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Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt 
möjliggöra centrumverksamhet inom fastigheten Reläet 18, utom handel med 
livsmedel. 

Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen för staden, Norrköpings 
kommun, samt program för del av Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.  

Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för en betydande 
påverkan på miljön.  

 

 

 

 

Rev. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser  

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (efter granskning) 
 

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Figur 1. Planprocessen, Standardförfarande.  

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 
inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. Programmet skickas ut för 
samråd. Efter samrådsperioden görs eventuella ändringar och programmet 
kan sedan godkännas av samhällsplaneringsnämnden eller 
kommunfullmäktige. I detta fall bedöms program inte vara nödvändigt att 
upprätta då planområdet omfattas av ett program från 2018. 

När programmet har godkänts börjar arbetet med att ta fram ett förslag till 
detaljplan. Ett samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med 
länsstyrelsen, kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, 
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berörda fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Planförslaget 
bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. 
Därefter ställs förslaget ut för granskning. 

När granskningstiden är slut kan planförslaget bearbetas igen innan den 
antas, antingen av samhällsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. 
För att ha rätt att överklaga den antagna planen måste skriftliga synpunkter 
ha lämnats in till kommunen senast innan granskningstiden gått ut. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet tillhör stadsdelen Ingelsta, som ligger norr om Norrköpings 
resecentrum. Idag är platsen ett viktigt handelsområde med främst 
sällanköpshandel och större verksamheter. Handelsområdet är viktigt även 
ur regional synpunkt vilket den gemensamma Översiktsplanen för 
Norrköping och Linköping visar.  

Det aktuella planområdet, omfattande fastigheten Reläet 18, är beläget i 
södra delen av Ingelstaområdet. I nuläget är Bauhaus, Trademax, Rusta, 
Jula, Stadium Outlet, Newport Outlet och Dormy verksamma inom området. 
Byggnadskropparna ligger längs västra, södra och östra 
planområdesgränserna. Entréerna är vända in mot området som utgörs av en 
hårdgjord parkeringsyta för områdets besökare. 

Planområdet ramas in av Stockholmsvägen (Gamla E4:an) i väster, 
Ståthögavägen i söder, Kiselgatan i nordost och Aluminiumgatan i sydost. 
In- och utfart för områdets besökare sker från anslutande cirkulationsplats 
på Kromgatan.  

Planområdet omfattar cirka 8,3 hektar (83 000 kvadratmeter), varav cirka 30 
procent är bebyggd och 60 procent är parkering. Fastigheten är i privat ägo.  

I gällande detaljplan finns ett u-område för kommunalt VA.  
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Figur 2. Kartan visar planområdets ungefärliga läge i Norrköpings kommun. 
Planområdet är markerat med en röd cirkel. Karta: Norrköpings kommun.  

 

 
Figur 3. Kartan visar fastigheten Reläet 18 som omfattas av detaljplanen. 
Fastighetens gräns är markerad med blå linje. Karta: Norrköpings kommun. 
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2.2 Planens syfte och bakgrund 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt 
möjliggöra centrumverksamhet inom fastigheten Reläet 18, utom handel 
med livsmedel.  

Planens syfte har justerats inför antagandet så att inte handel med livsmedel 
tillåts. Bakgrunden till justeringen är att det tidigare planförslaget medgav 
handel med livsmedel men den trafiksimulering som utfördes visade att 
infrastrukturen inte klarade den ökade trafikmängd som livsmedelshandel 
genererar.  

Ägarna till fastigheterna Reläet 18 och Adaptern 2 önskade utökning av 
handel samt förbättrade trafikåtgärder utmed Kromgatan. Ägaren har senare 
dragit tillbaka sina utvecklingsplaner för Adaptern 2 som därmed inte är 
aktuell för planändring i dagsläget och därför inte ingår i denna detaljplan. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Översiktsplanen för Norrköpings kommun, staden, antagen 2017 anger 
Ingelsta som ett område för verksamhetsområde med köpcentrum, 
restauranger och övriga verksamheter. Delar av området kommer att 
påverkas av Ostlänken och ett framtida godsspår. Det finns beskrivna 
naturvärden inom närområdet. Samtidigt ska Ingelsta utvecklas mot större 
integration med staden, på lång sikt även med bostäder. Möjligheten att ta 
sig till området med kollektivtrafik samt gång och cykel behöver förbättras 
samtidigt ska barriäreffekter av vägar överbryggas inom området och 
underlätta för fotgängare och cyklister. Möjligheten bör utvecklas att 
använda bilparkeringar som pendlarparkering med en fungerande 
kollektivtrafik och cykelparkeringar. Möjligheterna att etablera busskörfält 
och spårväg samt nya hållplatser för express-/landsbygdsbussar ska beaktas. 

I gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping från 2010 anges 
Ingelsta som ett regionalt handelsområde med i huvudsak volym- och 
sällanköpshandel samt småindustri och kontor. Ingelsta utgör, tillsammans 
med innerstaden och Hageby, ett huvudområde för handel i Norrköping. 
 
Detaljplanen stämmer överens med Norrköpings kommuns gällande 
översiktsplaner. 
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3.2 Riksintressen 
 
Miljöbalken 3 kapitlet 9 § riksintresse för totalförsvaret, omfattar hela 
planområdet som är beläget inom Malmens flygplats MSA-område1. Inom 
MSA-området finns en högsta totalhöjd över nollplanet på 45 meter inom 
tätbebyggt område som måste respekteras, annars finns risk att påtaglig 
skada på riksintresset uppstår.  
 
Detaljplanen möjliggör för att delar av bebyggelsen kan få en totalhöjd på 
upp till 38 meter över nollplanet. Planens genomförande bedöms därmed 
inte negativt påverka riksintresset. 
 
Planområdet berörs även av riksintresset Norrköpings flygplats, vilket 
innebär att en lägsta flyghinderfri höjd på 86 meter över nollplanet gäller 
inom planområdet. Detaljplanens högsta medgivna höjd innebär inga 
negativa konsekvenser för riksintresset. 
 
Inga övriga riksintressen berörs.  

3.3 Gällande detaljplaner 
Följande detaljplan gäller för området: 
 
Del av kvarteret Reläet (Handelscentrum) inom Ingelsta i Norrköpings 
kommun, med aktnummer 0581K-P05/13, laga kraft 2005-06-23, se figur 4. 
För aktuell fastighet anges handel (H) med sällanköpsvaror. Utfartförbud 
råder mot Stockholmsvägen och Ståthögavägen. I den västra delen av 
fastigheten Reläet 18 finns ett ledningsreservat (u-område) för VA-
ledningar. Det styrs att träd ska planteras (n1) och att trädplantering ska 
finnas vid varje parkeringsenhet där så är möjligt (n2).  
 
Vidare är det reglerat att fasader mot vägen utföres i eldbeständigt material 
som klarar en strålningsnivå på 50km/m (b1) samt att ett område finns avsett 
för skyltplats/stolpskytt (b2). Den vågräta skrafferingen i det sydvästra 
planområdet är en illustration över bedömd utbredning av förorenad mark. 
Höjden anges i byggnadshöjd och varierar. Dagvatten omhändertas lokalt.  
 

                                                 

1 Minimum Sector Altitude, är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa 
säkert kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. 
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Figur 4. Utsnitt ur gällande detaljplan med aktnummer 0581K-P05/13. 

3.4 Program för planområdet 
Planområdet omfattas av Program för del av Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping, som godkändes av 
Samhällsplaneringsnämnden den 20 november 2018. Syftet med 
programmet var att undersöka förutsättningarna för utökad handel och 
hotellverksamhet för fastigheter i anslutning till Stockholmsvägen och 
Koppargatan inom Ingelsta inför fortsatt planering. 

Fortsatt exploatering bör i huvudsak ske genom utbyggnad i fler 
våningsplan eller på redan hårdgjorda ytor inom befintlig kvartersmark. 
Detaljplanen följer intentionerna i programmet.  
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Figur 5. Kartan visar var programområdet, markerat med rött, ligger i 
Norrköping. Källa: Norrköpings kommun. 

