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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och 
hotellverksamhet samt utöka byggrätten för handel och kontor. Planen syftar 
även till uppförande av parkeringsgarage, fler parkeringsplatser samt 
bevarande av befintliga naturvärden i form av talldungen. 

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

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

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:1 000 med bestämmelser och illustration 

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 var nödvändigt att 
upprätta då planområdet omfattas av ett program från 2018. 
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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, 
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 (SPN) 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 ligger i nordvästra delen av Ingelsta handelsområde. I öster 
angränsar området till Stockholmsvägen, i söder Järngatan och i väster 
Koppargatan. I nordväst angränsar planområdet till befintlig verksamhet, 
McDonalds. Planområdet är cirka 8,5 hektar (85 000 kvadratmeter) stort och 
marken ägs av Eurocommercial Properties Sweden AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kartan visar planområdets ungefärliga läge i Norrköpings kommun. 
Planområdet är markerat med en röd cirkel. 
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Figur 3. Kartan visar de två fastighetena, Silvret 1 och Silvret 9, som omfattas av 
planförslaget. Fastighetsgränserna visas med blå linje. Fastigheterna som 
omfattas av planförslaget är markerade med rött och svart. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och 
hotellverksamhet samt utöka byggrätten för handel och kontor. Planen syftar 
även till uppförande av parkeringsgarage, fler parkeringsplatser samt 
bevarande av befintliga naturvärden i form av talldungen. 

På fastigheten Silvret 1 medges idag handel och inom Silvret 9 medges 
handel och kontor. 

Eurocommercial Properties Sweden AB har ansökt om att få utöka handeln 
inom Silvret 1 och 9. Inom fastigheten Silvret 1 vill fastighetsägaren även 
pröva möjligheten genom detaljplanen att uppföra hotell. Ansökan innefattar 
en utökad byggrätt för nämnda verksamheter samt att användningarna 
centrumverksamhet och hotellverksamhet tillkommer.  
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3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Översiktsplanen för staden (antagen 2017) anger att planområdet ligger 
inom utvecklingsområde för verksamheter.  

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping (antagen 2010) 
utgör del av kommunens översiktsplan. Den 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 söder om staden.  

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

 

Figur 4. Utvecklingsområden, Översiktsplan för staden. Planområdet är beläget 
inom utvecklingsområde 28 och markeras i kartan med en svart punkt. Bild: 
Norrköpings kommun. 
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3.2 Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, Malmens flygplats 
MSA-område1. Inom MSA-området får inte höga objekt uppföras. Inom 
sammanhållen bebyggelse definieras alla objekt som har en totalhöjd som är 
högre än 45 meter (över marknivån) som höga objekt. Detaljplaner som 
medger byggnader och objekt med en totalhöjd på 45 meter ska remitteras 
till Försvarsmakten. Planförslaget möjliggör för att delar av bebyggelsen 
kan få en totalhöjd på 47 meter över nuvarande marknivå.  

 
Figur 5. Kartan visar hinderfrihetsytor vid Norrköpings flygplats (orange yta). 
Planområdet är beläget i utkanten av området och markeras med en svart punkt. 
Bild: Norrköpings kommun. 

Planområdet ligger mitt emellan naturreservaten Ingelsta ekbackar och 
Vilhelmsbergs ekbackar. Ingelsta ekbackar ingår i Natura 2000-område 
Norrköpings eklandskap, vilket innebär att åtgärder i omgivande landskap 
behöver ta hänsyn till så att gynnsam bevarandestatus ska kunna bibehållas 
eller uppnås. Det saknas dock goda förutsättningar att inom planområdet 
bevara och stärka eklandskapsvärden. Den tallbacke som finns inom 
planområdet har värden knutna till gammal tall och bör därför bevaras som 
en sådan miljö. Planen bedöms därför inte på ett betydande sätt påverka 
Natura 2000-objektet, men inte heller direkt ge möjligheter att stärka 
detsamma. 

Inga övriga riksintressen berörs. 
                                                 

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. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 9(44) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0192 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

3.3 Gällande detaljplaner 
Följande detaljplaner gäller för planområdet: 

Detaljplan med aktnummer 0581K-P06/60 Detaljplan för fastigheten Silvret 
1 med närområde (Maxihuset), inom Ingelsta i Norrköping, laga kraft 2006-
10-23. Delen som omfattas av den aktuella detaljplanen medger handel, 
kontor, parkering och natur (se figur 6). 

 

Figur 6. Utsnitt ur gällande detaljplan 0581K-P06/60. Den röda linjen markerar 
område som kommer ersättas av aktuellt planförslag.  

 

Detaljplan med aktnummer 0581K-P08/5 Detaljplan för Silvret 3,8 och 9 
med närområde, inom Ingelsta i Norrköpings kommun, laga kraft 2008-02-
27. Delen som omfattas av den aktuella detaljplanen medger handel och 
kontor (se figur 7).  
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Figur 7. Utsnitt ur gällande detaljplan 0581K-P08/5 Den röda linjen markerar 
område som kommer ersättas av aktuellt planförslag. 

