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Sammanfattning 

Norrköpings kommun har gett Statens geotekniska institut i uppdrag att ta fram ett strate-

giskt planeringsunderlag till arbetet med Fördjupning av översiktsplan för Krokek och 

Strömsfors en fördjupad översiktsplan. Planområdet utgörs av delen Krokek – Ströms-

fors, som ligger cirka 2 mil nordost om Norrköpings stad. Planeringsunderlaget ska illu-

strera var det finns förutsättningar för skador på miljön utifrån ras, skred och erosion som 

är klimatrelaterade.  

Uppdraget har genomförts genom att samla relevanta GIS-skikt i en gemensam karta. 

Skikten utgörs bland annat av vägar, fastigheter, byggnader, planområden, geotekniska 

utredningsområden samt flygfoton från Norrköpings kommun tillsammans med kartskikt 

från MSB (översiktlig stabilitetskartering) och SGU (jordartskarta, förutsättning för stran-

derosion, förutsättning för skred i finkornig jordart, stränders eroderbarhet). Tillsammans 

med geotekniska arkivundersökningar från Norrköpings kommuns geoarkiv har planom-

rådet analyserats och värderats utifrån var det finns förutsättning för påverkan av klimat-

förändring.  

Området har delats in i tre stycken geotekniska zoner, utifrån bedömd påverkan av kli-

matlaster. Zon 3 är områden med mindre förutsättningar, och zon 1 är områden med 

större förutsättningar för påverkan av klimatlaster. Områden som påverkas kan exempel-

vis vara områden med finkorniga jordarter intill vattendrag. Områden med silt som domi-

nerande jordart intill vattendrag indikerar stora förutsättningar för erosion, medan lerom-

råden kan indikera högre sannolikhet för ras och skred. De klimatscenarier som jämförs 

och värderas är ett områdes känslighet för förhöjda portryck, höjd eller sänkt vattenyta i 

hav, sjöar och vattendrag samt höjd eller sänkt grundvattenyta i jorden. Såväl siltområ-

den, som lerjordsområden kan anses känsliga för förhöjda portryck, och förutsättningen 

för erosion kan anses vara högre i siltområden vid vattenståndsfluktuationer i hav, sjöar 

och vattendrag.  

Planområdet i sin helhet har förutsättningar för att påverkas av klimatlaster, då området är 

kuperat, samt omfattar områden med finkorniga jordarter. Vår rekommendation är att 

planområdets markanvändning ses över och att ny bebyggelse utformas så att sannolikhet 

för ras, skred och erosion minskar eller upphör. Bebyggelse och exploatering i närhet till 

bäckar och ravinbildningar kan utföras om minst detaljerad stabilitetsutredning har utförts 

och visar tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott. I samtliga stabilitetsutredningar 

ska känslighetsanalys avseende erosion, ökat porvattentryck och sannolikhet/förutsättning 

för bakåtgripande skred utföras, i syfte att belysa behov av förstärkningsåtgärder. I sta-

bilitetsutredningar ska hänsyn tas till såväl pågående som framtida erosion.  

Inför detaljplanering av ett nytt område ska en geoteknisk undersökning göras, för att ut-

reda vilka geotekniska säkerhetsrisker som föreligger. Vid all nyexploatering inom ramen 

av detaljplanelagt område ska minst en detaljerad stabilitetsutredning utföras, inklusive 

känslighetsanalys avseende ökat portryck och erosion. Befintliga dagvattensystem behö-

ver också ses över och vid behov av nyanläggning ska nya fördröjningsmagasin möjlig-

göras i planeringen. Alla geotekniska skyddsåtgärder som utförs ska dimensioneras och 

verifieras geotekniskt.  



Statens geotekniska institut 2020-06-12 

2.1-2004-0346 

 

 
8 

 

  

1. Bakgrund 

Norrköpings kommun tar fram en fördjupning av översiktsplan för Krokek och Ströms-

fors. Enligt en ändring i Plan- och Bygglagen ska kommunen redogöra sin syn på risk för 

skador på den bebyggda miljön av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatre-

laterade. Översiktsplanen ska också beskriva hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

Statens geotekniska institut har av Norrköpings kommun fått i uppgift att ta fram ett stra-

tegiskt planeringsunderlag till denna fördjupade översiktsplan. Översiktsplanens gränser 

redovisas schematiskt i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Översiktsbild av planområdet för Fördjupning av översiktsplan för Krokek och 

Strömsfors, Norrköpings kommun. 

MSB har 2017 utfört en kommuntäckande översiktlig stabilitetsutredning inom utvalda 

bebyggda områden. Karteringen täcker även delar av planområdet. SGU har gjort en in-

ventering av stranderosion och Norrköpings kommun har ett flertal geotekniska under-

sökningar inom området i sitt arkiv. 
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2. Syfte  

Syftet med uppdraget är att ta fram ett strategiskt planeringsunderlag som illustrerar och 

sammanfattar förutsättningen för geotekniska säkerhetsrisker (ras, skred och stranderos-

ion) inom planområdet.  

Uppdragets mål är att underlaget ska synliggöra vad som gäller för dagens förhållanden 

inom planområdet. Målet är också att synliggöra vilka områden som har förutsättningar 

att påverkas av framtida klimatförändring utifrån ökad temperatur och nederbörd och där-

med ökade flöden och erosion. De klimateffekter som studeras i denna rapport är höjda 

nivåer av grundvatten och portryck, höjda vattenstånd och höjd havsnivå. 