3.5 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Ägaren till fastigheterna Reläet 18 och Adaptern 2 har fått positivt planbesked 
av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden), den 13 
december 2016, § 231, för utökning av handel samt förbättrade trafikåtgärder 
utmed Kromgatan. Samtidigt gav stadsplaneringsnämnden stadsbyggnads-
kontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att inleda arbetet 
med att ta fram en detaljplan för Reläet 18 och Adaptern 2. 

Ägaren har senare dragit tillbaka sina utvecklingsplaner för Adaptern 2 som 
därmed inte är aktuell för planändring i dagsläget och ingår därför inte i denna 
detaljplan. 

Riktlinjer för bebyggelse  

Ingelsta handelsområde – Stadsmiljöutredning med gestaltningsprinciper  

Utredningen från 2010 belyser vikten av att förbättra möjligheterna till att 
röra sig inom samt till och från området med kollektivtrafik, med cykel samt 
till fots. Förtäta miljön kring gaturummen, i första hand i närheten av 
Stockholmsvägen, och gör den mer varierad och upplevelserik. Det gör att 
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bilister uppmuntras att köra långsammare och att människor uppmuntras att 
röra sig med cykel eller till fots.  

Vid planering är utgångspunkten att all mark är värdefull och att nyttan av 
alla ytor ska förhöjas. Det kan innebära att planera för multifunktionella ytor 
i så stor utsträckning som möjligt, exempelvis med ängssådd på slänter och i 
diken, rikbarksträd i trädgropar på parkeringarna, delar av 
parkeringsplatserna i mera genomsläppliga material och andra liknande 
lösningar.  

Det bör tas fram ett eller flera material- färgsättnings- och skyltprogram för 
Ingelstaområdet.  

Utredningen visar att den sydöstra delen av Ingelstaområdet ger ett ordnat 
intryck, framför allt på den östra sidan av Stockholmsvägen. Där har flera 
olika byggnader samordnat fasaduttryck, färgsättning i svart och vitt, 
likartad skyltning och utrustning i utemiljön och konsekvent hantering av 
planteringsytor och parkeringsplatser. Det ger ett omhändertaget intryck 
trots de stora sammanhängande parkeringsytorna och de ännu små träden. 

Arkitekturstaden Norrköping - riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad.  

Riktlinjen från 2018 anger att arkitekturen ska berika, respektera sin 
omgivning, stärka kulturarvet, ha ett formspråk med hög kvalitet, främja 
social integrering och interaktion, främja stadslivet samt åldras vackert och 
värdigt. 

Riktlinjer för detaljhandeln 

Riktlinjen för detaljhandeln för Norrköpings kommun från 2018 fungerar 
som ett stöd för kommunens aktiva planering för handelsutveckling, samt 
ger vägledning vid lokaliseringsprövning av såväl förnyelseplanering som 
tillkommande handelsetableringar. Ingelsta anges som område för handel 
både med dagligvaror och sällanköpsvaror. 
 
Detaljplanen stämmer överens med Norrköpings kommuns gällande 
riktlinjer och policys.  
 
Beslut i Samhällsplaneringsnämnden  

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 14 september 2021, SPN 
2021/0268 210, §138, att planarbetet för detaljplanerna inom Ingelsta ska 
fortsätta men utan möjlighet till utökad handel med livsmedel. Beslutet 
grundar sig på den trafiksimulering som redovisades för nämnden i 
september 2020 där det framgick att befintlig infrastruktur inte har kapacitet 
att hantera den trafikmängd som uppstår vid ökad livsmedelshandel.  
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4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Planområdet är i dagsläget exploaterat och till stor del hårdgjord i form av 
byggnader med handel respektive parkering. 

 
Figur 6. Flygfoto över avgränsat planområde. 

Föreslagen användning 
Detaljplanen möjliggör för utökad handel och restaurangverksamhet genom 
användningsbestämmelsen CH1 – Centrum och detaljhandel utom handel 
med livsmedel. Bestämmelsen C – Centrum ingår för att öka detaljplanens 
flexibilitet över tid.  

Markanvändningen detaljhandel används för att reglera områden för handel 
med varor och tjänster. Försäljningen innefattar både dagligvaruhandel och 
sällanköpshandel om den inte begränsas eller definieras. Till handel räknas 
exempelvis frisör, bank och skomakeri. Handeln kan äga rum i butiker, 
stormarknader, stora varuhus och bedrivas både inom- och utomhus.  

Markanvändningen Centrum inrymmer en kombination av olika 
verksamheter som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter. 
Det kan exempelvis vara kontor, gym, restaurang och butiker. 
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4.2 Bebyggelseområden 

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 
Planområdet är väl exponerat från Stockholmsvägen och Ståthögavägen. 
Befintlig bebyggelse består av tre storskaliga och likformiga byggnader i en 
våning. Byggnadernas volym är likformig i höjd och dess omfattande 
utbredning skapar långa fasader. Fasaderna har, bortsett från 
butiksskyltning, olika nyanser av vitt, grått, svart och inslag av rött.  

Byggnadernas baksidor är framsidor beträffande skyltningsläge mot 
omgivande vägar. Områdets skyltning i den nordvästra delen av 
planområdet blir fortsatt extra viktig. Lastningsbryggorna på byggnadernas 
baksidor är idag välutformade och har arkitektonisk kvalitet, se figur 7. 

 
Figur 7. En av lastbryggorna sett från väster (utmed Stockholmsvägen). Samtliga 
lastbryggor har liknande utseende och formspråk och goda skyltlägen. Bild. 
Freddie Håkansson, Metria AB 2019-11-05. 
 
Parkering sker idag som markparkering och har mindre inslag av grönska i 
form av trädplantering och buskage. Bristen på gröna ytor och asfaltens 
stora omfattning ger kvarteret en industrikaraktär. 

Kvartersmark 
CH1  Centrum och detaljhandel utom handel med livsmedel.  
E1  Transformatorstation. 
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Figur 8. Del av byggnader sett från norr. Bilden visar markparkeringen och del av 
byggnaderna som omger denna utmed gränserna av planområdet. Bild: Ida 
Hellman, Metria AB 2019-02-13. 

  
Figur 9. Del av byggnader sett från öster (till vänster i bild) och nordväst (till 
höger i bild). Bilderna visar de utstående enhetliga entréerna för några av 
områdets verksamheter. Bild: Freddie Håkansson, Metria AB 2019-11-05. 
 

 
Figur 10. Del av Bauhaus lokaler sett från väster. Till höger i bild syns 
Ståthögaleden. Bild: Freddie Håkansson, Metria AB 2019-11-05. 
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Föreslagen utformning av bebyggelsen 
Det är en bra utgångspunkt att behålla och bygga vidare på befintligt 
koncept. Befintlig byggnadskaraktär med enhetliga lastzoner och entréer 
byggs vidare genom förlängning av huskroppen på den västra sidan av 
planområdet. Byggnaden tillåts förlängas i nordlig riktning. Befintlig 
körbana för inlastning på baksidan av byggnaden förlängs och en vändzon, 
med tillräcklig vändradie, byggs i det nordvästra hörnet av planområdet. 
Möjlig ny byggnad placeras vid befintlig skyltanordning. Byggnaden kan 
med fördel ha en uppskjutande del med skyltinformation, konst eller 
kombineras med något estetiskt välkomnande till området.  

Detaljplanen möjliggör för framtida användning av takytor samt en till 
våning på tillbyggnaden i det nordvästra hörnet. Denna extra våning skulle 
kunna användas till skapandet av en restaurang, lunchservering eller café 
med en uteservering i solläge på exempelvis del av taket på den befintliga 
byggnaden strax söder om den nya byggrätten (se figur 19). 

