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Behovsbedömningens syfte 
Enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller 
ändras. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska avgöra om 
detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande medför en 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning göras. 

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § miljöbalken kräver tillstånd eller 
om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), bilaga 2, 3 och 4, antas planen alltid 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna måste omvärderas. 

1 Motiverat ställningstagande 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte 
medför risk för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 
kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av beslutade 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 

2 Alternativ lokalisering 
En alternativ lokalisering är inte aktuell med anledning av detaljplanens 
syfte. 

3 Detaljplanens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt 
möjliggöra centrumverksamhet inom fastigheten Reläet 18, utom handel 
med livsmedel. 
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Behovsbedömning för miljöaspekter 
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PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 

Nationella och regionala miljömål 
  X 

Bedöms följa miljömålen. Planen bedöms inte medföra en betydande ökning 
av trafikflöden vilket innebär att miljömålet frisk luft inte påverkas. 

Miljöorienterade mål i Norrköpings kommuns aktuella 
budget 

  X 

Ingen påverkan. 

PÅVERKAN PÅ LAGSTIFTADE SKYDD J K N 

Riksintressen: 3 och 4 kapitlet. MB om hushållning av mark 
och vatten 

  X 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret (Malmens flygplats MSA-
område). Inom MSA-området finns en högsta totalhöjd över nollplanet som måste 
respekteras, annars finns risk att påtaglig skada på riksintresset uppstår.  
 
Planområdet omfattas även av riksintresset Norrköpings flygplats. Detaljplanen 
medger inte sådan höjd på bebyggelsen att riksintresset kan påverkas negativt.  
 
Detaljplanen påverkar inte riksintressena.  
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5 kapitlet MB om miljökvalitetsnorm (luft, vatten eller mark) 
  X 

Detaljplanen möjliggör en utökad byggrätt för befintlig handel utom handel  
med livsmedel, samt möjliggör även centrumverksamhet inom fastigheten. En 
dagvattenutredning har genomförts inom ramen för planarbetet för att 
säkerställa att föroreningsmängden i dagvattnet från fastigheten inte ökar. En 
utökad byggrätt för handel och centrum kan även på sikt leda till ökad mängd 
föroreningar i luften genom att verksamheten genererar mer transporter än 
nuläget. Enligt den utredning som genomförts inom ramen för programmet för 
Ingelsta bedöms värdena dock inte vara så höga att miljökvalitetsnormen för 
luft överskrids.  

Fastigheten avvattnas via två dagvattensystem till recipienterna; Loddbyviken 
samt 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” med undantag för 
bromerade difenylterar (PBDE) samt kvicksilver. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte negativt påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten och en hållbar dagvattenhantering bedöms 
kunna uppnås. 

7 kapitlet MB om skydd (Natura 2000, naturreservat, 
kulturreservat, landskapsskydd, biotopskydd, strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt) 

  X 

Ingen påverkan.  
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9-15 kapitlet MB (tredje avdelningen) om anmälan eller 
tillståndsprövning (täkt, avfall, farligt material, 
avhjälpandeåtgärd för förorenade områden med mera) 

  X 

Ingen påverkan.  

Fornlämningar och byggnadsminnen 
  X 

Ingen påverkan.  

ÖVERENSSTÄMMER MED KOMMUNALA RIKTLINJER  J K N 

Program 
X   

Planområdet omfattas av Program för del av Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping, godkänd av 
stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) 2018-11-
20. Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för utökad 
handel och hotellverksamhet för fastigheter i anslutning till Stockholmsvägen 
och Koppargatan inom Ingelsta inför fortsatt planering. Detaljplanen 
överensstämmer med vad som anges i programmet. 

Översiktsplanen 
X   

Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för staden, Norrköpings 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Ingelsta är i 
översiktsplanen utpekad som utvecklingsområde för verksamheter. 
Detaljplanen går även i linje med den gemensamma översiktsplanen för 
Linköping och Norrköping, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 § 80, 
som anger Ingelsta som en handelsplats i ett regionalt perspektiv med handel i 
huvudsak för volym- och sällanköpshandel samt småindustri och kontor. 
Ingelsta ska utgöra ett huvudområde för handel i Norrköping tillsammans med 
innerstaden och Hageby.  

Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun 
X   

Detaljplanen föreslår inte några bostäder och planområdet är inte heller 
beläget på en plats som är lämplig för bostäder. Detaljplanen bedöms därför 
inte strida mot Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2018-06-18. 
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Dagvattenhantering 
X   

Riktlinjerna för hållbar dagvattenhantering från 2019 följs. Fördröjning av 
dagvatten ska ske inom den egna fastigheten innan avledning till det allmänna 
dagvattennätet. Anslutning sker till det allmänna dagvattennätet. 