3. Metodik 

Planeringsunderlaget har tagits fram genom att samla in relevanta GIS-underlag i en ge-

mensam karta. Underlagen utgörs av vägar, fastigheter, byggnader, planområden, geotek-

niska utredningsområden samt flygfoton från Norrköpings kommun tillsammans med 

kartskikt från MSB (översiktlig stabilitetsutredning) och SGU (jordartskarta, förutsättning 

för stranderosion, förutsättning för skred i finkornig jordart, stränders eroderbarhet).  

Kommunens geotekniska arkiv inom området uppgår till närmare 200 uppdrag, många av 

äldre datum. En viss gallring utfördes, där utvalda utredningar klassificerades utifrån de-

taljeringsgrad, omfattning och vad som framkom gällande områdets geotekniska förut-

sättningar. I gallringen bedömdes nyare stabilitetsutredningar och geotekniska utred-

ningar för detaljplaner ge god information om ett områdes stabilitetsförhållanden. Över-

siktliga geotekniska undersökningar beskriver ett större områdes geotekniska förhållan-

den. Även geotekniska utredningar för större ny- och tillbyggnationer av byggnader togs 

med i urvalet, bland annat med hänsyn till att föreslagen grundläggning specificerar ett 

områdes känslighet för deformationer och till viss del även jorddjup och hållfasthetsegen-

skaper.  

Lerjord respektive svall- och svämsediment (sand och silt) är de jordarter som är mest 

känsliga för klimatförändringens påverkan. SGU:s jordartskarta och kommunens geotek-

niska arkivundersökningar visar på var dessa områden finns. Områden med dominerande 

lerjord anses ha större förutsättning för skred utifrån jordens hållfasthet, medan områden 

med sand och silt har förutsättningar för erosion, med hänsyn till friktionsmaterialets 

egenskaper.  

Utredningarna och de undersökta områdena har klassificerats efter närhet till vattendrag, 

infrastruktur, lutande markyta etc, se Bilaga 1. SGU:s ”Förutsättningar för skred i finkor-

nig jordart” och MSB:s översiktliga stabilitetskartering utgör tillsammans med nyare geo-

tekniska stabilitetsutredningar de viktigaste underlagen för att identifiera områden där 

förutsättning för negativ påverkan av klimatförändring finns. Till den slutliga värderingen 

delades områdena in i olika geotekniska zoner med mindre (zon 3), medelstor (zon 2) och 

stor förutsättning (zon 1) för påverkan av klimatlaster.  
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Områden med förutsättning att påverkas av klimatlaster kan exempelvis vara finjordsom-

råden intill vattendrag. Områden med silt som dominerande jordart intill vattendrag indi-

kerar goda förutsättningar för erosion. De klimatscenarier som i detta uppdrag jämförs 

och värderas är ett områdes känslighet för förhöjda portryck, höjd eller sänkt vattenyta i 

hav, sjöar och vattendrag samt höjd eller sänkt grundvattenyta i jorden. Såväl siltområ-

den, som lerjordsområden kan anses känsliga för förhöjda portryck, men förutsättningen 

för erosion kan anses större i siltområden vid fråga om vattenståndsfluktuationer i hav, 

sjöar och vattendrag (skvalpzoner).  

4. Avgränsning 

Uppdraget avgränsas till att endast beskriva områden med förutsättningar för påverkan av 

klimatlaster, eller där sannolikheten för negativ påverkan av klimatlaster bedöms som 

stor. Ingen djupare värdering av en negativ händelses konsekvens görs i analysen, det vill 

säga sannolikhet och konsekvens kopplas inte samman till en risk i denna utredning. Där-

för behandlas exempelvis inte förorenade områden närmare i framtaget kartunderlag och 

rapport, trots att en naturolycka intill ett förorenat område kan medföra en betydande mil-

jöpåverkan. 

Vidare avgränsas detta uppdrag till att inte analysera närhet till större vattenledningsstråk 

(dagvatten, trummor etc), som vid tillfälliga hinder kan medföra ökad sannolikhet för sta-

bilitetsbrott. Sådana ledningsstråk kommer dock att påverkas av klimatlaster, främst ökad 

nederbörd, vilket kommer att beskrivas i nedanstående kapitel. 

Vid sänkta vattennivåer ökar förutsättningen för deformationer (sättning) av befintlig be-

byggelses (djup)grundläggning), exempelvis genom rötangrepp och därmed sänkt bärig-

het. Denna utredning avgränsas till att inte beröra detta, eftersom grundläggning av be-

fintliga byggnader inte har studerats djupare och skulle kräva en stor arbetsinsats. För 

djupgrundläggning kan nämnas att träpålning den känsligaste grundläggningstypen, men 

även stålpålar och betongpålar kan få en minskad beständighet och bärighet om de utsätts 

för grundvattenfluktuationer.  
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5. Sammanställning geografiskt 
informationsunderlag 

Raster- och vektordata från Norrköpings kommun och från SGI:s egna databas har sam-

manställts i en arbetsyta i GIS. Norrköpings kommun har en öppen GIS-karta med di-

verse olika skikt, benämnt NOKA. SGI har tillgång till egna kartunderlag och andra myn-

digheters underlag genom Geodatasamverkan. Nedan följer en beskrivning över vilka 

kartlager som är inhämtade, från var de har hämtats in och om några ytterligare åtgärder 

har gjorts.  

Flertalet av underlagen är web-baserade lager (WMS-tjänster) som har kopplats till en 

och samma arbetsyta i programmet QGIS. Symbolsättning och tydlighet har tittats över, 

men inga större åtgärder har utförts med underlaget. De geotekniska zoner som har lagts 

in efter utförd analys har skapats som vektoriserade shape-filer, se kapitel 5.3 Värdering. 

I Figur 2 redovisas en schematisk översiktsbild över utvalt GIS-underlag.  