Vid byggnation i det nordvästra hörnet av planområdet kan en entré vända 
sig mot nordöstra hörnet av tillkommande byggnad. Väggytan i norr och 
delvis nordvästra hörnet kan utsmyckas och annonsera tillkommande 
verksamhet och hela området. Hörnentrén kan exempelvis inglasas, 
väggytan i norr kan vara av tegel eller annat material än dagens vita norra 
vägg. Andra inslag kan vara mer växtlighet, kortenstål och fler skyltar. Det 
ska vara extra tydligt hur entrén nås. Entrén kan då synas delvis även 
västerut mot gång- och cykelvägen samt cirkulationsplatsen, en gång- och 
cykeltunnel under Stockholmsvägen håller på att projekteras i anslutning till 
cirkulationsplatsen. Vid utbyggnad av pågående projekterad gång- och 
cykelvägstunnel samt allt eftersom Ingelsta och Stockholmsvägen 
omvandlas kan en sådan entré öppna upp kvarteret på ett bra sätt, framförallt 
för besökare med gång- och cykel.  

 
Figur 11. Illustration över den nya byggnadens norra fasad. Källa: Sonark 
Arkitektkontor 2020-04-14. 
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Detaljplanen möjliggör ytterligare byggnation inom fastigheten, exempel på 
hur det kan se ut illustreras i figur 10 nedan.  

 
Figur 12. Situationsplan över befintlig och planerad bebygelse. Källa: Sonark 
Arkitektkontor AB 2020-04-14. 
 

 
Figur 13. Illustration sett från nordöst. Närmast i bild syns planerade restauranger 
och bakom syns den större nya byggrätten, med en uppskjutande byggnadsdel för 
orientering/skyltning. Bilden till höger är en inspirationsbild till hur exempelvis 
den uppskjutande delen kan vara av perforerad plåt. Källa: Amphi projekt AB, RO-
Gruppen och Sonark Arkitektkontor AB. Illustrationen gjordes när livsmedel 
avsågs, (därav COOP på fasaden), handel med livsmedel medges emellertid inte 
vid antagandet. 

Tillbyggnaderna ska samspela med befintligt formspråk. Entréer ska 
markeras, det kan ske genom extra höjd eller annat formspråk. 
Byggnadskropparnas baksidor ligger i goda skyltlägen och ska därför vara 
anordnade på ett enhetligt sätt och arkitektoniskt utformas med tanke på att 
även baksidan blir framsida med skyltläge mot vägen.  
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Figur 14. Illustration sett från väster (Stockholmsvägen). Bilden illustrarar hur 
byggnadens baksida med skyltning och lastzon bygger vidare på ett enhetligt 
koncept tillsammans med befintliga byggnader. Källa: Amphi projekt AB, RO-
Gruppen och Sonark Arkitektkontor AB. 

 
Figur 15. Illustration sett från väster (Stockholmsvägen). Till höger är inspiration 
till konst som kan kombineras med den uppsjutande byggnadesdelen. Källa: Amphi 
projekt AB, RO-Gruppen och Sonark Arkitektkontor AB. 

Alla entréer bör utformas med gott om plats för säker och trivsam miljö för 
besökare till fots eller med cykel och tillgänglig angöring. Cyklister bör 
kunna ta sig ända fram till entrén och parkera. Kollektivtrafikens hållplatser 
bör vara kopplade tydligt med självklara stråk till byggnadernas entréer.  

I den nordöstra delen av planområdet kompletteras området med två 
restaurangverksamheter. Aktuell yta i detaljplanen möjliggör två skilda 
verksamheter med respektive köryta för avhämtning av mat. Utformningen 
av tillkommande byggnader för snabbrestaurangerna styrs inte lika mycket, 
det blir därför viktigt att arbeta med marken runt omkring, bland annat 
gällande parkering och plantering. 
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Figur 16. Illustration sett från sydöst. I den norra delen av illustration, öster om 
befinltig infart till planområdet, syns två mindre byggnadskroppar som 
representerar tillkommande restauranger. Källa: Amphi projekt AB, RO-Gruppen 
och Sonark Arkitektkontor AB. 

 

Detaljplanen skapar större möjlighet att utveckla området än gällande 
detaljplan. Detta genom att byggrätten utökas och att prickad mark (mark 
som inte får bebyggas) minskas i omfattning och även tas bort helt för 
nuvarande parkeringsytor. 

De hårdgjorda ytorna inom planområdet, exempelvis markparkeringen, bör 
kompletteras med ytterligare grönska för att definiera ytor och entréer och 
som en bidragande åtgärd för dagvattenhantering. På plankartan regleras att 
minst 1 400 kvadratmeter av byggnadsarean inom planområdet ska förses 
med vegetationsbeklätt tak, vilket motsvaras ungefär av takytan för Dormy. 
Vidare regleras att träd ska planteras utmed gatorna samt vid varje 
parkeringsenhet där så är möjligt. 
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Figur 17. Illustrerad situationsplan över fastigheten Reläet 18. Föreslagna nya 
byggnadskroppar är markerade med brun färg och möjliga utbyggnader i etapp 2 
är illustrerade med rödbrun färg. Källa: Sonark Arkitektkontor AB, 2020-04-14. 

 

Detaljplanen möjliggör för att utöka befintliga byggnader och komplettera 
med ny bebyggelse. Byggnadernas storlek begränsas genom en generell 
byggrätt inom planområdet. Byggnaderna regleras även i höjd, med 
totalhöjder. 
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Figur 18. Del av byggnader samt parkeringsyta med samlad skyltanordning som 
kan komma att bebyggas, sett från öster. Bild: Ida Hellman, Metria AB 2019-02-
13. 

 

 
Figur 19. Illustration sett från väster (Stockholmsvägen). Illustration över 
planerad byggnation (orangea klossar). Vid framtagandet av illustrationerna var 
avsikten att medge livsmedel, detta är nu inte längre syftet. Källa: Amphi projekt 
AB, RO-Gruppen och Sonark Arkitektkontor AB. 
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Närområdets innehåll 
Utanför planområdet finns flera olika verksamheter. Planområdet ligger 
inom Ingelsta handelsområde där det finns tillgång till sällanköpshandel, 
livsmedelsbutiker och restauranger.  

Tillgänglighet 
Enligt 8 kapitlet 1§ plan- och bygglagen ska nya byggnader vara tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på tillgänglighetsanpassning samt 
föreskrifter och allmänna råd om utformning av byggnader som finns i 
Boverkets byggregler. Utemiljöer ska utformas enligt kommunens riktlinjer 
för tillgänglighet och användbar utemiljö från 2008. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte föranleda några negativa 
konsekvenser beträffande tillgänglighet.  

4.3 Natur 

Mark och vegetation 
Större delen av planområdet är hårdgjord, plan och bebyggd med handel och 
parkering. Planområdet består av mindre delar med planterad vegetation, se 
figur 16. Planområdet ligger lägre än Stockholmsvägen. Som en del i att 
omhänderta dagvatten och för att tillföra området mer natur införs reglering 
på plankartan att träd ska planteras utmed kringliggande gator (utom i 
nordvästra hörnet) samt att träd ska planteras vid de parkeringsenheter där 
så är möjligt. Trädplantering bör samordnas med ledningsägare och 
kommunekolog för att hitta lämpligt antal, sort och placering. 
Trädplantering bör exempelvis inte ske närmre än 2 meter från 
fjärrvärmeledningar. 

b Område avsett för skyltplats/stolpskylt. 
Omfattning Största byggnadsarea är 34 000 kvadratmeter. 

 Siffra i dubbelromb anger högsta totalhöjd över nollplanet, i 
detta fall 38 respektive 28 meter. 

f Skyltanordningar och tekniska anläggningar som fläktrum och 
hisschakt och räcke får anordnas med högst 3,0 meter utöver 
angiven totalhöjd. 
Inom planområdet ska minst 1400 kvadratmeter byggnadsarea 
vara försett med vegetationsbeklätt tak. 
 

 

   
     

 

 +0,0 
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Figur 20. Bild tagen från väster som visar de stora hårdgjorda ytorna och delar av 
den vegetation som finns. Bild: Ida Hellman, Metria AB 2019-02-13. 
 

 
Figur 21. Cirkeln i illustrationen visar vad som ungefärligt definerar en 
parkeringsenhet.  
 

 

n1          Träd ska planteras. 
n2                  Träd ska planteras vid varje parkeringsenhet där så är möjligt. 

