
1(45)  

 Dnr: SBN 2015-205 

PLANBESKRIVNING 
DP xx 

 Flygbild över planområdet.1 

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:45 M.FL., ERIKSVIK,  

SÖDERKÖPING, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

ANTAGANDEHANDLING 

Upprättad: 2015-07-17 
Godkänd för samråd: SBN 2015-08-25 
Samråd: 2015-11-17 – 2015-12-08, 2015-12-22 – 2016-01-25 
Godkänd för granskning: SBN 2016-11-29 
Förnyat granskningsbeslut: SBN 2017-04-25 
Granskning: 2017-07-12 – 2017-08-11 
Antagande: KF 2018-02-07 § 4
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Söderköpings kommun grundar sitt planeringsarbete på gällande översiktsplan. För att 
Söderköpings kommun ska kunna fortsätta att växa på ett långsiktigt hållbart sätt behöver 
nya bostäder tillskapas. Nya bostäder i attraktiva lägen med närhet till service, kommersiellt 
utbud och kollektivtrafik bidrar på ett positivt sätt till ambitionen om hållbar utveckling. 
Denna detaljplan ska skapa möjligheter att lägga till ytterligare en årsring av bebyggelse i det 
som kännetecknar Söderköpings rika byggnadstradition. 
 
Handlingar finns även på: http://www.soderkoping.se/samhalle-
trafik/samhallsplanering/aktuell-planering/  
 
Har du frågor, kontakta gärna: 
Ansvarig handläggare: Martin Larsheim, planarkitekt, tel. 0121-185 40 
 

 
 
 

 
 
 Planprocessen 2 

Sammanfattning av planförslaget: 
Gällande detaljplan (0582-P12/2) inom del av parken anger byggrätt för bostadsändamål 
norr om kv. Åldermannen. Nämnda byggrätt föreslås i planförslaget utgå (blir parkmark) 
och ersättas med byggrätt för bostadsändamål i anslutning till kv. Vimman inom 
Brunnsparkens östra del. Åtgärden syftar till att skapa ett mer sammanhållet parkrum i 
Brunnsparken samtidigt som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir en naturlig förlängning av 
den befintliga bebyggelsestrukturen i området. Vidare föreslås befintlig radhusbebyggelse 
inom kv. Vimman ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som 
möjliggör visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån samtidigt som gaturummet 
förstärks utmed Viggebyvägen genom att nybebyggelsen placeras närmare gatan som ett led 
i ökad stadsmässighet. Inom planområdets östra del prövas möjligheten att skapa byggrätt 
för vårdboende som komplement till bostadsändamålet. I gällande detaljplan övergår västra 

Denna fas 
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delen av Viggebyvägen till kvartersmark avsedd endast för boende i angränsande 
bostadskvarter. I planförslaget föreslås Viggebyvägen förbli allmän gata i sin nuvarande 
sträckning.  

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet ska genomföras 
med utökat förfarande. 

I en sammantagen bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att området är lämpligt 
för planläggning av bostäder med inslag av vård. Den föreslagna bebyggelsen kan fungera 
som komplettering till omgivande bebyggelse och det finns goda förutsättningar att den nya 
bebyggelsen ges en utformning som upplevs som ett positivt tillskott i området. 

Ärendets gång:  
Beslut om att påbörja detaljplaneläggningen samt beslut om samråd fattades av 
Samhällsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2015. Samrådsperioden pågick mellan 2015-11-
17 – 2015-12-08. Samrådskretsen utökades efter yttrande från lantmäteriet och ny 
samrådsperiod blev 2015-12-22 – 2016-01-25 för tillkommande sakägare. 
Inbjudan till samrådsmöte skedde genom utskick till fastigheter inom och i anslutning till 
planområdet. Samrådsmöte hölls den 25 november 2015 på Nya Brandstationen, 
Söderköping. Beslut om granskning fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 29 
november 2016. Efter granskningsbeslut reviderades planförslaget främst vad gäller 
tillkommande byggrätter för flerbostadsbyggelse. Ett förnyat granskningsbeslut utifrån de 
nya planförutsättningarna bedömdes därför erfordras. Förnyat granskningsbeslut fattades 
av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-25. Granskning av planförslaget pågick mellan 
2017-07-12 – 2017-08-11. Planförslaget antogs av Kommunfullmäktige 2018-02-07.  

Handlingar 
Plankarta i skala 1:1 000 
Planbeskrivning (denna handling) 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 
Fastighetsförteckning 

Planförfarande 

Planarbetet genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. PBL. 

I 5 kap. 7§ framgår att standardförfarande inte ska tillämpas för ett detaljplaneförslag som 
är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av betydande intresse för 
allmänheten eftersom markanvändningen inom delar av planområdet ändras från parkmark 
till kvartersmark. Med anledning därav ska det utökade förfarandet tillämpas.   

Bakgrund och syfte      
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att ersätta den i gällande detaljplan angivna 
byggrätten för bostadsändamål norr om kv. Åldermannen med ny föreslagen byggrätt för 
bostadsbebyggelse med vårdinslag i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra 
del. Åtgärden syftar till att skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt 
som ny bebyggelse norr om Eriksvik blir en naturlig förlängning av den befintliga 
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bebyggelsestrukturen i området. Inom kv. Vimman föreslås befintlig radhusbebyggelse 
ersättas med flerbostadsbebyggelse som förstärker gaturummet utmed Viggebyvägen 
genom att bebyggelsen placeras närmare gatan samtidigt som hänsyn tas till visuella 
kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. Öster om kv. Vimman tillskapas yta för 
parkeringsändamål i syfte att förbättra parkeringssituationen i området. I gällande detaljplan 
övergår västra delen av Viggebyvägen till kvartersmark avsedd endast för boende i 
angränsande bostadskvarter. I planförslaget föreslås Viggebyvägen förbli allmän gata i sin 
nuvarande sträckning. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet, som omfattar ca 5,7 ha, är beläget i anslutning till stadsdelen Eriksvik och 
Viggebyvägen. Planområdet gränsar i norr till Skepparevägen, i väster till von Blocks väg 
och Bergaområdet, i söder till Viggebyvägen samt i öster till Korsgatan. 
 

 
Orienteringskarta med aktuellt planområde rödmarkerat.3 

 
Fastigheter och ägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna del av Söderköping 2:74, del av Söderköping 3:28, del 
av Söderköping 3:45 (kv. Vimman) samt del av Söderköping 3:63. Söderköping 3:45 är i 
privat ägo, medan övriga delar av planområdet ägs av kommunen. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
För området gäller översiktsplan för Söderköpings kommun, ÖP 2015-2030, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-11-04 samt en fördjupad översiktsplan över staden från 1990.  
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort 
sikt (1-5 år). Översiktsplanen är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om mark- 
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och vattenanvändningen. Översiktsplanen, som gäller fram till 2030, är ett styrdokument 
och därmed ett betydelsefullt verktyg i den fortsatta planeringen med att utveckla 
kommunen. I planen dras de övergripande riktlinjerna för hur olika delar av kommunen 
kan komma att utvecklas, till exempel var det ska byggas bostäder, skolor och förskolor, 
boenden för äldre och var verksamheter för olika näringar ska etableras. Översiktsplanen 
innehåller riktlinjer i olika frågor och är vägledande i alla beslut som kommunen fattar om 
mark- och vattenanvändningen. Den förtydligar för alla vad kommunen vill och vilken 
utveckling som ska ske var. 
 
Detaljplaner, förordnanden, strandskydd mm. 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 

- ”Detaljplan för del av Söderköping 3:63, Brunnsparken m.fl.”, 0582-P12/2, lagakraft 2011-
12-15, som anger markanvändningen park på den i planförslaget aktuella platsen för 
ny bostadsbebyggelse. Genomförandetiden för planen utgår 2016-12-15. 

- ”Förslag till ändring av stadsplanen för kv. Evaporatorn m.fl.”, kv. Vimman, 0582K-1119, 
lagakraft 1961-06-02, som anger markanvändningen bostadsändamål och park. 
Genomförandetiden för planen har utgått. 

- ”Stadsplan för Skepparvägen”, 05-SOD-238, lagakraft 1974-08-19, som anger 
markanvändningen bostadsändamål, park, allmänt ändamål (Brunnskyrkan) samt 
vattenanvändningen bryggområde (vb) för del av Storån. Genomförandetiden för 
planen har utgått. 

 
Ett planprogram upprättades för Brunnsparken (Söderköping 3:63) och kv. Vimman 
(Söderköping 3:45) som antogs av kommunfullmäktige år 2009. 
 
Beslut om planbesked för kv. Vimman (Söderköping 3:45) fattades av bygg- och 
miljönämnden år 2014 och syftar till att pröva radhusbebyggelse i två våningar alternativt 
ersätta radhusbebyggelsen med flerbostadsbebyggelse i upp till tre våningar. 
 
En mindre del av planområdet, fram till Dr Böttigers väg, ingår i riksintresset för den 
medeltida staden. Ingen bebyggelse planeras inom detta område. Norr om planområdet 
förekommer riksintresse för friluftsliv (Göta kanal). Riksintressena bedöms inte påverkas 
negativt till följd av ett genomförande av planförslaget. 
 