 

Figur 2. Översiktsbild över delar av det GIS-underlag som hämtats in. De tre avlånga 

öarna i bilden motsvarar utredningsområden inom MSB:s översiktliga stabilitetsutred-

ning. Gulfärgade ”fläckar” utanför ovan nämnt underlag redovisar SGU:s ”Förutsätt-

ningar för skred i finkorniga jordarter”.   

 



Statens geotekniska institut 2020-06-12 

2.1-2004-0346 

 

 
12 

 

5.1 Underlag från Norrköpings kommun 

Från Norrköpings kommun har följande underlag från NOKA hämtats in. Där ingen pa-

rentes är angiven utgörs materialet av vektor-data. 

• Ortofoton över planområdet från 1959, 1974, 1996-98 samt 2019 (raster) 

• Användning planmosaik  

• Bas_Byggnadsyta  

• Bas_Hojdkurvor  

• Bas_Jarnvag  

• Ej planlagt  

• Fastighetsytor  

• Geotekniska_undersokningar_uttag_200506  

• SGU:s jordartskarta  

• NVDB_biltrafiknät 

• NVDB_cykelnät 

• Pagaende_detaljplaner 

• Planer 

5.2 Underlag från statliga myndigheter 

Följande underlag har hämtats in från statliga myndigheter. 

• Översiktlig stabilitetskartering i finkorniga jordarter (MSB) 

• Förutsättningar för skred i finkornig jordart (SGU, WMS) 

• Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 (SGU) 

• Jordskred och raviner (SGU) 

• Stränders eroderbarhet (SGU) 

• Vattendrag och avrinningsområden (SMHI) 

• Översvämningskartering kusten (MSB, WMS) 

• Topografiska webkartan (LM, WMS) 

5.3 Värdering 

Av ovanstående GIS-underlag har den största vikten lagts vid MSB:s stabilitetsutredning 

följt av SGU:s förutsättningar för skred i finkornig jordart. Dessa två tillsammans med 

SGU:s jordartskarta och den topografiska kartan belyser tämligen väl de områden som ut-

ifrån rådande och därmed även framtida förhållanden, har störst förutsättningar för skred.  

SMHI:s vattendrag och avrinningsområden, liksom MSB:s översvämningskarteringar, 

SGI:s förutsättningar för stranderosion och SGU:s stränders eroderbarhet, visar på de om-

råden som har förutsättningar för erosion.  
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SGU:s jordartskarta visar också på de områden som har förutsättningar för bergras och 

blocknedfall, nämligen de områden som indikerar ytnära berg (röd färg), intill täta nivå-

kurvor på topografiska kartan. Alla ytor inom SGU:s jordartskarta som visar gula fält 

(postglacial och glacial lera), men också områden med organiska jordarter (torv, gyttja, 

dy bl a) är områden som är extra känsliga för deformationer och sättningar.  

6. Inventering geotekniska 
arkivundersökningar 

Från Norrköping kommuns egna geoarkiv har relevanta geotekniska undersökningar valts 

ut, utifrån om de innehåller stabilitetsutredningar, översiktliga undersökningar eller geo-

tekniska undersökningar för större utbyggnader och nybyggnationer, enligt metodik be-

skriven ovan.  

Stabilitetsutredningar har valts då dessa synliggör ett områdes stabilitetsförhållanden. I 

dessa utredningar kan exempelvis känslighetsanalyser för portryck ha utförts redan, vilket 

ger indikation på ett områdes känslighet mot klimateffekter. 

I översiktliga geotekniska undersökningar har sällan stabilitetsanalyser utförts till en dju-

pare nivå än överslagsberäkningar, men terrängen har å andra sidan sonderats över en 

större yta. Detta kan ge information om områdets jordlagerföljd och således bekräfta eller 

komplettera SGU:s jordartskarta. 

Geotekniska undersökningar för större utbyggnader och nybyggnationer utförs oftast 

inom ett begränsat område. Ju större byggnationen är, desto fler kvalificerade undersök-

ningar utförs generellt - och därmed ges också en fördjupad bild av ett områdes material-

egenskaper som en översiktlig utredning sällan svarar på.  

I Bilaga 1 finns en sammanställning över vad varje utredning visat, med avseende på för-

utsättningar som framkommit i utförd analys, eller utifrån det geografiska informations-

underlagets sammanställning. I den analysen har en översiktlig bedömning gjorts om ut-

redningens närhet till vattendrag/hav, vilken dominerande jordart som råder, sonderat 

jorddjup samt om utföraren av den geotekniska utredningen påtalat områdets känslighet 

för erosion eller en högre sannolikhet för stabilitetsbrott. Vissa av arkivhandlingarna ut-

görs av samma utredningsområde, delen Torskär – Stenbäcken har exempelvis studerats 

vid ett flertal omgångar i olika skeden. Figur 3 nedan redovisar utredningsområde på 

valda arkivundersökningar. 
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Figur 3. Översiktsbild över delar av det geotekniska arkivunderlag som hämtats in. De 

rosa, blå och gröna ytorna redovisar utvalda utredningsområden i det geotekniska arkiv-

materialet.  

7. Klimatlasters påverkan 

Klimatlaster så som ökad temperatur och ökad nederbörd samt kraftigare vindar beräknas 

öka allt eftersom klimatet håller på att förändras. Torrare somrar och blötare vintrar med 

färre köldperioder kommer att påverka marken, vilket gör det viktigt att säkra markförhål-

landena vid nyexploatering. Effekterna av klimatlasterna påverkar var det kommer bli 

hållbart att bygga och hur byggnader och infrastruktur ska dimensioneras och utformas. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilka parametrar som kan påverkas av klimat-

laster avseende ras, skred och erosion, utifrån dagens förhållanden. De laster som jämförs 

och beskrivs är en ökad eller sänkt grundvattennivå samt ökat porvattentryck i jorden, 

samt ökad eller sänkt vattenstånd i hav, vattendrag och sjöar.  