   
     

 

På plankartan 
Mark och 
vegetation 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något 
som kan vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. Om 
fornlämning påträffas vid markarbete i samband med områdets exploatering 
ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen i Östergötland kontaktas i enlighet 
med 2 kapitel 10 § kulturmiljölagen (KML). 

Markens beskaffenhet 
Inom ramen för detaljplanen har en geoteknisk utredning genomförts, Reläet 
18, Ingelsta, Norrköping. Geotekniskt PM (KFGEO, 2019-08-23). 

Utredningen visar att jorden sammanfattningsvis utgörs av 0,1 meter asfalt 
ovan cirka 0,7-1,4 meter fyllning av sandig grusig siltig lera. Vidare finns 
skikten av kohesionsjord i form av fast varvig lera med tunna siltskikt eller 
lös-halvfast mycket siltig lera eller lös-halvfast varvig lera med tunna 
siltskikt till minst 3,0 meters djup enligt skruvprovtagare men ner till 5,5-7,5 
meters djup enligt sondering.   

    
Figur 22. Jordartskarta med ungefärligt planområde markerat med svart linje. 
Kartan visar att planområdet består av lera och silt. Källa: Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). 

Grundläggning kan inte genomföras direkt på den befintliga jorden och 
därför rekommenderas att använda pålning. Fast botten för pålningsdjup 
varierar från cirka 14,9 meter till cirka 33,7 meter.  

Mätning av radon utfördes 2019-09-03 i fem punkter inom området. 
Samtliga fem punkter redovisar värden klassade som högradon. Radonsäker 
grundläggning rekommenderas därför till alla byggnader. 
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Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked ska en detaljerad 
geoteknisk undersökning göras som redovisar förutsättningar för 
schaktning, grundläggning med mera.  

4.4 Friytor 
Planområdet innehåller inga grönytor. 

4.5 Gator och trafik 

Gatunät 
Ingelsta ligger i norra delen av Norrköping, i ett område med i huvudsak 
olika typer av verksamheter. Gatorna runt området trafikeras därför förutom 
av personbilar också av tung trafik till och från verksamheterna.  

Mätningar utförda år 2014 (Norrköpings kommun, 2014) visar att vägarna 
runt planområdet är högt trafikerade. Enligt en trafikutredning och 
trafikanalys utförd år 2017 (ÅF, 2017) behöver vissa ombyggnationer av 
trafiknätet ske inom Ingelsta handelsområde för att klara den framtida 
trafiken för år 2035.  

Inom ramen för detaljplanen har NIRAS fått i uppdrag av RO-Gruppen 
Koncept AB att bedöma trafikökningen till en ny butik och två restauranger 
inom fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta handelsområde, Norrköpings 
kommun. Trafikutredning Ingelsta (NIRAS, 2019-10-16). 

Av utredningen framgår bedömningen att de tre nya verksamheterna 
kommer att generera cirka 1 180 nya bilburna besök per medeldygn till 
denna del av Ingelsta. Det innebär att det totala trafikflödet in och ut är cirka 
2 360 årlig dygnstrafik (Ådt). 

Angöringen för besökstrafik sker via en cirkulationsplats på Kromgatan 
medan godstrafiken kör in på en separerad körbana via Kiselgatan. Därifrån 
når godstrafiken samtliga byggnaders baksidor där lastbryggor finns.  

För besökare till området finns möjligheten att i framtiden bygga en ny 
genomfart mellan nuvarande Dormys och Bauhaus lokaler, genomfarten 
knyts samman med Kiselgatan i den nordöstra delen av planområdet. Det är 
extra viktigt att inom planområdet särskilja på godstrafik och besökstrafik. 

Bakom ny planerad byggnad i den nordvästra delen av planområdet föreslås 
en vändplan för lasttrafiken där godsfordonen kan vända och därefter köra 
ut vid samma punkt där angöring sker. Möjligheten finns att även anordna 
in- och utfart för godsfordon i det sydöstra hörnet av planområdet, i 
anslutning till Aluminiumgatan. In- och utfartens avstånd till Ståthögaleden 
samt godstrafikens körspår behöver studeras närmre innan utförande (se 
figur 23).  
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Figur 23. Situationsplan över befinltig och planerad bebyggelse samt illustration 
som visar vart befintlig och möjliga tillkommande angöringar sker. Källa: Sonark 
Arkitektkontor AB, 2019-10-03. Omarbetad av Freddie Håkansson, Metria AB, 
2019-11-01. 

Norrköpings kommun arbetar för närvarande med att ta fram en 
microsimuleringsmodell över hela Ingelstaområdet som är kalibrerad utifrån 
dagens trafiksituation. Som indata till modellen har en drönare använts för 
att filma de tolv största korsningspunkterna under eftermiddagarnas 
maxtimme. Det är först när modellen är färdigkalibrerad som olika typer av 
trafikanalyser kan göras, som exempelvis framkomlighet mellan vissa 
punkter för biltrafik och kollektivtrafik. Modellen kommer att utgöra ett 
viktigt underlag när kommunen ska ta fram förslag till trafikåtgärder inom 
Ingelsta. Med modellen finns möjlighet att kunna lägga till trafik från 
respektive detaljplan för att sedan därefter jämföra vilka konsekvenser de 
får var för sig eller tillsammans i jämförelse med dagens trafiksituation. 

Ovan nämnda trafiksimulering presenterades i september 2020 och ligger 
till grund för beslutet att inte medge utökad livsmedelshandel inom Ingelsta-
området. 

Kollektivtrafik 
Närmaste hållplats för kollektivtrafik är lokaliserad öster om 
cirkulationsplatsen på Kromgatan utanför planområdets norra del, se 
markeringen för Ingelsta Handelscentrum i figur 24 nedan. 
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Stadsdelen Ingelsta drabbas av köbildningar med konsekvenser för 
kollektivtrafiken. Stockholmsvägen bör på sikt integreras bättre i gatunätet 
och byta karaktär från motorväg till en stadsgata med minskad hastighet.  

I planprogrammet för Ingelsta finns visioner om att göra Ingelsta i stort mer 
tillgängligt med kollektivtrafik vilket kan komma att påverka närområdet i 
framtiden men berör inte den aktuella detaljplanen. 

 
Figur 24. De röda fyrkanterna markerar befintliga hållplatser för kollektivtrafiken. 
Källa: Nationell vägdatabas på webb (NVDB), Trafikverket 2019-10-21.  

Gång- och cykelvägar 
Planområdet är idag tillgängligt via gång- och cykelvägar som passerar 
området längs med Ståthögavägen, Stockholmsvägen och Kromgatan.  

Parkering 
All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark. Parkering 
för personer med funktionsnedsättningar ska finnas inom 25 meter från 
entréerna.  

Utifrån parkeringsnormen, antagen 27 februari 2017, tillhör Ingelsta 
handelsområde den yttre zonen. Det innebär att det ska finnas cirka 25 
bilplatser per 1000 kvadratmeter verksamhetsyta för dagligvaruhandel och 
13-17 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter verksamhetsyta för 
sällanköpshandel inom ytterzonen dit Ingelsta handelsområde tillhör.  
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Planområdet planeras omfatta cirka 29 000 kvadratmeter för 
sällanköpshandel och cirka 6000 för ny byggrätt enligt angiven användning. 
Det innebär cirka 530 parkeringsplatser, enligt parkeringsnormen. 
Parkeringsplatserna bedöms inrymmas inom planområdet.  

Cykelparkering 
Kommunens riktlinjer för parkering anger att normen för cykelparkering i 
ytterzonen är cirka 18 stycken per 1 000 kvadratmeter verksamhetsyta för 
dagligvaruhandel och 10 stycken per 1 000 kvadratmeter verksamhetsyta för 
sällanköpshandel.  