Strandskyddsförordnande gäller för Storån 100 meter. I samband med planläggning ska 
strandskyddsfrågan prövas på nytt. Söderköpings kommun avser att i planbestämmelse 
upphäva strandskyddet för den del av planområdet som utgörs av kvartersmark och 
gatumark. Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet tillämpas enligt 7 kap 18 c § 
p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 
Plan- och bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa 
attraktiva mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av 
detaljplanen rusta upp den södra delen av Brunnsparken. En förstudie för hur parken kan 
utvecklas är genomförd. 
 
Övriga kommunala beslut 
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller styrdokument. 
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Nuvarande förhållanden 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet förekommer bostadsbebyggelse in kv. Vimman som utgörs av tre 
radhuslängor uppförda i en våning.  
 

 
Radhusbebyggelsen inom kv. Vimman. 4 

 
I anslutning till planområdet söderut finns bostadsbebyggelse inom stadsdelen Eriksvik. 
Bebyggelsen består av villabebyggelse (upp till två våningar) samt flerbostadshusbebyggelse 
(upp till tre våningar). Sydväst om planområdet, inom kv. Åldermannen, förekommer 
Birkagårdens gruppboende (uppförd i en till två våningar). Väster om planområdet finns 
Söderköpings brunn och på höjden sydväst om Birkagården finns en bevarad väderkvarn 
(Korskullen) samt byggnader för vandrarhem. Sydöst om planområdet är beläget ett 
industriområde. 
 

 
Birkagårdens gruppboende, beläget söder om planområdet. 5 
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Flygbild med aktuellt planområde markerat. 6 

 
Natur 
Naturmarken inom planområdet utgörs av parkmark med trädvegetation. Väster om kv. 
Vimman är beläget en tennisbana. Närheten till Storån är en påtaglig kvalitet för området. 
 
Rekreation och lek 
Göta Kanal med närliggande kanalmiljö omfattas av riksintresse för friluftslivet. 
Brunnsparken som helhet har ett stort rekreationsvärde. Brunnsparkens tätortsnära 
lokalisering gör den lättillgänglig för många människor. Parken används för rekreation året 
runt. Utmed Storån finns en gång- och cykelväg som används som promenad och motion. 

 
Brunnsparken, vy från öster. Norra och södra delen av Brunnsparken avgränsas av Storån. 7 

 
Offentlig och kommersiell service 
Offentlig och kommersiell service finns i Söderköpings tätort inom gång- och cykelavstånd 
från planområdet. 
 
Angöring och parkering 
Planområdet angörs via Viggebyvägen. Parkering sker i dagsläget på gatumark. 
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Kollektivtrafik 
Buss trafikerar Margaretagatan och Resecentrum Stinsen. Närmaste hållplats är belägen vid 
Stinsen, ca 650 meter från planområdet. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele samt bredband finns i Viggebyvägen. 
 
Planförslag 
Bostäder 
Planförslaget innebär att de befintliga byggrätterna för bostäder norr om Birkagården 
ersätts med byggrätter för bostadsbebyggelse norr om Eriksvik angränsande till kv. 
Vimman. Området norr om kv. Löjan föreslås bebyggas med två flerbostadshus med en 
totalhöjd av 13,5 meter. Vidare föreslås befintlig radhusbebyggelse inom kv. Vimman 
ersättas med ny flerbostadsbebyggelse som ges en placering som möjliggör visuella 
kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån samtidigt som gaturummet förstärks utmed 
Viggebyvägen genom att nybebyggelsen placeras närmare gatan som ett led i ökad 
stadsmässighet. Området inom kv. Vimman föreslås bebyggas med fyra flerbostadshus med 
en totalhöjd av 13,5 meter. 
 
Inom planområdet föreslås totalt sex flerbostadshus inrymmandes ca 90 lägenheter. 
 
Gestaltningen av den nya bostadsbebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande 
bebyggelsens arkitektur. Bebyggelsens gestaltning kommer även att vara viktig 
för hur gaturummet upplevs. Den nya bebyggelsen ska värna siktlinjer mot Storån samt 
värna kopplingen till Brunnsparken. 
 
 
 

 
Sektion genom Husbygatan.  Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 8 
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Situationsplan. Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 9 

 
 
 
 

 
 
Perspektivskiss från öster i höjd med Varvsgatan.  Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 10 

 
Sektion genom föreslagen huskropp. Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 11 

 
Vård 
Planförslaget möjliggör ett vårdinslag som komplement till bostadsändamålet. 
Vårdändamålet innefattar all slags vårdverksamhet i både offentlig och privat sektor som 
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avser människor och bedrivs i särskilda lokaler. Här avses vårdanvändning i form av 
barnavård, ungdomsvård, äldrevård samt hälsovård.  
 
Viggebyvägens västra del 
I gällande detaljplan övergår västra delen av Viggebyvägen till kvartersmark avsedd endast 
för boende i angränsande bostadskvarter. I planförslaget föreslås Viggebyvägen förbli 
allmän gata i sin nuvarande sträckning. 
 

 
Gällande detaljplan anger kvartersmark för Viggebyvägens västra del, i planförslaget                                                    
föreslås allmän plats, gata. 12 

 
Brunnsparken 
De befintliga byggrätterna för bostäder norr om Birkagården föreslås övergå till att bli 
parkmark. Åtgärden syftar till att skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken. 
 
Brunnskyrkan 
Brunnskyrkan ges i planförslaget markanvändningen Besöksanläggning som ersätter den 
tidigare markanvändningen Allmänt ändamål. Brunnskyrkan förses med 
skyddsbestämmelse i syfte att säkerställa att byggnaden inte rivs. 
 

Brunnskyrkan ges i planförslaget markanvändningen Besöksanläggning. 13, 14 
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Angöring och parkering 
Angöring till de nya bostäderna föreslås ske från Viggebyvägen, som behåller sin nuvarande 
sträckning.  
Parkeringsnormen för bilar är 1 per lägenhet och därtill även besöksparkeringar. Även 
cykelparkering ska ordnas inom fastigheterna. Bostädernas parkeringsbehov kommer att 
lösas inom kvartersmark. Uppskattningsvis 90 parkeringsplatser kommer att inrymmas i 
projektet. 
 
Teknisk försörjning 
Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till det kommunala ledningsnätet. Vatten och 
avlopp, fjärrvärme, el, tele samt bredband finns i Viggebyvägen. 
 
Tillgänglighet 
Området utgörs inte av några betydande höjdnivåskillnader vilket möjliggör god 
tillgänglighet inom planområdet. Gatu-, gång- och cykelnätet är väl utvecklat vilket gör 
området väl tillgängligt för olika sorters trafikslag. Utformning och placering av entréer, 
avfallshantering etc ska utformas enligt tillgänglighetskraven och hanteras i bygglovskedet.  
 
Avfallshantering 
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med kommunens föreskrifter. 
 
Konsekvenser av planförslaget 
Behovsbedömning 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34§ eller 
MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras. 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan. Planförslaget 
bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. Den planerade byggnationen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på 
miljö, kulturarv eller människors hälsa. 
 
Naturmiljö 
För Söderköpings stad saknas en plan för parker och grönområden, en s.k. grönplan. Den 
parkyta som tas i anspråk bedöms som marginell sett till de stora park- och grönytor som 
finns kvar utmed Storån, Göta Kanal och Korskullen. Förslaget innebär att en mindre del 
av parkområde beläget i anslutning till kv. Vimman tas i anspråk för byggnation. Den 
berörda parkytan upptas till stor del av en befintlig tennisbana.  
 
Parken har glest placerade träd och flera trädarter finns representerade som ask, alm, lind 
och vårtbjörk. Berörda träd inom planområdet har inventerats inom ramen för projektet 
”Trädinventering gatu- och parkträd, Söderköping” (2014). Trädens status är varierande 
och olika åtgärder föreslås. Totalt berörs 14 inventerade träd av planförslaget, enligt 
sammanställning nedan. Generellt konstateras i trädinventeringen att befintliga träd i den 
södra delen av Brunnsparken är i behov av trädvård, då flertalet träd har uppnått hög ålder 
och därmed utgör en övergång från svag vitalitet till att utgöra en stor risk för sin 
omgivning.  
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Följande träd berörs av planförslaget: 

 
 

 
Trädinventering gatu- och parkträd (2014) lagd ovanpå plankartan, västra delen. Varje punkt med sifferbeteckning 
representerar ett träd. 15 
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Trädinventering gatu- och parkträd (2014) lagd ovanpå plankartan, östra delen. Varje punkt med sifferbeteckning 
representerar ett träd. 16 

 
Tillräckligt stor areal av parkmarken bedöms lämnas kvar för att sörja för behållandet av 
rekreativa och ekologiska funktioner.  
 
Kulturmiljö 
En kulturhistorisk utredning av Brunnsparken utfördes av Östergötlands länsmuseum 
2009. Av utredningen framgår att parken norr om Storån vid Brunnskyrkan har ett högre 
kulturhistoriskt värde än den södra delen av parken. Detta eftersom så ringa återstår av de 
äldre delarna av parken söder om Storån att anknytningen till brunnsmiljön inte tillför så 
mycket av kulturhistoriskt värde. Parken söder om Storån har därför främst ett 
upplevelsevärde som park/grönområde framför ett kulturhistoriskt värde. En slutsats i den 
kulturhistoriska utredningen av Brunnsparken är att om man väljer att bygga i parken så 
bör man välja att bygga i anslutning till kv. Vimman så att en stor sammanhållen parkyta 
behålls. Bebyggelse bör ansluta till Viggebyvägen. 
 
