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Sammanfattning 
 
 
En miljöbedömning i enlighet med 6 kap. Miljöbalken har genomförts för detaljplanen Västra 
Hamnsidan, Spelhagen, då det befarades att detaljplanen kunde medföra betydande 
miljöpåverkan. Detaljplanens syfte är att utveckla området i Spelhagen för i huvudsak 
bostadsändamål med möjlighet till verksamheter mot torgyta och kaj. Planförslaget omfattar 
nyetablering av bostäder med varierande våningsantal. Våningshöjd är huvudsakligen 5-7 
våningar, men med enstaka karaktärsbyggnader upp till 10-16 våningar. Konsekvenser beskrivs 
för planförslaget, ett jämförelsealternativ och ett nollalternativ.  
 
Miljöbedömningsprocessen inleddes med att ta fram en avgränsning så att fokus blir på de 
miljöaspekter där det finns risk för betydande miljöpåverkan. Avgränsningen har beslutats i 
samråd 
med Länsstyrelsen i Södermanlands län. Utifrån avgränsning bedöms konsekvenser för 
stadsbild, kulturmiljö, geoteknik och skredrisk, förorenade områden, översvämningsrisk, vatten 
och buller samt störningar under byggtiden.  
 
Planförslaget bedöms vara positivt för stadsbilden då det möjliggör att fortsätta med den 
påbörjade stadsomvandlingen som pågår i Spelhagen. Stora förändringar bedöms för stadsbilden 
i och med att planförslaget möjliggör hög bebyggelse i vissa delar. Det bedöms dock inte 
medföra negativa konsekvenser då det sker i en stadsutveckling i Spelhagen som är separerad 
genom avstånd till  områden som är känsliga för hög bebyggelse. Små konsekvenser bedöms för 
kulturmiljö då delar av tidigare industrihistorisk bebyggelse behöver rivas. Den del av en äldre 
magasinsbyggnad som vetter med stora entréportar mot hamninloppet sparas. Det bedöms 
positivt att detta för kulturmiljön väsentliga värde kan bevaras.  
 
Planområdet har geotekniskt undersökts på en översiktlig nivå, och det finns stabilitets- och 
sättningsrisker i området. Noggrannare beräkningar behövs av stabilitets- och 
sättningsförhållandena. Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser som följd av att 
förekommande förorenade områden saneras. Det medför även positiva effekter och minskade 
risker för vattenkvaliteten i Stadsfjärden. Planområdet löper risk för översvämning dels till följd 
av dagvatten och dels av hög vattennivå i Stadsfjärden. Åtgärder behövs för att inte få problem 
med dagvatten och översvämningsskador på bebyggelse. Planförslaget medför att det skapas 
möjligheter för att utveckla ett område med moderna dagvattenlösningar med positiva 
konsekvenser för vattenkvaliteten i Stadsfjärden. Åtgärder behöver vidtas för att positiva 
effekter ska kunna uppnås.  
 
Bullerberäkningar visar att bostäder inte kommer att påverkas av buller från Hamnvägen. Det 
finns risk för bullerstörning vid bostäder som ligger nära verksamheter såsom restauranger och 
uteserveringar. Åtgärder bör fokuseras på att åstadkomma en god ljudmiljö inomhus samt 
tillgång till bullerdämpad sida. Buller från hamn för fritidsbåtar bedöms vara av mindre 
omfattning. 
 
Jämförelsealternativet ger i stora delar likande konsekvenser som planförslaget då även det 
omfattar utbyggnad av området med en stor andel bostäder. Tydligaste skillnaden är att 
alternativet inte innehåller högre bebyggelse varpå stadsbilden inte förändras utifrån sådana 
aspekter.  
 
Nollalternativet bedöms ge mer negativa konsekvenser då det innebär att svårigheter att fullfölja 
pågående omvandling av Spelhagen. Att inte utveckla området innebär att störningar från 
befintliga verksamheter kan kvarstå för närboende samt att det inte skapas möjligheter för 
saneringsåtgärder och en utvecklad dagvattenhantering för området. Det innebär att miljörisker 
kvarstår med risk för utlakning av föroreningar samt påverkan på närliggande vattenrecipienter 
från dagvatten.  
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Planförslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på något riksintresse och planförslaget 
bedöms ge positiva effekter för möjligheten att klara miljökvalitetsnormer för vatten i 
närliggande vattenförekomster.  
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1 Inledning 
 
Klövern Strand AB har planer på att utveckla aktuellt område i Spelhagen, Nyköping, för i 
huvudsak bostadsändamål med möjlighet till verksamheter mot torgyta och kaj.  
 
Stadsdelen Spelhagen ligger väster om Nyköpingsåns utlopp i Stadsfjärden och söder om 
Hamnvägen. Det område som aktuellt planförslag berör omfattar den yttre delen av Spelhagen 
mot Stadsfjärden. Planområdet ligger mellan befintlig småbåtshamn i söder och nybyggda delar 
med bostäder och blivande Sörmlands museum i norr.      
 
Utveckling av området är en fortsättning på den utveckling av båda hamnsidorna som har pågått 
de senaste åren med en omställning från tidigare industriella verksamheter till större inslag av 
bostäder, besöksmål och arbetsplatser. Området är den sista delen i omställningen av de båda 
hamnsidorna där större bostadsbebyggelse har utvecklats på särskilt den västra hamnsidan. 
Större insatser har gjorts med kajrenoveringar och i övrigt insatser för att öka attraktiviteten i 
området. Nyköpings kommuns fördjupning av översiktsplan anger Spelhagen för utveckling av 
skola, kontor, handel och bostäder, och området är en del i att fullfölja översiktsplanens 
intentioner för stadsutveckling.  
 
Det har förekommit hamnverksamhet i området sedan 1700-talet, då en ränna muddrades från 
havet via fjärdarna in till Nyköping. Under 1800-talet innan stambanan byggdes ut fanns det 
reguljär sjöförbindelse mellan Nyköping och Stockholm. För att kunna konkurrera med den 
nybyggda hamnen i Oxelösund i slutet av 1800-talet förbättrades Nyköpings hamn med en ny 
svängbro, nytt hamnkontor och ett nytt tullhus. Efter andra världskriget när Sveriges ekonomi 
kom igång blev hamnen en viktig plats där ANA bedrev sin import av bilar och bildelar, 
Lantmännens centralförening hade spannmålslager på västra hamnsidan samt Södermanlands 
skogsägareförening. Den nuvarande kajen på östra hamnsidan byggdes 1926 och 1948 
fördjupades farleden till 6 meter och breddades till 30 meter. I början av 1980-talet hade 
hamnmagasinen fortfarande sin ursprungliga funktion, men i samband med Nyköpings 800-
årsjubileum 1987 omvandlades östra hamnsidan till ett besöksområde för människor med café- 
och restaurangverksamheter i de gamla magasinen, samt att tur- och fritidsbåtar kan lägga till.  
 
 
2 Miljöbedömning 

2.1 Behovsbedömning 

 
När en ny plan ska upprättas ska den enligt lagstiftning genomgå en behovsbedömning där det 
bedöms om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om planen antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska den genomgå en miljöbedömning och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas, där den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 
 
En behovsbedömning genomfördes i september 2016 (daterad 2016-09-15) vid framtagande av 
detaljplan för Spelhagen 1:7, 1:4 m.fl. (Västra Hamnsidan). Behovsbedömningen fastställde risk 
för betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning för området skulle tas 
fram. Inom ramen för behovsbedömningen har bedömningar gjorts kring vilka miljöaspekter 
som MKB ska hantera och utgör därför underlag för en saklig avgränsning av MKB. 
Miljöbedömning för Västra Hamnsidan tas fram så att detaljplaneläggning kan baseras på gjord 
miljöbedömning och förslagna skadeförebyggande åtgärder. 

2.2 Samråd 

 
Samråd är en viktig del av miljöbedömningsprocessen. Ett flertal samråd med myndigheter, 
med berörda och med allmänhet ingår i processen. En avstämning med Länsstyrelsen 
genomfördes vid framtagandet av behovsbedömningen. Samråd med Länsstyrelsen är en viktig 
del vid avgränsning av vilka miljöaspekter som ska behandlas i MKB.  
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Ett allmänt samråd om detaljplanen genomförs när detaljplaneförslag går ut på samråd. Sådant 
samråd omfattar även samråd om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. 

2.3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen är det huvuddokument som ska upprättas inom 
miljöbedömningen där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. Syftet 
med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och 
hushållning med naturresurser. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av effekter 
på människors hälsa och miljön. Arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning ska integreras 
med den övriga planeringsprocessen för att på så sätt tidigt kunna identifiera konflikter mellan 
olika intressen samt att möjligheterna till att finna miljöanpassade lösningar ökar så att en 
hållbar utveckling främjas. 
 
Flera tekniska underlagsutredningar har tagits fram och utgör underlag till MKB.  
 
 
3 Avgränsning 
 
För att nå syftet med en miljöbedömning ska miljökonsekvensbeskrivningen behandla den mest 
betydelsefulla påverkan på människa och miljö som planens genomförande kan antas medföra. 
Inom ramen för en miljöbedömning skall därför innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen 
avgränsas, dels geografiskt och sakligt och dels tidsmässigt. Där påverkan på de olika 
aspekterna i en första bedömning kan te sig osäkert, tas dessa aspekter med för en fortsatt 
bedömning i miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.1 Tidsmässig 

 
Bedömningen av miljökonsekvenser sker utifrån en fullt ianspråktagen plan. Bedömningen 
anger de långsiktiga konsekvenserna som detaljplanen kan ge till områdets omgivningar; hur 
mänskliga aktiviteter ur ett långsiktigt perspektiv kan påverka de aspekter som ska 
miljöbedömas i MKBn.  

3.2 Geografisk 

 
Den geografiska avgränsningen kan göras i olika nivåer. Miljöaspekter bedöms dels inom berört 
detaljplaneområde och dels på omgivningarna. Buller kan behöva bedömas i samband med 
närliggande kvarter och vattenmiljöer finns i anslutning till detaljplaneområdet. Detta innebär 
att konsekvenser bedöms såväl inom planområdet som i närområdet. 

3.3 Saklig 

 
Enligt miljöbalken ska MKBn innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma. Den sakliga avgränsningen tar sin utgångspunkt ifrån 
behovsbedömningen för detaljplanen. Följande miljöaspekter bedöms vara av vikt att beakta 
inom 
ramen för MKB-arbetet: 
 

- Markföroreningar, deponigas och miljöfarlig verksamhet 
- Geologi, geoteknik och skredrisk 
- Översvämningsrisk 
- Grundvatten 
- Dagvatten 
- Gestaltning, landskaps- och stadsbild 
- Buller 
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Avgränsningen omfattar påverkan på riksintresse för kulturmiljövården samt naturvården och 
friluftslivet. Riksintresse för kulturmiljövården berör Nyköping (D57) och Arnö 
Kungsladugården (D56).  
 
