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Söderköpings kommun grundar sitt planeringsarbete på Söderköping Vision 2020 och 
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/  
 
Samråd om planförslaget pågår mellan 2015-11-17 – 2015-12-08. Synpunkter skickas senast 
den 8 december 2015 till: Söderköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 614 80 
Söderköping.  
 
Har du frågor, kontakta gärna: 
Ansvarig handläggare: Martin Larsheim, planarkitekt, tel. 0121-185 40 
 
 

 
 
 

 
 
 Planprocessen 

 
 
 

Denna fas 

http://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/aktuell-planering/
http://www.soderkoping.se/samhalle-trafik/samhallsplanering/aktuell-planering/
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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. Öster om kv. Vimman tillskapas yta för parkeringsändamål i syfte att 
förbättra parkeringssituationen. 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.  
 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet ska genomföras 
med standardförfarande. 
 
I en sammantagen bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att området är lämpligt 
för planläggning av bostäder. Den föreslagna bostadsbebyggelsen 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.  
 
Handlingar 
Plankarta i skala 1:1 000 
Planbeskrivning (denna handling) 
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
 

Planförfarande 

Planarbetet genomförs med standardförfarande mot bakgrund av att åtgärden bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
 
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 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 5,9 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. 

 
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, ÖP05, antagen av 
kommunfullmäktige 2006-04-26 § 21 samt en fördjupad översiktsplan över staden från 
1990.  
 
Föreslagen byggnation är belägen i anslutning till befintlig bebyggelse. Att ta i anspråk del 
av planområdet för byggnation anses därmed förenligt med hushållning av mark och de 
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intentioner som anges i översiktsplanen. Översiktsplanen behandlar inte kv. Vimman, men 
generellt förespråkas en småskalig stadsutbyggnad grundad på bland annat trädgårdsstadens 
principer.  
 
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, parkmark 
samt WB-område. 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.  
 
Nuvarande förhållanden 
Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet förekommer bostadsbebyggelse in kv. Vimman som utgörs av tre 
radhuslängor uppförda i en våning.  
 
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. 
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Flygbild med aktuellt planområde markerat. 

 
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 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., motion och för rastning 
av hundar. 
 
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. 
 
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. 
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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 bestående 
av tre våningar. 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 fem flerbostadshus bestående av tre våningar.  
 
Inom planområdet föreslås totalt sju 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. 
 

 
Situationsplan. Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 

 
 

 
Sektion genom Husbygatan.  Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 
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Sektion genom föreslagen huskropp. Exempel på utformning av den nya bebyggelsen. 
 
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. 
 
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 Kulturområde som ersätter den 
tidigare markanvändningen Allmänt ändamål. Brunnskyrkan förses med 
skyddsbestämmelse q i syfte att säkerställa att byggnaden inte rivs eller förvanskas. 
 
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. Öster om kv. Vimman tillskapas yta för parkeringsändamål i syfte 
att förbättra parkeringssituationen i området. Ca 95 parkeringsplatser kommer att 
inrymmas i projektet. Parkeringssituationen i området kommer utredas vidare i det fortsatta 
planarbetet. 
 
Vattenområde Storån 
Del av Storån förses med bestämmelse Öppet vattenområde (W) kantat av gräns för 
vattenområde som får överbryggas (WB) på ömse sidor Storån. Inom WB-område får 
endast mindre bryggor uppföras med största tillåtna bredd 2,0 meter samt största tillåtna 
längd 5,0 meter. Bryggor ska placeras med långsidan utmed strandkanten. 
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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 ek, bok, kastanj, lind, lönn och björk. Om 
byggrätterna utnyttjas fullt ut kommer cirka 10 träd att behöva avlägsnas. 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.  
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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.  
 
 

 
Rumslig analys av planområdet som visar hur området kan indelas i olika rum – parkrum, vattenrum och gaturum. Pilarna 
illustrerar viktiga siktlinjer genom planområdet. 

 
 
Stadsbild/landskapsbild/utformning/utförande 
Bebyggelse med våningsantal i tre plan 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 ett högsta våningsantal på tre våningar 
som ett led i värnandet av områdets karaktär. Våningsantal och totalhöjd på nybebyggelsen 
regleras med utformningsbestämmelser på plankartan. 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. 
 



  
 
  

 11(14)  
  
       Dnr: SBN 2015-205 

     

     

 

 
Perspektivskiss utmed Storån, exempel på bebyggelseutformning. 

 
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. 
 
Utformning samt utförandet av den nya bebyggelsen kommer att utredas vidare i det 
fortsatta planarbetet. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet förekommer inga kända fornlämningar.  
 
En arkeologisk undersökning etapp 1 utfördes Östergötlands länsmuseum 2009 (rapport 
2009:67) som innefattar den östra delen av Brunnsparken samt den allmänna parkeringen i 
området. Utredningen visar att inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. 
Risken att dold fornlämning kan komma att beröras bedöms som liten, varför inga 
ytterligare åtgärder föreslås. Däremot anses området mellan den utmed Storån löpande 
promenadvägen och ån utgöra ett objekt. Landområdena närmast Storån bedöms som 
presumtiva fornlämningar då åns betydelse för kontakterna inlandskust under järnålder och 
den efterföljande medeltida handeln inte får underskattas. De av landhöjningen 
uppgrundade åstränderna kan innehålla lämningar efter bryggor, fasta fisken eller vrak. I 
planförslaget hålls respektavstånd till promenadvägen utmed Storån och själva Storån. 
 