Planområdet planeras omfatta cirka 29 000 kvadratmeter för 
sällanköpshandel och cirka 6000 för ny byggrätt enligt angiven användning. 
Det innebär cirka 400 parkeringsplatser för cykel. Parkeringsplatserna 
bedöms inrymmas inom planområdet. 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Området Ingelsta som helhet är mycket bullerutsatt enligt 
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande program för del av Ingelsta 
(område kring Stockholmsvägen), 2018. Särskilt längs med vägar, som till 
exempel Stockholmsvägen och Järngatan. Befintliga och planerade 
verksamheter inom det aktuella planområdet, handel, är inte särskilt 
bullerkänsligt och den ökning av trafik som kan väntas i och med 
planläggning för utökad handel bedöms inte påverka bullernivåerna i sådan 
grad att lämpliga åtgärder inte kan vidtas. Vidare kan en ökad omvandling 
av Ingelstaområdet från industri till handel till och med komma att minska 
bullernivåerna i området. Planprogrammet föreslår på sikt en omvandling av 
Stockholmsvägen till stadsgata vilket är positivt ur bullersynpunkt. 
Eventuell bulleranpassning hanteras i bygglovsskedet.  
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Figur 25. Bullerkartläggning från 2017. Ungefärligt planområde är markerat med 
blå streckad linje. Heldragen svart linje visar avgränsning för programmet (från 
2018).  Källa: Miljökonsekvesnbeskrivning tillhörande program för del av Ingelsta 
(område kring Stockholmsvägen), 2018. 

Markföroreningar 

Inför framtagandet av planprogram för del av Ingelsta har en arkivstudie 
med riskbedömning på förorenad mark utförts av ÅF (2016-12-15). I 
riskbedömningen anger ÅF att de 2002 upptäckte avfallsmassor inom 
fastigheten Ingelsta 1:1 och att platsen då sanerades men att det kan finnas 
förorenade massor kvar i oexploaterad mark inom närområdet. Fastigheten 
Ingelsta 1:1 ligger väster om Stockholmsvägen mitt emot planområdet, idag 
är Plantagen verksamma inom fastigheterna Platinan 6 och Ingelsta 1:1. 
Vidare är fastigheten Reläet 18 listad bland berörda fastigheter i 
inventeringen från 2002. 

Mellan bebyggelsen inom fastigheterna Ingelsta 1:1 och Reläet 18 finns 
vägar, med tillhörande slänter. Inom fastigheten Reläet 18 läggs därför 
prickad mark på plankartan utmed planområdesgränserna vilket ytterligare 
ger ett skyddsavstånd. I gällande detaljplan pekas ett skrafferat område ut 
som ”bedömd utbredning av förorenat område”. Ungefär samma yta i den 
sydvästra delen av planområdet kvarstår som prickad mark i den nu aktuella 
detaljplanen.  

Inom ramen för arbetet med gällande detaljplan innan detta planförslag 
genomfördes en miljöteknisk markundersökning, Miljöteknisk 
markundersökning (WSP, 2004). Undersökningen visar att inom 
fastigheterna för de då planerade nya handelscentrumet (nu aktuellt utbyggt 
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handelscentrum) har ett mindre område, cirka 1300 kvadratmeter med 
förorenad jord avgränsats närmast Stockholmsvägen. Den förorenade jorden 
består av fyllnadsmassor av okänt ursprung. De förorenade massorna har 
påträffats från cirka 0,5 meter till 4 meter djup under markytan.  

Koppar och zink är metaller som förekommer i halter överskridande 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), enligt 
SNV (Naturvårdsverket) rapport 4368. Även cancerogena polyaromatiska 
kolväten (PAH) har påträffats i förhöjda halter. I jämförelse med 
humantoxikologiska riktvärden för MKM, enligt SNV 4638, utgör inte 
metallhalterna någon begräsning. Halterna av cancerogena PAH ligger 
under föreslagna riktvärden för MKM enligt SNV rapport 4899 då hänsyn 
tas till djupet där föroreningarna finns, i det här fallet >0,7 meter under 
markytan.  

Utredningen redogör för att påverkan på människa och miljö är liten i 
dagsläget. Risk finns för påverkan av miljön (Motala ström) i ett långt 
tidsperspektiv. Dock begränsas spridningsförutsättningarna av ett stort 
avstånd och liten spridningshastighet.  

WSP redogör att de inte kan rekommendera att vid tillfället för utredningen 
utföra en sanering med de generella riktvärdena som saneringsmål. WSP:s 
bedömning är att miljönyttan inte motsvarar kostnaden för att genomföra 
saneringen.  

Inför den exploatering som skett rekommenderade WSP följande: 

- Begränsning av infiltration utförs genom anläggning av täta ytor, till 
exempel asfalt. 

- För att inte förhindra eventuella framtida åtgärder planeras 
exploateringen så att byggnader inte uppförs på området.  

- För att varna och förhindra oavsiktligt schakt i förorenade jord 
markeras området med miljönät (varningsfärgat geonät, typ Exponet 
132-20 eller liknande). Näten läggs horisontellt längs områdets rand 
på cirka 0,5-1 meters djup under färdig markyta. Åtgärden bör 
dokumenteras hos inskrivningsmyndigheten.  

Den bedömda utbredningen av förorenat område inom planområdets 
sydvästra hörn är fortsatt illustrerat på plankartan. Av plankartan framgår att 
området är olämpligt för infiltration.  

Under år 2005 inför byggnation sanerades området enligt Slutrapport för 
sanering inom fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköpings kommun 
(NCC, 2005). I den konstaterades att WSP:s miljötekniska 
markundersökning från 2004 skrevs innan några förorenade massor hade 
grävts bort och tätning av slänten utförts. Föroreningarna i aktuell bedömd 
utbredning enligt plankartan beskrivs i rapporten ligga cirka 3 meter under 
markytan. Cirka 1 meter under färdig mark ligger geonätet. I slutrapporten 
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gör NCC bedömningen att påverkan på omgivningen kommer att vara ännu 
mindre än tidigare. 

Fastighetsägaren kommer anlägga en brunn med avstängnings- och 
provtagningsmöjlighet i händelse av olycka på fastigheten. Brunnen kan 
med fördel placeras innan det renade och fördröjda dagvattnet lämnar 
fastigheten.  

Översvämning - hav 
Områden som föreslås för utbyggnad ligger inte inom de områden som 
riskerar att översvämmas vid höga havsnivåer. Se figur 26 och figur 27. En 
översvämningskartering har gjorts 2008 och kompletterats 2010 av SMHI 
på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, (nuvarande samhällsbyggnads-
kontoret), karteringarna visar beräknade vattennivåer för olika scenarier för 
dagens klimat och det förväntade klimatet år 2100. Figur 26 visar gränserna 
för 100-års havsvattennivå i nutid, det vill säga sannolikheten för den 
höjning av havsnivån som kan beräknas ske en gång per 100 år i nutid. 
Figur 27 visar motsvarande 100-års havsvattennivå för år 2100. Bilderna 
visar att vidare utredning eller hänsyn inte behöver tas till höjda havsnivåer. 

Översvämning - regn 
Höjdsättning av bebyggelse behöver dock beaktas i detaljplanering och 
kommande bygglovsprövning för att säkerställa att nederbördsrelaterade 
översvämning inte uppstår för nybyggnation. Se figur 28 för regnrelaterad 
översvämning och så kallade instängda områden.  

 
Figur 26. Beräknad havsnivåförhöjning (132 cm) för 100-års havsvattennivå i 
nutid. Ungefärligt planområde markert med svart linje. Bild: Norrköpings 
kommun. 
 

Rev. 
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Figur 27. Beräknad havsnivåförhöjning för 100-års havsvattennivå år 2100. 
Ungefärligt planområde markert med svart linje. Bild: Norrköpings kommun. 

 
Figur 28. Beräkande vattennivåer samt vattensamlingar vid 100-års regn. De olika 
färgerna i bilden representerar olika nivåer av stående vatten. Fastigheten Reläet 
18 är markerad med röd streckad linje. Bild: Norrköpings kommun. 
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Figur 29. Beräkande rinnvägar (ljusblåa). Fastigheten Reläet 18 är markerad med 
röd streckad linje. Bild: Norrköping kommun. 
 