Avgränsningen omfattar påverkan på vattenkvaliteten i Stadsfjärden vilket berör 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
 
4 Förutsättningar 
 

4.1 Planförhållanden 

 
Området ingår i en detaljplan som täcker hela Spelhagenområdet antagen 1976 (P76-3). För 
området mellan småbåtshamnen och Spelhagsvägen finns en antagen detaljplan (P05-51). Även 
den gällande planens syfte är att skapa byggrätter för bostadsbebyggelse tillsammans med 
kontor och handel m.m. I gällande plan är våningsantalet satt till 1-4 våningar.  
 

  
Figur 1. Gällande detaljplaner.  
 
I områdets nordöstra del finns den gällande planen (P95-14), och berör bebyggelse som tidigare 
bland annat utgjorde industrilokalerna där ANA tidigare mottog billeveranser från till hamnen 
ankommande fartyg. Syftet i gällande plan var att ge förutsättningar för kulturell och publik 
verksamhet i området, då det planerades för ett Östersjöcentrum i lokalerna.  
 
En ny detaljplan tas fram då det inte längre är aktuellt med ett Östersjöcentrum samt för att 
tydligare möta nya behov för disposition av bostadsbebyggelsen, som fullföljer den påbörjade 
omdaningen av västra hamnsidan. 
 
För Nyköpings stad finns en fördjupning av översiktsplan1 som är ett vägledande dokument där 
kommunen på ett övergripande plan redogör hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.  
 
 

                                                      
1 Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta. Nyköpings kommun, 2013.   
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4.2 Riksintressen 

 
Med riksintresse avses ett område, en plats eller enstaka objekt som anses vara viktigt ur 
nationell synvinkel. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintressets värden. I planområdets närhet finns flera riksintressen att 
beakta; kulturmiljö, naturvård, friluftsliv och Natura 2000.  
 

 
Figur 2. Förekommande riksintressen för kulturmiljövård, naturmiljö och friluftsliv samt Natura 2000 vid 
Kilaån/Svanviken.  
 
Riksintresse för kulturmiljö, Nyköping. D57  
 
Nyköpings stad är angett som riksintresse med motiveringen ”Residensstad som utgjort ett 
viktigt politiskt maktcentrum sedan medeltiden.  Som huvudort i Karl IX:s hertigdöme 1568-
1622 utvecklades staden till ett av landets första industriella centra.  Stadsmiljö präglat av 
konsekvent genomförd reglering vid 1600-talets mitt, låg bebyggelse och industrianläggningar 
från skilda tider.”2 Riksintresset omfattar centrala Nyköping där områden som väster, öster, 
perioden, delar av Isaksdal, Allahelgona och Nyköpingshus ingår. Området för den i 
miljöbedömningen aktuella detaljplanen ligger strax utanför område för riksintresse. 
 
Kunskapsunderlaget3 för riksintresset uttrycker mål för att bevara riksintresset enligt följande; 
 
Bevara Nyköpings karaktär av småstad med dess tydliga historiska prägel. De fysiska uttrycken 
för Nyköpings utveckling från medeltidsstad via 1600-talets rutnätsstad till en av sent 1800- tal 
och tidigt 1900-tal präglad småstad ska bevaras och vara avläsbara. Området kring ån, med 
kringliggande grönska, dess fall, broar och kringliggande byggnader förmedlar stadens 
tidsdjup och utgör känsliga miljöer som ska fortsätta att brukas. De olika stadsplanerna med 
rötter i olika tider ska kunna upplevas och utvecklas så att de fortsätter att utgöra ramar för 
sina respektive områden. Den för varje område karaktäristiska bebyggelsen ska behålla sin 
prägel och skalmässiga förhållanden.  
 
Riksintresse för kulturmiljö, Arnö, Stora Kungsladugården. D56  
 
Stora Kungsladugården, är angett som riksintresse med motiveringen ”Odlingslandskap präglat 
av Kungsladugården, som sedan medeltiden tillhört Nyköpingshus, och som har kvar sin 
ursprungliga avgränsning mot staden”. 
 

                                                      
2 Länsstyrelsen Södermanlands län 2013-05-16 
3 Kunskapsunderlag för riksintressen, Länsstyrelsen Södermanlands län. 
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Riksintressets värden är Kungs- och herrgårdsmiljöerna som dominerar det öppna 
odlingslandskapet, med en tydlig, historisk betydelsebärande gräns mot staden, vilket ger höga 
miljöskapande värden. Nyköpings stadssiluett med bl.a. Nyköpingshus i öster, med 
jordbrukslandskapet i förgrunden, förtydligar det ålderdomliga och ömsesidiga sambanden 
mellan stad och land. 
 
Enligt kunskapsunderlaget för riksintresset ska stadsfronten fortsatt vara tydligt avgränsad och 
hålla en låg stadssiluett. Ny bebyggelse underordnas befintlig bebyggelses placering, struktur 
och utformning. De höga historiska byggnaderna, bl.a. Nyköpingshus och stadens kyrkor, ska 
fortsatt dominera stadens siluett. 
 
Riksintresse för friluftsliv, Nyköpingsån, D5 
 
Nyköpingsån är angiven som riksintresse för friluftsliv. Ån har särskilt goda förutsättningar för 
fritidsfiske, kanoting och positiva upplevelser/naturstudier. Artrikedomen avseendefiskarter är 
stor och öringfisket är särskilt känt.  
 
Riksintresse för naturmiljö, Nyköpingsån, NRO 04-37 
 
Nyköpingsån är angiven som riksintresse för naturmiljö. Ån hyser stor artrikedom, med bland 
annat lax, havsöring, färna, vimma och nissöga. Även den rödlistade tjockskaliga målarmusslan 
förekommer.  
 
Natura 2000 och riksintresse för naturmiljö 
 
Lindbacke, Svanviken och Kilaån är klassade som riksintresse för naturvård genom att de är 
avsatta som Natura 2000-områden. Områdena är avsatta som Natura 2000-områden till följd av 
deras höga naturvärden i form av stor variation i livsmiljöer samt artrik och särskilt skyddsvärd 
flora och fauna. Kilaån avvattnar ett område från Kolmårdens skogar, längs dalgångens 
åkermarker och sträcker sig ut till Östersjön. Kilaån har mycket höga naturvärden och visar upp 
en hög diversitet både för flora och fauna. Det är det artrikaste vattendraget i Södermanland 
avseende sötvattenmusslor, med flera sällsynta och ovanliga arter. Planområdet i Spelhagen 
ligger vid inloppet till Kilaån.  
 
Riksintresse för yrkesfiske 
 
Stadsfjärdarna utgör riksintresse för yrkesfiske, vilket berör vattenområden utanför 
planområdet.  
 
Riksintresse för kust och skärgård  
 
Syftet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och 
vattenområdena inom kust- och skärgårdsområdet. Exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter. Den sistnämnda förutsättningen gäller för detaljplanen varför riksintresset 
inte bedöms närmare i MKB.  
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5 Alternativredovisning 

5.1 Nollalternativ 

 
Nollalternativet innebär att den nya detaljplanen för västra hamnområdet inte antas. Detta 
innebär att de i planförslaget planerade utbyggnaderna och andra förändringar inte kommer att 
genomföras.  
 
Nollalternativet innebär som helhet att området behåller dagens karaktär med parkeringar och 
parkytor ned mot befintlig småbåtshamn och att de tidigare industrilokalerna i områdets norra 
delar blir kvar i nuvarande omfattning. Sannolikt kommer byggnader användas på liknade sätt 
som har gjorts de senaste åren, i form av kontor- och byggverksamhet.  
 
I nollalternativet förutsätts även den befintliga drivmedelsstationen för fritidsbåtar att kvarstå 
(båtmacken).  
 

 
Figur 3. Nollalternativet innebär att befintliga byggnader och verksamhet fortgår i området. Båtskjul och 
parkeringar kvarstår i strandnära läge, tidigare industrilokaler kvarstår och en skarp övergång kvarstår 
till nya bostadskvarter norr om planområdet. 
 

5.2 Planförslag  

 
I planförslaget ligger tonvikten på utveckling av bostäder med högre exploateringsgrad än i 
gällande detaljplaner. Planförslaget ger en våningshöjd på i huvudsak 5-7 våningar på planerad 
bostadsbebyggelse.  Enstaka karaktärsbyggnader tillåts bli högre, upp till 10-16 våningar. 
Planen föreslår en samlad kvartersstruktur med en variation i byggnadshöjder. Kajer eller 
bryggor anläggs utmed stranden för att möjliggöra ett tydligt stråk för strandpromenad. Utmed 
Spelhagsvägen mellan planerade kvarter i planen möjliggörs för ett parktorg. 
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Figur 4. Aktuellt planförslag ger möjlighet för utveckling av området med tydlig kvartersstruktur.  

5.3 Jämförelsealternativ  

 
Jämförelsealternativet innebär att området utvecklas i enlighet med nu gällande detaljplaner. För 
området finns idag två gällande detaljplaner, vilket har redogjorts för under punkt 4.1.  
 
Det är dels gällande detaljplan (P05-51) som innebär att parkytor och parkeringsytor mellan 
Spelhagsvägen och småbåtshamnen får utvecklas för bostadsbebyggelse tillsammans med 
kontor och handel. I området är våningsantalet satt till 1-4 våningar.  
 

 
Figur 5. Gällande detaljplan (P05-51) som ger möjlighet för utbeckling av bostäder, kontor och handel 
m.m. i de strandnära södra delarna av området. Området motsvarar kvarter 2 och 3 i aktuellt 
planförslag.  
 
Den andra detaljplanen är (P95-14) som berör befintliga verksamhets- och kontorslokaler i 
ANAs tidigare industrilokaler. Där finns möjlighet för utveckling av kulturell och publik 
verksamhet, då det tidigare planerades för ett Östersjöcentrum. Den typen av verksamhet är inte 
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längre aktuell för lokalerna och nollalternativet bedöms därför främst innebär att nuvarande 
verksamhet fortsätter, d.v.s. kontor- och  byggverksamhet.  
 

 
Figur 6. I gällande plan ges möjlighet för kulturell och publik verksamhet i de befintliga större 
byggnaderna på platsen. Området motsvarar kvarter 1 i aktuellt planförslag.     
 