Grundvatten bildas av nederbörd som faller ner på marken och infiltreras i jorden, fångas 

upp av växtlighet eller transporteras till ytvattendrag. Grundvattenförhållandena beror av 

bland annat geologiska, topografiska och hydrologiska förutsättningar, där jordlagrens 

vattenförande och genomsläppliga egenskaper påverkar. Jord utgörs av tre faser, fast 

(korn), flytande (porvatten) och gas (porgas). Utifrån partiklarnas storlek i en jordart 

skiljs begreppen åt och det tryck som porvattnet verkar på kornskelettet benämns grund-

vattentryck i mer genomsläppliga jordarter (grus, sand, grovsilt) och porvattentryck i tä-

tare jordarter (lera, mellansilt, finsilt).  
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7.1 Höjd grundvattennivå 

En höjd grundvattennivå kan komma att orsaka stående vatten i lågpunkter, vilket i sin tur 

medför en ökad belastning på dagvattensystemet och behovet av dränering.  

En höjd grundvattennivå kan också medföra utströmning i slänter, både i naturliga och i 

schaktslänter, vilket kan öka yterosionen. Hög grundvattenyta minskar jordens hållfast-

het, vilket också ökar sannolikheten för ras och skred. 

En varierande grundvattennivå kan bli särskilt märkbar i genomsläppliga friktionsjordar. 

Hög grundvattenyta kan öka sannolikheten för upplyft i befintliga lättfyllningar, till ex-

empel cellplastförstärkning i vägkroppar.  

Vidare kan en ökad grundvattenyta även påverka bergformationers spricksystem, genom 

att ett ökat vattentryck kan erodera sprickmineral. Bergets spänningsnivå kan därmed öka, 

vilket påverkar (ökar) förutsättningen för bergras och blocknedfall vid branta bergspar-

tier. 

7.2 Sänkt grundvattennivå 

När grundvattennivån i jorden sjunker, ökar förutsättningen för att växters rotsystem tor-

kar ut. Rötternas armerande verkan i ytlagren avtar därmed, vilket ökar sannolikheten för 

erosion i slänter och i bäckraviner.  

En sänkt grundvattenyta medför en ökad sannolikhet för sättningar och deformationer av 

yttre laster, från exempelvis byggnader och vägkroppar. Det medför också ökade förut-

sättningar för negativ mantelfriktion på befintlig djupgrundläggning, genom cyklisk be-

lastning i form av torka och väta, som kan påverka grundläggningens bärighet. Sättningar 

i befintliga vägkroppar, som kommer av bland annat en sänkt grundvattennivå kan leda 

till sprickor i vägkroppen och därmed behov av ökat underhåll.  

7.3 Ökat porvattentryck 

Ett ökat porvattentryck till följd av ökad nederbörd och ökat vattenupptag i marken påver-

kar främst områden med finkorniga jordar som lera och silt. Med ett ökat porvattentryck 

inom en leras kornskelett minskas lerans hållfasthet. Förhöjda porvattentryck ökar förut-

sättningar och därmed också sannolikheten för skred.  

7.4 Höjd ytvattennivå (vattendrag, hav, sjöar) 

Ett höjt vattenstånd i såväl hav, sjöar och som vattendrag ger större förutsättning för eros-

ion i strandzonen, särskilt när vattnet sjunker undan och då möjliggör borttransport av 

jordmaterial (strömmande vatten).  
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Det medför även ökad förutsättning för instängt vatten i lågpunkter, vilket belastar befint-

liga dagvattensystem och kan ge fuktproblem i befintliga källare bland annat. Ett ökat 

flöde kan också påverka trummor genom ökad turbulens och strömning intill trummans 

mynning. Jordmaterial kan då transporteras iväg, och ligger vattentrumman låglänt i en 

slänt kan därmed borttransporten av jordmaterial minska släntens mothåll och öka förut-

sättningen för ras och skred. Inom områden med hårdgjorda ytor minskar markens för-

måga att ta hand om vattnet, vilket kan orsaka översvämningar och medföra en försämrad 

inre stabilitet i exempelvis vägkroppar.  

7.5 Sänkt ytvattennivå (vattendrag, hav, sjöar) 

När vattenståndet sjunker till följd av torka eller minskad nederbörd, så minskar även 

vattnets mothållande kraft vid slänten/strandbrinken. Pådrivande jord från högre upp i 

slänten kan trycka på släntens nedre del och när inget vattentryck verkar och håller emot i 

släntfot ökar förutsättningarna för ras och skred.  

8. Geologisk översiktsbeskrivning 

Planområdet ligger ca 2 mil nordöst om Norrköpings stad. Områdets södra gräns utgörs 

av Bråvikens norra strand och avgränsas i nordväst av väg E4. I väster och längs områ-

dets östra del avgränsas området till större skogsområden.  

Centralt inom området ligger tätorten Krokek, som i princip är ihopbyggd med delen 

Strömsfors i nordväst, delen Torskär och Stenbäcken i sydväst samt med ett höglänt 

skogsparti i väst. I tätortens södra del ligger området Råssla/Sjövik och i sydost finns 

Kolmården. Norr om den centrala delen av Krokek ligger området Hyttan och norr därom 

finns ett större skogsparti. I nedanstående kapitel följer en översiktlig beskrivning av 

valda delområden, främst utefter SGU:s digitala jordartskarta. Varje underkapitel nedan 

motsvarar delområdesnummer angivna i Figur 4. 