Generellt gäller att fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Den som 
exploaterar ett område skall se till att påverkan eller skador på kulturmiljön helst undviks 
eller begränsas. Det är enligt lagen förbjudet att rubba, avlägsna, gräva ut eller täcka över 
(genom bebyggelse), plantera eller på annat vis ändra eller skada en fast fornlämning. Om 
man vi ombyggnad eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt 



  
 
  

 12(14)  
  
       Dnr: SBN 2015-205 

     

     

 

enligt lagen om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen). Byggnadsarbetet måste 
omedelbart stoppas och arkeologisk expertis tillkallas. 
 
Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning utfördes av Johan Hylander Geobyrå AB 2004 för 
angränsande område öster om Söderköping 3:45 (kv. Vimman).  
 
Utlåtandet anger bl.a: 

- Jordlagren består av upp till 3,0 meter fyllning av varierande jordmassor. Under 
ytlagret följer lös eller mycket lös lera ned till cirka 23 meter under markytan och 
sedan grövre jord på berg. 

- Leran är fast (torrskorpelera) ned till 1-1,5 meter under markytan men är därunder 
lös eller mycket lös. Skjuvhållfastheten har uppmätts till som lägst 7 kPa 
(oreducerad). 

- Grundvattennivån har uppmätts och ligger cirka 1,5 meter under markytan. 
 
Ny bebyggelse behöver pålas. 
 
Undersökningen visar även att om ny bebyggelse placeras 10-15 meter från Storån 
föreligger skredrisk och ny bebyggelse behöver grundläggas med källare 
(kompensationsgrundläggning). 
 
Ny föreslagen byggrätt är placerad som närmast ca 16 meter från strandlinjen. Skredrisken 
är mindre framförallt som marken är relativt plan. En detaljerad geoteknisk undersökning 
ska utföras i samband med projektering av nya byggnader. Risken för skred och sättningar 
på omkringliggande fastigheter under byggtiden bör också utredas. 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark. 
 
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, parkmark 
samt WB-område. 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. Som närmast placeras de nya byggrätterna ca 16 meter från 
strandlinjen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra hårdgjorda ytor. Den känsliga 
delen av naturmarken bör skyddas mot förorenat dagvatten. Dagvattnet bör så långt 
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möjligt renas lokalt med naturliga metoder som infiltration till grundvattnet eller 
avdunstning/fördröjningsmagasin. På parkeringsytor bör s.k. oljefällor placeras i 
golvbrunnar. 
 
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. 
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, 
bl.a. ett nytt promenadstråk på trädäck med uppehållsmöjligheter utmed Storåns södra 
strand, nya ytor för lek och vattenlek, utegym, kanotuthyrning etc.  
 
Barnperspektivet 
Inom området ska skapas förutsättningar för låga hastigheter i form av hastighetsdämpande 
åtgärder. Någon lekutrustning föreslås inte inom planområdet, dock finns utrymmen för 
lek inom delar av Brunnsparken. 
 
Planekonomi 
Detaljplanearbetet finansieras genom planavtal med beställaren. Fastighetsägaren svarar för 
genomförandekostnader inom egen fastighet. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Det kommer att krävas nya fastighetsbildningar till följd av ett genomförande av 
planförslaget. Fastighetsindelningen för området föreslås ändras enligt plankarta. Ny 
byggrätt väster om Söderköping 3:45 (kv. Vimman) avstyckas från Söderköping 3:63 enligt 
planförslag med avgränsning mot allmänplatsmark, i öster mot kvartersmark. Söderköping 
3:45 tillförs allmänplatsmark från Söderköping 3:63. Yta för parkeringsändamål öster om 
Söderköping 3:45 avstyckas från Söderköping 3:63. 
 
Planprocess 
Detaljplanen föreslås genomföras med standardförfarande, eftersom planförslaget berör 
allmän platsmark och därmed bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt 
omfattar strandskyddsområde utmed Storån. 
 
Tekniska utredningar 
Kulturhistorisk, arkeologisk och översiktlig geoteknisk undersökning har utförts för 
området. 
Detaljerad geoteknisk undersökning utförs i samband med bygglov. 
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Preliminär tidplan 
Beslut om Start-PM: 2015-08-25  
Samråd: 2015-11-17 – 2015-12-08 
Beslut om granskning: 2016 februari 
Granskning: 201x-xx-xx – 201x-xx-xx  
Antagande: 2016 maj 
Laga kraft: 2016 juni 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gata/park/parkering) inom planområdet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ställningstagande 
I en sammantagen bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att området är 
lämpligt för planläggning av bostäder. Den föreslagna bostadsbebyggelsen 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. 
Viktiga frågor att behandla under planprocessen är bl.a. utformning av ny bebyggelse, 
siktlinjer mot Storån samt dagvattenhanteringen inom planområdet. 
 
 

 