6 Miljökonsekvenser 
 

6.1 Stadsbild och kulturmiljö 

6.1.1 Nuläge 

 
Spelhagen, Nyköping, på västra hamnsidan är ett äldre industri- och verksamhetsområde i 
förvandling i riktning mot ökad stadsmässighet med bostadsbebyggelse och publika ändamål. 
Kulturhistorien är idag synlig i dagens bebyggelse i Spelhagen. Huvuddelen av ANAs 
industrilokaler låg på en grannfastighet till planen, där uppförande av nytt länsmuseum nu 
pågår. Ny byggnad för länsmuseet bygger vidare på höjder och skala på de tidigare 
industrilokalerna, men med ett annat uttryck i material och tidsuttryck.   
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Figur 7. Nytt länsmuseum till höger i bilden. Ny byggnad uppförs, som utgår från uttrycket i ANAs 
tidigare industrilokaler. 
 
Inom planområdet finns bebyggelse som ingick i flödet för ANAs billeveranser som ankom 
sjövägen. Billeveranserna ankom till det södra hamnmagasinet, vilket är en byggnad som 
uppfördes under 1940-1950-tal. Hamnmagasinet har fasader av tegel och tak av plåt. 
Byggnadsytan är ca 1440 kvm och ca 7 meters rumshöjd. Byggnaden har stora portar mot 
hamnsidan som möjliggjorde mottagande av stora leveranser in i magasinsbyggnaden. 
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde genom sitt uttryck och karaktär samt att den i förening 
med andra strukturer i Spelhagen kan visa upp områdets industrihistoria och logistiska flöden i 
verksamheten. Betydelsefulla byggnader har betydelse för helhetsbilden och möjligheten att 
visa upp Spelhagens historia, vilket har särskild betydelse i och med länsmuseets lokalisering i 
områden. Möjligheten att skildra platsen för länsmuseets placering i ett vidare perspektiv har 
betydelse för museets verksamhet.     
 
Magasinsbyggnaderna norr därom är mer sentida, och uppförda 1978. Det är en 1-
våningsbyggnad som har använts som lager, butik och industrilokal. Den magasinsbyggnaden 
bedöms vara av mindre värde. Magasinet har inte heller sin ursprungliga karaktär då den på 
senare tid har kompletterats med en takutbyggnad.  
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Figur 8. Till vänster ses Hamnmagasinen från 1940-1950-tal där ANAs billeveranser ankom sjövägen. 
Till höger ses Hamnmagasinen från 1978, med senare komplettering av takutbyggnad.  
 

 
Figur 9. Stadssiluett vid ankomst sjövägen. 
 
Betydelsefulla stadsbilder och utblickar idag kan beskrivas utifrån några olika principer. Dels 
finns stadsvyn vid ankomst sjövägen. I vyn från sjön är den tidigare silobyggnaden, som numera 
är omgjord till bostäder, en tydlig karaktär bland den övriga bostadsbebyggelsen och den äldre 
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industribebyggelsen. Nyköpings hus har historiskt varit en tydlig byggnad i blickfånget, men 
kan idag endast anas i vissa begränsade siktlinjer till följd av ny bebyggelse som har tillkommit 
i området under åren. 
 
Ett annat sammanhang är stadsbilden inom hamnområdet med den västra och östra hamnsidan i 
sitt samspel. Här finns äldre bebyggelse i form av restauranger främst på hamnens östra sida och 
en framväxande ny bostadsbebyggelse, främst på den västra hamnsidan. I hamnområdet 
samspelar även den äldre industribebyggelsen, vilket gör att byggnader av olika karaktär och 
tider ingår i uttrycket  på platsen. 
 
I Spelhagen på västra hamnsidan finns en del skarpa övergångar mellan den tidigare 
industribebyggelsen och den nya bostadsbebyggelsen som är under framväxande i enlighet med 
de strukturella planerna för Spelhagenområdet. Det innebär att det idag blir en splittrad 
stadsmiljö och skarpa kontraster mellan boendemiljöer och pågående verksamheter i storskaliga 
byggnader. Detta åtgärdas allteftersom området etappvis byggs ut.  
 

 
Figur 10. Det är idag i området skarpa konstraster mellan den nya stadsutvecklingen under framväxt och 
de tidigare verksamhetslokalerna. Nya bostäder kontra magasinsbyggnad i vänstra bilden. Länsmuseum 
under framväxt och nya bostäder i tidigare silo kontra verksamhetslokaler i bilden till höger.  

6.1.2 Konsekvenser nollalternativ 

 
I nollalternativet sker ingen förändring av bebyggelsen i området. Det innebär att planområdet 
inte kan utvecklas i linje med den pågående omvandlingen av hamnområdet. Utifrån stadsbild 
bedöms nollalternativet få negativa konsekvenser då den påbörjade omvandlingen av 
hamnområdet och Spelhagen inte kan avslutas på avsett sätt. Det innebär att skarpa kontraster 
mellan nytillkommen bostadsbebyggelse och planområdets stora industrilokaler kommer att 
kvarstå även framöver. Konsekvenser består i att strukturen blir otydlig för området och att 
boendemiljöer och publika miljöer ska samsas med pågående bygg- och lagerverksamheter. 
Området kan upplevas som splittrat och anpassningar för nya ändamål och tänkt framtida 
användning av Spelhagenområdet kan inte fullföljas.  
 

6.1.3 Konsekvenser planförslag 

 
Planförslaget innebär att området kan exploateras i enlighet med övrig omvandling av 
hamnområdet och Spelhagen. Det innebär att området fylls med funktioner som stärker 
stadsutvecklingen med bostäder, ökad tillgänglighet och ett ökat folkliv. Planförslaget ger 
möjligheter att variera byggnadshöjder och bygga vidare på de värden som håller på att 
utvecklas för hamnområdet som helhet. Planförslaget kan minska barriärer och ge tryggare och 
mer samspelande platser i området. Det ges även möjlighet att göra goda anpassningar mellan 
planområdet och närliggande bebyggelse och gaturum. De skarpa kontraster som idag finns 
mellan olika typer av bebyggelse kan förändras, vilket bedöms som mycket positivt. 
Planförslaget bedöms mot bakgrund av dessa beskrivningar som positivt för stadsbilden i 
området då det är en del i att slutföra en pågående stadsdelsutveckling.  
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Att delar av det södra hamnmagasinet kan tillvaratas och utvecklas bedöms som positivt. Det 
magasinet bedöms ha särskild betydelse för förståelsen för områdets historia med sin front och 
stora portar mot hamnen. Att kunna bevara och synliggöra det logistiska flödet i tidigare 
industriverksamhet bedöms som positivt för möjligheten att bevara väsentliga uttryck av 
kulturhistorien i området. Den västra delen av magasinet tas bort, vilket innebär att bygganden 
inte bevaras i sin ursprungliga form. Det medför vissa negativa konsekvenser för denna 
historiska byggnad, men betydelsen bedöms vara begränsad då det är fronten mot hamnen som 
har störst betydelse för förståelsen av den historiska industriverksamheten. Det är även positivt 
att bryta upp skalan och minska barriäreffekter så att gångstråk genom kvarteren kan 
möjliggöras.   
 
Annan äldre verksamhetsbebyggelse som planeras att tas bort bedöms vara av mindre betydelse.  
 
Utifrån stadsbild bedöms planförslaget vara i enlighet med den pågående stadsutvecklingen av 
Spelhagen och hamnområdet med ökat inslag av bostäder och folkliv. Sammantaget bedöms 
planförslaget ge stora positiva konsekvenser genom den stadsmässighet som åstadkoms, med 
variation i byggnadshöjder, minskade barriäreffekter, anpassningar av gaturum och 
tillgängliggörande av en vattennära plats i staden. Att Spelhagen, som nu transformeras till en 
attraktiv besöks- och boendestadsdel, frigörs från flera byggverksamheter är positivt för att 
kunna möta krav på en anpassad och trygg besöks- och boendemiljö.     
 
Skalmötet bedöms fungera väl i området då högre bebyggelse är strategiskt placerad. En högre 
byggnad (10 vån) är planerad vid inloppen till Nyköpings hamn, vilket innebär att en 
karaktärsbyggnad kan tydliggöra ankomsten till Nyköping sjövägen. Från sjön utmanas inga 
andra betydelsefulla siktlinjer eller karaktärsbyggnader. Silon förblir en tydlig 
karaktärsbyggnad. Området norr om planområdet skymmer idag i huvudsak Nyköpingshus sett 
från sjön, och planerad bebyggelse inverkar inte negativt på de begränsade siktstråk mot 
Nyköpingshus som återstår. En högre byggnad är även planerad i korsningen 
Tolagsgatan/Spelhagsvägen (10 vån) respektive en byggnad i västra delen i planområdet (16 
vån).   
 
Den högre bebyggelsen kommer att synas på håll över Nyköping, och innebär en stor förändring 
av stadsbilden i Nyköping. Förändringen bedöms inte medföra negativa konsekvenser då det är  
en fortsättning på en sentida förändring av stadsbilden i Nyköping där högre bebyggelse har 
tillkommit på vissa platser under de senaste åren, t.ex. ”silon” och högre punkthus vid Rosvalla. 
Planområdet och de planerade högre byggnaderna inom detaljplanen är tydligt åtskilda från 
värden som ingår i de aktuella riksintressena för kulturmiljö. Ett betydelsefullt område för 
riksintressena är området invid Nyköpingshus, som utgör ett historisk viktig plats. Planförslaget 
bedöms inte utmana upplevelsen av stadsbilden kring Nyköpingshus eller på annat sätt påverka 
riksintresset. Både Nyköpingshus och andra historiska platser kommer även fortsättningsvis ha 
ett tydligt uttryck i stadssiluetten.    
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Figur 11. Vy från sydost. Variation i planerad bebyggelse för väl utvecklad stadsmiljö. 
 
 

 
Figur 12. Vy från bron. 
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Figur 13. Vy från öster.  
 

 
Figur 14. Vy från söder.  
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Figur 15. Elevation mot öster. Avstånd och höjder gör att bebyggelsen inte inverkar negativt på silon som 
solitär byggnad i stadsbilden. 
 

6.1.4 Konsekvenser jämförelsealternativ 

 
Även jämförelsealternativet har positiva konsekvenser för stadsbilden, då det möjliggör en 
utveckling av Spelhagen som besöks- och bostadsområde. Jämförelsealternativet har högre 
inslag av publik verksamhet genom att det i den norra plandelen möjliggörs för 
besöksverksamheter. Befintliga industri- och magasinslokaler skulle kunna tas tillvara vid 
utveckling av sådan verksamhet. I jämförelsealternativet finns därför ytterligare möjlighet att ta 
tillvara kulturhistorisk bebyggelse. Samtidigt möjliggör inte jämförelsealternativet att bryta ned 
skalan i området i och med att stora verksamhetslokaler sparas i sin helhet, vilket medför 
kvarstående barriäreffekter i området.  
 