Läsaren ska vara observant att jordartskartan är översiktlig, och varje delområdes geolo-

giska förutsättningar rekommenderas bekräftas med arkivinventering i Norrköpings geo-

arkiv och därefter kompletterande geotekniska fältundersökningar.  
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Figur 4. Översiktsbild av planområdets ytliga jordlager och valda delområden. I figuren 

redovisas bedömda geologiska delområden (1-6) och SGU:s jordartskarta. Gula områ-

den redovisar glacial och postglacial lera och silt, brunprickiga områden redovisar post-

glacial sand och grus. Röda områden visar på berg eller tunt jordtäcke och grönt område 

visar på isälvssediment. Ljusblå områden visar på morän.  

En översiktlig kontroll av områdets förutsättningar för förekomst av kvicklera har också 

utförts. Inom området finns större områden av finkorniga jordarter, lera/silt, och jordlag-

ren har avsatts under bracka förhållanden. Topografiskt förekommer branta lutningar 

kring Krokek och Svintunasjön, där finjordslager också finns. Lerlagrens mäktighet varie-

rar inom planområdet till mellan 1 och 35 m, med ökande mäktighet främst i områdets 

södra del. Utförda rutinförsök på ostörda kolvprovtagningar visar på en sensitivitet i leran 

som uppgår till ca 35-40, motsvarande en högsensitiv lera. Det kan alltså inte uteslutas att 

kvicklera förekommer inom området, vilket behöver beaktas i fortsatt planering. En lera 

som är högsensitiv kan förlora sin hållfasthet vid störning, så som vibrationer eller mark-

arbeten, se SGI Publikation 46.  
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8.1 Torskär – Stenbäcken 

 

Figur 5. Översiktsbild över delområde 1, Torskär-Stenbäcken. Planområdesgränsen re-

dovisas med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med blåstreckad linje. I 

figuren redovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta. 

Delområde 1 ligger inom Krokeks sydvästra del och karakteriseras av ett höglänt parti i 

områdets norra del, se Figur 5 ovan. Jordlagren enligt SGU:s jordartkarta visar huvudsak-

ligen postglacial sand och grus (svallat material), men även (glacial och postglacial) lera 

förekommer ställvis. Troligen överlagrar sanden lera på många platser. Tidigare geotek-

niska undersökningar visar att lerans mäktighet ökar mot havet i söder. I norr avgränsas 

delområdet av Södra Stambanan, som är anlagd i gränsen till ett fastmarksparti.  

Mellan järnvägen och strandzonen intill Bråviken ligger ett äldre fritidshusområde som 

har omdanats till ett permanentbostadsområde. Området har tidigare varit detaljplanelagt, 

vilket på senare tid har upphävts.  
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8.2 Södra Krokek 

 

Figur 6. Översiktsbild över delområde 2, Södra Krokek. Planområdesgränsen redovisas 

med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med lilastreckad linje. I figuren 

redovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta.   

I Krokeks södra del ligger de tätbebyggda delarna Sjövik och Kolmården, vilka utgör del-

område 2, se Figur 6 ovan. Området karakteriseras av några sammanhängande partier 

med lera, men silt, sand, morän och partier med ytnära berg förekommer också i delområ-

dets södra del. Området är relativt kuperat, med fallande markyta mot Bråviken, som ut-

görs dess södra gräns. I nordost finns Svintunasjön och i öster gränsar området till ett 

större skogsområde.  

Delområdets centrala och södra delar är till stora delar utbyggt, med hårdgjorda ytor och 

byggnader.  
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8.3 Centrala Krokek 

 

Figur 6. Översiktsbild över delområde 3, Centrala Krokek. Planområdesgränsen redovi-

sas med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med lilastreckad linje. I figu-

ren redovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta.   

Den centrala delen av Krokek är tätbebyggd, här finns utöver bostadsbebyggelse även 

servicebutiker och en järnvägsstation.  

Delområde 3, se Figur 6 ovan, avgränsas i väster till Södra Stambanan och i sydost av 

Svintunasjön. Centralt genom området, i nordvästlig till sydostlig riktning, meandrar vat-

tendragen Svintunabäcken och Hyttabäcken ned mot Svintunasjön, som troligtvis histo-

riskt varit större till ytan. Ravinbildningar förekommer rikligt intill vattendragen. Områ-

det karakteriseras av finjord, som enligt tidigare geotekniska utredningar utgörs av varvig 

och siltig lera och som överlagras av svallsediment i de högre belägna partierna runt 

Svintunasjön. 
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8.4 Västra Krokek 

 

Figur 7. Översiktsbild över delområde 4, Västra Krokek. Planområdesgränsen redovisas 

med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med mörkblå, streckad linje. I fi-

guren redovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta.   

Väster om Krokeks tätort och norr om Torskär finns ett större, höglänt skogsområde, som 

utgörs av Bråvikens förkastningssystem, delområde 4, se Figur 7 ovan. Denna del av 

planområdet karakteriseras av ytnära berg, morän och sand, men även områden med torv- 

och mossmark samt ställvis förekomst av lera finns.  

Området är relativt glesbebyggt, men strax öster om sjön Torsjön finns ett mindre kluster 

av byggnader.  
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8.5 Strömsfors 

 

Figur 8. Översiktsbild över delområde 5, Strömsfors. Planområdesgränsen redovisas 

med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med blåstreckad linje. I figuren re-

dovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta.   