3.4 Program för planområdet 
Planområdet omfattas av Program för del av Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping, godkänd av SPN 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. 

Stadsdelen Ingelsta har tidigare varit ett utpräglat industriområde men håller 
sedan en tid tillbaka på att omvandlas till i huvudsak ett handelsområde med 
inslag av andra publika verksamheter. Programmet hanterar övergripande 
planfrågor så som bland annat grönstruktur, trafik och dagvatten. 
Programmets slutsats är att fortsatt exploatering bör ske främst genom 
utbyggnad i fler våningsplan eller på redan hårdgjord yta inom befintlig 
kvartersmark.  
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Figur 8. Programförslag som visar markanvändning, gång- och cykelnät, 
kollektivtrafik och grönstruktur inom program för del av Ingelsta (området 
kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping. 

3.5 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning  
Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) gav 
2015-10-13, § 208 stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnads-
kontoret) i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram en detaljplan för  
Silvret 1. Efter önskemål från fastighetsägaren och intressenten, som är den 
samma som för Silvret 1, har samhällsbyggnadskontoret bedömt det som 
lämpligt att utöka planområdet för att inkludera även Silvret 9. 
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På plankartan 
markanvändning 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Större delen av planområdet består idag av hårdgjord yta i form av ett 
köpcentrum (Ingelsta shopping) och parkering, se figur 9 och 10. I plan-
områdets nordöstra del finns en talldunge med naturvärden, se figur 18, 20 
och 21. I planområdets norra del på fastigheten Silvret 9 finns en grönyta då 
fastigheten är obebyggd (se figur 22). 

Föreslagen användning 
Planförslaget ger möjlighet att utöka köpcentrumet och komplettera med fler 
verksamheter, bland annat kontor och hotell. Planförslaget möjliggör detta 
genom Centrum, Handel, Kontor och Parkering. Inom användnings-
bestämmelsen C – Centrum ryms flera användningar bland annat biograf, 
hotell och hälsovård. Fastigheten Silvret 9 planläggs med bestämmelsen P – 
Parkering. Parkering föreslås ske bland annat under byggnaden i form av 
underjordiskt garage och som separat parkeringsdäck på fastigheten Silvret 
1 och Silvret 9.  

Inom planområdet finns en talldunge som kommer att ligga inom 
kvartersmark. Större delen av talldungen kommer att skyddas i detaljplanen 
med bland annat förbud mot att fälla träd, se vidare under rubrik 4.3 Natur. 

 

4.2 Bebyggelseområden 

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 
Planområdet ligger väl exponerat från Stockholmsvägen, E4:ans förbifart 
och riksväg 51 från Finspång. Befintlig bebyggelse inom planområdet består 
av en byggnad i en våning. Byggnaden har svarta fasader som bryts av med 
liggande träpanel i mörk nyans. Byggandens volym är likformig i höjd och 
dess omfattande utbredning skapar långa fasader.  

Parkeringen sker idag till störst del som markparkering. I planområdets 
nordöstra del finns en talldunge med naturvärden. Fastigheten Silvret 9, i 
planområdets norra del, är obebyggd och marken består av en gräsyta. 
Bristen på gröna ytor och asfaltens stora omfattning ger kvarteret en 
industrikaraktär. 

Kvartersmark 
CHK  Centrumverksamhet, handel och kontor 
PCHK  Parkeringsgarage, parkering, centrumverksamhet, handel och 

kontor. 
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Figur 9. Byggnaden sedd från nordöst. Entrén är inglasad och något högre än 
bygganden i övrigt. Foto: Metria AB 2019-02-13. 

 

Figur 10. Byggnaden sedd från öster. Inlastning och personalparkering. Ett 
träplank används för skyltning mot Stockholmsvägen och döljer inlastningen.  
Foto: Metria AB 2019-02-13. 

Tre gator passerar intill planområdet. Dessa är Stockholmsvägen, Järngatan 
och Koppargatan. Öster om planområdet finns Stockholmsvägen som går att 
angöra via påfart från planområdet. Avfart till planområdet saknas i nuläget 
från Stockholmsvägen. Söder om planområdet finns Järngatan och väster 
om planområdet finns Koppargatan, se figur 11. Gaturummet är utbrett i 
odefinierade grönstruktur och hårdgjorda ytor. Längst med de båda finns 
flera rondeller, varav två angör planområdet. 
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Föreslagen utformning av bebyggelsen 
Planförslaget innebär att större delen av markparkeringen bebyggs och 
parkeringen förläggs istället i parkeringsgarage. Byggnaden höjs till två 
våningar och i volymens ytterhörn och vid entréer tillåts en varierande 
höjdsättning för att markera och skapa liv och rörelse. Variationen ger en 
uppbrytning av de stora byggnaderna och medför fasader som mer liknar en 
stad än ett traditionellt köpcenter. Planförslaget möjliggör även för att en 
byggnadsdel är 8 våningar. Där är det tänkt att hotellverksamhet ska kunna 
bedrivas. 