I jämförelsealternativet blir bebyggelsen som högst fyra våningar, och förändrar därmed inte 
Nyköpings stadssiluett.   
 

6.1.5 Åtgärdsförslag 

 
Det är betydelsefullt att området tar vara på och synliggör historiska kopplingar där tidigare 
funktion för magasinsbyggnad är intressant värde. Det mest betydelsefulla värdet är att en 
utveckling av området synliggör magasinets funktion för ANAs billeveranser och vidare 
logistiskt flöde till ANAs huvudbyggnad (blivande länsmuseum).  
 

6.2 Geologi, geoteknik och skredrisk 

6.2.1 Nuläge 

 
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts för den södra delen av planområdet4. 
Undersökningen visar att större delen av området är uppfyllt med varierande mäktighet. 
Mäktigheten av fyllningen ökar österut mot hamninloppet och varierar mellan 0,5 och 2 m. 
Fyllningen består till stora delar av blandade massor med bland annat grus, sand, silt och lera 
med inslag av gyttja och trärester. Fyllningen vilar på mäktiga lager av finsediment. Närmast 
under finns ett lager av gyttjig lera, med inslag av växtdelar. Mäktigheten är 1 till 2 m. Under 
detta förekommer finsediment med en mäktighet på mer än 30 m. Överst utgörs finsedimenten 
av lös lera som mot djupet blir fastare och troligen övergår i siltig lera eller ren silt.  
 
Sättningsrisker har utretts för området, och visar att det finns risk för sättningar även vid ringa 
last, på grund av den stora lermäktigheten.  
 
Kartläggningen enligt ovan kan antas vara i huvudsak likande för hela det aktuella planområdet. 
De geotekniska förhållandena har även konstaterats vara liknande för den grannfastighet där 
nytt länsmuseum nu är under uppförande. I det området konstaterades behov av pålning för 
grundläggning.     
                                                      
4 Sweco VBB, 2003.  



Sida 21 av 39 
 

6.2.2 Konsekvenser nollalternativ 

 
Utförda beräkningar visar att området har tillfredsställande stabilitet vid nuvarande 
förhållanden. Inga konsekvenser bedöms för nollalternativet, och några geotekniska åtgärder 
erfordras inte för befintlig bebyggelse och verksamhet.  

6.2.3 Konsekvenser planförslag 

 
Utifrån tidigare utförd geoteknisk undersökning antas att pålning erfordras för föreslagen 
bebyggelse för att erhålla en godtagbar grundläggning utifrån de geotekniska förhållandena på 
platsen. Utförd utredning visar att pålarna kommer behöva skarvas och förväntas bli längre än 
30 m.   
 
Noggrannare beräkningar behövs för stabilitetsförhållandena. Det kan finnas risk för skred, 
särskilt i de strandnära delarna. Erforderlig säkerhetsfaktor behöver fastställas för markområden 
som planläggs med markanvändningen nyexploatering.  
 
Inom områden med lös lera föreligger risk för att skadliga sättningar uppstår om marken 
belastas med högre laster. Markens sättningsegenskaper behöver studeras mer i detalj för att 
genomföra anpassningar så att en acceptabel sättningssituation kan erhållas inom området. En 
sättningsutredning bör utföras för att klarlägga kvarvarande sättningar av befintlig fyllning, 
bedömning av tillkommande sättningar av byggnadslast och eventuell ny last.  
 
Det är av stor betydelse att geotekniska förhållanden och grundläggning klarläggs i tillräcklig 
omfattning, så att risker för skred och sättningar kan minimeras.  

6.2.4 Konsekvenser jämförelsealternativ  

 
Noggrannare beräkningar av stabilitets- och sättningsförhållandena behövs även för 
jämförelsealternativet, då jämförelsealternativet innebär att de södra delarna av planområdet 
innehåller nyexploatering med ny bebyggelse.   

6.2.5 Åtgärdsförslag 

 
Detaljerad geoteknisk undersökning erfordras inför exploateringen och bör omfatta precisering 
av stabilitets- och sättningsförhållandena, så att ny bebyggelse kan grundläggas utifrån områdets 
geotekniska förhållanden.   

6.3 Förorenade områden 

6.3.1 Nuläge 

Marken inom det aktuella planområdet har undersökt vid flera tillfällen med avseende på att 
bedöma eventuell förekomst av föroreningar. 
 
Sweco (2003) utförde en översiktlig undersökning i två etapper. Undersökningen konstaterade 
att det förekom polycykliska kolväten (PAH) på flertal ställen. Under 2004 utfördes det därför 
en noggrannare undersökning av Sweco för att avgränsa förekomsten av PAH i marken och 
göra en mängdbedömning inför en eventuell sanering. Undersökningen av 47 rutor à 10x10m 
utfördes på 2 djupnivåer och resultatet visas i figur 16. 
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Figur 16. Ytor där det påträffats PAH som överstiger KM. PAH i ytlig jord 0-0,4 m orange färg och PAH 
i något djupare jord 0,4-0,8 m visas i röd färg. Markerad fyrkant visar rutor med högst föroreningsnivå. 
 
I den östra delen påträffades det en dieselförorening i marken, en avgränsning kunde inte göras 
då det fanns elkablar inom det aktuella området. 
 
Ramböll (2011) utförde en miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Väster 1:1, 
Spelhagen 1:3, 1:4 samt 1:5. Provtagning utfördes av både jord-, grundvatten och sediment. 
Fyllningen verkade i stort sett ren och föroreningen finns främst i den naturligt avsatta organiskt 
rika jordlagret på 0,5-0,7 (1,0) m djup. Marken är förorenad av PAH och metaller såsom As, 
Cd, Co, Cu, Hg och Pb i varierande grad. Flertalet ytor behöver enligt Ramböll saneras och 
figur 17 visar en översikt över mark som behöver åtgärdas.  
 

 
Figur 17. Områden som behöver saneras enligt Ramböll, 2011. Schaktdjup per omåde. Område 1 och 
4:1m, område 2:0,5m, Område 3:1,5m. 
 
Fastigheten Spelhagen 1:7 undersöktes i några få punker av Structor (2016). Ett grundvattenrör 
sattes och markprover analyserades. I markproverna förekom förhöjda halter bly och PAH på 
1,2-1,5 m djup.  
 
De förhöjda halterna PAH är sannolikt knutna till de organiskt rika naturligt avsatta sedimenten. 
PAH kan både ha ett naturligt och antropogent ursprung.  
 
Undersökningarna utförda i den norra delen av planområdet, visar att föroreningsgraden här är 
ringa och att en stor del av de befintliga fyllnadsmassorna kan återanvändas och att behovet av 
efterbehandling av den underliggande naturligt avsatta jorden också är liten. 
Provtagningspunkterna är dock få och för att avgränsa eventuella åtgärder rekommenderas att 
området undersöks ytterligare innan byggstart eller i förbindelse med schakt i området då stora 
delar är täckta av byggnader.  
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Vid undersökning av fastigheten norr om planområdet (Spelhagen 1:6) visade sig marken vara 
kraftigt förorenad av tjärindränkt bärlager (Vectura, 2010), enligt J&A, 2014 förekom det stora 
mängder kreosotasfalt och kreosot uthälld över grus/sand. Denna typ av förorening har inte 
noterats i undersökningarna som utförts inom planområdet, men det bör noteras att planområdet 
angränsar till området som ansågs vara kraftigt förorenat och som sanerats. 
 
Det har vid undersökningarna inte påträffats gas inom undersökt område och det förekommer 
inte känd bildning av gas i marken då marken inte innehåller organiskt material i någon större 
omfattning och det har inte påträffats deponiliknande material. Det finns en känd deponi >200 
m väster om planområdet där det förekommer metangas. Gas kan transporteras >150m och det 
kan finnas risk för transport av gas till området även om det inte är sannolikt. Det innebär att 
man byggnadstekniskt bör bygga gassäkert motsvarande som för radongas. Detta medför att 
grundläggning och genomföringar såsom vatten och avlopp samt fjärrvärmerör etc. behöver 
vara täta För mer information hänvisas till gasutredningsrapport (Tyréns, 2009). 
 

6.3.2 Konsekvenser nollalternativ 

Vid ett nollalternativ sker inga förändringar av markförhållandena. Det förekommer 
föroreningar i marken och det kommer inte att ske en efterbehandling av dessa. I dagsläget 
förväntas det inte förekomma någon tydlig miljöpåverkan av föroreningarna då undersökningar 
av grundvattnet tyder på att det inte sker någon större utlakning av föroreningarna. Ett undantag 
kan vara den icke avgränsade dieselföroreningen som skulle kunna påverka vattenkvalitén i 
Stadsfjärden. 
 
Vid framtida havsnivåhöjningar och vid eventuella översvämningar skulle föroreningarnas 
rörlighet kunna öka, med risk för att föroreningarna lakar ut till Stadsfjärden. 

6.3.3 Konsekvenser planförslag 

Det aktuella planförslaget avser en högre exploateringsgrad än gällande detaljplan och 
byggnader kan vara på 5-7 våningar och enstaka tillåts vara upp till 10-16 våningar. 
 
Föroreningarna som finns i området överstiger delvis riktvärdet för känslig markanvändning 
vilket innebär att det finns behov för efterbehandling av marken för att kunna använda området 
till bostäder. 
 
I förbindelse med exploatering av området och nybyggnation av bostäder åtgärdas en stor del av 
föroreningarna. Det innebär att mängden föroreningar inom området kommer att minskas och 
att det på sikt blir mindre risk för spridning av dessa till Stadsfjärden.  
 
Vid framtida havsnivåhöjningar och eventuella översvämningar minskar risken för spridning av 
föroreningarna till ytvattnet. 

6.3.4 Konsekvenser jämförelsealternativ  

 
Den gällande detaljplanen ger också möjlighet för utveckling av bostäder, kontor och handel, 
men med lägre exploateringsgrad och våningsantalet är satt till 1-4 våningar. 
 
Efterbehandling bör ske av förorenad jord, som kan påverka vattenkvalitén i Stadsfjärden. 
Eventuella miljökonsekvenser vid utveckling av området enligt gällande detaljplan blir snarlik 
den för den nya föreslagna detaljplanen.  
 

6.3.5 Åtgärdsförslag 

I förbindelse med exploatering behöver förorenad jord åtgärdas. Styrande för en framtida 
sanering är framförallt förekomsten av PAH. Metaller har endast påträffats i några få borrhål. 
Det finns framtagna platsspecifika riktvärden för Spelhagen 1:6 (Vectura, 2010). Då ursprunget 



Sida 24 av 39 
 
till PAH inte tycks vara detsamma inom planområdet och en utlakning av PAH till grundvattnet 
inte sker bör det övervägas att justera det platsspecifika riktvärdet för PAH. 
 