En mindre del av planområdet, fram till Dr Böttigers väg, ingår i riksintresset för den 
medeltida staden. Ingen bebyggelse planeras inom detta område.  
I den västra delen av Brunnsparken, i anslutning till Dr Böttigers väg, förekommer en känd 
fornlämning, vilken utgörs av en minnessten till minne av Dr Olof Lagberg. 
 
Radhusbebyggelsen inom kv. Vimman beskrivs i boken ”Modernism i Östergötland”, i 
vilken de klassas som tidstypiska men inte unika.  
 
Stadsbild/landskapsbild/utformning/utförande 
Bebyggelse med en totalhöjd av 13,5 meter kan tillföra en stadsmässighet till området och 
på så vis en förlängning av innerstaden längs Viggebyvägen och Storån. Ny bebyggelse norr 
om Eriksvik blir en naturlig förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen i området. 
Det bedöms dock som angeläget att byggnadshöjden inte blir alltför avvikande från 
omgivningarna samt att visuella kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån behålls och 
förstärks. Den nya bebyggelsen ska utformas med en högsta totalhöjd av 13,5 meter som 
ett led i värnandet av områdets karaktär. I samband med att befintlig radhusbebyggelse 
inom kv. Vimman ersätts med ny bebyggelse skapas förutsättningar att förstärka 
gaturummet utmed Viggebyvägen genom att nybebyggelsen kan placeras närmare gatan. 
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Perspektivskiss utmed Storån, exempel på bebyggelseutformning. 17 

 
Den nya bebyggelsen föreslås utföras med fasader i puts. Fasadelement med synliga skarvar 
kommer inte att tillåtas. Takmaterial ska vara plåt alternativt taktegel. Nybebyggelsen ska 
färgsättas med hänsyn till stadsbild och områdets karaktär. Bebyggelsens utförande regleras 
med utförandebestämmelse på plankartan. 
 
Komplementbyggnader bör ur ett flertal aspekter utföras med sedumtak. Eftersom 
komplementbyggnaderna har en lägre byggnadshöjd än huvudbyggnaderna så kommer 
sedumtaken bli ett dominerande inslag i gaturummet och ge ett grönt inslag som 
komplement till gårdsmiljöerna och parkeringsytorna. Därutöver är sedumtak lämpliga ur 
dagvattensynpunkt för att omhänderta dagvatten. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk utredning etapp 1 utfördes Östergötlands länsmuseum år 2009 (rapport 
2009:67) som innefattade den östra delen av Brunnsparken samt den allmänna parkeringen 
i området. Inga fornlämningar påträffades inom det berörda området.  
 
En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB under 
augusti 2016 som omfattade planområdet. Utredningen innefattade arkiv- och kartstudier, 
en inventering samt grävning av sökschakt. Sammantaget grävdes 30 schakt om 
sammanlagt 424 kvadratmeter. Inga arkeologiska lämningar påträffades vid utredningen. 
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Illustration ur arkeologisk utredning etapp 1 och 2 för Eriksvik. 18 

 

 
 
Illustration ur arkeologisk utredning etapp 1 och 2 för Eriksvik. 19 
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Illustration ur arkeologisk utredning etapp 1 & 2 för Eriksvik. 20 

 
Geotekniska och geohydrologiska förhållanden 
En geoteknisk utredning omfattande planområdet utfördes av Sweco Civil AB under 
oktober 2016 samt utfördes en kompletterande geoteknisk utredning avseende 
planområdets östra del under maj-juli 2017. 
 
Utlåtandet anger bl.a: 

- Den ytliga jorden inom området består av fyllning och torrskorpelera ned till ca 1,5 
meter under markytan. Fyllning består i huvudsak av silt, sand och lera. Även större 
stenar och tegelrester har hittats i fyllnadsmaterialet. Fyllningen underlagras av ca 
14 – 20 meter varvig lera med mycket låg odränerad skjuvhållfasthet. Leran är 
sulfidhaltig i övre delen och enstaka tunna siltskikt finns mot djupet. I de nedre 3-5 
meter av leran syns en tendens till att andelen silt ökar. Jorden bedöms vara relativt 
homogen beträffande lagertjocklekar och hållfasthetsegenskaper. 

- Slagsonderingar stoppar mot berg/block eller sten ca 22-26 meter under markytan. 
- Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten antas variera mellan 12 och 19 kPa. 
- Grundvattennivån har uppmätts 2016-09-01 och ligger cirka 0,77 meter under 

markytan (trycknivå på +1,56). 
- Vattennivån i Storån uppmättes till +0,26. 
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Ny bebyggelse rekommenderas grundläggas med spetsburna pålar p.g.a. risken för skadliga 
sättningar. Pålarna kan förväntas nedtränga som minst till uppnådda djup vid 
slagsondering. 
 

 
Enligt jordartskartan från SGU.se består den ytliga jorden i hela området av postglacial finlera (gul). 21 

 
Endast källarlösa byggnader rekommenderas. På plankartan är därför infört 
planbestämmelse som reglerar val av byggnadsteknik. 
 
I samtliga undersökta sektioner bedöms totalstabiliteten tillfredställande. Lokalt i 
strandbrinken (sektion B-B och C-C) uppnås inte erforderlig säkerhetsfaktor. Det är dock i 
släntkrönet, varför det inte har betydelse för exploatering av området så länge bostäder inte 
placeras inom 5-10 meter från strandlinjen beroende på val av höjdsättning. Planförslaget medger 
bebyggelse som närmast ca 12 meter från strandlinjen. 
 
Föreslagen bebyggelse enligt planförslaget har placerats utanför område där 
markstabiliteten inte är tillfredsställande enligt genomförd geoteknisk utredning. 
 
Säkerhetsfaktorn är nästan i paritet med erforderlig stabilitetsfaktor för naturmark varför 
inga akuta åtgärdsbehov kan anses föreligga. Dock får ingen erosion uppstå som kan 
medföra fortlöpande skred som kan nå de delar av området som exploaterats. Det föreslås 
därför att man säkerställer detta genom utläggning av erosionsskydd.   
 
Stabilitetsberäkningar har utförts för belysa möjligheterna till uppfyllnad. Utgående från 
resultaten från dessa får uppfyllnad/belastning över stor yta med mer än 0,5 meter eller 10 
kPa inte ske annat än lokalt. Uppfyllnader orsakar långtidsgående konsolideringssättningar 
varför marknivån bör bibehållas och aldrig överstiga 0,5 meter. Större uppfyllnader än 0,5 
meter ska kontrolleras/granskas från fall till fall. 
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Utsnitt ur geoteknisk undersökning, föreställande mätpunkter/borrhål och föreslagna byggrätterna gulmarkerade. 
Inom det röda området är markstabiliteten bristande. 22 

 
 

 
Utsnitt ur geoteknisk undersökning, här redovisad som lager ovanpå plankartan. Utsnittet visar planområdets östra 
del. Planerad bebyggelse har placerats utanför område där markstabiliteten inte är tillfredsställande (gråmarkerat 
område). 23 

 
Grundläggning av vägar och ledningar kan ske direkt i mark under förutsättning att inga 
uppfyllnader över 0,5 meter sker och om lasten från 0,5 meter fyllning inte orsakar större 
sättningar på ledningar än vad som är acceptabelt. 
 
En riskanalys med avseende på vibrationer ska tas fram innan byggnation sker i området. 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark. 
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Strandskydd 
Strandskyddsförordnande gäller för Storån 100 meter. I samband med planläggning ska 
strandskyddsfrågan prövas på nytt. Söderköpings kommun avser att i planbestämmelse 
upphäva strandskyddet för den del av planområdet som utgörs av kvartersmark och 
gatumark. Som särskilda skäl för upphävande av strandskyddet tillämpas enligt 7 kap 18 c § 
p5 Miljöbalken ”det aktuella området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Det allmänna intresset består i 
att främja bostadsbyggande och en utveckling av bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 
Plan- och bygglagen) som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
En tillräckligt bred fri passage behålls utefter Storån som utgörs av det befintliga 
gångstråket. Utrymmet bedöms som tillräckligt för att säkerställa tillgänglighet för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och 
föreslagen bebyggelse.  
 

Brunnsparken som helhet har ett stort rekreationsvärde. Brunnsparkens tätortsnära lokalisering gör den lättillgänglig 
för många människor. Parken används för rekreation året runt. Utmed Storån finns en gång- och cykelväg som 
används som promenad och motion. Planförslaget säkerställer att utrymme skapas för en tillräckligt bred fri passage 
mellan nybebyggelsen och Storån för allmänhetens tillgänglighet. 24, 25 

 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa 
attraktiva mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av 
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detaljplanen rusta upp den södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka 
tryggheten i parken. Exempel på föreslagna åtgärder är nya planteringar, nya parkentréer, 
fler och varierande promenadstigar, varierande lekmiljöer, utegym, viloplatser intill ån och 
även ljussättningen i parken ses över för att undvika mörklagda, otrygga miljöer. En 
förstudie för hur parken kan utvecklas är genomförd. 
 

