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Här infogar du din bild. 
Den ska få plats i denna ruta. 
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Samrådsredogörelse 
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Hur samrådet har bedrivits 
Samråd har skett genom remissförfarande med de berörda samt med statliga 
och kommunala instanser. 

De nedanstående synpunkterna har kommit in under remisstiden: 

Länsstyrelsen 2020-02-10 

Kommunala instanser 
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov 2020-02-05 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 2020-02-05 

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  2020-12-20 

Räddningstjänsten Östra Götaland 2020-01-14 

Nodra AB 2020-02-11 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 
E.ON Energidistribution AB 2020-02-12 

E.ON Energilösningar AB 2020-02-04 

Östgötatrafiken 2020-01-10 

Trafikverket 2020-02-11 

Norrköping Airport 2020-02-04 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 2020-02-03 

Övriga inkomna synpunkter 
Se bilaga. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i 
bilagan. 

Synpunktsförfattare 02  2020-01-12 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Ändringar som gjorts i detaljplanen: 
o Planbestämmelse om skydd mot störning kopplat till farligt gods vid 

Stockholmsvägen har ändrats.  

o Yta för dagvattenhantering med hänvisning till planbeskrivningen 
har lagts till på plankartan.  

o Ytterligare läge för stolpskylt har lagts till.  

o Bestämmelse om entré mot Ingelstadrondellen utgår.  

o U-området har justerats.  

o Upplysning om bedömd utbredning av tidigare känd förorening har 
lagts till i sydvästra hörnet.  

o Redaktionella ändringar. 

Ändringar som gjorts i tillhörande planhandlingar: 
o Text om fornlämningar har lagts till. 

o Anmälningsbehov till bygglov har tagits bort ur texten. 

o Text om ledningsrätt för vatten är borttagen.  

o Texten om vilka servitut som belastar och är till förmån för 
fastigheten har justerats. 

o Det framgår nu att E-området avses hanteras som nyttjanderätt eller 
regleras via annat avtal då ny fastighetsbildning inte planeras.  

o Föroreningar och vilka utredningar och åtgärder som genomförts 
beskrivs tydligare.  

o Text om dagvattenhantering har utvecklats.  

o Text om markundersökningar och sanering som genomförts har lagts 
till.  

o Redaktionella ändringar.  
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Sammandrag av inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresse för 
totalförsvaret, Malmens flygplats MSA-område inte bedöms påverkas. 

Länsstyrelsen bedömer att tillräckliga åtgärder vidtagits i detta skede för att 
minska föroreningar genom dagvattnet. Detta behöver följas upp så att 
minskningen av föroreningsbelastningen blir den avsedda.  

I planbeskrivningen under Markföroreningar anges bland annat att Ingelsta 
1:1, med nutida företag Plantagen, har sanerats, men att det kan finnas 
förorenade massor kvar i oexploaterad mark i närområdet vilket kan beröra 
Reläet 18. Den är listad bland berörda fastigheter i inventeringen från år 
2002. Marken har prickats i den föreslagna detaljplanen. I den gällande 
planen har den skrafferats och angetts som ”bedömd utbredning av förorenat 
område”. Länsstyrelsen anser att det inte räcker med att pricka marken som 
ett extra skyddsavstånd. Den behöver provtas för att säkert veta om det finns 
förorenade massor inom planområdet. 

Enligt PM (ÅF 2016-12-15), till planprogram för del av Ingelsta, över 
förorenad mark som tagits fram anges att det finns viss risk att förorenade 
massor finns kvar, troligen under närliggande obebyggda områden (slänter, 
grönområden o.s.v.). En avfallsdeponi har tidigare legat här och är troligen 
övertäckt med fyllnadsmassor som varit förorenade. Potentiella föroreningar 
som hittats tidigare är bland annat PAH, koppar, bly och zink. Inför 
nybyggnation i närheten, vilket bör innefatta Reläet 18, bör marken provtas. 
Länsstyrelsen delar den bedömningen. Enligt EBH-stödet har 
avfallsdeponin branschklass 2 och fastigheterna som berörs är Ingelsta 1:1, 
Reläet 18, Platinan 6 med flera  