De mest förorenade massorna bör schaktas bort och genom att omhänderta dessa reduceras ca 
90 % av föroreningen inom området. För att ytterligare minska risken för spridning av 
eventuellt kvarvarande föroreningar kan de strandnära massorna antingen stabiliseras med hjälp 
av t.ex. injektion av merolit som sänker den hydrauliska konduktiviteten eller genom fysisk 
barriär nära eller längs strandlinjen. Rena fyllnadsmassor kan återanvändas. 
 
I den östra delen av området förekommer alifatiska och aromatiska föroreningar. Föroreningens 
utbredning är inte helt utredd och det finns behov av att sanera detta område. 
 
Grundvattnet behöver inte åtgärdas då det inte används till dricksvatten och innehållet av 
föroreningar ligger i nederkanten för riktvärdet måttligt allvarligt. 
 
Genom kontrollerad dagvattenhantering inom området kan risken för infiltration och spridning 
av eventuella föroreningar minska.  
 
Det finns ingen känd förekomst av metangas inom området, men det förekommer gas i marken 
på fastigheter ca 200 m från planområdet. Gas kan migrera horisontellt och byggnaderna måste 
därför byggas gassäkert. 
 

6.4 Översvämningsrisk 

6.4.1 Nuläge 

Kustnära områden löper en allt större risk för att översvämmas i och med att den globala 
havsnivån kommer att stiga i framtiden. Planområdets närhet till en ytvattenförekomst innebär 
att det föreligger en risk för översvämning med skador på bebyggelse som följd. Länsstyrelsen i 
Södermanland har utfört en simulering av kustöversvämning som indikerar att planområdet 
ligger i riskzonen för att drabbas av översvämning vid vattenstånd med återkomsttid på både 10 
år och 100 år vid år 2100. I figur 18 redovisas hur långt upp på land som en kustnära 
översvämning kommer att nå enligt Länsstyrelsens översvämningskartering. 10-årsnivån och 
100-årsnivån motsvarar en havsnivå på 1,46 meter respektive 1,67 meter i RH 2000 
(Länsstyrelsen, 2013). 

 
Figur 18: Länsstyrelsen I Södermanlands översvämningskartering som visar A) kustöversvämning vid 
10-årsvattenstånd år 2100 (brunt område), B) kustöversvämning vid 100-årsvattenstånd år 2100 
(beigefärgat område). Källa: Länsstyrelsen, 2016. 
 
Syftet med att ha ett så pass långt tidsperspektiv som år 2100 är att bebyggelsen som planeras 
idag med stor sannolikhet kommer att finnas kvar även efter sekelskiftet. Förändringar som sker 
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successivt kommer samtidigt att innebära svårigheter i att ta bort gator, kvarter och övrig 
infrastruktur när dessa väl har anlagts. Rivning av enskilda byggnader i framtiden på grund av 
klimatförändringar, innebär också höga kostnader för både samhället och för den enskilda 
fastighetsägaren. För att möjliggöra för bebyggelse att finnas kvar även efter den tidpunkt som 
enskilda byggnader har tjänat ut, bör framtida bebyggelse anpassas för att klara en stigande 
havsnivå (Länsstyrelsen, 2015). 
 
Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hur bebyggelse ska lokaliseras. Enligt 
Länsstyrelsen i Södermanlands län bör nivån på färdigt golv vara belägen ovanför +2,20 meter, 
räknat i höjdsystem RH2000. Länsstyrelsen har inga krav på lägsta nivå för övriga funktioner i 
området som exempelvis lokalgator5. 
 
Flödesvägar inom och i anslutning till planområdet 
Analys av flödesvägar inom och i anslutning till planområdet vid kraftiga skyfall har baserats på 
Länsstyrelsen i Södermanlands skyfallskartering, se figur 19Figur 19. Analysen visar en generell 
sydligvästlig flödesriktning mot Stadsfjärden, där befintliga vägar (i synnerhet Tolagsgatan) 
förefaller fungera som sekundära avrinningsvägar.  
 

 
Figur 19: Analys av flödesvägar inom och i anslutning till planområdet enligt Länsstyrelsen i 
Södermanlands skyfallskartering (2016). Analysen indikerar en sydlig flödesriktning inom planområdet 
där befintliga vägar fungerar som sekundära avrinningsvägar. Källa SWECO Dagvattenutredning 2017-
03-03. 
 

6.4.2 Konsekvenser nollalternativ 

I nollalternativet sker ingen förändring mot idag när det gäller byggnader eller markhöjder, och 
området löper risk för översvämning både till följd av dagvatten som generas direkt på mark 
inom området till följd av kraftiga skyfall, och på grund av höjda vattennivåer i Stadsfjärden. 
Det finns också risk för att problem kan uppstå i dagvattenledningarna med sitt utlopp i 
Stadsfjärden, då havsvatten kan tränga in vid högt vattenstånd och orsaka översvämningar i 
ledningsnätet.  

                                                      
5 T Rylander, februari 2017. Muntlig information från möte med LST. Archus Partner AB. 
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I nollalternativet finns inga bostadshus som påverkas, men konsekvenserna av översvämning 
bedöms ändå som stora både när det gäller miljöpåverkan och ekonomiska värden. 

6.4.3 Konsekvenser planförslag 

Planområdet löper risk för översvämning dels till följd av dagvatten som generas direkt på mark 
inom planområdet till följd av kraftiga skyfall, dels på grund av att vattennivån i den 
närliggande Stadsfjärden stiger. Det kan finnas risk för att problem kan uppstå i 
dagvattenledningarna med sitt utlopp i Stadsfjärden, då havsvatten kan tränga in vid högt 
vattenstånd och orsaka översvämningar i ledningsnätet. De parkeringsgarage som planeras 
riskerar att översvämmas om inte åtgärder görs. 
 
Ny byggnation som planeras längs med planområdets södra gräns kan riskera att dagvatten som 
genereras norr om planområdet rinner ytligt mot och in i dessa nya byggnader om inte åtgärder 
vidtas.  
 
Konsekvenserna av översvämning bedöms som stora både när det gäller miljöpåverkan och 
ekonomiska värden. Höjdsättning och planering måste således anpassas efter dessa risker.  
 

6.4.4 Konsekvenser jämförelsealternativ  

Jämförelsealternativet innebär att området utvecklas i enlighet med de två nu gällande 
detaljplanerna. I söder innebär det att parkytor och parkeringsytor mellan Spelhagsvägen och 
småbåtshamnen bebyggs med bostäder tillsammans med kontor och handel. Den ytan ligger 
lägst i området och risken för översvämning bedöms som mycket stor. 
 
Ny byggnation som planeras längs med planområdets södra gräns kan riskera att dagvatten som 
genereras norr om planområdet rinner ytligt mot och in i dessa nya byggnader om inte åtgärder 
vidtas. 
 
Det finns också risk för att problem kan uppstå i dagvattenledningarna med sitt utlopp i 
Stadsfjärden, då havsvatten kan tränga in vid högt vattenstånd och orsaka översvämningar i 
ledningsnätet. 
 
Konsekvenserna av översvämning bedöms som stora både när det gäller miljöpåverkan och 
ekonomiska värden.  

6.4.5 Åtgärdsförslag 

Det är mycket viktigt att höjdsättningen av planområdet görs utifrån att risken för skador på 
bebyggelse till följd av översvämning ska minimeras.  
 
Nivån för färdigt golv ska vara belägen över +2,20 m räknat i höjdsystem RH 2000 och detta 
bör finnas med i den slutliga plankartan.  
 
Vägarnas funktion som sekundära avrinningsvägar är viktiga för att dagvatten som genereras 
norr om planområdet inte rinner rakt in i de nya byggnaderna i de södra delarna av området. 
Fastigheterna ska ansättas till en höjd som är högre än angränsande gata. Detta medför att 
dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt via gator och grönytor vid händelse av att 
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas. Det innebär att lokalgatorna måste luta 
mot Stadsfjärden. Lågpunkter där dagvatten kan bli stående behöver beaktas.  
 
Höjdsättningen för färdigt golv behöver därför anpassas för att erhålla tillräckligt skydd mot 
skador och kan behöva uppgå till minst 0,75 meter över angränsande gata för konstruktion platta 
på mark. 
 
Höjdsättningen måste samtidigt säkerställa att dagvatten inte tillåts rinna ner i de planerade 
parkeringsgaragen. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den kommande förprojekteringen. 
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Dagvattenledningarna inom området bör vid utloppet förses med en backventil för att hindra 
havsvatten från att tränga in och orsaka översvämningar i ledningssystemet. 
  
Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas så att dagvatten inte kan rinna in mot 
byggnader, utan att vattnet leds bort i dagvattenrännor som anläggs längs med gång- och 
cykelvägarna inom kvarteren eller leds via dräneringslager på innergårdarnas bottenbjälklag. Ett 
detaljerat exempel på lösning finns i dagvattenutredning6. 
 
För att det befintliga dagvattenledningsnätet inte ska hamna under den planerade bebyggelsen 
bör det säkerställas att nya byggnaders placering samordnas med det befintliga ledningsnätets 
sträckning. 
 

6.5 Vatten 

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
I enlighet med vattendirektivet och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön har miljökvalitetsnormer beslutats av vattenmyndigheten. Syftet är att uppnå god 
status i alla vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för 
varje vattenförekomst inom vattendistriktet, avseende ytvatten och grundvatten. Dessa anger att 
senast år 2021, eller om undantag beslutats år 2027, ska god ekologisk status uppnås. Samtidigt 
får inte statusen försämras i någon vattenförekomst. 
 
Nyköping och planområdet ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Regeringen beslutade om ett 
nytt åtgärdsprogram i december 2016. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet en 
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör därmed utgångspunkten för de föreslagna 
åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 
 
Vattenverksamhet enligt miljöbalken 
När ett arbete i vatten ska genomföras ska en anmälan eller ansökan om vattenverksamhet tas 
fram och lämnas till länsstyrelsen. Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge 
genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde genom 
utfyllnad, muddring, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att 
öka grundvattenmängden är per definition vattenverksamhet. 
 
För vattenverksamhet krävs det enligt 11 kap 9 § miljöbalken generellt tillstånd från mark- och 
miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till 
Länsstyrelsen.  
På Länsstyrelsen Södermanlands hemsida anges att anmälan omfattar:  

 uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än 
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till 
högst 3000 m2  

 grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat 
vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i 
vattenområdet uppgår till högst 3000 m2. 

 
Strandskydd 
Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken 7 kapitlet 13§. 
Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten vid normalt medelvattenstånd. 
 