 
Kommunen avser genom en upprustning av Brunnsparkens södra del tillgängliggöra parken för olika målgrupper 
samt få en ökad dygnsanvändning. 26 

 
Utredda lokaliseringsalternativ utanför strandskyddat område 
Vattendraget Storån omfattas av strandskydd. Skälen för upphävandet är att området i 
enlighet med vad som anges i 7 kapitlet 18c § miljöbalken behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Söderköping har bostadsbrist i 
centrala lägen vilket motiverar att hantera den rådande bostadsbristen är att anse som ett 
angeläget allmänt intresse. Planområdet behöver tas i anspråk för en utveckling av 
stadsdelen Eriksvik. Område som tas i anspråk för bebyggelse enligt planförslaget utgörs i 
dagsläget av bostadsbebyggelse inom kv Vimman samt tennisplan väster om kv Vimman. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med utarbetandet av planförslaget 
genomfört en lokaliseringsprövning inom stadsdelen Eriksvik för att pröva om föreslagen 
bostadsbebyggelse enligt planförslaget kan lokaliseras på annan yta inom Eriksvik utanför 
strandskyddat område, för mer utförlig beskrivning utifrån karta se bild nedan. 
 

1. Område östra Eriksvik                                                                                                            
Detta område är beläget inom riskavstånd för befintlig industriverksamhet samt 
präglas av omfattande industritransporter. Området bedöms inte lämpligt för 
bostadsbebyggelse. 
 

2. Område södra Eriksvik                                                                                                                     
Delar av området förekommer inom riskavstånd till befintlig bensinstation samt är 
området präglat av omfattande industritransporter till närliggande befintlig 
industriverksamhet. Området utgör även en nod för teknisk försörjning med 



  
 
  
 21(45)  
  
       Dnr: SBN 2015-205 

     

     

 

omfattande befintliga markförlagda ledningar för vatten- och avlopp, el och tele 
som kräver omlokalisering. Området bedöms inte lämpligt för bostadsbebyggelse i 
den omfattning som planförslaget föreslår. 

 
3. Område västra Eriksvik                                                                                                                     

Område som till övervägande del är ianspråktaget för äldrevård med tillhörande 
parkering samt är beläget inom riksintresse för Söderköpings stad med talrik 
förekomst av fornlämningar. Området bedöms inte lämpligt för bostadsbebyggelse. 

 
4. Område norra Eriksvik                                                                                                                     

Området är sedan tidigare i stor utsträckning detaljplanelagt för bostadsbebyggelse 
inom kv. Vimman (radhusbebyggelse), som är i stort behov av underhållsåtgärder. 
Inom området förekommer även en tennisplan. Området är en naturlig förlängning 
av den befintliga bebyggelsestrukturen inom stadsdelen Eriksvik norrut mot Storån. 
Ny bebyggelse anpassas i stor utsträckning till befintlig bebyggelsestruktur och 
förläggs i fasadliv med denna. Vidare gavelställs den planerade bebyggelsen mot 
Viggebyvägen så att siktlinjer mot Storån värnas. Anslutande gatunät förlängs mot 
Storån som angöringsgator för parkering. Gaturummet förstärks utmed 
Viggebyvägen genom att nybebyggelsen placeras närmare gatan som ett led i ökad 
stadsmässighet. Skala och utformning på nybebyggelsen anpassas till ett för 
området bedömd lämplighet och karaktär. En tillräckligt bred fri passage behålls 
utefter Storån som utgörs av det befintliga gångstråket för att värn tillgängligheten 
till vattenområdet. I samband med en exploatering inom detta område ersätts 
befintlig radhusbebyggelse med flerbostadsbebyggelse samtidigt som gällande 
byggrätt i detaljplan för flerbostadshus norr om kv Åldermannen ersätts med 
parkmark. Därmed skapas en mer sammanhållen parkyta mellan norra och södra 
delen av Brunnsparken över Storån. 
Den sammantagna bedömningen är att föreslagen yta enligt planförslaget är den 
mest lämpliga utifrån områdets förutsättningar. 
En utbyggnad av området är förenlig med översiktsplanen för Söderköpings 
kommun där ytan redovisas som utbyggnadsområde på kort sikt (1-5 år).  
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Lokaliseringsalternativ bostadsbebyggelse inom stadsdelen Eriksvik. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattnet 
bör så långt möjligt renas lokalt med naturliga metoder som infiltration till grundvattnet, 
avdunstning och fördröjningsmagasin. På parkeringsytor bör s.k. oljefällor placeras i 
golvbrunnar. 
 
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska vara förenlig med lokala riktlinjer och de 
målsättningar kommunen har för dagvattenhantering. I Söderköpings kommuns VA-policy 
finns angivet att den övergripande målsättningen är att: 
 
”Vid all bebyggelseplanering eftersträva en långsiktigt hållbar [...] dagvattenhantering.” 
 
Dessutom ska kommunen: 
- Verka för att dagvatten omhändertas nära källan (LOD). 
- Eftersträva att förorenat dagvatten omhändertas och renas innan utsläpp till vattendrag sker. 
 
Planområdet är beläget intill Storån (VISS ID: SE648385-152899), som utgör recipient för 
områdets dagvatten. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är 
miljökvalitetsnormerna för Storån senast fastställda av Länsstyrelsen 2010-01-12. Storån 
bedöms av Vattenmyndigheterna ha måttlig ekologisk status och god kemisk status. 
Föreslagen miljökvalitetsnorm innebär att vattenförekomsten ska behålla sin goda kemiska 
status och uppnå god ekologisk status till 2027. Tillförseln av fosfor måste minska avsevärt 
till år 2027.  
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Planområdet är del av delavrinningsområdet "Mynnar i Söderköpingsån" (markerad med halvtransparent blå färg). 
Källa: SMHI 27 

 
Möjligheten att uppnå god status för enskilda kvalitetsfaktorer i recipienten Storån får inte 
försämras. Den pågående tillförseln av fosfor via avrinning från planområdet får alltså inte 
öka. Detta trots att mängden är försumbar i relation till de totala fosformängderna som ån 
transporterar.  
Dagvattenhanteringen och utformningen av det planerade bostadsområdet måste förhindra 
ökad fosfortillförsel från området och helst minska den. Hanteringen ska ske lokalt med 
naturliga metoder och medföra rening av föroreningar i enlighet med kommunens 
riktlinjer. 
 
En dagvattenutredning omfattande planområdet utfördes av WRS AB under september 
2016. Dagvattenutredningen syftar till att utreda förutsättningarna för att uppnå en 
långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom planområdet och skydda Storån.  
 
Följande aspekter behandlades i dagvattenutredningen: 

5. Beräkning av nuvarande och framtida föroreningsbelastning från området, samt 
beskrivning av behov av reningsåtgärder för dagvatten utifrån recipientens 
miljökvalitetsnormer. 

6. Beskrivning av ytvattnets flödesvägar, förväntade flöden för olika återkomsttider, 
samt hantering av höga flöden inom området. 

7. Utifrån planbeskrivningen göra en preliminär beskrivning av ett framtida 
dagvattensystem i området med hänsyn till att dagvattnet så långt som möjligt ska 
"renas lokalt med naturliga metoder" (som det står skrivet i planbeskrivningen). 

 
Planförslaget medför en ökning av hårdgjorda ytor inom planområdet. För att minska 
effekten av detta måste åtgärder genomföras. Om inga dagvattenrenande och fördröjande 
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åtgärder vidtas beräknas planerad exploatering medföra att det dimensionerande flödet 
ökar med ca 30 % och föroreningsbelastningen med 20-100 % beroende på ämne. 
Tillförseln av fosfor skulle öka med ca 70 %.   
 
Medelavrinningen från planområdet uppskattas vara liten, runt 0,30 l/s, vilket motsvarar 
200 mm avrinning per år. Avrinning av yt- och dagvatten kommer även fortsättningsvis att 
avvattnas till Storån. 
 
I dagsläget finns åtta stycken dagvattenutlopp till Storån inom planområdet. Det innebär att 
aktuell del av Storån är recipient för betydligt mer dagvatten än bara från planområdet. Ett 
av utloppen är en större dagvattentrumma (med uppskattad diameter på 1200 mm) som 
mynnar i områdets sydvästra del.  
 
För att inte försvåra att god ekologisk status uppnås måste dagvattnet så långt som möjligt 
fördröjas och renas lokalt. För det krävs ett "trögt" dagvattensystem som jämnar ut flöden 
och avskiljer föroreningar under dagvattnets väg till recipienten.  
 
Marken inom planområdet utgörs av ett mäktigt lerlager. Infiltrations- och 
perkolationsmöjligheterna i planområdet är begränsade, men föreslås förstärkas med 
perkolationsmagasin (stenkistor), svackdiken, biofilter och genomsläppliga beläggningar. 
Gröna tak (sedum) kommer att anläggas på komplementbyggnaderna. Framför allt utgör 
dessa anläggningsåtgärder fördröjningsvolymer som ger förutsättningar för avskiljning av 
partikulära föroreningar i dagvattnet, bland annat fosfor.  
 
