjliggör för en jämställd mobilitet, där planområdet med sin 
centrala placering i staden erbjuder alla möjliga transportslag, där bilen prioriteras 
lägst.  

Barnperspektiv 
Inom planområdet har det fokuserats på att tillskapa lek- och rekreationsmiljöer 
som påverkas i låg grad av biltrafik. Det är avskilda kvartersinnergårdar, där läggs 
parkering istället under mark. Det ger förutsättningar för säkra miljöer i direkt 
närmiljö. 

Nya park- och lekmiljöer planeras på Helgeberg i naturmiljö, vilket är positivt för 
barn i närområdet. 

Gatumiljöerna utformas utifrån ett gång- och cykelperspektiv vilket är positivt för 
barn som inte har möjlighet att köra bil. 

6.5. Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Planförslaget fortsätter på stadsbyggnadsvisionen för Västra staden och för 
ytterligare stadskvaliteter in i närområdet, som attraktiva gaturum och mer 
service. Det nya planområdet ska uppföras med hög arkitektonisk verksnivå och 
bidra till att stadsdelens övergripande gestaltningsnivå höjs.  

En ny park gynnar närområdet och staden i stort. 

 

 

 

 

 

 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 
 

 

86(88)   
Vårt diarienummer 

SPN 2015/0474 214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

7. Medverkande 
7.1. Tjänstemän 
Planhandlingar vid samråd har upprättats av Simon Tell, planarkitekt, 
samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  

Anna Malgorzata Ludzia,  VA-ingenjör, Nodra AB, planering och utredning 
Nirmala Kahrimanovic,   bygglovsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 
Lisa Nyström,   exploateringsingenjör, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Per-Erik Hahn,   trafikplanerare, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Johan Lindqvist,   trafikingenjör, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Carolina Olsson,   landskapsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Karin Milles,   stadsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, övergripande samhällsplanering 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Julia Stenström Karlsson Simon Tell 
enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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