Figur 11. Flygfoto över planområdet med angränsande vägstruktur. Planområdet 
är markerat med röd linje. Bild: Norrköpings kommun. 
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Alla entréer utformas med gott om plats för säker och trivsam miljö för 
besökare till fots eller med cykel och tillgänglig angöring. Det är mycket 
viktigt att entréer uppförs mot Koppargatan och Järngatan och att dessa 
upplevs som inbjudande och urbana. Detta innebär att entréerna med 
tillhörande mindre entrétorg ska vara en naturlig del av stadsrummet. Detta 
stadsrum ska upplevas som trivsamt även för andra än de som kommer med 
bil och ska in i gallerian. Cyklister ska kunna ta sig ända fram till entrén och 
parkera. Entrélägena bör förstärkas med tydligt definierad grönstruktur som 
ett vindfång mellan staden och byggnaderna. Kollektivtrafikens hållplatser 
ska vara kopplade tydligt med självklara stråk till byggnadernas entréer. 
Entréernas grönstrukturer kan kopplas samman även på taket för att skapa 
ett grönt stråk genom hela kvarteret. Att bygga på höjden ger förutom ett 
mer stadsmässigt uttryck även fördelar ur ett dagvattenperspektiv där redan 
hårdgjorda och ianspråktagna ytor kan användas mer effektivt. 

 

 

 

Figur 12. Förslag till utformning av norra entrén. Bild: Wester+Elsner arkitekter AB. 
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Figur 13. Illustration över fasad mot Koppargatan. Illustrationen visar en fasad 
med variation i material och utformning. Entreplan på byggnaden öppnar upp mot 
gatumiljön som innehåller olika former av mötesplatser och aktivitetsmöjligheter. 
Bild: Wester+Elsner arkitekter AB. 

Figur 14. Illustration över fasad mot norr. Byggnadens variation i höjd och 
fasadmaterial bidrar till upplevelsen av en spännande och inbjudande miljö.  
Bild: Wester+Elsner arkitekter AB. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 17(44) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0192 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Figur 15. Volymstudie över föreslagen bebyggelse sett från norr.  
Bild: Wester+Elsner arkitekter AB.  

Figur 16. Volymstudie över föreslagen bebyggelse sett från väster.  
Bild: Wester+Elsner arkitekter AB. 
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Genom att komplettera befintlig planbestämmelse med användningen C- 
centrumverksamhet och K – Kontor möjliggörs en bredare användning 
såsom hotell och kontor. Dessa användningar är ofta i behov av dagsljus och 
utblickar vilket ger fler ögon på gatan vilket ger en ökad trygghet och en 
transparens genom volymerna och bjuder in till aktivitet.  

Parkering kommer möjliggöras i garage under byggnad men även på 
befintlig yta för parkering. Inom fastigheten Silvret 9 kommer parkering att 
möjliggöras ovan och under jord. Genom att förlägga den största delen av 
parkering under mark på tillkommande byggnader kan gaturummen möta 
fasader och entréer istället för hårdgjorda ytor och oklar grönstruktur.  

En tydligt definierad gatumiljö kan bidra till tryggare platser och 
tillgängligheten oavsett om besökaren går, cyklar, åker bil eller buss blir 
mer likformig och tillskapar den stadsmässighet som eftersträvas. Det pågår 
planering för en ny anslutning till Stockholmsvägen vilket i framtiden 
underlättar trafikföringen ytterligare. Dialog förs mellan Trafikverket och 
Norrköpings kommun om var denna nya anslutning ska förläggas. 

Förslaget innebär en komplettering av verksamheter som kontor, hotell och 
centrum. Idag består utrymmet mellan byggnaderna av hårdgjorda ytor och 
en odefinierad grönstruktur. För att skapa en mer tilltalande utemiljö kan 
grönstrukturen kompletteras med stråk av miniparker och planteringar. 
Cykelparkering, trappuppgångar, entréer och fasader utformas för att möta 
de människor som rör sig längs gatan. En tydlighet över var in- och utfarter 
till lastzoner kontra biltrafik eller gång- och cykeltrafik behöver säkerställas 
för en trygg och inbjudande miljö.  

Planförslaget möjliggör för att utöka befintlig byggnad. Byggnadens storlek 
begränsas på plankartan med prickmark (mark där byggnader inte får 
uppföras). Byggnaden regleras även i höjd, med både byggnadshöjd och 
totalhöjd. Vidare regleras bruttoarean (BTA) inom byggnaden som får 
användas för ändamålet handel och handel med livsmedel.  

För att uppfylla planförslagets ambition om att skapa en attraktiv och livfull 
miljö har planbestämmelsen f införts på plankartan. Syftet med denna 
bestämmelse är att få en variation av material och gestaltningsmässiga 
uttryck så att byggnaderna uppfattas som spännande, öppna, inbjudande och 
tillgängliga. 
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På plankartan 
utnyttjandegrad, 
utformning och 
omfattning 

 

Utnyttjandegrad 
Största bruttoarea för ändamålet H - Handel är 39 500 kvadratmeter. Högst 
10 000 kvadratmeter av den totala bruttoarean får utgöras av handel med 
livsmedel. 
e Största sammanlagda byggnadsarea är 10 kvadratmeter. 
 