Naturvård 
X   

Utveckling av verksamheter inom planområdet ska ske inom redan 
ianspråktagen kvartersmark och kommer inte inkräkta på områden av värde 
för grönstrukturen.  

Gemensam klimatvision för Linköping-Norrköping 
X   

Ingen påverkan.  
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PÅVERKAN PÅ MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Mark (föroreningar, erosion, skred, sättningar med mera) 
  X 

Enligt PM om förorenad mark inom ramen för detaljplaneprogram för del av 
Ingelstad, 2016-12-15 består marken inom fastigheten Reläet 18 av lera och 
finlera. Eftersom marken inom planområdet består av lera behöver 
byggnationer föregås av detaljerad geoteknisk undersökning. Inom ramen för 
detaljplanen har en geoteknisk utredning genomförts, Reläet 18, Ingelsta, 
Norrköping. Geotekniskt PM (KFGEO, 190823). Utredningen beskriver bland 
annat att grundläggningen inte kan genomföras direkt på den befintliga jorden 
och det rekommenderas därför att använda pålning.  

Det har tidigare inom fastigheten Adaptern 2 norr om planområdet funnits en 
drivmedelsstation, men denna avetablerades år 2015. I samband med 
avetableringen genomfördes en miljöundersökning och inga förorenade 
massor över åtgärdsmål påträffades på platsen. Ett grundvattenrör installerades 
för efterkontroll. Risken för miljöfarliga massor vid objektet bedöms som låg.  

Vidare beskriver ÅF i riskbedömningen att det 2002 upptäcktes avfallsmassor 
inom fastigheten Ingelsta 1:1 och att platsen då sanerades men att det kan 
finnas förorenade massor kvar i oexploaterad mark i närområdet. Fastigheten 
Ingelsta 1:1 ligger väster om Stockholmsvägen mitt emot planområdet, idag är 
Plantagen verksamma inom fastigheten. Vidare är den aktuella fastigheten, 
Reläet 18, listad bland berörda fastigheter i inventeringen från 2002. 

Inom ramen för arbetet med upprättande av nu 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 
handelscentrum) har ett mindre område, cirka 1300 kvadratmeter med 
förorenad jord avgränsats närmast Stockholmsvägen WSP lämnade 
rekommendationer som framgår av planbeskrivningen under rubriken 
Markföroreningar. Under år 2005 inför byggnation sanerades området enligt 
Slutrapport för sanering inom fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköpings 
kommun (NCC, 2005). 

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

Vidare presentation och resultat av utredningarna redovisas i tillhörande 
planbeskrivning.  
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Vatten (flödesriktning, grundvattenkvalitet, vattentillgång 
med mera)    

  X 

Ingen påverkan.  

Luft och lokalklimat (luftrörelse) 
  X 

Ingen påverkan.  

Djurliv och vegetation (förändring av sammansättning eller 
antal, minskning eller införande av art. Skapas någon 
barriär? Påverkas biologisk mångfald?) 

  X 

Ingen påverkan. 

Landskaps- och stadsbild 
X   

Detaljplanens genomförande bidrar till att öka attraktiviteten för staden. En 
god placering av den utökade byggrätten kan bidra till en positiv 
landskapsbild, vilket också höjer områdets generella attraktivitet.  

Miljöpåverkan från omgivande verksamhet 
  X 

Ingen påverkan. 

Transporter/kommunikation (minskning eller ökning, 
investering) 

 X  

Genomförande av detaljplanen kommer medföra något ökade transporter och 
kommunikationer i jämförelse med idag. Påverkan bedöms som måttlig då det 
finns goda kollektivtrafikmöjligheter i direkt anslutning till planområdet. 
Norrköpings kommun genomför i nuläget trafiksimuleringar utifrån 
drönarfilmer över hela Ingelsta. Syftet är att hitta var och hur åtgärder ska 
vidtas för hela Ingelsta.  

Rekreation 
  X 

Ingen påverkan. 
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Kulturmiljö 
  X 

Ingen påverkan. 

Jordbruksmark 
  X 

Ingen påverkan.  

Nuvarande mark- och vattenanvändning 
  X 

Marken används idag för handelsverksamhet och detaljplanen föreslår en 
utökning av befintlig handel utom handel med livsmedel samt att möjliggöra 
centrumverksamhet.  