 

 
Genomsläpplig markbeläggning föreslås på de inom planområdet redovisade parkeringsytorna och angöringsgatorna, i 
syfte att minska avrinningen samtidigt som föroreningar kan bindas in eller brytas ned i marklagret. Vänstra bilden 
visar parkeringsytor med armerat gräs (betonghålsten), medan mellersta och högra bilden visar marksten med gles, 
genomsläpplig fog som kan användas på angöringsgatorna inom planområdet. 28, 29, 30 
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Perkolationsmagasin i form av stenkistor föreslås användas inom planområdet. Utkastare med ränndalar leder 
vattnet till stenkistan. Stenkistan utgörs av en grop i marken som fylls med makadam som svepts med geotextil för 
att undvika inträngning av jord i magasinet. Stenkistan kan täckas av jord och ligga under gräsmattan.31, 32 

 
I anslutning till angöringsgatorna inom 
planområdet föreslås så kallade regnbäddar 
eller regnrabatter anläggas. De utgörs av 
nedsänkta växtbäddar med tork- och 
vattentåliga växter. Regnrabatter fungerar 
som en fördröjnings- och översvämningszon 
där dagvatten från gatumarken tillåts att 
infiltrera. Genom naturliga biologiska och 
kemiska processer kan föroreningar 
fastläggas och brytas ned samtidigt som de 
bidrar till en mer naturlig hydrologisk 
balans. 33 
 
 
 
 

Överskottsvatten från tak och 
parkeringsytor bör avledas i grunda 
diken med flacka sidoslänter, så 
kallade svackdiken, mot Storån. I 
mån av utrymme kan svackdikena 
tillåtas övergå i lite större 
gräsbevuxna ytor med svag 
skålform som får vattenfyllas 
tillfälligt i samband med kraftigare 
nederbörd. Vänstra bilden visar 
exempel på en lokalgata som avleds 
till ett makadamdike. I botten av 
makadamdiket ligger en 
dräneringsledning som kan 
omhänderta vattnet vid höga flöden 
genom kupolsilen.34 
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Komplementbyggnader föreslås i planförslaget utföras med gröna Sedum-tak. Genom lagring av vatten i växtbädden, 
avdunstning och växternas egna vattenförbrukning minskar avrinningen från taket väsentligt jämfört med ett 
konventionellt tak. 35, 36 

 
Förslag på dagvattenhantering för planområdet 
På baksidorna av hus A-D kan avledning av takvatten ske med utkastare som via en tät 
avledning leds till en gräsyta som sluttar lätt nedåt mot ett svackdike. Det är viktigt att 
skapa tillräckligt med fall från utkastare till svackdike. Diket förses med 
dräneringsledningar, förslagsvis i varje slänt på en höjd något ovanför dikets botten för att 
tillåta en viss vattenyta. Under torrare perioder kan dock svackdiket vara tomt och upplevas 
mer som en grässvacka i landskapet.  
På framsidorna av hus A-D kan utkastare anläggas som leder takvattnet till regnrabatter, 
som i sin tur är utrustade med dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet. 
Regnrabatterna kan generellt vara placerade vid flerfamiljshusens ingångar för att förhöja 
platsens estetik.  
Parkering och anslutande lokalgata förses med genomsläpplig beläggning. Det mest 
förorenade vattnet inom kvartersmark kommer troligtvis från gator och parkeringar varför 
denna åtgärd bör vara den mest prioriterade. Beroende på beläggningens 
infiltrationskapacitet kan möjligen regnrabatterna komplettera hanteringen av dagvatten 
från dessa ytor vid kraftiga skyfall. För att smälta in i omgivande parkmiljö föreslås även 
plantering av träd i skelettjord mellan parkeringsplats och lokalgata.  
Avrinning på baksidan av hus E-G sker via utkastare och stensättning till 
perkolationsmagasin. Eventuellt bör lokala svackor fyllas upp för att inte skapa några 
instängda områden. Mellan hus E och F samt mellan hus F och G finns utrymme för 
mindre makadamdiken som i första hand kan omhänderta takvattnet, lett dit via utkastare, 
stensättning och lämplig fallhöjd. På framsidan av husen kan regnrabatter med fördel 
anläggas med bräddavlopp som ansluter till befintligt dagvattennät i Viggebyvägen. På östra 
sidan av hus G kan en även en regnrabatt eller ett perkolationsmagasin anläggas om 
utrymme finns. 
 
 



  
 
  
 27(45)  
  
       Dnr: SBN 2015-205 

     

     

 

 
Principskiss över föreslagen dagvattenhantering inom planområdets kvartersmark. 37 

 
Beräkningar visar att med de i dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna kan en 
betydande del av de framtida dagvattenföroreningarna, mellan 50 % och 90 %, förväntas 
avskiljas. Med föreslagen dagvattenhantering skulle tillförseln av fosfor och andra 
föroreningar minska väsentligt jämfört med dagens nivåer. 
 
Föreslagna dagvattenlösningar kommer genomföras i samband med utbyggnaden av 
området. 
 
Sammantaget, med ledning av föreslagen dagvattenhantering inom planområdet, bedöms 
planens genomförande inte negativt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen i 
Storån. 
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Översvämning 
Inom planområdet finns inga hydrauliskt instängda områden som behöver beaktas särskilt 
vid planens utformning för att undvika lokala översvämningar i samband med extrem 
nederbörd. 
 
Längs Östergötlands kust beräknas havsnivån stiga med 0,5-0,6 m till år 2100 vid en global 
havsnivåhöjning på en meter. Den pågående landhöjningen kompenserar alltså delvis för 
den förväntade höjda havsnivån. Planområdet bedöms i hundraårsperspektivet inte 
påverkas negativt av höjda havsvattennivåer.   
 
Tidigare har en översvämningsnivå på +1,5 m.ö.h. diskuterats vid planläggning av nya 
bostadsområden i Söderköpings kommun. Länsstyrelsen i Stockholm anser att ny 
bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets Östersjökust behöver 
placeras ovanför nivån 2,70 meter. Kalmar län tog i år fram liknande rekommendationer 
för strandnära byggnationer som enligt Länsstyrelsen inte bör ligga lägre än 2,70 - 2,80 
meter. 
 
De nya flerfamiljshusen planeras placeras på mark som idag varierar mellan +2,3 m och 
+2,9 m. Det är högre än kommunens diskuterade översvämningsnivå men kan i vissa fall 
vara lägre än de av Stockholms och Kalmars Länsstyrelsers rekommenderade lägstanivåer 
för strandnära byggnation. 
 
Genom att placera bebyggelsen ovanför rekommenderad lägsta nivå för 
översvämningssäkring på +2,7 meter (grundläggningsnivå) kan behovet av ytterligare 
skyddsåtgärder minimeras.   
 
Trafik, angöring och parkering 
Bostäder beräknas generera mellan 4‐6 resor per hushåll och dag, beroende på 
boendekategori och boendeform. Villabebyggelse genererar i regel något fler resor per 
dygn, 5‐6 medan flerbostadshus beräknas alstra 4‐5 resor/lägenhet. Antalet resor är också 
beroende av belägenhet, i förhållande till kollektivtrafik och centrumfunktioner, som 
daglighandel och annan service.  
Eriksvik är beläget i direkt anslutning till centrum och är väl försörjt med gång‐ och 
cykelvägar. Till närmaste busshållplats är det ca 250 meter och till resecentrum ca 650 
meter. 
Ett tillskott med cirka 90 lägenheter i Eriksvik innebär en mindre trafikökning i området. 
Exploateringen bedöms medföra ca 360-450 fordonsrörelser per dygn. Flertalet av 
fordonen ska ha parkering i anslutning till Viggebyvägen, vilket innebär att denna trafik inte 
behöver ta sig inom övriga bostadsområdet i Eriksvik och bör därmed ge en marginell 
påverkan för omkringliggande befintliga bostäder. Beaktas ska även att planförslaget syftar 
till att ersätta befintlig radhusbebyggelse i området innehållandes 25 lägenheter som 
genererar ca 100-125 fordonsrörelser per dygn. Reducerat för dessa fordonsrörelser så 
innebär exploateringen enligt planförslaget ett tillskott av ca 260-325 fordonsrörelser per 
dygn i området. 
Angöring till de nya bostäderna sker från Viggebyvägen. Bostädernas parkeringsbehov 
kommer att lösas inom kvartersmark. Uppskattningsvis 90 parkeringsplatser kommer att 
inrymmas i projektet. 
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Buller 
Området är inte bullerstört och väntas inte heller bli det till följd av ett genomförande av 
planförslaget. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Hälsa och säkerhet 
Inga förändringar i hälsa och säkerhet förväntas. 
 
Rekreation 
Tennisbanan inom planområdet ges en ny lokalisering utanför planområdet. 
 