Utformning och omfattning 
 Högsta totalhöjd i meter över nollplanet inklusive tekniska 

anläggningar som exempelvis fläktrum, hisschakt, räcke och skyltar. 
Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet. 

f Ny bebyggelse ska utformas med varierande fasadmaterial som 
glaspartier, terrasserat trä, träpanel, betong, streckmetall och 
grönska. Taket ska så långt som möjligt vara vegetationsbeklätt. 
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Figur 17. Bilder från visionskiss för området som 
bland annat visar en variation av fasadmaterial 
och gestaltningsmässiga uttryck. Bild: 
Wester+Elsner arkitekter AB.  
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Närområdets bebyggelse 
Utanför planområdet finns flera olika industri- och kontorsverksamheter. 
Planområdet ligger inom Ingelsta handelsområde där det finns tillgång till 
sällanköpshandel samt livsmedelsbutiker.  

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. 

4.3 Natur 

Mark och vegetation 
Större delen av planområdet är hårdgjort och bebyggt med handel och 
parkering. Inom nordöstra delen av planområdet finns ett mindre område 
med träd, mestadels tall, som i kommunens naturvårdsdatabas är klassat 
som område av lokalt intresse, klass 4. Talldungen utgör en viktig grön 
lunga i ett område som till stor del består av asfalterade ytor. Det är därför 
av stor betydelse att bevara och utveckla naturvärdena i skogsdungen, se 
figur 18, 20 och 21.  

 

Figur 18. Talldunge inom planområdet. Foto: Metria AB 2019-02-13. 
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Talldungen hyser idag gamla tallar som bedöms vara upp till cirka 200 år 
gamla. På dessa tallar förekommer tallticka, en rödlistad vedsvamp, se figur 
21. Talldungen är ett betydelsefullt landskapselement i den omgivande 
verksamhetsmiljön. I Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-
områdena i Ingelsta är talldungen utpekad som en potentiell miljö för 
plantering av ek, se figur 19. En avvägning mellan dagens tallvärden och 
framtida ekvärden får avgöra hur dessa värden eventuellt ska kombineras. 
Det är dock viktigt, både för tall och ek, att backen bevaras i huvudsak 
solbelyst. Det vill säga den bör inte skuggas ut av höga byggnader. 

 

Figur 19. Kartan visar värdekärnor och framtidsområden för ek. Bild: 
Norrköpings kommun. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 23(44) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0192 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Figur 20. Kronan på en av tallarna i talldungen, vars utformning visar att den är 
gammal. Bild:WSP, miljökonsekvensbeskrivning 2018. 
 

 

Figur 21. Tallticka på en av tallarna i talldungen på fastigheten Silvret 1. Bild: 
WSP, miljökonsekvensbeskrivning 2018. 
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På plankartan 
utformning, 
anordnande och 
vegetation  

Figur 22. Grönyta på Silvret 9, sett från norr. Den markanta nivåskillnaden och 
Ingelsta shopping syns i bakgrunden. Foto: Metria AB. 

Planområdet har idag en nivåskillnad mellan Silvret 1 och 9, då Silvret 9 
ligger något lägre. Marken inom Silvret 9 består idag av en öppen gräsyta, 
se figur 22.  

Talldungen omfattas idag av planbestämmelse NATUR enligt gällande 
detaljplan. Enligt detaljplanens genomförandebeskrivning framgår det att 
kommunen hade avsikten att fastighetetsbildning skulle ske så att 
kommunen kunde förvärva naturmarken. Detta blev inte genomfört och 
talldungen ingår fortfarande i fastigheten Silvret 1, som är i privat ägo. 
Planförslaget innebär att talldungen planläggs som kvartersmark och 
föreslås även i fortsättningen vara i privat ägo. För att bevara större delen av 
dungen införs bestämmelser på plankartan för att hindra att grova träd fälls 
samt säkerställa att om dessa eller yngre träd fälls ska de ersättas med 
plantering av dubbelt så många träd som fälldes. Träden ska i första hand 
vara av arterna tall (Pinus sylvestris) eller skogsek (Quercus robur). Vidare 
förses marken med prickmark (marken får inte förses med byggnad). 

 

Markens anordnande och vegetation 
n1  Träddungen ska bevaras. 
n2  Träd med en stamdiameter över 25 centimeter vid stamhöjd 130 

centimeter får endast fällas om de är sjuka eller utgör en 
säkerhetsrisk. 

n3 Vid fällning av träd ska återplantering ske med det dubbla antalet 
träd som fälldes. Vid återplantering av träd ska tall (Pinus sylvestris) 
eller skogsek (Quercus robur) i första hand prioriteras. 

Utöver talldungen ska planområdet bestå av minst 4 500 kvadratmeter 
grönyta med växlighet i form av tallar och/eller nya planeringar av gräs, 
buskar och träd. Grönytan får utgöras av plantering på planterbart bjälklag 
på exempelvis tak med ett minsta jorddjup på 0,45 meter. 
Ändrad lovplikt 
a Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter över 

25 centimeter vid stamhöjd 130 centimeter. 
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Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Markens beskaffenhet 
Planområdet utgörs enligt jordartskartan av lera och en mindre del sandig 
morän. Marken inom planområdet bedöms som normalrisk mark vad gäller 
radon, vilket innebär att bebyggelsen ska utföras med radonskyddande 
konstruktion. 