I planområdets norra del ligger delområde 5 Strömsfors, se Figur 8 ovan. Området av-

gränsas i väster av väg E4 och i norr av sjön Böksjön. I öster finns ett större skogsom-

råde. Bebyggelsen är huvudsakligen koncentrerad till Böksjöns södra strand och någon 

halv kilometer söder därom. Geologiskt karakteriseras området av ställvisa höjdpartier 

med ytnära berg, morän och sandlager. Centralt inom delområdet finns också ett samman-

hängande lager av finjord och organiska jordarter, och i sydost förekommer ett område 

med isälvsavlagring.  
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8.6 Östra Krokek  

 

Figur 9. Översiktsbild över delområde 6, Östra Krokek. Planområdesgränsen redovisas 

med svart streck-prickad linje och delområdesgränsen med blåstreckad linje. I figuren re-

dovisas också terrängskuggning och SGU:s jordartskarta.   

Öster om Krokek finns ett större område som huvudsakligen är obebyggt. Området karak-

teriseras av höglänta områden i norr och i ost, med lösare jordlager mot söder och i väst. 

Enligt SGU:s jordartskarta förekommer ställvisa områden med organiska jordarter i det 

höglänta området och inom de centrala delarna förekommer också lera.  

9. Geotekniska zoner 

Utifrån de geotekniska förutsättningarna inom området har området värderats och delats 

in i olika bedömda geotekniska zoner, med mindre (zon 3), medelstor (zon 2) och stor 

förutsättning (zon 1) för påverkan av klimatlaster. De geotekniska zonerna har inte jäm-

förts med kommunens föreslagna utbyggnadsområden inom planområdet, och kan inte 

heller sägas bekräfta de geotekniska förhållandena som råder, utan utgör endast en tolk-

ning av underlaget. Utifrån denna översiktliga bedömning, så rekommenderas Norrkö-

pings kommun att bekräfta de geotekniska förutsättningarna inför varje förändring av 

markanvändning som planeras.  
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I framtagandet av olika geotekniska zoner har geotekniska arkivundersökningar och 

SGU:s jordartskarta över området studerats, tillsammans med MSB:s översiktliga stabili-

tetskartering inom området och SGU:s ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”. Vi-

dare har närhet till vattendrag och topografiska förhållanden värderats, med syfte att iden-

tifiera områden där förutsättning för negativ påverkan av klimatförändring finns.  

Utförda stabilitetsutredningar visar på finjordsområden inom centrala tätorten och inte 

fullt tillfredsställande säkerhet mot stabilitetsbrott intill Svintunabäcken, Svintunaån och 

Hyttabäcken. Topografiskt är planområdet tämligen kuperat och höjdpartierna omges av 

lågpunkter. Inom de högre belägna partierna utgörs den dominerande jordarten enligt 

SGU:s jordartskarta huvudsakligen av morän eller ytnära berg och finkornigheten ökar 

mot de lägre partierna. 

Geoteknisk zon 3 (grön markering) utgörs generellt av områden med friktionsjord, som 

ligger i kuperade, höglänta delar av planområdet. Förutsättning för deformationer och 

sättningar bedöms som liten, likaså bedöms sannolikheten för skred som låg. Det kan 

dock finnas förutsättning för blocknedfall och ras, vilket ska beaktas i fortsatt planering. 

Gula markeringar inom kartan motsvarar geoteknisk zon 2, där förutsättningen för påver-

kan av klimatlaster bedöms som medelstor. Inom dessa delar kan förutsättning för de-

formationer och sättningar finnas, men är sannolikt mindre än för geoteknisk zon 1, som 

beskrivs nedan. Dominerande jordart utgörs huvudsakligen av friktions- och mellanjord, 

så sannolikheten för skred ska inte helt uteslutas. Geoteknisk zon 2 bedöms vara känslig 

för grundvattenfluktuationer och bedöms också ha viss förutsättning för erosion.  

Geoteknisk zon 1, markerat som röda områden, bedöms ha stora förutsättningar för på-

verkan av samtliga angivna klimatlaster. Inom dessa områden utgörs den dominerande 

jordarten huvudsakligen av lera och silt, som utifrån hållfasthetsegenskaper är sättnings-

känsliga och medför en ökad förutsättning för skred jämfört med grovkorniga jordarter. 

Inom dessa områden bedöms också förutsättningar för erosion finnas, utifrån närhet till 

hav och vattendrag.  
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Figur 10. Översiktsbild över planområde Krokek-Strömsfors. I figuren redovisas be-

dömda geotekniska zoner, där grön yta motsvarar geoteknisk zon 3, gul yta redovisar 

geoteknisk zon 2 och röd yta motsvarar geoteknisk zon 1. Figuren visar även på gränser 

för respektive delområde och områdets topografiska förhållanden redovisas översiktligt 

som terrängskuggning.  

En övergripande beskrivning av respektive delområdes förutsättningar för påverkan av 

klimatlaster redovisas i nedanstående kapitel. Se också framtagna geotekniska zoner i 

GIS, samt Figur 10 ovan. 

9.1 Torskär – Stenbäcken 

Delområdet bedöms vara känsligt för angivna klimatlaster i kapitel 7. Områdets närhet till 

Bråviken innebär förutsättning för påverkan av erosion intill stranden. Lokala erosions-

skyddande åtgärder kan påverka ett större område, så en sedimentations- och erosionsana-

lys längs kustremsan rekommenderas. 

Området har tidigare utretts med hänsyn till stabilitet vid ett flertal tillfällen genom åren, 

då det inte klassificerats som tillräckligt stabilt enligt tidigare gjorda översiktliga och de-

taljerade utredningar. MSB:s översiktliga stabilitetskartering från 2018 redovisar tillfred-

ställande stabilitet utifrån översiktliga stabilitetsberäkningar och dagens förhållanden, för-

utsatt att ingen ytterligare åtgärd utförs. All markanvändning som förändrar dagens för-

hållanden medför alltså ett behov av minst detaljerad stabilitetstutredning. 
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Sänkt vattenstånd i havet medför ett minskat mothåll, vilket i sig ökar förutsättningen för 

skred. Då tidigare utredningar visar att lera förekommer kan även deformationer och sätt-

ningar öka med en minskad grundvattennivå. Hårdgjorda ytor inom området sätter också 

stora krav på delområdets dagvattenhantering. 

