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SAMMANFATTNING

Planerad mark- och vattenanvändning
Regeringens beslut om att bygga Ostlänken, en ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, ger nya 
förutsättningar för en pendeltågsstation i Norsholm. Det ger i sin tur helt nya möjligheter att utveckla Norsholm 
som bostad- och besöksort.

Den övergripande visionen för Norsholm är att det är en levande småstad med upp till 9 000 och invånare med 
en centralt placerad pendeltågsstation. Bebyggelsen är småskalig och i de mest centrala delarna närmast stationen 
föreslås en blandad småstad med högre täthet där bostäder blandas med olika typer av service och verksamheter. 
Här finns också plats för offentliga miljöer i form av torg och grönytor. Längre ut är strukturen glesare med olika 
slags bostadstyper och med inspiration av trädgårdsstadens principer. Gång- och cykelvägnätet är uppbyggt så att 
alla enkelt ska kunna ta sig till stationen och nyttja möjligheten till snabba kommunikationer med pendeltåget. 

Genom Göta kanal har Norsholm en unik kvalitet som är en mycket viktig utgångspunkt i utvecklingen av 
Norsholm. Planen ger förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas med året runt-verksamheter för både 
land- och båtresenärer. I planen reserveras även mark för verksamheter och arbetsplatser som kräver större ytor. 

Utbyggnaden föreslås ske i två steg – före respektive efter en pendeltågsstation vilken beräknas finnas år 2030. 
Etappen efter 2030 bedöms pågå fram till år 2050 eller ännu senare.

Miljökonsekvenser
Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på värden inom riksintresseområden för kulturmiljövård (Göta 
kanal och Norsholm-Tångestad) och friluftsliv (Göta kanal). Friluftslivet bedöms få positiva konsekvenser till 
följd av bättre tillgänglighet utmed kanalen och utveckling av rekreativa stråk och målpunkter. Sjön Roxen utgör 
riksintresseområde för yrkesfisket och bedöms inte få en negativ påverkan avseende vattenkvalitet förutsatt att 
åtgärder vidtas för att rena dagvatten från planområdet. Norsholms naturreservat ingår i det Europeiska nätverket 
för skyddsvärda områden som ska förhindra utrotningen av arter och livsmiljöer, Natura 2000. I Sverige är 
dessa områden skyddade med stöd av miljöbalken och de är klassade som riksintressen. Natura 2000 innebär 
inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje 
enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas. Det krävs tillstånd från länsstyrelsen 
om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område (7 kap. 28a§ miljöbalken). I planen omges naturreservatet av en ”grön skyddande zon” 
som undantas från exploatering eftersom området är del av den mark inom planområdet som kan komma att 
översvämmas.

För hälso- och säkerhetsaspekterna bedöms bullerstörningar lokalt sett kunna ge stora negativa konsekvenser för 
boende nära de stora trafiklederna, där järnvägstrafiken på Södra stambanan är en dominerande störningskälla. 
Det finns behov av att en riskanalys för transportleder med farligt gods utförs eftersom full hänsyn till 
rekommenderade skyddsavstånd inte tas i planen. Denna analys ska utreda om riskerna för olyckor med farligt 
gods på Södra stambanan och E4:an är acceptabla i planen.

I ett regionalt perspektiv kan utvecklingen av Norsholm till en småstad, med goda pendlingsmöjligheter och som 
stödjande funktion till omgivande landsbygd, anses vara god hushållning med mark- och vattentillgångar. 
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Sammanfattande karta av planerad mark- och vattenanvändning
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INLEDNING 

Bakgrund
Norsholm har sedan 1970-talet varit föremål för olika 
typer av utvecklingsplaner. Det har funnits planer på 
en regional storflygplats, regional stormarknad med 
hotell- och konferensanläggning och arbetsområden i 
eller i nära anslutning till Norsholm.  

År 2004 togs idéskisser fram som istället fokuserade 
mer på att utveckla Norsholm till en bostadsort. De 
skisserna låg sedan till grund för en fördjupning av 
översiktsplanen som visade hur Norsholm skulle kunna 
utvecklas med bostäder och en pendeltågsstation. 
Samråd hölls 2006, men arbetet med planförslaget 
slutfördes aldrig. 

I Norrköpings och Linköpings gemensamma 
översiktsplan från 2010 räknas Norsholm tillsammans 
med Kimstad som en av tre orter mellan de 
två städerna som pekas ut som en prioriterad 
utvecklingsort. Norsholm och Kimstad bedöms ha ett 
gemensamt serviceutbud och fungerar tillsammans som 
en servicepunkt för den omkringliggande landsbygden. 
De utpekade orterna ska enligt översiktsplanen ha 
en allsidig service och god kollektivtrafikförsörjning 
och de bedöms ha förutsättningar för nya 
pendeltågsstationer. Norrköpings och Linköpings 
kommuner arbetar gemensamt för att utveckla en 
gemensam arbets-, utbildnings- och bostadsmarknad. 
Norsholm kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter i 
en attraktiv boendemiljö.