Inför bygglovsprövning och beslut om startbesked ska detaljerad geoteknisk 
undersökning göras som redovisar förutsättningar för schaktning, 
grundläggning med mera. 

 
Figur 23. Utdrag ur jordartskartan 1:50 000. Gul färg betyder glacial lera, ljusblå 
sandig morän och röd urberg. Planområdet markeras med en röd linje. Bild: 
Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
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4.4 Friytor 

Naturmiljö 
Inom nordöstra delen av planområdet finns ett område med träd, mestadels 
tall, där det finns bänkar för besökare till området. I övrigt finns inga ytor 
som kan betraktas som friytor. Talldungen omfattas idag av 
planbestämmelse Natur enligt gällande detaljplan. Enligt detaljplanens 
genomförandebeskrivning ska kommunen vara huvudman för allmänna 
platser (inklusive naturmark). Talldungen ingår dock i fastigheten Silvret 1 
som är i privat ägo. Området kommer att planläggas som kvartersmark 
enligt aktuellt planförslag.  

Enligt kommunens naturdatabas finns det inom planområdets nordöstra del 
naturmiljö av lokalt intresse, klass 4 som är av stor vikt att bevara. Tallarna 
inom naturmiljön kommer till största delen att bevaras och skyddas inom 
ramen för detaljplanen. Se vidare under rubrik 4.3 Natur. 

Figur 24. Bänkar inom grönytan i planområdets nordöstra del. Foto: Metria AB 
2019-02-13. 

4.5 Gator och trafik 

Gatunät 
Ingelsta ligger i norra delen av Norrköping, i ett område med 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 utförs år 2017 (ÅF, 2017) behöver vissa ombyggnationer ske 
inom Ingelsta för att klara den framtida trafiken för år 2035.  
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Norrköpings kommun arbetar i ett tidigt skede med att undersöka 
möjligheten att i framtiden skapa en ny anslutning från Stockholmsvägen. 
Detta planförslag har utrymme för att anordna en cirkulationsplats med 
anslutning till Stockholmsvägen. Avfarten från Stockholmsvägen föreslås 
ske via den befintliga infofickan som ligger nordväst om planområdet. 
Denna lösning innebär dock avsteg från Vägar och gators utformning 
(VGU), som tillämpas av Trafikverket på samtliga statliga vägar. Avståndet 
mellan Trafikverkets ramp från väg 51 och den tänkta avfarten till 
planområdet är kortare än vad VGU föreskriver. Fler anslutningspunkter 
mellan Stockholmsvägen och Ingelsta är viktigt då Ingelsta idag är hårt 
trafikbelastat och trafiken väntas öka.  

 

Figur 25. Förslag på framtida trafiklösning i planområdets östra del. Gränsen för 
aktuellt planområde markeras med en röd linje. Planförslaget skapar utrymme för 
den del av trafiklösningen som är inom planområdet. Anslutningen till 
Stockholmsvägen hanteras i en separat process. Bild: WSP. 

Kollektivtrafik 
Den lokala stomlinjen för kollektivtrafik går på Koppargatan och det finns 
en busshållplats direkt väster om planområdet. 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.  
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I närheten finns även hållplatser vid Kromgatan i söder och 
Herstabergsvägen norr om planområdet. 

Inom ramen för projektet Framtidens resor i Norrköping (FRIN) har en 
rapport tagits fram som studerar möjligheterna till ett kollektivtrafikstråk till 
Ingelsta (Sweco, 2018-05-09). Stråket föreslås möjliggöra för spårbunden 
trafik mellan Norrköpings resecentrum och Marieborgs trafikplats, där 
möjligheterna till en bytespunkt med pendlarparkering ska studeras vidare.  

Marieborgs trafikplats föreslås anläggas vid Järngatan i nära anslutning till 
mark från anslutande fastigheter, Silvret 1 och Blyet 7 och 8 kan därför 
behöva tas i anspråk för att säkerställa ytbehovet för bytespunkten. 
Trafikplatsen planläggs inte inom ramen för aktuellt planförslag. 

 

Figur 26. Flygfoto som visar busshållplatser i närheten till Ingelsta shopping. Röd 
streckad linje markerar tänkt läge för den framtida Marieborgs trafikplats. 
Bild: Östgötatrafiken. 

Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelväg finns utmed Koppargatan och Kromgatan som 
förbinder området med Norrköpings centrum. Denna gång- och cykelväg 
tillhör kommunens huvudcykelstråk.  
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Parkering 
All parkering för planområdet ska anordnas inom kvartersmark. Parkering 
för personer med funktionsnedsättning måste finnas minst 25 meter från 
entré. 