Ytan för den befintliga tennisbanan föreslås i 
planförslaget tas i anspråk för ny bebyggelse, 
tennisbanan föreslås därför ges en ny lokalisering 
utanför planområdet. 38 
 
 
 
 
 
 

 
I samband med ett genomförande av planförslaget är ambitionen att en upprustning sker 
av Brunnsparken söder om Storån i syfte att skapa förbättrade möjligheter för rekreation. 
Under planarbetet har framtagits ett gestaltningsprogram för berörd del av Brunnsparken 
som ger förslag på utformning och åtgärder inom parkmark. 
Som ett led i att tillgängliggöra den intilliggande Brunnsparken för allmänheten och skapa 
attraktiva mötesplatser i parkmiljö avser kommunen i samband med genomförandet av 
detaljplanen rusta upp den södra delen av Brunnsparken. Åtgärderna syftar även till att öka 
tryggheten i parken. Exempel på föreslagna åtgärder är nya planteringar, fler och varierande 
promenadstigar, varierande lekmiljöer, utegym, viloplatser intill ån och även ljussättningen i 
parken ses över för att undvika mörklagda, otrygga miljöer. En förstudie för hur parken 
kan utvecklas är genomförd. Finansiering av parkåtgärderna avses ske genom intäkter från 
markförsäljning inom ramen för denna detaljplan. 
                                 

Kommunen avser genom en upprustning 
av Brunnsparkens södra del 
tillgängliggöra parken för olika                                                                                       
målgrupper samt få en ökad 
dygnsanvändning. 39 
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I samband med en upprustning av Brunnsparken planeras även för utegym. Utegym är ett led i Söderköpings 
hälsoarbete. Utöver att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet så är syftet att skapa attraktiva mötesplatser för 
invånare och besökare i olika åldrar. Fördel med utegymmen är att det inte finns några öppettider att passa eller 
kostnader för träningskort utan det är fritt fram att använda redskapen när andan faller på. 40, 41 
 

 
Planerad upprustning av Brunnsparken innefattar nya promenadstigar, uppehållsytor i form av viloplatser och 
hängmattor samt införs ny ljussättning i parken som ett led i ökad orienterbarhet och trygghet. 42, 43, 44, 45, 46 
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Barnperspektivet 
Någon lekutrustning föreslås inte inom planområdet, dock planeras för lekmiljöer inom 
intilliggande Brunnsparken, enligt framtaget gestaltningsprogram för Södra Brunnsparken. 
 

 
Planerade lekytor inom angränsande Brunnsparken föreslås utformas med två olika inriktningar; den ena lekytan är 
fokuserad på klätter- och vattenlek medan den andra lekytan föreslås bestå av gungor och lek för lite yngre barn. 
Bägge ytorna ligger väl synligt där många passerar och ska locka in till aktivitet. Det ska finnas en god koppling 
mellan de båda platserna så det enkelt går att röra sig mellan lekytorna. 47, 48, 49, 50 

 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Anläggningar inom allmän plats 
Allmän plats omfattar anläggningar såsom gator, gång- och cykelvägar, naturmark, parker 
m.m. Med huvudman för allmän plats avses den som ansvarar för och bekostar 
anläggandet av samt sköter drift och underhåll av de olika anläggningarna. 
 
Plan- och bygglagen föreskriver att kommunen skall vara huvudman för allmän plats inom 
detaljplan om det inte finns särskilda skäl till annat. Alternativet till kommunalt 
huvudmannaskap är enskilt. 
 
Planförslaget anger att kommunen ska vara huvudman för allmän plats.  
 
Huvudmannaskap för vatten och avlopp 
Kommunen är huvudman för de allmänna vatten och avloppsanläggningarna inom 
planområdet. VA-serviser byggs ut av kommunen och bekostas av exploatören enligt vid 
tiden för anslutning gällande VA-taxa. 
 
Området ingår i verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. 
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El, tele mm 
E.on elnät Sverige AB är huvudman för elnätet.  
 
EDDIMA Teknik AB är huvudman för SörpNet (opto) och har befintliga ledningar inom 
området. CLS Elektronik AB har ledningar för bredband i området (de har förvärvat 
Telenors ledningar). 
 
Eon värme är huvudman för fjärrvärme inom området.  
 
Samtliga ledningsägare finns i eller i direkt närhet till planområdet. Exploatören ansvarar 
för att överenskomma med respektive ledningsägare om anslutning av den nya 
bebyggelsen. 
 
Kvartersmark 
Exploatören svarar för byggande inom kvartersmark. Exploatören svarar för drift och 
underhåll inom kvartersmark. 
 
Avtal 
Planavtal 
Detaljplanearbetet finansieras genom planavtal eller genom exploateringsavtal. 
 
Marköverlåtelseavtal 
Mellan kommunen och Riksbyggen finns en avsiktsförklaring tecknad kring planläggning 
och kommande markförsäljning av den västra delen av planområdet som planläggs för 
byggnation (vilket inrymmer cirka 40 lägenheter). För att slutföra försäljningen av mark till 
Riksbyggen krävs att ett marköverlåtelseavtal tecknas. Detta bör tecknas inför antagande av 
detaljplanen. Avtalet ska ange förutsättningar för markförvärvet (exempelvis köpeskilling 
och tillträdesdag) och byggnationen inom markområdet.  
 
Exploateringsavtal 
Mellan kommunen och ED Bygg som äger fastigheten Söderköping 3:45 som idag 
inrymmer de tre radhuslängorna (Vimman) ska ett exploateringsavtal tecknas inför 
antagande av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet ska reglera villkoren och ansvaret för detaljplanens genomförande 
samt parternas ekonomiska åtaganden, till exempel erläggande av gatukostnad. 
 
Nyttjanderätt 
I den norra delen av Brunnsparken finns Brunnskyrkan som kommunen äger och hyr ut. 
Genom att planlägga marken kring byggnaden finns möjlighet att upplåta denna med 
nyttjanderätt eller i framtiden att stycka av byggnaden och marken till en egen fastighet.  
 
Avtal med ledningsägarna 
För avtal med ledningsägarna inom området rörande flytt av ledningar svarar 
exploatörerna. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildningsfrågor handläggs av statliga lantmäteriet efter ansökan om åtgärd. 
 
Enligt gällande detaljplan är del av den västra delen av Viggebyvägen kvartersmark, detta 
har aldrig genomförts. I planförslaget övergår denna kvartersmark till allmän plats. Ingen 
privatägd mark övergår till allmän platsmark i och med detaljplaneförslaget.  
 

 
Markeringen visar kvartersmark som i planförslaget övergår till allmän plats.  51 

 
Ersättningar för marköverföringar och bildande av servitut eller ledningsrätt, bestäms 
genom överenskommelse mellan berörda parter. Om parterna inte kommer överens kan 
lantmäterimyndigheten besluta om ersättningen i lantmäteriförrättningen. 
 
I den södra delen av detaljplanen är avsikten att området för bostäder ska bilda tre 
fastigheter. Förslagsvis avstyckas en ny fastighet från Söderköping 3:63 i den västra delen. 
För den mittersta delen kan mark föras från den kommunägda fastigheten Söderköping 
3:63 till exploatörens fastighet Söderköping 3:45. För den östra delen avstyckas del av 
Söderköping 3:63 till en egen fastighet.  
 
I den norra delen av planområdet möjliggör den nya detaljplanen att Brunnskyrkan kan 
avstyckas från Söderköping 2:74 till en egen fastighet, detta är för närvarande inte aktuellt.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
Det är i dagsläget inte aktuellt med gemensamma anläggningar inom området.  
 
Ledningsrätt och servitut 
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har sådana rättigheter som är registrerade i 
fastighetsregistrets hanterats. Observera att rättigheter som har bildats genom avtal inte 
behöver vara inskrivna i fastighetsregistret för att vara giltiga. Sådana avtalsrättigheter har 
hittills inte varit kända under planarbetet, men kan komma att uppvisas av berörd part. 
 
Inom området finns idag ett flertal ledningar. Många av ledningarna ligger idag inom mark 
som är allmän plats och marken är upplåten till ledningsägarna genom markavtal. Då 
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marken övergår till kvartersmark måste en ny rättighet för ledningarna tillskapas, detta görs 
lämpligen genom ledningsrätt eller servitut. I detaljplanen har det avsatts markreservat (u-
område) för underjordiska ledningar. 
 
Kommunen kommer i samband med den fastighetsbildning som krävs vid markförsäljning 
inom området att ansöka om bildande av ledningsrätt för ledningarna enligt ovanstående 
stycke.  
 
Inom Viggebyvägen finns idag en ledningsrätt för fjärrvärmeledning (aktbeteckning 0582- 
03/23) till förmån för ägaren av fastigheten Vågen 3, EON Värme AB. Ledningsrätten 
påverkas inte av detaljplaneläggningen och kräver ingen åtgärd. 
 
Rättighet för transformatorstation eller annan teknisk anläggning inom E-område kan 
upplåtas genom, servitut, ledningsrätt, äganderätt eller annan nyttjanderätt, vilken typ av 
rättighet det ska vara beslutas inom ramen för genomförandet av detaljplanen. Kommunen 
äger den mark som planläggs för E-område. 
 
Detaljplanen ger stöd för bildande av servitut inom kvartersmark för allmän 
gång- och cykeltrafik genom att ett markreserverat (x-område). Kommunen kommer att 
ansöka om lantmäteriförrättning för att bilda servitutet. Härskande fastighet ska vara en 
kommunägd fastighet som består av allmän platsmark. 
 