I öster gränsar Reläet 18 till Kondensatorn 1, före detta Reläet 9, vilken 
fortfarande har riskklass 3 enligt EBH-stödet. Där har funnits en 
verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel och ytbehandling som 
pågick från 1960-talet till 2002. Tungmetaller, PAH: er, organiska ämnen, 
cyanid och klorerade lösningsmedel är sådana ämnesgrupper som 
förknippas med förorening inom ytbehandling, vilka har hög till mycket hög 
farlighet. Undersökningar samt sanering under huset har gjorts, men inte på 
hela området inom Kondensatorn 1. Det har funnits stora volymer av 
kemikalier i containrar norr om byggnaden, vilket inte är långt ifrån Reläet 
18. Länsstyrelsen uppmärksammar att det inte går att utesluta, mot bakgrund 
av den långa tiden och de stora volymerna som hanterades, att spill och 
läckage har förekommit. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

I sista meningen under stycket Markföroreningar står det ”Anmälan ska 
säkerställa att sanering sker så att marken kan nyttjas för planerat 
ändamål…”. Länsstyrelsen poängterar att en anmälan enligt 28 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydds inte i 
sig säkerställer att marken kan nyttjas för planerat ändamål. Innan planen 
antas bör det finnas en uppfattning om marken är lämplig för ändamålet, 
vilket innebär att vid misstanke om föroreningar bör provtagningar ske. 

Länsstyrelsen anser att föreslagna åtgärder för översvämning, så som 
anläggning av avrinningsstråk längs Kromgatan samt anläggning av 
dagvattendammar utanför planområdet, bör tas med på plankartan genom 
planbestämmelser. Länsstyrelsen redogör att utgångspunkten är att 
planområdet inte ska orsaka översvämningsproblem vid ett 100-årsregn med 
klimatfaktor för byggnader, infrastruktur eller annan samhällsviktig 
verksamhet varken inom eller utanför planområdet.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planområdet inte ligger 
inom områden som riskeras översvämmas vid höga havsnivåer. Vidare delas 
bedömningen att höjdsättning av bebyggelsen behöver beaktas i 
detaljplaneringen och kommande bygglovsgivning för att säkerställa att det 
inte uppstår översvämning till följd av kraftiga skyfall. Vidare ser 
länsstyrelsen positivt på att kommunen tar tillfället i akt för att anlägga 
grönytor mellan parkeringsytorna för att fördröja regnvatten vid kraftiga 
skyfall. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförandet av planen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  

Det aktuella området utreddes arkeologiskt, etapp 2 år 2002, se rapport UV 
Öst 2004:64. Utredningen gjordes mot bakgrund av att området bedömts 
som ett potentiellt boplatsläge. Vid denna framkom inga arkeologiska fynd 
som kräver ytterligare arkeologiska åtgärder. Utifrån detta har 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inget att erinra emot arbetsföretaget ur 
fornlämningssynpunkt.  

Länsstyrelsen vill dock påminna om att skulle fornlämningar trots allt 
påträffas i samband med arbetet måste arbetet omedelbart stoppas och 
anmälan göras till Länsstyrelsen. 

Kommentar: Det framgår nu av planbeskrivningen att provtagningar 
genomförts av den förorenade marken 2004 och att sanering delvis skett 
2005. Det framgår nu vilka utredningar och åtgärder som genomförts 
kopplat till föroreningarna och vilka bedömda konsekvenser dessa får. Det 
framgår också att delar av planområdet är olämpligt för infiltration och att 
geonät lagts i marken. Bedömd utbredning av förorening framgår av 
plankartan och de delar som inte redan är bebyggda får inte bebyggas 
genom prickad mark. 

Åtgärder kopplade till dagvatten utanför planområdet har inte justerats. 
Däremot har åtgärder inom planområdets kvartersmark förtydligats både i 
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Samhällsbyggnadskontoret 

planbeskrivningen och på plankartan. I plankartan regleras en 
fördröjningsyta för dagvatten genom planbestämmelse n3. 

Planbeskrivningen kompletteras med text att fornlämningar skyddas enligt 
kulturmiljölagen (1988:950). Hittar man något som kan vara en 
fornlämning ska man ta kontakt med länsstyrelsen. Om fornlämning 
påträffas vid markarbete i samband med områdets exploatering ska arbetet 
avbrytas och Länsstyrelsen i Östergötland kontaktas i enlighet med 2 kap 10 
§ kulturmiljölagen (KML). 

Kommunala instanser 

Samhällsbyggnadskontoret, bygglov  
Bygglov ifrågasätter varför administrativ gräns används för u-området samt 
konstaterar att bestämmelser avseende skyltning på fasaderna saknas.  