Regeringen har under 2012 fattat beslut om att bygga 
Ostlänken, en ny järnvägssträckning mellan Järna 
och Linköping. Det gör att Norsholm står inför nya 
förutsättningar då dagens järnväg kan frigöras för 
bland annat utökad pendeltågstrafik.

Med utgångspunkt i den gemensamma 
översiktsplanens intentioner gav därför 
kommunstyrelsen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen 
för Norsholm som visar på hur orten skulle kunna 
utvecklas till en attraktiv bostads- och besöksort på 
lång sikt.

Syfte
Planen ska uppfylla uppsatta mål i Gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping 2010 och 
den bostadsutbyggnad som föreslås i planen ska 
inordnas i kommunens bostadsförsörjningsplanering. 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att 
visa på en långsiktig utveckling av Norsholm samt 
tydliggöra kommunens avsikt att skapa förutsättningar 
för en långsiktigt hållbar utveckling av orten. Planen 
ska på så sätt vara ett vägledande instrument vid 
kommande detaljplanearbeten i Norsholm.

Planeringshorisont och avgränsning
Översiktsplanen föreslår en utbyggnad av Norsholm i 
två steg – fram till respektive efter 2030. Målåret 2030 
är satt utifrån Ostlänkens utbyggnad som beräknas 
vara klar 2028. Utvecklingen efter 2030 bedöms 
sträcka sig till 2050 eller ännu något längre fram i 
tiden.

Planområdet sträcker sig från Norsholms gård i norr 
till de markområden som föreslås utvecklas med 
bebyggelse i söder. Även om förändringar inte föreslås 
inom precis hela planområdet bedöms dessa platser, 
funktioner och markområden däremellan vara av stor 
betydelse för Norsholm som helhet.

SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE
Här är vi nu

En översiktsplan tas fram genom en demokratisk process i tre steg.
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ANTAGANDE

Vad är en fördjupning av    
översiktsplanen (FÖP)?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som 
uttrycker kommunens vilja när det gäller användning 
av mark och vatten och bebyggelseutveckling för 
att nå det övergripande målet att skapa en god och 
hållbar livsmiljö. Översiktsplanen är också ett samlat 
beslutsunderlag som belyser allmänna intressen och 
eventuella avvägningar mellan dessa och enskilda 
intressen.

Fördjupningar av översiktsplanen kan upprättas för en 
del av kommunen, till exempel en stadsdel eller som 
i detta fall en mindre tätort. En fördjupning syftar 
till att visa vilken utveckling kommunen vill se i det 
aktuella området och ersätter den kommunomfattande 

översiktsplanen inom det aktuella området. 
Övergripande mål och strategier som framgår av 
den kommunövergripande översiktsplanen ska 
dock fortfarande tillämpas, såvida det inte framgår 
något annat av fördjupningen. 

Översiktsplanen ska vara vägledande, till 
exempel när kommunen upprättar detaljplaner 
och områdesbestämmelser. Likaså ska den vara 
vägledande vid prövning av bygglov enligt plan- 
och bygglagen och när kommunen eller andra 
myndigheter fattar andra beslut som rör mark- 
och vattenanvändningen i kommunen.

Planen är inte rättsligt bindande, men eftersom 
den antas av kommunfullmäktige blir den ett 
strategiskt styrdokument med stor politisk tyngd. 
Planprocessen, som garanterar samråd, ger också 
en förankring hos medborgarna.

Planområdet markerat med streckad linje.

Norr

Här är vi nu
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Läget i regionen
Norsholm har unika förutsättningar att utvecklas till 
en attraktiv boendeort med goda kommunikationer 
till omgivande städer. Orten har ett strategiskt läge i 
regionen och ligger invid järnvägen och motorvägen 
mellan Linköping och Norrköping. Avståndet till 
Norrköping är 16 km, till Linköping 21 km och 
till Finspång 30 km. Här kan dessutom erbjudas en 
attraktiv boendemiljö med god vattenkontakt invid 
Roxen, Motala ström och inte minst Göta kanal.