Utifrån parkeringsnormen, antagen 27 februari 2017, ska det finnas cirka 25 
bilplatser per 1 000 kvadratmeter verksamhetsyta inom ytterzonen. Ingelsta 
handelsområde ligger inom denna zon. Planområdet omfattar 39 500 
kvadratmeter verksamhetsyta och det ska därmed finnas minst 988 
parkeringsplatser. Planförslaget skapar möjlighet att anlägga cirka 1 600 
parkeringsplatser för bil samt cirka 500 parkeringsplatser för cykel. 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 
Hotell omfattas inte av reglerna om bullerskydd enligt avsnitt 7 i Boverkets 
byggregler (BBR). Däremot gäller de allmänna reglerna om bullerskydd i 3 
kapitlet 13 § plan- och byggförordningen. Eventuell anpassning och avsteg 
hanteras i bygglovskedet.  

 

Figur 27. Bullerkartläggning från 2017. Planområdet markeras i kartan med blå 
linje. Bild: Norrköpings kommun. 
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Markföroreningar 

Inför framtagandet av planprogram för del av Ingelsta har en arkivstudie 
med riskbedömning om förorenad mark utförts av ÅF (2016-12-15).  

Ingelsta handelsområde har vuxit fram på ett tidigare industriområde som 
utvecklades under 1960-talet. På fastigheten Silvret 2 (nordöst om 
planområdet) finns idag pågående verksamhet inom grafisk industri. Det är 
okänt när platsen började användas för verksamheten, men enligt karta från 
1979 fanns ingen byggnad på platsen. Varken Länsstyrelsen eller 
Norrköpings kommun har några ärenden eller likande handlingar gällande 
miljöfarlig verksamhet.  

Generellt har utvecklingen för grafiska industrier gått från hantering av 
metallhaltiga färger, organiska lösnings- och rengöringsmedlen till mindre 
miljöstörande ämnen och föreningar. Verksamheten är relativt modern och 
risken för större mängder av förorenade massor på platsen bedöms som låg. 
Dock bedöms eventuella föroreningarnas farlighet till hög respektive 
mycket hög.  

Enligt arkivstudier så bedöms dock risken att marken är förorenad vara låg 
och en markmiljöundersökning om eventuella föroreningar bedöms därmed 
inte som nödvändig. Om föroreningar skulle påträffas vid markarbeten ska 
tillsynsmyndighet underrättas enligt 10 kapitel 11 § miljöbalken. 

Översvämning 
En översvämningskartering har gjorts 2008 och kompletterats 2010 av 
SMHI på uppdrag av stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnads-
kontoret) som visar beräknade vattennivåer för olika scenarier för dagens 
klimat och det förväntade klimatet år 2100. Det utfördes även en 
översvämningskartering som visar hur mark och bebyggelse påverkas av ett 
100-års regn år 2012 av WSP på uppdrag av Nodra AB. Denna kartering har 
uppdaterats 2017 efter beställning av kommunens dåvarande tekniska 
kontor. 

Dikena från Ingelstaområdet har utlopp i Loddbyviken, som är en del av 
Östersjön. En höjd framtida havsnivå kan därför leda till dämningseffekt i 
dagvattensystemet och ökad översvämningsrisk, både för öppna och slutna 
lösningar inom Ingelstaområdet.  

Områdena för utbyggnad som föreslås ligger inte inom de områdena som 
riskerar att översvämmas vid höga havsnivåer. Höjdsättning av bebyggelse 
behöver dock beaktas i detaljplanering och kommande bygglovgivning för 
att säkerställa att nederbördsrelaterad översvämning inte uppstår.  

Figur 28 på nästa sida 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. I figur 29 visas motsvarande 100-års 
havsvattennivå för år 2100.  
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Figur 28. Beräknad havsnivåförhöjning (132 cm) för 100-års havsvattennivå i 
nutid. Planområdet är markerat med svart linje i kartan. Bild: Norrköpings 
kommun. 

 

Figur 29. Beräknad havsnivåförhöjning för 100-års havsvattennivå år 2100. 
Planområdet är markerat med svart linje i kartan. Bild: Norrköpings kommun. 
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Då norra delen av fastigheten Silvret 9 utgör befintlig lågpunkt är det 
viktigt att tänka på höjdsättning av byggnader och garageinfarter för att 
förhindra att vatten rinner mot dessa. Detta gäller även övriga delar av 
fastigheten även om det inte finns några ytterligare identifierade 
lågpunkter i dagsläget. Om ändrad höjdsättning av fastigheten vid 
planerad bebyggelse innebär att flödesvägar ut från området ändras bör 
påverkan utanför utredningsområdet undersökas närmar då det kan leda 
till ökade översvämningsrisker jämfört med nuläget. 

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 gjorts. Mer trafik inom handelsområdet skulle även påverka 
luftföroreningssituationen och därför har en luftkvalitetsutredning gjorts.  