Bygglov redogör att det enligt bestämmelserna måste finnas en entré mot 
Ingelstadsrondellen. Här ska även varutransporter i form av lastbilar in och 
vända. Samtidigt står det i planbeskrivningen att alla entréer bör utformas 
med gott om plats för en säker och trivsam miljö. Bygglov ser en farhåga att 
denna entré inte kan uppfylla de kraven.  

Bygglov saknar underlag för plankartans föreskrift ”fasader mot vägen 
utföres i ett eldbeständigt material som klarar en strålningsgrad på 50 
kilowatt per kvadratmeter”. Bygglov noterar att det på andra plankartor/ i 
andra planbeskrivningar ibland föreskrivs att det inte ska finnas 
friskluftsintag i fasad mot transportled för farligt gods samt att utrymning 
vid brand ska ske bort från transportled för farligt gods. Bygglov utgår från 
att det gjorts utredningar som visar att sådana föreskrifter inte behövs i detta 
fall.  

Kommentar: Planbestämmelser om skyltning på fasader har inte införts på 
plankartan.   

Plankartans bestämmelse om vänd entré mot Ingelstadrondellen har utgått. 
Plankartan har däremot inte bestämmelser som omöjliggör en sådan 
framtida lösning.  

Plankartans föreskrift om ”fasader mot vägen utföres i ett eldbeständigt 
material som klarar en strålningsgrad på 50 kilowatt per kvadratmeter” 
ersätts av planbestämmelsen ”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”. 
Planbeskrivningen kompletteras med text om utrymning.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa  
Miljö och hälsa har inte några synpunkter kring buller. 

När det gäller dagvatten anser miljö- och hälsa att området är särskilt 
smutsigt och att stora anläggningar behöver avsättas på kvartersmark för 
fördröjning och rening. Information om hur dessa stora förändringar ska 
kunna genomföras på kvartersmarken saknas dock i planbeskrivningen och 
illustrationer.  

Miljö och hälsa anser att ytor, upplysningar och/eller bestämmelser för 
markanvändningen bör tillföras plankartan som tydliggör att ytor för 
dagvattenhantering behövs inom mark med annan huvudsaklig användning 
(CH). 

Miljö och hälsa påpekar att det i planhandlingarna saknas reningsåtgärder 
som renar polyaromatiska kolväten (PAH), benso(a)pyren samt metaller. 
Detta kräver anläggningar som exempelvis våtdammar eller gräsbeklädda 
diken vilket inte förekommer i aktuella illustrationer, reningen behöver 
prioriteras för att inte försämra status på de två recipienterna. 

Det bör tydligare framgå att Nodra AB ansvarar för det överskott av regn 
som är över 10 millimeter som fastighetsägaren ansvarar för. Regn upp till 
10 mm. Är merparten av alla regn och aktuell plan innehåller bara 
kvartersmark så Nodras eventuella anläggningar längre ner i 
dagvattensystemet har en liten roll i förhållande till det fastighetsägaren 
behöver anlägga på kvartersmarken i aktuell plan.  

Vidare redogör Miljö och hälsa att det inte går att friskriva delar av 
planområdet från att följa dagvattenriktlinjerna enbart för att graden av 
ombyggnation där är lägre som till exempel i den södra delen av 
planområdet. Hanteringen ska beskrivas samlat för hela planområdet och 
hantering enligt riktlinjerna eftersträvas så långt som möjligt. I vissa fall kan 
mycket enkla åtgärder minska belastningen avsevärt på det allmänna 
dagvattennätet. Planbestämmelsen om gräsbeklädda tak ser miljö och hälsa 
som positiv.  

Miljö och hälsa uppmärksammar att planbeskrivningen innehåller ett stycke 
om anmälningsbehov till bygglov. Något sådant generellt behov finns inte 
för denna plan och bygglov hanterar inte sådana anmälningar.  

Miljö och hälsa har inga synpunkter gällande planförslagets beskrivning av 
luftkvalitet.  

Kommentar: I planbeskrivningen förtydligas att Nodra AB ansvarar för det 
regn som kommer utöver de första 10 millimetrarna. Plankartan har 
kompletterats med yta för dagvatten i planområdets nordöstra hörn genom 
bestämmelse n3. Planbeskrivningen beskriver nu andra åtgärder som kan bli 
aktuella, exempelvis gröna tak och att sänka befintliga gröna ytor 
alternativt ta bort kantsten så vatten kan nå beklädda gröna ytor. Det 
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Samhällsbyggnadskontoret 

framgår att ytor för hantering av dagvatten lämpligen är gräsbeklädda 
diken eller våtdammar. 