Delar av fastigheten Reläet 18 utgör befintlig lågpunkt, det är därför viktigt 
att tänka på höjdsättning av byggnaderna, till exempel att nya byggnader 
höjdsätts till 30 centimeter över befintlig mark, med sluttande gångplan 
uppåt för tillgänglighet men som ändå förhindrar vatten in i byggnaden. Om 
ändrad höjdsättning av fastigheten vid planerad bebyggelse innebär att 
flödesvägar ut från området ändras bör påverkan utanför utredningsområdet 
undersökas närmare då det kan leda till ökade översvämningsrisker.  

Vid extrema regn överskrides kapaciteten på dagvattenledningar varpå 
sekundära avrinningsvägar bildas. Utredningen visar att rinnvägarna från 
fastigheten rinner vidare i nordöstlig riktning till intilliggande Reläet 16 
samt Reläet 17. I dagsläget görs bedömningen att den ytliga avrinningen 
från fastigheten kan utgöra en risk för intilliggande fastigheter vid ett 
extremregn. Anläggande av ett sekundärt avrinningsstråk för avledning av 
extremregn längs med Kromgatan är en lösning som kan motverka detta. 
Detta är emellertid en kommunal angelägenhet och är inte den enskilde 
fastighetsägarens ansvar. 
 
Den tänkte byggnationen inom fastigheten kommer inte att leda till högre 
flöden från planområdet. I fastighetens sydvästra del finns ett område 
utpekat som risk för översvämning vid ett 100-årsregn. Vattenansamlingen 
som bildas där kan komma att orsaka skada på befintlig bebyggelse vid 
extremregn. Vattenansamlingen i fastighetens norra del kommer att byggas 
bort. Höjdsättningen av denna byggnad är viktig att tänka på för att 
förhindra att vatten rinner ner mot denna och orsakar skador på byggnaden. 
Genom att anlägga grönytor med biofilter mellan parkeringsytorna kan 

Rev. 

Rev. 
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regnvatten fördröjas vid kraftiga skyfall. Större mängd hårdgjord yta ökar 
risken för översvämningar. Större sammanhängande grönytor med en 
genomsläpplig och fördröjande markyta där träden är en förutsättning att 
växa sig stora är att föredra. Vid ombyggnation inom planområdet kan fler 
åtgärder vidtas så som att placera träd i nedsänkta delar i befintliga och/eller 
nya lågpunkter. Lågpunkterna kan leda vatten till den planerade ytan för 
omhändertagande (n3 på plankartan) inom kvartersmark innan det släpps till 
den kommunala anslutningspunkten för dagvatten vid tomtgräns. Utöver 
dessa åtgärder kan befintlig vegetation ses över och om möjligt sänkas ned 
(alternativt göra släpp i kantstenar runt planteringarna).  

Luftkvalitet 
ÅF har på uppdrag av Norrköpings kommun gjort en luftkvalitetsutredning 
avseende kvävedioxid (NO2) och partikelhalter (PM10 och PM2,5) vid 
Ingelsta i Norrköping.  

Ingelsta som ligger vid norra in- och utfarten i Norrköping är idag ett 
handelsområde med bland annat en galleria, stormarknader, restauranger 
och hotell. För att bedöma om handeln kan utökas inom området har en 
trafikutredning genomförts. Mer trafik inom handelsområdet skulle även 
kunna påverka luftföroreningssituationen och därför har en 
luftkvalitetsutredning gjorts.  

För att bedöma nivåerna av luftföroreningar för de vägavsnitt som har högst 
trafikflöden har spridningsberäkningar utförts. Beräkningar har gjorts för 
nuläget (2015) och för ett scenario med utökad handel för år 2035. 

I tabellen nedan (figur 30) sammanfattas de högst beräknade halterna på 
Stockholmsvägen som är det vägavsnitt inom området som har högst 
trafikflöden. Halterna jämförs mot miljökvalitetsnormerna och 
miljökvalitetsmålen.  
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På plankartan 
skydd mot 
störningar 

Figur 30. Tabell över spridningsberäkningar. Källa: Luftkvalitetsutredning 
Ingelsta, WSP 2017-01-27. 

Som det framgår av tabellen i figur 28 ovan visar spridningsberäkningarna 
att samtliga miljökvalitetsnormer inte överskrids och luftmiljön avseende 
partikelhalter och kvävedioxid bedöms därför vara acceptabel för fortsatt 
exploatering och utökad handel. 

Skyddsanordningar och skyddszoner 
Stockholmsvägen är en sekundär transportled för farligt gods. Detaljplanen 
uppfyller ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från Stockholmsvägen. Det 
är av stor vikt att utrymning vid brand planeras ske bort från transportled för 
farligt gods.  

 

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Detaljplaneområdet ingår i verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och 
dagvatten och är idag försörjt med befintliga anslutningar för VA. Om 
behov av fler serviser uppkommer kan Nodra AB erbjuda dessa till gällande 
VA taxa. 

 

m Det ska finnas möjlighet till manuell avstängning av 
ventilationssystemet och det får inte finnas friskluftsintag i fasad för 
till- eller nybyggnation mot transportled för farligt gods. 
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Dagvatten 
Norrköpings kommun har upprättat riktlinjer för hållbar dagvattenhantering 
beslutad av KCVD, Forum för kontorschef samhällsbyggnadskontoret och 
verkställande direktör, Nodra AB, den 30 april 2019. Dagvattenhanteringen 
i området ska följa kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering. 
Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 
fastigheten samt enligt riktlinjerna omhänderta de första 10 millimetrarna av 
ett regn.   

En stor andel av planområdet utgörs i dagsläget av hårdgjorda ytor i form av 
storskaliga handelsbyggnader med tillhörande stora parkeringsytor. Planerad 
byggnation på Reläet 18 kommer att resultera i ett oförändrat flöde från 
området. Detta eftersom nybyggnationen kommer ske på ytor som i 
dagsläget redan är hårdgjorda. Infiltration av dagvatten inom fastigheten är 
begränsad eftersom jordarten i området i huvudsak utgörs av lera som 
bedöms ha en låg genomsläpplighet. Därför krävs fördröjnings samt 
reningsåtgärder inom fastigheten innan anslutning till det kommunala 
dagvattennätet i tomtgräns. Dessa åtgärder åligger fastighetsägaren att 
bekosta, anlägga samt underhålla.  
 
Dagvatten leds i nuläget från norra delen av planområdet till utlopp i 
Loddbyviken och från södra delen av planområdet till utlopp i Motala 
ström. Största delen av avvattningen sker till Loddbyviken.  
 
Loddbyviken, (SE583721-161110 från VISS, Vatten informations system 
för Sverige) har statusklassningen ”otillfredsställande ekologisk status” och 
”uppnår ej god kemisk status”. Enligt miljökvalitetsnormerna ska 
Loddbyviken uppnå ”måttlig ekologisk status” till 2027 och ”god kemisk 
ytvattenstatus” till 2027 med undantag för bromerade difenylterar (PBDE) 
samt kvicksilver.  
 
Motala ström, (SE649609-152033 från VISS) har statusklassningen 
”otillfredsställande ekologisk potential” och ”uppnår ej god kemisk status”. 
Enligt miljökvalitetsnormerna ska Motala ström uppnå ”god ekologisk 
potential” till 2027 och ”god kemisk ytvattenstatus” samma år, med 
undantag för bromerade difenylterar (PBDE) samt kvicksilver. 

För båda recipienterna bedöms dagvatten enligt VISS kunna ha en 
betydande påverkan på vattenförekomsten. Den största källan till 
föroreningar i dagvatten är generellt trafikrelaterad och trafikintensiteten 
inom området är hög. Det är främst polyaromatiska kolväten (PAH) och 
metaller som koppar, zink, bly och kadmium som kan utgöra risk för sänkt 
status.  
 
Även urban markanvändning är enligt VISS en påverkanskälla med 
betydande påverkan för båda vattenförekomsterna. Då markslaget skiljer sig 
åt i recipienternas avrinningsområde är olika ämnen som kan innebära en 
risk för sänkt status listade för de två vattenförekomsterna. För Loddbyviken 
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är det totalkväve och totalfosfor. För Motala ström är det Koppar, 
bensoapyrene, PAH och metaller.  
 