Det råder inget strandskydd i planområdet idag. När ny detaljplan tas fram återinförs det 
generella strandskyddet i området, varpå kommunen ska besluta om upphävande av 
strandskyddet i planområdet.   

                                                      
6 Sweco, 2017.  
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6.5.1 Nuläge 

Planområdet ingår i ett delavrinningsområde som mynnar i Stadsfjärden. I samma fjärd mynnar 
även Nyköpingsån och Kilaån ut.  
 

 
Figur 20. Karta över de berörda vattenförekomsterna. Planområdets lokalisering visas bara översiktligt 
med den röda ringen. Källa: VISS 

Dagens vattenstatus och påverkan på de berörda vattenförekomsterna7 

Larslundsmalmen – Nyköping, grundvattenförekomst 
Larslundsmalmens kemiska status har beslutats att vara otillfredsställande. Malmen är en sand- 
och grusgrundvattenförekomst som sträcker sig i västnordvästlig sydsydostlig riktning med 
början vid Yngarens östra strand söder om Stigtomta och slut strax väster om planområdet (se 
figur 21 nedan. Västra hamnsidan i Nyköping. Grundvattenförekomsten berörs av väg E4, 
Gumsbackens handelsområde, Idbäckens industriområde samt staden Nyköping. 
Grundvattenförekomsten påverkas även av jord- och skogsbruk.  

 
Figur 21. Kartan visar planområdets placering i förhållande till grundvattenförekomsten 
Landslundsmalmen (Källa VISS, Lantmäteriet). 

                                                      
7 VISS 2017 www.viss.lansstyrelsen.se 
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Nyköpingsån 
Nyköpingsåns status beslutades i februari 2017 vara måttlig ekologisk status, medan den 
kemiska statusen exklusive kvicksilver är bedömd som god. Det som påverkar den ekologiska 
statusen negativt är övergödning och fysisk påverkan. Beslutet anger att god ekologisk status 
med avseende på näringsämnen inte kan uppnås till 2021 på grund av administrativa 
begränsningar. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 
2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027.  
 
Kilaån 
Kilaåns status beslutades i februari 2017 vara måttlig ekologisk status, medan den kemiska 
statusen exklusive kvicksilver är bedömd som god. Det som påverkar åns ekologiska status 
negativt är övergödning och fysisk påverkan. Beslutet anger att god ekologisk status med 
avseende på näringsämnen inte kan uppnås till 2021 på grund av administrativa begränsningar. 
Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027.  
 
Stadsfjärden 
Den ekologiska och kemiska statusen i Stadsfjärden bedöms idag som otillfredsställande. 
Fjärden har miljöproblem så som övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter, 
förändrande habitat genom fysisk påverkan och förekomst av främmande arter. Kvalitetskravet 
enligt MKN är att Stadsfjärden ska uppnå god ekologisk status år 2027 (Viss, 2017). Detta beror 
enligt motiveringen till kvalitetskravet på att övergödning av vattenmiljön kräver flera 
åtgärdsinsatser under en längre tid innan vattenförekomsten kan uppnå god ekologisk status. 
Påverkan kommer till stor del från hög näringstillförsel från åarnas omgivande landområden. 
Målet är även att Stadsfjärden ska uppnå god kemisk status med undantag för kvicksilver och 
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter, där kraven är mindre stränga. Detta beror på att 
det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa ämnen till de nivåer som 
motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Även om god kemisk ytvattenstatus ska uppnås har ingen 
tidsfrist definierats för detta mål. 
 
Mellanfjärden 
Mellanfjärden har bedömts ha en dålig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Av 
ekonomiska, tekniska och naturliga skäl har Mellanfjärden fått en tidsfrist för att uppnå god 
ekologisk status till år 2027. Det som påverkar fjärdens ekologiska status negativt är 
övergödning. Påverkan kommer till stor del från hög näringstillförsel från åarnas omgivande 
landområden. Den kemiska statusen påverkas av föroreningar i sedimenten, som lakar ur till 
vattnet.  

Nyköpingsfjärdarnas karaktär är speciell för Svealandskusten 

Fjärdarna som ligger strax utanför Nyköping är mycket speciella jämfört med övriga 
havsområden längs Svealandskusten. Detta eftersom de är mycket grunda med ett medeldjup på 
ca två meter och att det sammanlagt mynnar två stora vattendrag med stora tillrinningsområden 
ut mot Stadsfjärden och Mellanfjärden, Nyköpingsån och Kilaån. Ute i Örsbaken förändras 
förhållandena drastiskt med större djup och exponering mot öppet hav. Det är ovanligt med 
syrebrist eftersom området är grunt och omsättningstiden är kort. På vintern och våren, då 
sötvattenflödet från åarna är som störst, är vattnets genomsnittliga omsättningstid i området 
mindre än en vecka, medan den under sommaren kan bli uppåt tre veckor. Salthalten i ytvattnet 
varierar mellan 1 och 3 promille, vilket innebär att inflödet av saltvatten från Östersjön också är 
betydande. Det sker huvudsakligen genom en bottenström i rännan in mot Nyköpingsåns 
mynning8. 

Dagvatten och markanvändning som påverkar Stadsfjärden  

I området kring Nyköpingsåns utlopp till Stadsfjärden finns det stora hårdgjorda ytor, varpå 
dagvattnet i området inte har så stor möjlighet att infiltrera i marken, utan rinner direkt ut i 

                                                      
8 Svealands kustvattenvårdsförbund, 2016 
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Stadsfjärden från marken eller via dagvattenledningarna som finns i området. Befintliga 
dagvattenledningar har sitt utlopp till Stadsfjärden från Stapelgatan, från Spelhagsvägen samt 
vid småbåtshamnen, se figur 21.  
 

 
Figur 22: Befintligt dagvattenledningsnät i förhållande till den nya planen. Illustrationen ska uppdateras 
till aktuellt planförslag. Källa: SWECO Dagvattenutredning 2017-03-03. 

Norr om planområdet är det före detta industriområdet och Lantmännens gamla silo omvandlat 
till nytt bostadskvarter. Vid denna omvandling sanerades marken från föroreningar. Längre 
västerut pågår även byggnation av det nya Länsmuseet, där marken också saneras i samband 
med exploatering.  
 
Eftersom det i Spelhagsområdet tidigare bedrivits verksamheter som kan ha förorenat mark och 
grundvatten undersöktes föroreningssituationen i den marktekniska undersökningen (Ramböll, 
2011). Resultatet visar att planområdet är påverkat av föroreningar, men att uppmätta 
föroreningshalter i grundvattnet var generellt låga även om det i tre provpunkter påträffades 
förhöjda halter av PAHer. Enligt utredningen innebär detta troligen att utlakningen av 
föroreningar till grundvattnet är liten.  
 
I de södra delarna av planområdet består marken idag av parkeringar och parkytor med 
gräs/grus ned mot befintlig småbåtshamn. Här finns därför möjlighet för dagvatten att 
infiltreras. 
  
På andra sidan Stadsfjärden, längs med den östra hamnsidans kaj i de gamla 
magasinsbyggnaderna bedrivs idag hotell, restaurang- och kaféverksamheter, och kajen används 
som gång- och cykelstråk. Marken består här främst av hårdgjorda ytor och dagvattnet tas 
omhand via brunnar och leds med ledningar ut i hamnbassängen och Stadsfjärden.  
 
Beräknade föroreningshalter i dagvatten 
Det finns idag (år 2017) inga fastställda riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. I SWECOs 
dagvattenutredning jämförs beräknade föroreningshalter med Riktvärdesgruppens riktvärden 
som används vid direktutsläpp till havsvik. 
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Vid beräkningen av föroreningshalterna idag visar resultatet att ett antal parametrar ligger högre 
än riktvärdet. Det gäller gödningsämnet fosfor, metallerna bly, koppar, zink, kadmium och 
kvicksilver samt suspenderat (partikulärt) material och olja. 

6.5.2 Konsekvenser nollalternativ 

Nollalternativet innebär att området behåller dagens parkeringar och parkytor ned mot befintlig 
småbåtshamn och att de tidigare industrilokalerna i områdets norra delar blir kvar i nuvarande 
omfattning. Sannolikt kommer byggnader att användas på liknade sätt som under de senaste 
åren, i form av kontor- och byggverksamhet. I nollalternativet förutsätts även att den befintliga 
båtmacken för fritidsbåtar är kvar. Nollalternativet kommer inte att omfattas av 
vattenverksamhet med åtgärder som anläggning, fyllning, pålning, grävning, schaktning eller 
muddring.  
 
Dagvattnet kommer att fortsätta rinna ut orenat i Stadsfjärden och de beräknade 
föroreningshalterna ligger som idag högre än riktvärdena. Det finns även kvarstående risker för 
spill och läckage vid påfyllning och tankning vid båtmacken.  
 
Konsekvensen bedöms sammantaget vara att nollalternativet gör det svårare att uppnå god 
kemisk status samt god ekologisk status till år 2027 än om området vid exploatering får 
moderna dagvattenlösningar och samtidigt flyttad tankstation för båtar.  

6.5.3  Konsekvenser planförslag 

Beräknat dimensionerande flöde indikerar att dagvattenflödet kan komma att öka något efter 
exploatering, från 420 l/s till 480 l/s efter exploatering. Sannolikt beror det på att gräs- och 
grusytan i södra delen bebyggs i planförslaget. Ökningen är så liten att den bedöms ge små 
konsekvenser. 
 
Vid exploateringen kommer markföroreningarna att saneras och området kommer att fyllas upp. 
I utredningen från 2011 visades att urlakningen av föroreningar till grundvattnet är liten, och 
efter sanering blir den sannolikt ännu mindre eftersom förorenade massor tagits bort. 
 
Utförda beräkningar9 av halter och mängder av olika föroreningar i dagvatten indikerar att 
föroreningsbelastningen totalt sett minskar efter exploatering. Dock överskrider halterna de 
föreslagna riktvärdena för fosfor, koppar, suspenderat material och olja. Se Tabell 1. 

 
Tabell 1: Beräknade föroreningshalter i StormTac före och efter exploatering. Värden som 
fetmarkerats indikerar halter där föreslaget riktvärde överskrids. Källa SWECO 2017-03-03. 
 
Beräkningen indikerar att reningsåtgärder är nödvändiga för att exploateringen ska kunna bidra 
till att förbättra ytvattenförekomsten Stadsfjärdens ekologiska och kemiska status. 
 

                                                      
9 SWECO 2017-03-03: Dagvattenutredning Västra Hamnen, Nyköping.  
 



Sida 32 av 39 
 
I planförslaget flyttas tankstationen för båtar till annan plats, vilket minskar risken för spill och 
läckage vid tankning. 
 