Anmälningsbehovet till bygglov har tagits bort från planbeskrivningen.  

Samhällsbyggnadskontoret, lantmäteri  
Kommunala lantmäterimyndigheten framför att det under punkt 2:1 anges 
att det finns en ledningsrätt för vatten genom planområdet, Någon 
ledningsrätt finns inte inom Reläet 18. 

Under punkt 6:2, Ledningsrätt och servitut för ledningar anger lantmäteriet 
att det inom fastigheten, tillika planområdet, finns 3 inskrivna avtalsservitut 
som belastar fastigheten och ett servitut till förmån för Reläet 18 (men det 
belastar inte fastigheten). Avtalsservituten bör hanteras av fastighetsägaren 
och deras avtalspart för att upphävas om det går även om ledningarna flyttas 
eftersom rättigheterna ligger kvar även om ledningar flyttas. 

Under punkt 6:2, Övriga servitut anger kommunlantmäteriet att det går att 
bilda servitut för åtkomst av E-området om det bildas en egen fastighet för 
E-området. Servitut är till förmån för en fastighet och belastar en annan 
fastighet, här är det samma fastighet eftersom det i planbeskrivningen anges 
att ingen fastighetsbildning kommer att ske. Om en teknisk anläggning ska 
uppföras inom E-området inom Reläet 18 så får de i så fall skriva en 
nyttjanderätt eller något annat avtal sinsemellan.  

Kommentar Texten om ledningsrätt är borttagen. 

Texten om vilka servitut som belastar och är till förmån för fastigheten har 
justerats efter ert yttrande. Fastighetsägaren uppmanas att hantera 
rättigheterna om eller när ledningarna flyttas.  

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

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Ingen erinran.  

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Nodra AB 
Nodra AB har ingen erinran men understryker att dagvattenhanteringen i 
området ska följa kommunens riktlinjer 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.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Kommentar: Efter samrådet har u-området ändrats till att i högsta möjliga 
mån ha samma sträckning som u-området i gällande detaljplan. Nodra ABs 
VA-ledning är inte lagd i det u-område som reserverats i gällande plan. U-
området justeras delvis till avgränsningen i gällande detaljplan vilket gör 
att Nodra ABs ledning kan behöva flyttas in i u-området i planområdets 
södra delar mellan byggnadskropparna där Trademax och Bauhaus ligger.  

Övriga synpunkter noteras.  

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution bilägger en karta i sitt yttrande som visar att det 
genom planområdet går ett kabelstråk som kommer att påverkas av planens 
genomförande, stråket ligger troligtvis till viss del inom det markerade u-
området men inte i hela dess sträckning. Kabelstråket måste samrådas vad 
gäller fortsatt placering inom planområdet, detta med tanke på framtida 
åtkomst. E.ON Energidistribution framför att frågan bör vara utredd innan 
granskningsskedet av detaljplanen.  

Kommentar: U-området har delvis flyttats för att inrymma ny planerad 
bebyggelse. 

U-området har utökats för att inrymma E.ONs överföringsledningar. Där 
överföringsledningar inte inryms i föreslaget u- område planeras flytt av 
ledningar till föreslaget u-område. Delar av E.ONs överföringsledning 
kommer flyttas in i nytt u-område. Ledningsflyttren bekostas av den som 
begär ändringen, i detta fall exploatören. Placering av teknisk anläggning i 
norra delen av planområdet enligt ert yttrande diskuteras vidare med 
exploatören.  

E.ON Energilösningar AB 
E.ON har befintliga ledningar inom fastigheten vilka biläggs genom bild. 
E.ON vill vara med i planeringen för området för att bevaka fjärrvärmens 
intressen och om möjligt förse nya byggnader med miljövänlig fjärrvärme. 
Vidare anses att u-område bör införas för överföringsledningar som hamnar 
eller förläggs inom kvartersmark. Eventuella ombyggnader av befintligt 
distributionsnät som kan komma att krävas på grund av genomförandet av 
detaljplanen ska bäras av den som begär ändringen. E.ON förutsätter vidare 
att de byggnader som skall uppföras med stöd av detaljplanen förläggs så att 
de skyddsavstånd som gäller enligt bestämmelser för grävarbeten nära 
fjärrvärmeledningar med kringutrustning respekteras. För befintliga och nya 
ledningar som finns respektive kommer att placeras i kommunal mark anges 
hänvisning till markavtalet mellan E.ON Värme och kommunen. 
Markavtalet ger E.ON Värme rätt att anlägga, behålla, underhålla och 
förnya fjärrvärmeledningar i kommunens mark. Om ledningar hamnar inom 
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Samhällsbyggnadskontoret 

mark som kommer att försäljas är det viktigt att ny rättighet tillskapas för 
ledningen att gälla gentemot framtida fastighetsägare.  