Ekonomiska frågor 
Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Respektive exploatör svarar för iordningställandet av kvartersmarken inom 
detaljplaneområdet, detta avser både rivning av befintliga byggnader och anläggningar samt 
anläggande av ny bostadsbebyggelse med tillhörande parkeringslösningar.  
 
I de marköverlåtelse-, och exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och 
exploatörerna regleras ansvar och kostnader för de åtgärder som måste utföras för 
genomförandet av bebyggelsen inom detaljplaneområdet. Detta omfattar bland annat 
omläggning av befintliga ledningar som måste omlokaliseras på grund av den nya 
bebyggelsen samt kostnader för upprustning av Brunnsparken.  
 
Kommunen kommer att få intäkter från markförsäljning till de två exploatörerna. 
 
Allmän plats, kostnader och finansiering 
Detaljplanens genomförande kräver inga ombyggnationer inom befintlig allmän plats, gata. 
I det fall exploatörerna vid byggnation åsamkar skador ska de återställa gatan. 
  
Länsstyrelsen har i samrådsyttrandet för detaljplanen nämnt att Brunnsparken är viktig för 
området vilket även kommunen anser. Kommunen kommer i samband med 
genomförandet av detaljplanen rusta upp den södra delen av Brunnsparken. En förstudie 
för hur parken kan utvecklas är genomförd. 
 
Kommunen har för avsikt att avsätta medel till upprustningen av parken. Exploateringen 
ska bidra med större delen av kostnaden resterande del finansieras av servicenämnden. 
Serviceförvaltningen ska upphandla och genomföra åtgärderna. 
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Övriga anläggningar utanför detaljplaneområdet, kostnader och finansiering 
Inom området finns idag tennisplan och en materialbod. För att genomföra detaljplanen 
krävs att anläggningen rivs. En ny anläggning för tennis ska anläggas. Den nya 
anläggningen planeras att utföras med två tennisbanor samt en ”knattetennisbana”, inom 
området ska även en bod för utrustning uppföras.  
 

 
Den befintliga tennisbanan inom planområdet, vy från sydväst. 52 

 
Den nya anläggningen planeras att lokaliseras vid Vikingavallen och kan då utföras med 
stöd av gällande detaljplan.  
 
Finansiering av den nya tennisanläggningen sker genom intäkter från markförsäljning inom 
ramen för denna detaljplan.  
 
Vatten och avlopp 
Kostnader för utbyggnad av det allmänna vatten och avloppsnätet finansieras genom 
anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. Drift och underhåll finansieras genom 
brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 
 
I och med genomförandet av detaljplanen krävs det flytt av VA-ledningar. I samråd med 
VA-huvudmannen har ett nytt lämpligt läge för ledningarna identifierats. Ledningsflytten 
bekostas av exploatören och utförs av VA-huvudmannen.  
 
El och tele med mera 
Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 
ledningsägare och operatörer. 
 
Inom området finns flera olika markförlagda ledningar. För ledningarna som går parallellt 
med Viggebyvägen görs bedömningen att de kan ligga kvar i befintlig sträckning (rättighet 
för detta ska tillskapas, se rubrik ”Ledningsrätt och servitut” ovan). Förutom de VA-
ledningar som nämns under rubrik ”Vatten och avlopp” ovan behöver även ledningar för 
tele (Skanova) och bredband (CLS Elektronik AB) omlokaliseras. 
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Vissa ledningar som endast har försörjt tennisanläggningen eller den befintliga 
bostadsbebyggelsen kan rivas när dessa har tagits ur bruk, exploatören svarar för dialogen 
med ledningsägarna samt kostnader för detta. 

Planprocess 
Detaljplanen genomförs med utökat förfarande mot bakgrund av att 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är av betydande intresse för 
allmänheten eftersom markanvändningen inom delar av planområdet ändras från parkmark 
till kvartersmark. 

Till detaljplanen hörande utredningar: 
8. Kulturhistorisk utredning Brunnsparken, Söderköping; Sverker Larsson, Östergötlands

Länsmuseum, dnr ÖLM 210/09, 2009-06.
9. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2; ”Borgmästarens löneåker i Söderköping”, Söderköping

3:63, 3:28 och 3:45, Johnny Rönngren, Arkeologgruppen AB, rapport 2016-61, Lst dnr. 431-
3431-2016, 2016-08.

10. Detaljerad geoteknisk utredning Eriksvik; Viktor Karlsson, Lars Malmros, Lars O.
Waltersson, Sweco Civil AB, uppdragsnr. 2181017, upprättad 2016-10-31, reviderad 2017-
05-05 och 2017-06-22.

11. Dagvattenutredning för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, Söderköping; Hannes Öckerman,
Daniel Stråe, WRS AB, rapport.nr. 2016-0991-A, 2016-09-27.

12. Gestaltningsprogram Brunnsparken; ”Magnoliastigen, Brunnsparken”, Söderköping, Helena
Hasselberg, Kajsa Ignell, Tengbom Linköping, 2016-10.

13. Planprogram för Söderköping 3:45 och 3:63; 2009-03-24.
14. Trädinventering gatu- och parkträd, Söderköpings tätort, Träd och Landskap i Norrköping AB

(2014). 

Preliminär tidplan 
Beslut om Start-PM: SBN 2015-08-25  
Samråd: 2015-11-17 – 2015-12-08, 2015-12-22 – 2016-01-25 
Beslut om granskning: SBN 2016-11-29 
Förnyat granskningsbeslut: SBN 2017-04-25 
Granskning: 2017-07-12 – 2017-08-11 
Antagande: KF 2018-02-07

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. 

------------------------------- ----------------------------- 
Martin Larsheim Linda Gustafsson 
Planarkitekt   Plan- och bygglovschef 
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BEHOVSBEDÖMNING 

DP XX 

DETALJPLAN FÖR SÖDERKÖPING 3:45 M.FL.,  

ERIKSVIK, SÖDERKÖPING, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, 

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

Utökat förfarande 

Antagen av KF: 2018-02-07 § 4

I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om 
Miljökonsekvensbeskrivningar skall planer och program som kan antas leda till en 
betydande miljöpåverkan miljöbedömas. För detaljplaner skall behovet av en 
miljöbedömning utredas i det enskilda fallet, en s.k. behovsbedömning.  

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att ersätta den i gällande detaljplan angivna 
byggrätten för bostadsändamål norr om kv. Åldermannen med ny föreslagen byggrätt för 
bostadsbebyggelse i anslutning till kv. Vimman inom Brunnsparkens östra del. Åtgärden 
syftar till att skapa ett mer sammanhållet parkrum i Brunnsparken samtidigt som ny 
bebyggelse norr om Eriksvik blir en naturlig förlängning av den befintliga 
bebyggelsestrukturen i området. Inom kv. Vimman föreslås befintlig radhusbebyggelse 
ersättas med flerbostadsbebyggelse som förstärker gaturummet utmed Viggebyvägen 
genom att bebyggelsen placeras närmare gatan samtidigt som hänsyn tas till visuella 
kopplingar mellan Viggebyvägen och Storån. I gällande detaljplan övergår västra delen av 
Viggebyvägen till kvartersmark avsedd endast för boende i angränsande bostadskvarter. I 
planförslaget föreslås Viggebyvägen förbli allmän gata i sin nuvarande sträckning. 

PÅVERKAN 
0-alternativet: Det s.k. 0-alternativet innebär att detaljplanen inte upprättas. Befintliga
byggrätter för bostadsändamål norr om kv Åldermannen ersätts inte av parkmark.
Föreslagen planförändring: Planförslaget innebär att byggrätter skapas för bostads- och
vårdändamål i anslutning till kv Vimman i syfte att skapa ett mer sammanhållet parkrum i
Brunnsparken.

FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN 
För området gäller översiktsplan för Söderköpings kommun, ÖP 2015-2030, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-11-04 samt en fördjupad översiktsplan över staden från 1990. 
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Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och anges som utbyggnadsområde på kort 
sikt (1-5 år). 

KONSEKVENSER 
Ekologisk hållbarhet 

Ett genomförande av planförslaget förväntas inte ge några betydande ekologiska 
konsekvenser. Planförslaget bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer 
överskrids. 

Ekonomisk hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande ekonomiska konsekvenser. 

Kulturell hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande kulturella konsekvenser. 

Social hållbarhet 
Planförslaget förväntas inte ge några betydande sociala konsekvenser.  
Allmänhetens tillgång till området säkras genom att kommunen är huvudman för gatu- 
och parkmark inom planområdet. Området ska vara tillgängligt även för dem med 
nedsatt rörelseförmåga. Utformningen av allmän plats (gata) ska bidra till att platsen 
upplevs trygg och välskött. Ingen betydande påverkan förväntas.  

SLUTSATSER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planförslaget förväntas inte orsaka någon betydande miljöpåverkan. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning, enligt 5 kap 18§ PBL behöver därför inte upprättas för 
planförslaget. Se bifogad checklista. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

------------------------------- ----------------------------- 
Martin Larsheim Linda Gustafsson 
Planarkitekt   Plan- och bygglovschef 
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Bilaga 

CHECKLISTA 
Behovsbedömning Ja/Nej Kommentar 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 

– Gällande planer och program 

– Miljömål (nationella och lokala) 

– Riksintressen (se även 
Naturvård, Kulturmiljö och 
Friluftsliv) 

Nej Förenligt med gällande översiktsplan. 