Bryggor och trädäck ut mot vattnet kommer att byggas och grundläggas på land med hjälp av 
spontning. Bedömningen är att ingen vattenverksamhet med åtgärder som anläggning, fyllning, 
pålning, grävning, schaktning eller muddring kommer att ske.  
 
Konsekvensen bedöms sammantaget som att planförslaget bidrar till förutsättningarna för att 
uppnå god kemisk status samt god ekologisk status till år 2027 med de moderna 
dagvattenlösningar som planeras och samtidigt flyttad tankstation för båtar.  
 

6.5.4 Konsekvenser jämförelsealternativ 

Jämförelsealternativet innebär att området utvecklas i enlighet med de två nu gällande 
detaljplanerna. Detaljplan (P05-51) innebär att parkytor och parkeringsytor mellan 
Spelhagsvägen och småbåtshamnen får utvecklas för bostadsbebyggelse tillsammans med 
kontor och handel. På liknande sätt som för planförslaget bedöms byggande på den ytan 
innebära endast en liten flödesökning av dagvatten där konsekvenserna är små. Detaljplan (P95-
14) berör befintliga verksamhets- och kontorslokaler i ANAs tidigare industrilokaler.  
 
Ingen av dessa planer ställer krav på att dagvatten ska tas om hand, utan området kan bebyggas 
med enbart bortledning av dagvatten. På det sättet kommer inte åtgärder till för att förbättra 
statusen i Stadsfjärden, och bedömningen är att det ger negativa konsekvenser för möjligheten 
att förbättra recipientens vattenkvalitet. 
 
På samma sätt som i planförslaget bedöms det som möjligt att bryggor och trädäck ut mot 
vattnet kommer att byggas och grundläggas på land med hjälp av spontning så att ingen 
vattenverksamhet med åtgärder som anläggning, fyllning, pålning, grävning, schaktning eller 
muddring kommer att ske.  
 
Konsekvensen bedöms sammantaget som att jämförelsealternativet gör det svårare att uppnå 
god kemisk status samt god ekologisk status till år 2027 än om området vid exploatering får 
moderna dagvattenlösningar. Tankstationen för båtar flyttas, vilket minskar risken för spill och 
läckage i området. 

6.5.5 Åtgärdsförslag 

För att dagvattenhanteringen ska kunna möjliggöra en förbättring av ytvattenförekomsten 
Stadsfjärdens ekologiska och kemiska status bör markanvändningen regleras och finnas med i 
den slutliga plankartan så att dagvattenanläggningar såsom växtbäddar längs med fasader, 
tillräckligt många träd i skelettjordar, regnbädd etc.  kan anläggas för rening av dagvatten.  
 
Om parkeringsgaraget ska anslutas till det allmänna ledningsnätet, ska en oljeavskiljare 
installeras för att hantera de föroreningar som genereras av biltrafiken. 
 
Byggnation bör ske med hjälp av metoder som inte ger påverkan i vatten, såsom anläggning, 
fyllning, pålning, grävning, schaktning eller muddring i vattnet. Detta kan ske med t ex 
grundläggning på land, med ”hängande” trädäck etc. Om arbeten eller anläggning i vatten trots 
allt blir aktuella ska ansökan eller anmälan om vattenverksamhet göras enligt miljöbalken. 
Utifrån förhållandena på platsen bedöms det inte finnas några hinder för att kunna erhålla ett 
positivt beslut på en sådan anmälan.  
 

6.6 Buller 

6.6.1 Nuläge 

De dominerande ljudkällorna i planområdet är trafikbuller från Hamnvägen och ljud från krog- 
och restaurangverksamheten på den motsatta kajen på den östra sidan av hamninloppet. Både 
småbåtstrafiken och ljud från kroglivet har sin tyngdpunkt främst under sommarsäsongen, 
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båttrafiken främst på dagtid, krogarnas musikunderhållning främst på kvälls/nattetid. 
Klagomål från boende i områdets närhet har inkommit till kommunens miljömyndighet när det 
gäller störande musik. 
 
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader regleras i SFS 2015:216. Enligt förordningen 
bör inte buller från vägar överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads 
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om ljudnivån på 55 dBA vid fasaden ändå 
överskrids bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en tystare sida, och minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids på natten, mellan kl. 22:00 - 06:00. 
 
Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik 
I MKB´n för detaljplanen för Östra hamnen 2013 beräknades ekvivalent och maximal ljudnivå 
2 m över mark för den östra hamnsidan. Utbredningskartor över ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer från den beräkningen visar att ljudet från Hamnvägen minskar snabbt med 
avståndet från vägen. Redan på 45 meters avstånd från Hamnvägen är trafikbullret på den 
östra sidan under riktvärdena. Färgskalan är relaterad till riktvärdet så att gränsen mellan grönt 
och gult motsvarar riktvärdena för bostäder, dvs 55 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA 
maximal ljudnivå.  

 

 
Figur 23: Ekvivalent ljudnivå. Ljudberäkning för motsatta hamnsidan från 2013. Gränsen mellan gult 
och grönt motsvarar riktvärdena för bostäder, dvs 55 dBA dygnsekvivalent. Värdena i 
utbredningsberäkningarna avser frifältsvärden utan inverkan av reflex i egen fasad. 
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Figur 24: Maximal ljudnivå. Ljudberäkning för motsatta hamnsidan från 2013. Gränsen mellan gult 
och grönt motsvarar riktvärdena för bostäder, dvs 75 dBA som maximal ljudnivå för dygn. Värdena i 
utbredningsberäkningarna avser frifältsvärden utan inverkan av reflex i egen fasad. 

 

Ljudnivå från restauranger 
Inga riktvärden finns för ljudnivåer utomhus från restauranger. Det är Socialstyrelsens 
allmänna råd för ljudnivåer inomhus som gäller. När det är ljud från musik är det 
Socialstyrelsens riktvärde för musikanläggning som gäller, 25 dBA ekvivalent, jämfört med 
det normala riktvärdet på 30 dBA för ekvivalent ljud inne i bostaden. Ljudnivåer från musik 
på restauranger innehåller ofta lågfrekvent ljud. Musik är också tonal till karaktären, det vill 
säga enskilda toner och frekvenser kan lätt urskiljas. Både lågfrekvent ljud samt tonalt ljud 
uppfattas normalt som mer störande än annat buller. Restauranger kan också alstra andra typer 
av buller såsom sorl, stolsskrap, slammer från bestick och köksslammer. 
 
Ljudnivå från båttrafik 
Även ljud från småbåtshamnens motorbåtar förekommer. Endast ett fåtal större båtar angör 
hamnen. Inga riktvärden finns för ljudnivåer från båttrafik. 

6.6.2 Konsekvenser nollalternativ 

För planområdet gäller vid nollalternativet att det liksom i nuläget inte kommer att finnas 
några bostäder. Inga boende kommer därför att störas av ljud. Ur bullerhänseende för boende 
bedöms nollalternativet därför inte medföra några konsekvenser. 

 

6.6.3 Konsekvenser planförslag 

Bedömningen är att bostäderna längs Västra Skeppsbron i planförslaget inte kommer att 
påverkas av trafikbullret från Hamnvägen, med hänvisning till att de gjorda beräkningarna för 
motstående hamnsida pekar mot att ljudnivåerna ligger under riktvärdena vid planområdet. 
Avståndet mellan Hamnvägen och de planerade bostadshusen blir som närmast ca 120 meter, 
och trafikbullret ligger redan på ca 50 meters avstånd inom riktvärdena. Inne i kvarteren 
kommer ljud dessutom att skärmas av från Hamnvägens trafikbuller av Silokvarterets 
byggnader som ligger mellan vägen och planområdet.  
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Bostäderna i planområdet kommer att vara belägna ca 80-100 meter från befintliga 
restauranger på andra sidan hamnbassängen. Restaurang- och caféverksamhet kan även 
tillkomma inom planområdet. Bedömningen är att risken för störning vid bostäder nära 
verksamheter såsom restauranger och uteserveringar är stor. Den sammantagna bedömningen 
är att Socialstyrelsens allmänna råd för ljud kan bli svåra att nå utan att de åtgärder vidtas som 
anges nedan. 
 
Fritidsbåtar går med låg hastighet utanför planområdet och antalet stora fartyg är begränsat. 
Trafiken bedöms vara särskilt liten nattetid. Ljuden från båttrafik bedöms inte orsaka 
störningar.  

6.6.4 Konsekvenser jämförelsealternativ 

Även jämförelsealternativet innebär att bostäder kommer att byggas inom planområdet, men 
endast i de södra delarna av området, längst ifrån Hamnvägen. Exponeringen för krogbuller 
bedöms vara likvärdigt som i planförslaget.  
 
Bedömningen är att dessa bostäder längs Västra Skeppsbron på grund av avståndet inte 
kommer att påverkas av trafikbuller från Hamnvägen.  
 
Bostäderna kommer att vara utsatta för buller från krogverksamheten på samma sätt som i 
planområdet. Den sammantagna bedömningen är att Socialstyrelsens allmänna råd för ljud kan 
bli svåra att nå utan att de åtgärder vidtas som anges nedan.  
 
Inte heller i jämförelsealternativet bedöms ljuden från båttrafik orsaka problem. 
 

6.6.5 Åtgärdsförslag 

Restaurang- och krogbuller innebär att de nya byggnadernas fasader och fönster mot Västra 
Skeppsbron bör utföras ljudreducerande. Uteplatser bör orienteras mot gårdarna. De kraven 
gäller inte för de byggnader som är placerade utmed andra gator än Västra Skeppsbron. 
 
För att minimera risken för störning inomhus i bostäder ska dessa byggas så att ljudnivåerna 
inomhus inte överskrider 25 dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd. Med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftdon kan 
ljudnivåerna inomhus innehållas. Ljudklass C enligt SS 25267(3) rekommenderas. 
 

 
7 Störningar under byggskedet 
 
Buller: hanteras genom Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser NFS 
2004:15  
 
Tillgänglighet: Krav i Plan- och bygglagen, PBL (8 kap. 1§, 4§, 7§, 9§), Plan- och 
byggförordningen, PBF (3 kap. 4§, 18§, 23§) och Boverkets byggregler, BBR. 
 

7.1 Konsekvenser 

 
Byggskedet innebär störningar för omgivningen vad gäller trafik, buller, luft (damning), 
dagvatten och markföroreningar. Genom att miljökrav och kontrollprogram tas fram till 
byggskedet kan negativ miljöpåverkan minimeras. Anläggningsarbetena kommer att ge olika 
typer av störningar under en period av flera år.   
 
Buller 
 
Bullrande verksamhet sker i området under hela byggskedet, t.ex. genom schaktning, 
masshantering, transporter, spontning och pålning. Förutsatt att råden i NFS 2004:15 följs kan 
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konsekvenserna för buller förväntas bli acceptabla. Byggbuller under byggperioden kontrolleras 
när så är motiverat.  
 