Kommentar: U-områden har lagts till för befintliga överföringsledningar. 
Dialog om nya ledningar sker med exploatören. Resterande synpunkter 
noteras.  

Östgötatrafiken 
Östgötatrafiken redogör att Ingelsta handelsområde, med sin koppling till ett 
starkt kollektivtrafikstråk, skapar både möjligheter och utmaningar. Ingelsta 
trafikförsörjs idag av såväl stadstrafik, landsbygdstrafik som av regional 
expresstrafik. Stråket pekas ut som högt prioriterat i trafikförsörjningen av 
kommunens norra delar och som huvudstråk i kopplingen mellan Finspång 
och Norrköping, något som ställer högra krav på infrastrukturens 
utformning. Detaljplanen för Reläet 18 är en av flera pågående detaljplaner i 
Ingelsta, varför yttrandet lämnas utifrån ett helhetsperspektiv avseende 
trafikeringsmöjligheter och framkomlighet, där varje enskild plan bidrar till 
trafikalstringen i området. 

Östgötatrafiken redogör att framkomligheten är mycket låg och att 
trafiksituationen med dessa köbildningar inte är hållbar över tid för 
kollektivtrafiken.  

Östgötatrafiken delar kommunens bedömning att ombyggnationer av 
vägnätet kommer vara nödvändiga för att klara framtida trafik till Ingelsta. 
Dock bedömer Östgötatrafiken att behoven av åtgärder för kollektivtrafiken 
behöver ske i närtid så trafikplaneringen sker utifrån att området ska växa, 
inte för att området först låtit sig växa sig för stort, och trafikplaneringen 
därefter ska lösa de brister som uppstått.  

Östgötatrafiken redogör att en framtida utveckling av området inte kan 
bygga på samma trafikmängder och marknadsandel för bilen som man utgår 
från idag, utan måste utvecklas utifrån att en större andel av resandet till 
Ingelsta ska ske med hållbara transporter som gång, cykel och 
kollektivtrafik. För att lyckas med det krävs åtgärder redan nu. 

När det gäller omvandling av Stockholmsvägen till en stadsgata med lägre 
hastighet anser Östgötatrafiken att det behöver ställas mot att ett av 
kollektivtrafikens mål är att höja dess hastighet relativt bilens, för att 
därigenom öka dess attraktivitet och nå högre marknadsandel. Utvecklingen 
av reläet 18 bidrar till ökad trafik som ska läggas till befintliga trafikarbetet i 
Ingelsta, något som kommer minska framkomligheten på Stockholmsvägen 
ytterligare.  

Östgötatrafiken redogör att Stockholmsvägen tillförs kollektivtrafikkörfält 
för att säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken och på så sätt 
utgöra grund för kommunal- och regional måluppfyllelse kring ändrad 
färdmedelsfördelning.  
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Östgötatrafiken ser fram emot fördjupad dialog med kommunen inom 
planprocessen för dessa justeringar.  

Kommentar: Det planprogram som upprättats för Ingelsta gäller, i 
programmet tas kommande exploateringar upp likväl som ombyggnation av 
trafiken planeras. Planeringen av trafiken i stort hanteras inte i enskilda 
mindre detaljplaner utan ämnas hanteras genom ett större samlat grepp. 
Däremot uppmuntras förbättringar beträffande era synpunkter inom den 
kvartersmark som nu planläggs. 

Det pågår för närvarande ett arbete inom kommunen med att trafiksimulera 
dagens trafik för hela Ingelstaområdet. Som indata till modellen har en 
drönare använts för att filma de tolv största korsningspunkterna under 
eftermiddagarnas maxtimme. Modellen kommer att utgöra ett viktigt 
underlag när kommunen ska ta fram förslag till trafikåtgärder för pågående 
detaljplaner inom Ingelsta. Planbeskrivningen har inför granskning 
uppdaterats med ett förtydligande om detta. Åtgärderna sker nödvändigtvis 
inte inom de enskilda pågående detaljplanerna utan hanteras storskaligt.  