Förändringar 

Inom ramen för detaljplanen har en dagvattenutredning inom Ingelsta i 
Norrköpings kommun genomförts, Dagvattenutredning. Detaljplan Reläet 
18 inom Ingelsta i Norrköpings kommun (Nodra, 2019-10-21). 

I dagvattenutredningen görs bedömningen att förändringen som detaljplanen 
medger inte kommer att leda till ökade föroreningsmängder i dagvattnet. 
Däremot föreligger reningsbehov eftersom dagvatten enligt VISS bedöms 
ha en betydande påverkan på vattenförekomsten. Den största källan till 
föroreningar från planområdet är trafikrelaterad och trafikintensiteten inom 
området är hög. Till de prioriterade ämnen som bör renas hör PAH, olja, SS 
samt metaller som koppar, zink bly och kadmium. Inom fastigheten finns i 
dagsläget ett 50-tal dagvattenbrunnar försedda med oljefilter som har en bra 
reningseffekt främst för olja men även en viss reningseffekt för metaller  

För att klara omhändertagande av 10 millimeter regn inom fastigheten enligt 
Norrköpings kommuns riktlinjer krävs en volym på drygt 630 kubikmeter. 
På plankartan anges en yta för rening och fördröjning i planområdets 
nordöstra del. Där kan dagvatten samlas upp och fördröjas innan det släpps 
på den kommunala anslutningspunkten (ledning). Diket och/eller dammen 
inom kvartersmark ska vara ett klättbeväxt dike och/eller damm för rening 
och fördröjning. Dagvattnets rening inom fastigheten/kvartersmarken kan 
bestå av våtdammar eller gräsbeklädda diken vilket är exempel på 
reningsåtgärder som renar polyaromatiska kolväten (PAH), benso(a)pyren 
samt metaller. Vidare åtgärder som kan genomföras inom kvartersmark är 
att göra släpp i kantstenen så att vatten kan nå nedsänkta grönytor. 
Fastighetsägaren ansvarar för dessa åtgärder. Vid extrema regn fylls 
ledningssystemet till maxvolym och fritt dagvatten rinner mot lågpunkter 
och instängda områden. Från öppna lågpunkter på parkeringsytorna rinner 
dagvattnet till ”n3” området för att rinna i det sekundära avrinningsstråket 
när ledningen är full. Se figur 31. Det sekundära avrinningsstråket är en 
viktig åtgärd och det vore en fördel om det kan anläggas skyndsamt, men 
det är inget krav för denna detaljplan att genomföras.   

Dagvatten leds sedan norrut (takavvattning söderut) via allmänna dagvatten-
system (se figur 31). Det norra allmänna dagvattensystemet leder vattnet via 
ledningar och öppna diken ut till Loddbyviken. Längs med detta 
dagvattensystem har Nodra AB avsatt yta för anläggning av 
dagvattenreningsdammar. Anläggning av denna åtgärd kommer resultera i 
minskade mängder dagvattenföroreningar till Loddbyviken och därmed 
bidra till ökade förutsättningar för att nå miljökvalitetsnormerna, minska 
risken för att halterna av prioriterade ämnen överstiger gränsvärden i 
vattenförekomsten och att ekologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt. 
Det vatten som leds söderut föranleder i nuläget inga förändringar då dessa 
enbart avvattnas av befintlig byggnation och inte bedöms bli belastad av 
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På plankartan 
markens 
anordnande 

tillkommande byggnation. Genom föreslagna åtgärder bedöms en hållbar 
dagvattenhantering vara möjlig att uppnå. 

 
Figur 31. Principskiss över förespråkade dagvattenåtgärder. Källa: 
Dagvattenutredning. Detaljplan Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköpings kommun. 
(Nodra, 2019-10-21). 
 

 

El 
Planområdet ansluts till det allmänna elnätet. 

Tele 
Planområdet ansluts till det allmänna telenätet. 

Bredband 

Planområdet ansluts till det allmänna fibernätet. 

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

n3 Fördröjningsyta för dagvatten. Se tillhörande 
planbeskrivning under avsnittet 4.7 Teknisk försörjning, 
rubriken Dagvatten.  
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Avfall 
Fastigheten Reläet 18 egna avfall och källsortering löses inom fastigheten. 
Med tanke på områdets utseende och eftersträvade kvalitet är det viktigt att 
dessa ytor inhägnas och avskärmas. 

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

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 13 december 2016 

Plansamråd: 17 december 2019 – 11 februari 
2020. 

Granskning: 15 maj 2020- 8 juni 2020  

Antagande av 
samhällsplaneringsnämnden: 16 november 2021 

Detaljplan laga kraft: december 2021 

Genomförande, allmän plats 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2022 

Husbyggnad: 2022 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 
överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 
upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 
genomförandet. 

Rev. 

Rev. 
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5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. 

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

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

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

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även 
ansvarig för eventuella dagvattendammar och andra fördröjningsmagasin 
inom allmän platsmark. 

El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet 

Tele, bredband 
TeliaSonera Skanova Access AB är huvudman för telenätet. 

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

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband-/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen 
upplåter sedan utrymme i rören till ledningsägare. 
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Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och 
ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt. 

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

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

5.4 Genomförande inom kvartersmark 
Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om 
startbesked har tagits. 

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

5.5 Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

5.6 Tekniska utredningar 

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

• Markteknisk undersökning. 
• Dagvattenutredning. 
• Trafikutredning Ingelsta. 

 
Inom ramen för planprogram för Ingelsta genomfördes flera utredningar 
som har legat till grund även för denna detaljplan. Dessa redovisas i 
referenslistan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 41(46) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0349 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för betydande 
påverkan på miljön. Se vidare behovsbedömning tillhörande detaljplanen.  

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Samtlig mark inom planområdet är privatägd. 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen föranleder ingen förändring i fastighetsindelningen. 

E-området avses hanteras med nyttjanderätt eller regleras via annat avtal då 
ny fastighetsbildning inte planeras.  

Gemensamhetsanläggning 
Ingen gemsamhetsanläggning ska bildas. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Inom planområdet finns ett antal inskrivna avtalsservitut avseende ledningar 
med mera. Planområdet kan även innehålla oinskrivna avtalsservitut. För de 
fall då ledningarna är lokaliserade utanför område för underjordiska 
ledningar ska ledningarna flyttas till det i detaljplanen angivna området för 
underjordiska ledningarna. Äldre avtalsservitut upphävs vid ledningsflytt 
såvida ledningsrätt eller servitut bildas i nya läget. Kostnaden för flytt av 
ledning bekostas utav fastighetsägaren som initierat behovet av 
ledningsflytt. Fastighetsägaren medger utan ersättningsanspråk rätt till 
bildande av ledningsrätt eller servitut inom detaljplanelagt område för 
underjordiska ledningar samt E-område.  

Övriga servitut 
Tillgänglighet till transformatorstation ska ske genom nyttjanderätt eller 
annat avtal parterna emellan.  

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Fastigheten är privatägd och det är därför inte aktuellt att redovisa intäkter 
och kostnader.  
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Allmän plats, kostnader och finansiering 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet och det finns därför inte 
någon aktuell kostnad och finansiering.  

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 
servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Gemensamhetsanläggningar 
Ingen gemensamhetsanläggning ska bildas. 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Bygglov och bygganmälan sker via Norrköpings kommun 
samhällsbyggnadskontoret. Ersättning i enlighet med beslutad taxa. För 
området tas inte någon planavgift ut eftersom ett plankostnadsavtal har 
tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren. 

6.4 Sociala konsekvenser 
Det finns goda möjligheter att resa med kollektivtrafik till och från 
arbetsplatser i området. Med utbyggnad av gång- och cykelförbindelser som 
länkar till andra orter och stadsdelar inom kommunen förbättras 
tillgängligheten för fler. Områdets befintliga markanvändning utökas och 
kompletteras med nya restaurangverksamheter vilket ökar variationen i 
närområdet. Detaljplanen föranleder inte några negativa konsekvenser vad 
gäller barnperspektiv, tillgänglighet och jämställdhet.  

6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet 
Detaljplanen innebär en förbättring av områdets attraktivitet, både 
arkitektoniskt och utbudsmässigt. 