Luft 
 
Anläggningsarbeten och rivning av befintlig bebyggelse ger upphov till damning. Damningen är 
tidsbegränsad och övergående. För att minska damning från byggarbetsplatsen och begränsa 
olägenheterna ska dambindande åtgärder vidtas samt dammande last och upplag övertäckas. 
Närområdet bedöms vara särskilt känsligt för damning under sen vår och särskilt sommar med 
tanke på att många rör sig i hamnområdet under denna period. 
 
Föroreningar 
 
Under saneringsarbeten kan exponering för föroreningar ske både via huden genom 
direktkontakt med förorenade föremål samt genom inandning av damm. Åtgärder som tas fram 
för saneringsarbetet behöver följas så att risker kan minimeras. När etappvis utbyggnad sker av 
ett område behöver åtgärder vidtas så att människor inte kommer i kontakt med förorenade 
områden i obebyggda etapper eller etapper under utbyggnad.  
 
Dagvatten  
 
I samband med markarbeten under byggtiden förändras ytskikten i området med risk för ökad 
spridning av förorenat dagvatten till mark och ytvatten. Åtgärder bör vidtas för att begränsa 
uppkomna dagvattenmängder  samt utsläpp av förorenat dagvatten till närliggande ytvatten.  
 
Risk finns för spill och utsläpp av drivmedel, hydrauloljor o.s.v. från arbetsfordon. Vid olycka 
kan större volymer nå recipienten, Stadsfjärden. Sannolikheten för detta bedöms dock som liten 
förutsatt att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas. För spill (mindre volymer) är sannolikheten 
betydligt större. Kontrollprogram bör omfatta beredskap för hantering av eventuella situationer 
med spill och läckage.   
 

 
8 Samlad bedömning och måluppfyllelse 
 

8.1 Samlad bedömning 

 
En miljöbedömning har gjorts angående vilka miljökonsekvenser som kan antas vid ett 
genomförande av aktuellt planförslag. Konsekvensernas storlek är till stor del beroende av hur 
arbetena genomförs i praktiken och vilka skadeförebyggande åtgärder som kan vidtas. 
Konsekvenser bedöms för planförslaget, jämförelsealternativ och nollalternativ. 
 
Planförslaget 
 
Planförslaget bedöms vara positivt för stadsbilden då det möjliggör att fortsätta med den 
påbörjade stadsomvandlingen som pågår i Spelhagen. Det innebär att omvandla från en 
industrikaraktär till väl anpassade bostadskvarter. Stora förändringar bedöms för stadsbilden i 
och med att planförslaget möjliggör hög bebyggelse i vissa delar. Det bedöms dock inte 
medföra negativa konsekvenser då det sker i en stadsutveckling i Spelhagen som är separerad 
genom avstånd till  områden som är känsliga för hög bebyggelse. Små konsekvenser bedöms för 
kulturmiljö då delar av tidigare industrihistorisk bebyggelse behöver rivas. Den del av en äldre 
magasinsbyggnad som vetter med stora entréportar mot hamninloppet sparas. Det bedöms 
positivt att detta för kulturmiljön väsentliga värde kan bevaras.  
 
Planområdet har geotekniskt undersökts på en översiktlig nivå. Det finns stabilitets- och 
sättningsrisker i området, då det förekommer lös lera och finsediment ned till ca 30 meter. 
Området behöver pålas. Noggrannare beräkningar behövs av stabilitets- och 
sättningsförhållandena. 
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Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser som följd av att förekommande förorenade 
områden saneras. Det medför även positiva effekter och minskade risker för vattenkvaliteten i 
Stadsfjärden.  
 
Planområdet löper risk för översvämning dels till följd av dagvatten och dels av hög vattennivå i 
Stadsfjärden. Åtgärder behövs för att inte få problem med dagvatten och översvämningsskador 
på bebyggelse. Planförslaget medför att det skapas möjligheter för att utveckla ett område med 
moderna dagvattenlösningar med positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i Stadsfjärden. 
Åtgärder behöver vidtas för att positiva effekter ska kunna uppnås.  
 
Bullerberäkningar visar att bostäder inte kommer att påverkas av buller från Hamnvägen. Det 
finns risk för bullerstörning vid bostäder som ligger nära verksamheter såsom restauranger och 
uteserveringar. Åtgärder bör fokuseras på att åstadkomma en god ljudmiljö inomhus samt 
tillgång till bullerdämpad sida. Buller från hamn för fritidsbåtar bedöms vara av mindre 
omfattning.      
 
Jämförelsealternativet 
 
Även jämförelsealternativet har positiva konsekvenser för stadsbilden, då det möjliggör fortsatt 
utveckling av Spelhagen. Jämförelsealternativet förändrar inte stadsbilden med högre 
bebyggelse. I alternativet bevaras befintliga industribyggnader i högre utsträckning. I övrigt 
motsvarar konsekvenserna i jämförelsealternativet de i planförslaget, med möjligheter till 
utvecklad dagvattenhantering, sanering av mark och anpassningsåtgärder för buller. I 
jämförelsealternativet är det färre bostäder och därmed mindre risker för bullerstörning.     
 
Nollalternativet 
   
Utifrån stadsbild har nollalternativet tydliga negativa konsekvenser då påbörjad omvandling av 
Spelhagen inte kan fortsätta. Befintlig byggverksamhet och stora industrilokaler får svårighet att 
samexistera med behoven för nya bostadsområden. Barriäreffekter och trafiksäkerheten blir 
begränsande för en god bebyggd miljö. Byggnader med kulturhistoriskt värde kvarstår men med 
risken med bristande underhåll på sikt om verksamheterna i dessa inte utvecklas. I 
nollalternativet sker inte sanering eller utveckling av dagvattenhanteringen, vilket ger risker för 
översvämning och spridning av föroreningar. I nollalternativet byggs inte bostäder varpå det 
inte tillkommer personer som kan utsättas för buller. Däremot kvarstår byggverksamhet eller 
andra liknande verksamheter i området vilket kan utsätta intilliggande bostäder för 
bullerstörning.  
 

8.2 Riksintressen och miljökvalitetsnormer 

 
Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på något riksintresse.  
 
Riksintresse för kulturmiljövården 
 
Bedömning av eventuell påverkan har gjorts för två berörda riksintressen för kulturmiljö.  Det är 
dels Riksintresse för kulturmiljö, Nyköping (D57) och dels Riksintresse för kulturmiljö, Arnö, 
Stora Kungsladugården (D56). Bedömning har särskilt gjorts utifrån att planförslaget innehåller 
högre bebyggelse. Slutsatsen är att avstånden till i riksintresset särskilt betydelsefulla platser, 
såsom Nyköpingshus, är så pass långa att negativ påverkan inte uppstår. Högre bebyggelse är en 
del av Nyköpings sentida utveckling och bedöms vara en acceptabel förändring av Nyköpings 
siluett såvida de inte placeras på ställen där historiskt betydelsefulla platser utmanas.   
 
Riksintresse för friluftsliv 
 
Planen bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv, då kvaliteterna för friluftslivet kring ån 
inte förändras. Riksintresset hör även samman med vattenkvalitet då livskraftiga 
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fiskpopulationer är förutsättningar för riksintresset, med Nyköpingsåns stora betydelse för 
sportfisket. Se vidare under miljökvalitetsnormer för vatten.   
 
Tillgängligheten till strandnära partier, kajer och bryggor kommer att vara fortsatt god genom 
planförslaget, varpå allmänhetens tillträde inte kommer att försämras.    
 
Riksintresse för naturvården och Natura 2000 
 
Planen bedöms inte påverka riksintresset för naturvården eller Natura 2000. Förutsättningar för 
att påverkan inte sker är att åtgärder för hantering av dagvatten vidtas så att vattenkvaliteten i 
Nyköpingsån och Stadsfjärden inte påverkas negativt. Detsamma gäller för ingående värden i 
Natura 2000 som är beroende av goda livsbetingelser i såväl Nyköpingsån och Stadsfjärden som 
uppströms i Kilaån/Svanviken.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till förbättrade förutsättningar för att uppnå god 
kemisk status och god ekologisk status till år 2027 i berörda vattenförekomster. De viktigaste 
bidragen till detta är möjligheten att införa moderna dagvattenlösningar för området samt att 
flyttad tankstation för båtar innebär minskade risker för spill och läckage. Att förorenade 
områden inom detaljplaneområdet saneras innebär minskade risker för att föroreningsutlakning i 
samband med höga vattenstånd. Höga vattenstånd bedöms bli vanligare förekommande 
framöver som en följd av klimatförändringar. 
 
Riksintresse för yrkesfiske 
 
Betydelsen för riksintresset berör främst potentiell påverkan på vattenkvalitet och därmed 
fiskarternas levnadsmiljöer. Det finns förutsättningar för att utforma området så att det inte 
medför negativ påverkan på närliggande vatten, vilket även innebär att påverkan på riksintresset 
kan undvikas.  
 

8.3 Beaktande av miljömål 

 
God bebyggd miljö 
 
Planen beaktar miljömålet god bebyggd miljö genom att den resulterar i att den påbörjade 
stadsomvandlingen av Spelhagen kan fortsätta på avsett sätt. Det innebär att fortsatta 
möjligheter att utveckla Spelhagen på ett sätt så att goda besöks- och boendemiljöer kan 
åstadkommas. En betydelsefull del i detta är att avveckla en typ av verksamheter som är svåra 
att förena med en god boendemiljö där krav på trafiksäkerhet ställs.  
 
Giftfri miljö 
 
Planen beaktar miljömålet giftfri miljö genom att planen resulterar i att områdets 
föroreningshistoria utreds och att förekommande föroreningar saneras. En väl genomförd 
sanering innebär att föroreningsskador kan åtgärdas på ett säkert sätt och att minskade risker för 
människor och miljö. 
 
Levande sjöar och vattendrag samt hav i balans samt levande kust och skärgård 
 
Planen beaktar även miljömålen levande sjöar och vattendrag samt hav och kust i samband med 
att motiverade åtgärder vidtas för en väl utvecklad hantering av dagvatten, vilket därmed ger 
utvecklade förutsättningar för intilliggande vatten. 
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9 Uppföljning 
 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för 
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet medför. Uppföljningen av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen ger kopplas lämpligen så långt som möjligt till 
befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. 

Det bedöms vara angeläget att följa upp att vidtagna åtgärder för hantering av dagvatten 
fungerar på avsett sätt. Vattenkvaliteten i Stadsfjärden behöver övervakas, vilket sker inom 
ramen för vattenförvaltningen.  
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