Inte förnyelsebara naturresurser 
  X 

Ingen påverkan.  

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA J K N 

Ljus (bländande ljussken) 
  X 

Ingen påverkan.  

Luftkvalitet (föroreningar, lukt, partiklar) 
  X 

Genomförande av detaljplanen kommer medföra något ökade transporter och 
kommunikationer i jämförelse med idag. Trafikökningen bedöms inte medföra 
att några riktvärden överskrids eller att olägenhet uppstår. 

Buller och vibrationer 
  X 

Genomförande av detaljplanen kommer medföra något ökade transporter och 
kommunikationer i jämförelse med idag. Trafikökningen bedöms inte medföra 
att några riktvärden överskrids eller att olägenhet uppstår. 

Risk (farliga verksamheter, farligt gods, radon, allergener, 
översvämning med mera) 

  X 

Ingen påverkan. 
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På plankartan införs planbestämmelse som anger att 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.  

KLIMATPÅVERKAN J K N 

Påverkan 
  X 

Ingen påverkan.  

 

KLIMATANPASSNING                                                           J     K     N 

Högre temperaturer 
 X  

Stora delar av planområdet utgörs av hårdgjord/asfalterad yta. 

På plankartan regleras att minst 1400 kvadratmeter av byggnadsarean inom 
planområdet ska förses med vegetationsbeklätt tak. Vidare regleras att träd ska 
planteras utmed kringliggande gator samt att träd ska planteras vid varje 
parkeringsenhet där så är möjligt. Tillsammans bidrar regleringarna till att 
gröna element säkerställs vilket bland annat har en skuggande och svalkande 
effekt som behövs vid högre temperaturer.  

Ökad nederbörd och översvämningar 
  X 

Dagvatten hanteras inom den egna fastigheten och en dagvattenutredning har 
tagits fram inom ramen för detaljplanen. Gröna element säkerställs på 
plankartan vilket bidrar till att uppnå en god dagvattenhantering inom 
planområdet.  

För att klara omhändertagande av 10 millimeter regn inom fastigheten enligt 
Norrköpings kommuns riktlinjer krävs en volym på drygt 630 kubikmeter. 
Fastighetsägaren ansvarar för dessa åtgärder. Dagvatten leds sedan norrut eller 
söderut via två allmänna dagvattensystem. Det norra allmänna 
dagvattensystemet leder vattnet via ledningar och öppna diken ut till 
Loddbyviken. Systemet bör dimensioneras upp för att klara gällande 
dimensioneringsriktlinjer, ett 30-års regn. Detta kan ske genom att bygga bort 
trånga sektioner genom att lägga om befintliga kulvertar samt rensning av 
diket. 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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tillkommande byggnation. Genom föreslagna åtgärder bedöms en hållbar 
dagvattenhantering gå att uppnå. 

För att ytterligare säkerställa ytor för dagvattenhantering har en 
planbestämmelse om yta för dike och fördröjning av dagvatten tillkommit i 
planområdets nordöstra del. Där kan vatten samlas upp och fördröjas innan det 
släpps på det kommunala diket. Diket/dammen ska vara ett klätterbeväxt 
dike/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. 

Stigande havsnivåer 
  X 

Ingen påverkan.  

Risker för ras, skred och erosion    X 

Ingen påverkan. 

 

ÖVRIGT                                                                                   J     K   N 

Uppstår kumulativa eller tillfälliga miljöeffekter   X 

Ingen påverkan. Under byggskedet kan dock tillfällig bullerstörning och 
damning uppstå. 

Betydande miljöpåverkan i näraliggande kommun eller land   X 

Ingen påverkan.  
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Behovsbedömning för sociala aspekter 
 

 

 
  

SOCIAL HÅLLBARHET J K N 

Nationella folkhälsomål  
  X 

Ingen påverkan. 

Jämställdhet 
  X 

Ingen påverkan.  

Tillgänglighet 
X   

Planområdet är hårdgjort, försett med parkering avsedd för personer med 
nedsatt rörlighet och uppfyller lagens krav på tillgänglighet. Ny byggnad kan 
generera krav på ytterligare parkering för rörelsenedsatta nära den nya entrén. 

Barnperspektiv 
  X 

Ingen påverkan.  

Sammanhållen stad X   

Förtätar Norrköpings stad och ökar den kommersiella servicen och utbudet 
inom Ingelsta vilket bedöms ge en positiv inverkan på människors vardagsliv.  
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