9.2 Södra Krokek 

Även detta delområde gränsar till Bråviken och har således också förutsättning för påver-

kan av erosion i strandzonen, likt delområdet Torskär - Stenbäcken. Inom delområdet 

finns en befintlig hamn, där fartygstrafik redan i dagens läge påverkar områdets erosions-

förhållanden. Även närheten till Svintunasjöns södra strand och längs Svintunaåns 

meandrande lopp i nord-sydlig riktning kan förutsättning för erosion finnas, dock inte i 

samma utsträckning intill sjön som intill kusten. 

Stabilitetsmässigt finns delar inom området som har förhöjd sannolikhet för skred och 

ras, främst i den lägre belägna södra delen som omges av höjdpartier. Detta både för be-

fintliga förhållanden, men också med hänsyn till framtida klimatlaster. MSB:s översikt-

liga stabilitetskartering visar på förutsättningar för ytliga ras i slänter inom delområdet, 

det vill säga förutsättning för stabilitetsbrott även i mer grovkorniga jordarter än lera före-

ligger.  

Minskat vattenstånd i havet medför ett minskat mothåll, vilket i sig ökar sannolikheten 

för skred. Då lera ställvis förekommer inom delområdet kan även deformationer och sätt-

ningar öka med en minskad grundvattennivå. Hårdgjorda ytor inom området ställer också 

stora krav på omhändertagande av dagvatten. 

9.3 Centrala Krokek 

Delområdet är känsligt för ovan angivna klimatlaster. Intill Svintunasjöns strand finns 

förutsättningar för stranderosion, inom delområdet finns också rikligt med bäckraviner 

som också har förutsättningar för erosion. 

Ett antal stabilitetsutredningar har gjorts inom delområdet, där närheten till Svinbäcken 

och förekommande bäckraviner klart framgår som ett område med stora förutsättningar 

för ras och skred. Bebyggelse i närheten av dessa raviner rekommenderas inte.  

Likt ovan nämnda delområden utgör finjordspartier en fara för deformationer och sätt-

ningar vid tillskottslast och vid minskad grundvattennivå. Även hårdgjorda ytor sätter 

krav på dagvattenhantering, och då speciellt med hänsyn till markvatten från mer omgi-

vande, höglänta omgivande områden. 
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9.4 Västra Krokek 

Delområdet bedöms ha mindre förutsättningar för påverkan av klimateffekter jämfört 

med övriga delområden, men det ska beaktas i fortsatt planering att förhållandena lokalt 

kan se annorlunda ut. Inom delområdet har endast ett fåtal geotekniska utredningar ut-

förts. Sett till sannolik förekomst av permeabla, grovkorniga jordar inom området och de 

geologiska förkastningsförhållandena kan en varierande grundvattenyta medföra påver-

kan på området.  

9.5 Strömsfors 

Delområdet kommer att påverkas av klimatförändringen och dess laster. Förutsättningen 

för erosion är som störst inom Svintunabäckens lopp, men det finns också viss förutsätt-

ning intill Böksjön.  

Inom de delar av delområdet som utgörs av finkorniga jordarter finns förutsättning för de-

formationer och sättningar vid en sänkt grundvattenyta.  

9.6 Östra Krokek 

Delområdet kan komma att påverkas av klimatförändringen och dess laster. Förutsätt-

ningen för erosion, skred och ras bedöms vara som störst intill Svintunasjöns strand i syd-

väst. Inom de delar av delområdet som utgörs av finjord finns förutsättningar för deform-

ationer och sättningar vid en sänkt grundvattenyta.   

10. Slutsats och rekommendationer 

I detta kapitel beskrivs slutsatser och rekommendationer utifrån utförd analys inom plan-

området. 

10.1 Erosion 

En orsak till erosion är att vatten i rörelse bearbetar stränder och vattendrags bottnar och 

transporterar bort geologiskt material (jord eller berg) som sedan avsätts på en annan 

plats. Stormar och is-rörelser kan också vara andra orsaker till erosion. Att mark eroderar 

är en naturlig process, men effekten av erosion uppstår när det blir massobalans inom ett 

område. Konstruktioner i vatten; pirer, hamnar och vågbrytare kan exempelvis öka eros-

ionen längs kusten jämfört med den naturliga processen. Vattenströmmar, höga flöden 

och vågor är andra faktorer som också påverkar erosionen. 
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Det är viktigt att vara medveten om vilken del i systemet som påverkar erosionens storlek 

och om det är en konsekvens som kommunen är villig att ta. Att utföra åtgärder för att 

skydda befintlig bebyggelse löser problemet lokalt, men påverkar området i stort.  

Vi rekommenderar att kommunen undviker fortsatt nyexploatering intill kustremsan 

till Bråviken och istället funderar på hur de disponerar sin mark och hur den används. Vår 

rekommendation är också att kommunen bevarar strandlinjen mot Bråviken så dynamisk 

som möjligt och analyserar hur sediment rör sig över en längre sträcka, för att på så vis 

kunna optimera markanvändningen.  

Kan marken tillåtas vara översvämmad under vissa tillfällen, som exempelvis en fotbolls-

plan eller parkeringsplats så är det en fördel, jämfört med att exploatera bostadsbebyg-

gelse allt för nära vattenbrynet. Ej bebyggda områden nära strandremsan kan istället an-

vändas till rekreation och vattenbrynet kan således tillgängliggöras. En funktionsanpassad 

markanvändning möjliggör en god samhällsutveckling utan att skapa problem i framti-

den, så som en lokal åtgärd skulle innebära. 