Figur 30. Beräknade vattennivåer samt vattensamlingar och rinnvägar vid 100-
årsregn. Blå färg visar att vatten kommer bli stående på en nivå av 0,1-0,5 meter, 
gul färg 0,5- 1 meter och röd färg visar att vatten kommer bli stående på en nivå 
över 1 meter. Planområdet är markerat med röd linje i kartan. Bild: Norrköpings 
kommun. 
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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 sammanfattas de högst beräknade halterna på 
Stockholmsvägen som är det vägavsnitt inom området som har högst 
trafikflöden. Halterna jämförs mot miljökvalitetsnormerna och 
miljökvalitetsmålen.  

 

Figur 31. Tabell över spridningsberäkningar. Källa: Luftkvalitetsutredning 
Ingelsta, WSP 2017-01-27. 

Som det framgår av tabellen ovan visar spridingsberäkningarna att ingen av 
miljökvalitetsnormerna överskrids och luftmiljön avseende partikelhalter 
och kvävedioxid bedöms därför vara acceptabel för fortsatt exploatering och 
utökad handel.  

Skyddsanordningar, skyddszoner 
Planområdet är beläget cirka 300 meter från primär transportled för farligt 
gods som utgörs av väg E4. Stockholmsvägen är sekundär transportled för 
farligt gods. Planförslaget uppfyller ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter 
från Stockholmsvägen.   

4.7 Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

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



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 34(44) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0192 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Dagvatten 

Kommunen har upprättat Riktlinje för hållbar dagvattenhantering, beslutad 
av Forum för Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret och Verkställande 
direktör, Nodra AB (KCVD), den 30 april 2019.  Dagvattenhanteringen i 
området ska följa dessa riktlinjer. Fastighetsägaren är ansvarig för hantering 
av dagvatten inom den egna fastigheten samt enligt riktlinjerna omhänderta 
de första 10 millimetrarna av ett regn.  

Silvret 1, med en areal på cirka 8 hektar, är beläget i norra delen av Ingelsta, 
Norrköpings största handels- och verksamhetsområde. En stor andel av 
planområdet utgörs i dagsläget av hårdgjorda ytor i form av en storskalig 
handelsbyggnad, Ingelsta shopping, samt stora parkeringsytor. I nordöstra 
delen finns en talldunge. Silvret 9, med en areal på cirka 0,5 hektar, är 
beläget strax norr om Silvret 1. Området består av gräsmark och är planlagt 
som verksamhetsområde; handel och kontor. 

Planerad byggnation på Silvret 1 kommer att resultera i ett oförändrat flöde 
från området medan den planerade byggnationen på Silvret 9 kommer att 
resultera i ett ökat flöde från området. Detta eftersom Silvret 1 idag är 
hårdgjort medan Silvret 9 idag består av en grönyta. 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 från området mynnar via ledningar ut i Skärlötaån och sedan 
vidare till Loddbyviken. För områdets primära recipient, Skärlötaån, finns 
det inga miljökvalitetsnormer framtagna. Den sekundära recipienten för 
dagvattnet från planområdet är Loddbyviken (SE583721-161110) som 
enligt Vatten-informationssystem Sverige (VISS) har statusklassningen 
”otillfredsställande ekologisk status” och ”uppnår ej god kemisk status”. 
Enligt miljökvalitetsnormerna ska Loddbyviken uppnå ”måttlig ekologisk 
status” och ”god kemisk status” till 2027. I dagvattenutredningen (Nodra 
2019) 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.  
 
Förändringar 

WSP har på fastighetsägarens initiativ tagit fram ett dagvatten PM med en 
principlösning för dagvattenhantering inom fastigheten. 
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Framtida byggnation säkras mot översvämning vid skyfall med rätt 
höjdsättning. Detta är viktigt både för att säkra byggnader mot 
översvämning och för att säkerställa att planerad utbyggnad inte försämrar 
förutsättningarna för områden som ligger nedströms. 

För att följa Norrköpings riktlinjer ska de första 10 mm regn tas om hand 
och renas i åtgärder inom kvartersmark. I PM Dagvatten föreslås möjliga 
åtgärder för respektive delområde utifrån möjliga avrinningsvägar, se figur 
32. 

 

Delområde A  

Området omfattar hela Silvret 9. Då marknivån i norra delen av 
utredningsområdet ligger mycket lägre än omgivande ytor går det inte att 
leda dagvatten till åtgärder inom fastigheten Silvret 1. Eftersom hela ytan 
kan bli bebyggd föreslås ett underjordiskt magasin där sedimentation (vilket 
bidrar med viss rening) och fördröjning av dagvatten sker innan det avleds 
till ett kommunalt dagvattensystem i form av ett dike intill 
Stockholmsvägen. Genom att ansluta till diket uppnås ytterligare rening 
innan dagvattnet når recipienten.  

Delområde B  

Området omfattar ny parkering och nytt parkeringshus inom Silvret 1 samt 
möjlig torgyta och befintlig talldunge. Parkeringen föreslås ledas i ett öppet 
dike som, om möjligt, kan innehålla bredare partier där vatten kan sakta ner 
och bli stående vid större regn. Detta ökar både fördröjningsvolymer och 
reningseffekten. Förslagsvis leds dagvattnet vidare från diket via trumma till 
andra sidan av den nya kvartersgatan i östra delen av fastigheten.  