Påverkas landskapsbild (stadsbild, 
landskapsbild)? 

– In- och utblickar 

– Historiska samband 

Ja Landskapsbilden kommer att påverkas 
av den nya bebyggelsen i den 
bemärkelsen att tidigare obebyggda ytor 
i anslutning till kv. Vimman tas i 
anspråk för byggnation. Den nya 
bebyggelsen eftersträvas placeras utmed 
gata så långt möjligt i syfte att förstärka 
gaturummet. 

Gestaltningen av den nya 
bostadsbebyggelsen ska förhålla sig till 
den omgivande bebyggelsens arkitektur.  
 
Bebyggelse med en högsta totalhöjd av 
13,5 meter kan tillföra en 
stadsmässighet till området och på så vis 
en förlängning av innerstaden längs 
Viggebyvägen och Storån. Ny 
bebyggelse norr om Eriksvik blir en 
naturlig förlängning av den befintliga 
bebyggelsestrukturen i området. 
Det bedöms dock som angeläget att 
byggnadshöjden inte blir alltför 
avvikande från omgivningarna samt att 
visuella kopplingar mellan 
Viggebyvägen och Storån behålls och 
förstärks. Den nya bebyggelsen ska 
utformas med en högsta totalhöjd av 
13,5 meter som ett led i värnandet av 
områdets karaktär. I samband med att 
befintlig radhusbebyggelse inom kv. 
Vimman ersätts med ny bebyggelse 
skapas förutsättningar att förstärka 
gaturummet utmed Viggebyvägen 
genom att nybebyggelsen kan placeras 
närmare gatan. 
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Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl 
biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård 

– Natura 2000-område 

– Naturreservat/Naturskydd 

– Strandskydd 

– Rödlistade arter 

– Annan värdefull natur 

Ja Strandskyddsförordnande gäller för 
Storån 100 meter. I samband med 
planläggning ska strandskyddsfrågan 
prövas på nytt. Söderköpings kommun 
avser att i planbestämmelse upphäva 
strandskyddet för den del av 
planområdet som utgörs av 
kvartersmark och gatumark. Som 
särskilda skäl för upphävande av 
strandskyddet tillämpas enligt 7 kap 18 c 
§ p5 Miljöbalken ”det aktuella området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området”. Det 
allmänna intresset består i att främja 
bostadsbyggande och en utveckling av 
bostadsbeståndet (enligt 2 kap 3 § p5 
Plan- och bygglagen) som tillgodoser 
kommunens behov av tätortsutveckling.  
 
En tillräckligt bred fri passage behålls 
utefter Storån som utgörs av det 
befintliga gångstråket. Utrymmet 
bedöms som tillräckligt för att 
säkerställa tillgänglighet för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet mellan strandlinjen och 
föreslagen bebyggelse.  
 
För Söderköpings stad saknas en plan 
för parker och grönområden, en s.k. 
grönplan. Den parkyta som tas i 
anspråk bedöms som marginell sett till 
de stora park- och grönytor som finns 
kvar utmed Storån, Göta Kanal och 
Korskullen. Förslaget innebär att en 
mindre del av parkområde beläget i 
anslutning till kv. Vimman tas i anspråk 
för byggnation. Den berörda parkytan 
upptas till stor del av en befintlig 
tennisbana.  
 
Parken har glest placerade träd och flera 
trädarter finns representerade som ask, 
alm, lind och vårtbjörk. Berörda träd 
inom planområdet har inventerats inom 
ramen för Trädplanen (2015). Trädens 
status är varierande och olika åtgärder 
föreslås. Totalt berörs 14 inventerade 
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träd av planförslaget. Generellt 
konstateras i Trädplanen att befintliga 
träd i den södra delen av Brunnsparken 
är i behov av trädvård, då flertalet träd 
har uppnått hög ålder och därmed utgör 
en övergång från svag vitalitet till att 
utgöra en stor risk för sin omgivning.  
 
Tillräckligt stor areal av parkmarken 
bedöms lämnas kvar för att sörja för 
behållandet av rekreativa och ekologiska 
funktioner.  
 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv 

– Befolkning 

– Grönstruktur 

Nej Befintliga byggrätter för 
bostadsändamål norr om kv 
Åldermannen föreslås ersättas av 
parkmark. Planförslaget innebär istället 
att byggrätter skapas för 
bostadsändamål i anslutning till kv 
Vimman i syfte att skapa ett mer 
sammanhållet parkrum i Brunnsparken. 

Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö 

– Kulturreservat 

– Fornminne 

– Byggnadsminne 

– Kulturminnesvård 

– Annan värdefull kulturmiljö 

OBS! Om Natura 2000-område påverkas, eller 
risk finns för påtaglig skada eller påverkan på 
skyddad natur t ex riksintresse för naturvård 
eller strandskydd, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

OBS! Om planområdet tas i anspråk för 
verksamhet som ska tillståndsbedömas enligt 
miljöbalken, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

Nej En kulturhistorisk utredning av 
Brunnsparken utfördes av 
Östergötlands länsmuseum 2009. Av 
utredningen framgår att parken norr om 
Storån vid Brunnskyrkan har ett högre 
kulturhistoriskt värde än den södra 
delen av parken. Detta eftersom så ringa 
återstår av de äldre delarna av parken 
söder om Storån att anknytningen till 
brunnsmiljön inte tillför så mycket av 
kulturhistoriskt värde. Parken söder om 
Storån har därför främst ett 
upplevelsevärde som park/grönområde 
framför ett kulturhistoriskt värde. En 
slutsats i den kulturhistoriska 
utredningen av Brunnsparken är att om 
man väljer att bygga i parken så bör 
man välja att bygga i anslutning till kv. 
Vimman så att en stor sammanhållen 
parkyta behålls. Bebyggelse bör ansluta 
till Viggebyvägen. 
 
En mindre del av planområdet, fram till 
Dr Böttigers väg, ingår i riksintresset för 
den medeltida staden. Ingen bebyggelse 
planeras inom detta område.  
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Påverkas omgivande miljö? 

– Mark 

– Luft 

– Vatten 

– Klimat 

Nej  

Motverkar planen hushållning av 
naturresurser och andra resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser 
m m 

– Transporter, kommunikationer, 
energi m m 

Nej  

Finns risker för hälsa och säkerhet, 
uppstår störningar från omgivningen 
eller ger planen upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer 

– Föroreningar (mark, luft, 
vatten) 

– Överskrids 
miljökvalitetsnormer? 

Nej Området är i dagsläget inte stört av 
några olägenheter. Trafikbuller kan öka 
i samband med fler bostäder och 
aktiviteter i området. Trafiken som 
kommer att alstras genom den nya 
bebyggelsen är, tillsammans med 
nuvarande trafikmängder i Eriksvik, så 
låg att luftföroreningsnivåerna inte 
bedöms överskrida 
miljökvalitetsnormerna. 

Planförslaget bedöms inte resultera i att 
några miljökvalitetsnormer överskrids. 
 

Finns det risker för…? 

– Översvämning 

– Erosion 

Nej Inom planområdet finns inga 
hydrauliskt instängda områden som 
behöver beaktas särskilt vid planens 
utformning för att undvika lokala 
översvämningar i samband med extrem 
nederbörd. 
 
Längs Östergötlands kust beräknas 
havsnivån stiga med 0,5-0,6 m till år 
2100 vid en global havsnivåhöjning på 
en meter. Den pågående landhöjningen 
kompenserar alltså delvis för den 
förväntade höjda havsnivån. 
Planområdet bedöms i 
hundraårsperspektivet inte påverkas 
negativt av höjda havsvattennivåer.   
 
Tidigare har en översvämningsnivå på 
+1,5 m.ö.h. diskuterats vid planläggning 
av nya bostadsområden i Söderköpings 
kommun. Länsstyrelsen i Stockholm 
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anser att ny bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt 
längs länets Östersjökust behöver 
placeras ovanför nivån 2,70 meter. 
Kalmar län tog i år fram liknande 
rekommendationer för strandnära 
byggnationer som enligt Länsstyrelsen 
inte bör ligga lägre än 2,70 - 2,80 meter. 
 
De nya flerfamiljshusen planeras 
placeras på mark som idag varierar 
mellan +2,3 m och +2,9 m. Det är 
högre än kommunens diskuterade 
översvämningsnivå men kan i vissa fall 
vara lägre än de av Stockholms och 
Kalmars Länsstyrelsers 
rekommenderade lägstanivåer för 
strandnära byggnation. 
 
Genom att placera bebyggelsen ovanför 
rekommenderad lägsta nivå för 
översvämningssäkring på +2,7 meter 
(grundläggningsnivå) kan behovet av 
ytterligare skyddsåtgärder minimeras.  
 
Det föreslås att genom utläggning av 
erosionsskydd förhindra att erosion 
uppstår som kan medföra fortlöpande 
skred som kan nå delar av de områden 
som planeras bebyggas.  
 

Samlad bedömning: 

Kommer planen att leda till betydande 
miljöpåverkan? 

Nej  

 




