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Norrköpings kommun 
Stadsbyggnadskontoret 
Fysisk Planering 
601 81  Norrköping 
fysiskplanering@norrkoping.se 
 

 
Yttrande över samrådshandlingar för  
Planprogram för del av Ingelsta (område kring 
Stockholmsvägen)  
 
 
Bakgrund 
Kommunen har givit positivt planbesked 
till utökade handelsytor i kvarteren Adaptern 
2 och Reläet 18, där bland annat Bauhaus 
idag finns och i kvarteret Silvret där Ingelsta 
shopping finns. I kvarteret Blyet 8 vill 
Scandic hotell bygga en ny hotellbyggnad 
för att utöka antal rum med mera. 
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Karta från programhandlingarna. 
Programområdet avgränsat med vitstreckad linje 
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Angränsande till planområdet finns Ingelsta ekbackar som är ett Natura 2000-område med 
nationellt intresse för naturvården. Väster om planområdet, på andra sidan av motorvägen, 
finns naturvårdsområdet Ekbackar vid Wilhelmsberg med nationellt intresse för naturvården. 
Naturvårdsområden av kommunalt och lokalt intresse finns i och i närheten av planområdet 
enligt nedanstående karta. 
 

 
Naturvårdsområden i Ingelsta. Vägar är inritade med blått och rött. Från kommunens naturvårdskarta.  
 
Callunas grönstrukturutredning, som tillhör planprogrammet, visar att skötsel av ett urval 
potentiella ekmiljöer skulle kunna skapa ett sammanhängande eksystem med en sammanlagd 
yta på 59 ha, vilket precis räcker för ett hållbart eksystem. Se karta nedan. 
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Spridningsområden mellan ekmiljöerna. Från Callunas grönstrukturutredning. 
 
I planprogrammet föreslås ett antal riktlinjer såsom  

- Fortsatt exploatering bör ske genom utbyggnad i flera våningsplan eller på redan 
hårdgjorda ytor inom befintlig kvartersmark. 

- Dagvattenhantering inom kommunal mark sker genom utveckling av dagvattenstråk 
med öppna diken och dagvattendammar kombinerat med grönstruktur och gatumiljö. 
Inom kvartersmark kan dagvattenbehandling ske. 

- Fler vägar i öst-västlig riktning genom programområdet skapas. Satsningar på 
cykelvägar och kollektivtrafik. 

- Stockholmsvägen omvandlas till en stadsgata med lägre fart och trädrad i mittrefugen. 
 
Man konstaterar i planprogrammet att kraftiga bilköer kommer uppstå i området. Fler 
trafikåtgärder måste genomföras än vad som föreslås i planprogrammet. Trafikutredningen 
konstaterar också att trafiken ökar i hela Norrköping till följd av utökad handel i Ingelsta. 
 
År 2004 antog kommunen en handelspolicy som fastslår att handelssatsningar ska i första 
hand ske i stadsdelscentra, i andra hand i city och i tredje hand i externa köpcentra. 
Planprogrammets handelsutredning konstaterar att handel i stadsdelscentra och i city kommer 
att minska på grund av satsningarna i Ingelsta. Även handel i angränsande kommuner 
påverkas. 
 
Ett tidigare politiskt beslut finns om ”gröna entréer” till staden och en ekallé planterades från 
Stockholmsrondellen till Coop Ingelsta. Allén togs ner när cykelbanan nyligen byggdes. 
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Naturskyddsföreningens synpunkter 

Planens förslag att utöka handeln i Ingelsta går tvärt emot FN:s Globala mål, Nationella och 
Regionala miljömålet om Hållbar stadsutveckling. Utökad externhandel strider även mot 
målet i kommunens Översiktsplan för staden 2017 att biltrafiken inte ska öka ens om 
befolkningen ökar. 
 
Vi vill att handelspolicyn från 2004 följs. Utökade handelssatsningar ska enligt den inte ske i 
Ingelsta, utan i stadsdelscentra och i city. Vi vill värna handeln i stadsdelscentra och i city 
eftersom det totala trafikarbetet i kommunen behöver minska. Forskning visar också att 
handel i city och stadsdelscentra genererar betydligt högre omsättning i kommunen. Vi tycker 
det är helt felaktigt att ett av argumenten för utökad handel i Ingelsta är att det lockar 
konsumenter från andra kommuner. Det kan inte vara i Norrköpings intresse att öka sin 
handel på grannkommuners bekostnad. Dessutom ökar det mängden transporter, vilket strider 
mot miljömålen 
 
Grönstrukturen behöver planeras bättre för att värna Natura 2000-områdena och andra 
naturområden i området. Det behöver skapas korridorer för att binda samman ekmiljöerna. 
 
 
Stefan Arrelid 
Naturskyddsföreningen Norrköping 
Ordförande 
stefan.arrelid@telia.com tel 072-728 20 75 
     

 
 
Postmottagare 
Stefan Arrelid, Fjärdingstad Hestadback, 61029 Vikbolandet  
Information om Naturskyddsföreningen  http://snfnorrkoping.se/ 