Dialog med Östgötatrafiken för att utveckla och förbättra trafiken för 
Ingelsta som helhet uppmuntras. 

Trafikverket 
Ingen erinran. 

Kommentar: Synpunkterna noteras.  

Norrköping Airport 
Tänkt detaljplanen ligger innanför Norrköping Airports influensområde med 
hänsyn till flyghinder. Norrköping Airport har inget att invända mot tänkt 
etablering under förutsättning att den tillåtna byggnationshöjden som 
angetts i samrådhandlingarna ej förändras.  

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Berörda - fastighetsägare och andra 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 01 
Synpunktförfattaren motsäger sig den ”möjlighet” som nämns för ”ut och 
infart” för godsfordon till Aluminiumgatan. Planförslaget motsätter sig 
gällande detaljplan för fastigheten Kondensatorn 1, tidigare Reläet 9. Av 
planbeskrivningen för den fastigheten framgår avsikter om att separera 
trafiksituationerna. Synpunksförfattaren anser, med hänvisning till 
planbeskrivningen för Kondensatorn 1 styckena syfte 2.1 och gator och 
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trafik 4.4, att logistik- och godstrafik till fastigheten Reläet 18 ska hanteras 
via ut- och infart mot Kromgatan eller Kiselgatan.  

Av synpunktsförfattaren bilagd länk till gällande planbeskrivningen för 
Kondensatorn 1:  
https://kartor.norrkoping.se/custom/detaljplaner/Planbeskrivning/1631636.pdf 

Kommentar: Godstrafiken till Reläet 18 kan fortsatt ske via Kromgatan eller 
Kiselgatan då in- och utfartsförbud inte införs i planförslaget. 
Aluminiumgatan är en allmän gata vilken fastigheten tillåts ansluta till och 
inget in- och utfartsförbud kommer införas på plankartan. Om ett 
genomförande blir aktuellt kan korsningspunkten Aluminiumgatan och 
Ståthögaleden behöva anpassas.  

Övriga inkomna synpunkter 
Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan. 

Synpunktsförfattare 02  
Synpunktsförfattaren redogör för att det i Översiktsplanen framgår att 
möjligheten att ta sig till området med kollektivtrafik samt gång- och cykel 
behöver förbättras samtidigt som barriäreffekter av vägar ska överbyggas 
inom området och underlätta för fotgängare och cyklister. Vidare noteras att 
entréerna är vända in mot området som utgörs av en hårdgjord parkeringsyta 
för områdets besökare. 

Synpunktsförfattarem anger att det är hög trafikbelastnings kring 
närliggande rondeller men att det i nuläget gör det enklare att gå till 
området. I närområdet ligger Sandbyhov som planeras för 400 
lägenheter/radhus. 

Synpunktsförfattaren redogör att denne i dagsläget får följa 
Stockholmsvägen norrut, svänga in på Kromgatan och sedan svänga in till 
den trottoarslösa ”bilgatan” till affärsområdet. Vidare redogörs att den gena 
vägen är den som används, exempelvis en upptrampad nedgång bakom 
Stadium outlet. Eftersom barriären utökas med ny bebyggelse i den 
nordvästra delen av planområdet blir det ännu längre gång- och cykelväg för 
att nå entréerna. Synpunktsförfattarens vädjan är att främja gång- och cykel. 
Exempelvis bygg en trappa från Stockholmsvägen jämförande med trappen 
som byggdes från Stockholmsvägen ned till Systembolaget och nedlagda 
Coop. Planera för en öppning mellan befintlig och ny bebyggelse. Lämna ett 
gångstråk som är öppet under affärstid. Synpunktsförfattaren redogör att de 
inte ska behöva gå på den trottoarslösa gatan och ta en onödig omväg till 
affärsområdet. 

Vidare redogörs att kommunen för några år sedan byggde en gång- och 
cykelväg längs norra delen av Ståthögaleden. Den blev utmärkt för personer 
som till exempel vill träna på Friskis & Svettis men inte lika bra för de som 
gå till affärsområdet. Anledningen är att fastighetsägaren till Reläet 18 satt 

https://kartor.norrkoping.se/custom/detaljplaner/Planbeskrivning/1631636.pdf
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