7. Medverkande 

7.1 Konsult 
Planhandlingarna har utarbetats av Metria AB genom planarkitekterna 
Freddie Håkansson och Anna Sara Bergkvist.  





NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 44(46) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0349 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Rev. 

Referenser 

Utredningar för detaljplanen 

Dagvattenutredning. Detaljplan Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköpings 
kommun, Norrköpings kommun, 2019-10-21. 

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande program för Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping, godkänd av SPN 2018-11-
20. 

Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom 
Ingelsta i Norrköping, godkänd av SPN 2018-11-20.  

PM, Förorenad mark inom ramen för detaljplaneprogram för del av 
Ingelsta i Norrköping. Arkivstudier, riskbedömning och 
undersökningsbehov, ÅF 2016-12-15.  

Reläet 18, Ingelsta, Norrköping. Markteknisk undersökningsrapport, 
KFGEO, 2019-08-23. 

Trafikutredning Ingelsta, NIRAS, 2019-10-16. 

Trafikanalys Ingelsta Handelsområde, (trafiksimulering), WSP, 2020-09-
04. 

Utredningar för Program för del av Ingelsta 

Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2018-07-02.  

Ingelsta Handelsutredning 2016, Niras, 2016-12-14.  

Ingelsta Trafikutredning och trafikanalys, ÅF, 2017-04-27. 

Luftkvalitetsutredning Ingelsta, ÅF, 2017-01-27.  

Detaljplaneprogram för del av Ingelsta i Norrköping, Förorenad mark, ÅF, 
2016-12-15. 

Detaljplaneprogram för del av Ingelsta i Norrköping, Dagvattenutredning, ÅF, 
2017-03-22. 

Översiktlig grönstrukturutredning Ingelsta planprogram med Natura 2000 
utredning för Ingelsta Natura 2000 område, Norrköpings kommun 2017, 
Calluna AB, 2017-04-21. 

Ingelsta Handelsområde Stadsmiljöutredning med gestaltningsprinciper, Radar 
Arkitektur & Planering, 2017-03-29.  



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 45(46) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0349 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Rev. 

Övergripande analys riskkällor – transporter av farligt gods, WSP, 2018-03-
23. 

PM förutredning arkeologi, WSP, 2018-05-25.  

Kommunala handlingar och riktlinjer 
Arkitekturstaden Norrköping. KS 2018/0693, antagen av 
kommunfullmäktige 27 augusti 2018. 

Avfallsplan 2013. § 85 reviderad avfallsplan 2013-2016. Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2014-04-28.  

Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2018-06-18. 

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering- ett verktyg för 
handläggare på kommun och länsstyrelse, Länsstyrelsen, 2016. 

Dagvatten, Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering i Norrköpings 
kommun, Dagvattengruppen, Norrköpings kommun, 2019-04-30.  

Gemensam klimatvision för Linköping och Norrköping, maj 2008. 

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, Linköpings och 
Norrköpings kommun, juni 2010. 

Naturvårdsprogram, med åtgärdsprogram, Norrköpings kommun 2008-
2011, Norrköpings kommun. 

Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö. Tekniska kontoret, 
Norrköpings kommun, 2008-01-24.  

Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun – parkeringsnorm för bil 
och cykel vid nyetablering och exploatering, Norrköpings kommun 

Översiktsplan för staden Norrköpings kommun. Antagen av 
kommunfullmäktige 19 juni 2017. 

Kommunala beslut 

Nämndinitiativ från Moderaterna - Så ska Ingelsta utvecklas, SPN 
2021/0268 210, § 138, Samhällsplaneringsnämnden 2021-09-14. 

 

Övriga referenskällor 
Detaljerad översvämningskartering längs Motala ström, Roxen, Glan och 
Bråviken, Rapport nr. 2008-76. SMHI, 2009-05-25. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 46(46) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2016/0349 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Kompletterande beräkningar havsvattenstånd Bråviken, Rapport nr 2010-
60. SMHI, 2010-10-30. 

Kommuntäckande markradonundersökning Norrköpings kommun. 
SGI Statens geotekniska institut. Linköping 1990-01-16. 

Skyddsvärda träd i Östergötland, Inventering av alla grova och ihåliga träd 
utförd 1997-2008. Rapport 2008:13. Länsstyrelsen Östergötland, 2009. 

Slutrapport för sanering inom fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i 
Norrköpings kommun (NCC, 2005) 

Natur och Kultur: miljöer i Östergötland, naturvårdsplan och 
kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983. 

VISS Vatteninformationssystem Sverige, Länsstyrelsen, oktober 2019. 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE649686-
151617 

Riktvärden för buller, Infrastrukturinriktning för framtiden, proposition 
1996/97:53, Riksdagen 1997. 

Riktlinjer för detaljhandeln i Norrköpings kommun. Norrköpings kommun, 
2018-06-18. 

 


	ANTAGANDEHANDLING
	Antagen i SPN:
	Laga kraft:
	Genomförandetidens sista dag:
	ANTAGANDEHANDLING

	Antagen i SPN: 2021-11-16, § 200
	Laga kraft: 2021-12-16
	Genomförandetidens sista dag: 2026-12-16
	Innehållsförteckning
	1. Inledning 4
	2. Planens huvuddrag 5
	3. Tidigare ställningstaganden 7
	4. Planförutsättningar och planförslag 12
	5. Genomförande av detaljplanen 38
	6. Genomförandets konsekvenser 41
	7. Medverkande 42
	Referenser 44
	1.  Inledning
	1.1 Planhandlingar
	1.2 Planprocessen – en översikt av standardförfarande

	2. Planens huvuddrag
	2.1 Planområdet
	2.2 Planens syfte och bakgrund

	3. Tidigare ställningstaganden
	3.1 Översiktsplanen
	3.2 Riksintressen
	3.3 Gällande detaljplaner
	3.4 Program för planområdet
	3.5 Övriga kommunala beslut
	Beslut om planläggning
	Riktlinjer för bebyggelse

	4. Planförutsättningar och planförslag
	4.1 Mark- och vattenanvändning
	Befintlig användning
	Föreslagen användning
	4.2 Bebyggelseområden
	Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär
	Föreslagen utformning av bebyggelsen
	Närområdets innehåll
	Tillgänglighet
	4.3 Natur
	Mark och vegetation
	Fornlämningar
	Markens beskaffenhet
	4.4 Friytor
	4.5 Gator och trafik
	Gatunät
	Kollektivtrafik
	Gång- och cykelvägar
	Parkering
	4.6 Störningar, hälsa och säkerhet
	Buller
	Markföroreningar
	Översvämning - hav
	Översvämning - regn
	Luftkvalitet
	Skyddsanordningar och skyddszoner
	4.7 Teknisk försörjning
	Vatten och spillvatten
	Dagvatten
	El
	Tele
	Bredband
	Värme
	Avfall

	5. Genomförande av detaljplanen
	5.1 Tidplan
	Detaljplanearbete
	Genomförande, allmän plats
	Genomförande, kvartersmark
	5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation
	Allmän plats
	Kvartersmark
	Fastighetsbildning med mera
	Bygglov/anmälan
	Vatten och avlopp
	El
	Tele, bredband
	Fjärrvärme
	5.3 Genomförandetid
	5.4 Genomförande inom kvartersmark
	5.5 Mark- och avtalsfrågor
	5.6 Tekniska utredningar

	6. Genomförandets konsekvenser
	6.1 Inverkan på miljön
	6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser
	Ägoförhållanden
	6.3 Ekonomiska konsekvenser
	Kvartersmark, intäkter och kostnader
	Allmän plats, kostnader och finansiering
	Fastighetsbildning, inlösen, ersättning
	Gemensamhetsanläggningar
	Bygglov, anmälan och planavgift
	6.4 Sociala konsekvenser
	6.5 Konsekvenser för stadens attraktivitet

	7. Medverkande
	7.1 Konsult
	7.2 Tjänstemän

	Referenser
	Utredningar för Program för del av Ingelsta
	Kommunala handlingar och riktlinjer
	Övriga referenskällor


	Planbeskrivning
	Normalt planförfarande
	Standardförfarande