Vatten från översvämningar kan nå mycket längre in från strandkant på grund av att be-

fintliga dagvattensystem inte är dimensionerade för extremvärden, varken i storlek eller i 

ledningarnas lägen. Befintliga VA-system inom området rekommenderas därför att ses 

över. Där eventuell åtgärd inte anses lämplig eller möjlig ska dagvattnet beredas någon-

stans att ta vägen. Detta kan göras genom att dimensionera fördröjningssystem, exem-

pelvis en permeabel parkeringsyta. Nya VA-system ska dimensioneras med hänsyn till 

klimatlaster. Norrköpings kommun rekommenderas även att utföra en lågpunktskartering 

för att tydliggöra områden dit vatten från förhöjda vattenstånd kan komma – och ytterli-

gare ta fram klimatkänsliga områden. Hårdgjorda ytor rekommenderas att planeras bort, 

både för nyanläggning och för befintliga ytor, genom att skapa fördröjningsmagasin och 

optimera befintliga dagvattensystem. Detta kan göras genom att anlägga parkmark, ge-

nomsläppliga grusgångar eller permeabla parkeringsytor som möjliggör fördröjning.   

Inom delen Krokek-Strömsfors finns flertalet meandrande vattendrag, bäckar och åar. 

Bäckravinerna ser enligt ortofoton tillsynes bevuxna ut och den vegetationen rekom-

menderas underhållas och bibehållas för att undvika yterosion i slänterna.  

Erosionsskydd som i framtiden faktiskt utförs ska vara så naturanpassade som möjligt, 

exempelvis genom att plantera träd och växter med armerande rotsystem, där så är möj-

ligt. Fartygstrafik kan alstra starka vattenkrafter, som omöjliggör växtlighet. Vid sådana 

tillfällen bör åtgärder vidtas som förflyttar vattenkraften längre ut från slänten. Befintliga 

erosionsskydd ska underhållas och all tillskottslast i form av översvämningsvallar eller 

utläggning av block i strandkanten ska dimensioneras och verifieras geotekniskt, då det 

ger en tillskottslast på marken.  

10.2 Skred 

Inom planområdet finns förutsättningar för skred, med hänsyn till förekomst av finkor-

niga jordar, men också utifrån topografiska förhållanden och jordarternas bildningsätt. 
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Området har förutsättningar för förekomst av kvicklera, vilket delvis också har bekräftats 

i tidigare utförda geotekniska utredningar där högsensitiv lera har påträffats.  

Bebyggelse och exploatering i närhet till bäckar och ravinbildningar rekommende-

ras inte, om inte minst detaljerad stabilitetsutredning har utförts och visar tillfredsstäl-

lande säkerhet mot stabilitetsbrott. Detta gäller även för planerad nybyggnation. I alla sta-

bilitetsutredningar bör känslighetsanalys avseende portryck, erosion samt bakåtgripande 

skred med hänsyn till sensitiv lera (där så förekommer) utföras, i syfte att ytterligare be-

lysa behov av eventuella förstärkningsåtgärder. Vid bäckar och ravinbildningar ska så väl 

pågående som framtida erosion beaktas.   

Tillskottslaster på markytan vid eventuella översvämnings- eller erosionsskydd ska alltid 

verifieras geotekniskt, för att säkerställa en god bärighet.  

Inför planläggning av ett tidigare ej exploaterat eller planlagt område ska en geoteknisk 

utredning utföras, med syfte att klarlägga områdets geotekniska förhållanden och skapa 

en uppfattning om vilka geotekniska förutsättningar som kan finnas inom området. Vid 

minsta misstanke om stabilitetsproblem, ska en geoteknisk stabilitetsutredning i enlighet 

med IEG Rapport 4:2010 utföras. Inom detaljplaneprocessen ska markens lämplighet för 

planerad användning prövas, se även Tillsynsvägledning Naturolyckor. Inom en detalje-

rad stabilitetsutredning för detaljplan kan en möjlig grundläggningslösning presenteras, 

men det är dock i bygglovsskedet som åtgärden optimeras.  

10.3 Ras 

Förutsättning för bergras och blocknedfall bedöms främst finnas i den västra och östra de-

len av Krokek, delområde 4 respektive delområde 6. Förutsättning finns även ställvis 

längs den norra gränsen av planområdet, inom delområde 5. I fortsatt planarbete ska dessa 

förutsättningar beaktas, inom varje detaljplaneområde, men även där bergpartier finns i 

anslutning till detaljplaneområden.  

10.4 Rekommendation till fortsatt arbete 

Norrköpings kommun har ett stort geotekniskt arkiv, med ett flertal utredningar fördelade 

över planområdet och med tyngdpunkt på bebyggda och detaljplanerade områden. I stu-

derade arkivundersökningar förekommer relativt väl undersökta och geologiskt karterade 

områden, som genom digitalisering kan ge en djupare överblick i kommunens GIS-un-

derlag och ytterligare bekräfta framtagna geotekniska zoner.  

Vi rekommenderar också att kommunen ser över och klassificerar sitt geotekniska arkiv 

utifrån utredningarnas detaljeringsnivå. Stabilitetsutredningar som har utförts tidigare än 

mitten av 90-talet kan sägas motsvara en översiktlig stabilitetsutredning – då de inte har 

utförts i enlighet med Skredkommissionen rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010. Arkivet 

är värdefullt inför fortsatt planering och byggnation inom området och bör uppdateras lö-

pande med nya undersökningar och stabilitetsförbättrande åtgärder. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/sakerhetsfragor/
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