Figur 32. Kartan visar de tre delområdena (A, B och C) och hur dagvattnet är 
tänkt att ledas från ytor via diken till dammar. Källa: PM Dagvatten – 
Möjligheter till rening och fördröjning inom kvartersmark, WSP, 2019-10-07. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 36(44) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2015/0192 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Här kan en större översilningsyta/torrdamm/damm för dagvatten skapas 
beroende på vad som lämpar sig bäst på platsen. 

Delområde C  

Dagvatten från nytt tak leds i så stor utsträckning som möjligt till föreslagen 
översilningsyta/torrdamm/damm i den östra delen av fastigheten. Beroende 
på dammarnas kapacitet och takets utformning kan delar av avrinningen 
behöva ledas till underjordiskt magasin. Genom att anlägga ett vegetations-
beklätt tak på delar av den nya takytan kan avrinningen och därmed 
fördröjningsvolymerna minskas. 

Dagvatten som avleds från planområdet kommer hanteras storskaligt i en 
anläggning där Nodra AB tar ansvar för anläggningens utformning och 
funktion. Dagvattenanläggningens utformning och placering beskrivs 
översiktligt i Dagvattenutredning tillhörande detaljplan norr om 
planområdet. 

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.  

Avfall 
Fastigheternas (Silvret 1 och 9) egna avfall och källsortering löses inom 
fastigheten. Med tanke på områdets utseende och eftersträvade kvalitet är 
det viktigt att dessa ytor inhägnas och avskärmas.  
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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 oktober 2015 

Plansamråd:  29 november 2019 – 3 februari 
2020 

Granskning: april 2020 

Antagande samhällsplaneringsnämnden: september 2020 

Detaljplan laga kraft: oktober 2020 

Genomförande, allmän plats 
Ingen allmän plats finns inom planområdet. 

Genomförande, kvartersmark 
Fastighetsbildning: 2020 

Husbyggnad: 2020 

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. 

5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet.  
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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 den 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. 

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och 
ansvarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad 
förbindelsepunkt. 
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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. 

• Dagvattenutredning. 
• PM Dagvatten. 

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

6. Genomförandets konsekvenser  

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

6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 
Samtlig mark inom planområdet är privatägd.  
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Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

Planförslaget föranleder ingen förändring i fastighetsindelningen. Det går att 
behålla indelning i två fastigheter så som det är idag, men då måste 
parkeringshuset uppföras i två delar, som två byggnader sammanbyggda i 
fastighetsgräns. Separata bygglov får sökas för varje fastighet. Alternativet 
är att göra en fastighetsreglering och föra över Silvret 9 till Silvret 1. 

Gemensamhetsanläggning 
Ingen gemensamhetsanläggning ska bildas. 

Ledningsrätt och servitut för ledningar 

Inom planområdet finns det två ledningsrätter för starkström respektive tele 
och två avtalsservitut för ledning respektive kraftledning. 

Ledningarna säkerställs med u-område på plankartan. 

 

Figur 33. Servitut för utfart är markerat med rött i kartan. Ledningsrätter i 
områdets södra och västra del är markerade med blått och grönt. Bild Metria 
AB. 

Övriga servitut 
Befintliga servitut 
Fastigheten Silvret 5 har servitut för utfart över fastigheten Silvret 1 
(Officialservitut 0581K-41D:3424.1). Utformningen av servitutet kommer 
eventuellt att behöva ändras då infart och parkeringsytor inom Silvret 1 
ändras. 

Tillkommande servitut 
Inga tillkommande servitut. 
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6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Kommunen kommer inte att sälja någon mark inom planområdet. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Det inte är aktuellt då det inte finns någon allmän plats inom planområdet. 

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 samhälls-
byggnadskontor, bygglov. Bygglovskostnader tas ut i enlighet med beslutad 
taxa. För planområdet 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. Om det byggs en blandning av verksamheter och 
kontor skulle dessa olika målpunkter leda till att en blandning av människor 
möts både inom och utanför området, vilket är en positiv aspekt. Med 
utbyggnad av gång- och cykelförbindelser som länkar till andra orter och 
stadsdelar inom kommunen förbättras tillgängligheten för fler. 

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

7.1 Konsult 
Planhandlingarna har utarbetats av Metria AB genom planarkitekterna Ida 
Hellman, Nicole Henriksdotter och Anna Sara Bergkvist. 

7.2 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Magnus Gullstrand. 
Planhandlingar inför samråd har upprättats i samarbete med Magnus 
Gullstrand, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun:  
 
Azita Taheri, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering 
Magnus Bengtsson, samhällsbyggnadskontoret, exploatering 
Andreas Lundqvist, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 
Mia Agvald Jägborn, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 
Anna Malgorzata Ludzia, Nodra AB, nät 
Anna Gustavsson, samhällsbyggnadskontoret, hälsoskydd 
Hannes Wern, samhällsbyggnadskontoret, miljöskydd 
Nirmala Kahrimanovic, samhällsbyggnadskontoret, bygglov 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Julia Stenström Karlsson Magnus Gullstrand 
tf. enhetschef detaljplanering tf. gruppledare detaljplanering 
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