Norsholm har ett strategiskt läge intill E4 mellan Linköping och Norrköping.
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Ostlänken
Ostlänken är den planerade dubbelspåriga 
höghastighetsjärnvägen mellan Järna och Linköping, 
en sträcka på cirka 15 mil. Den nya järnvägen kommer 
möjligöra en restid mellan Stockholm och Norrköping 
på en timme. Ostlänken planeras för persontåg med 
höga hastigheter, vilket innebär 320 km/h. I samband 
med att persontåg flyttar över till den nya banan frigörs 
kapacitet för en utökad gods- och pendeltågstrafik på 
Södra respektive Västra stambanan. Ostlänken kommer 
att länkas till det befintliga järnvägsnätet, men kan i 
framtiden komma att bli en del av Götalandsbanan 
som går mellan Stockholm och Göteborg via 
Jönköping.

Ostlänkenkorridoren inom vilken lämplig spårsträckning studeras.

I Trafikverkets beslutade järnvägsutredning från 
2010 redovisas val av spårkorridor. Denna korridor 
utgör utgångspunkt för den fortsatta planeringen i 
järnvägsplan. I järnvägsplanen preciseras järnvägens 
lokalisering. Trafikstart för hela Ostlänken är planerad 
till 2028. Ambitionen är att delsträckan Norrköping 
– Linköping ska kunna trafikeras tidigare eftersom 
kapacitetsproblemen på Södra stambanan är mycket 
stora.  
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Måldokument •	 Fler bostäder ska lokaliseras där goda 
upplevelsevärden finns, bland annat i orter nära 
Göta kanal och Roxen.

•	 Befolkningen på en ort behöver uppgå till minst 
4 000-6 000 invånare för att ge underlag för bra 
service. Kimstad och Norsholm kompletterar idag 
varandra i offentlig och kommersiell service. I FÖP 
för Kimstad (2007) skisseras det att orten kan växa 
med 2 000-3 000 personer till år 2030.

•	 Bebyggelseutvecklingen ska underlätta för resenärer 
att åka kollektivt och bebyggelsen ska vara tät i 
stations- och hållplatsnära lägen.

•	 För orter utanför stadskärnorna ska småstaden vara 
förebild.

•	 Kommunerna anser det vara väl motiverat att 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse i 
utvecklingsorterna för att de ska kunna växa och 
utvecklas. Det ska dock eftersträvas att koncentrera 
ny bebyggelse för att hushålla med jordbruksmark.

•	 Cykelförbindelse föreslås från Norsholm till 
Norrköping och Linköping.

•	 ”När det gäller kollektivtrafik har också bra 
förbindelser till (…) landsbygden hög prioritet. 
(…) Orternas attraktivitet och förutsättningar för 
cykel och kollektivtrafik, arbetsplatser och allsidig 
service stärks.”

•	 ”Stationsnärhetsprincipen; att resenärer kan nå 
flera målpunkter utan byte, och att många bostäder 
och lokaler ligger mycket nära stationerna, bidrar 
starkt till att många väljer att resa kollektivt. Det 
stärker också marknadsunderlaget för tågtrafik. Det 
är särskilt viktigt att lokalisera (…) målpunkter för 
många resande, i dessa lägen.”

 

Sida 1 av 1
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Norrköping kommuns översiktsplan  
består av tre delar

•	 Gemensam översiktsplan för Linköping 
och Norrköping 2010.

•	 Översiktsplan för landsbygden, under 
framtagande.

•	 Översiktsplan 2002 – utvecklingsplan för 
staden.

Omslaget på Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping 2010.

Gemensam översiktsplan

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping 
och Norrköping från 2010 anger flera strategier som 
ligger till grund för och motiverar en utveckling av 
Norsholm. Nedan återges strategier i översiktsplanen 
som har direkt koppling till Norsholm.
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Tidigare ställningstaganden för trafik

Sedan 2009 fram tills idag har flera kommunala 
riktlinjer och visionsdokument tagits fram 
som beskriver kommunens ambition om hur 
trafikutvecklingen ska ske inom kommunen. Alla 
visioner pekar åt samma håll och den tekniska 
nämnden sammanfattar det så här: ”I Norrköping är 
det lätt att förflytta sig till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik. Bilanvändandet minskar till förmån 
för mer hållbara transporter.” Nedan redovisas utdrag 
ur två betydelsefulla dokument som motiverar en 
stationsnära utveckling i Norsholm.

”all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus 

på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa 

samhället till framtida klimatförändringar”
Klimatvision ”Linköping och Norrköping – den klimatsmarta regionen”. 
Antagen av kommunfullmäktige i Norrköpings och Linköpings kommuner 

2008 

”För landsbygden måste det finnas ett nät av både spår 

och busstrafik för att inom rimlig restid kunna komma till 

de önskade målpunkterna både i och utanför tätorten.”

Vid utformningen av gator (vid konfliktpunkter) ska 

trafikslagen prioriteras i följande ordning: 

1. Gång och cykel

2. Kollektivtrafik

3. Biltrafik

”Glest bebyggda områden ska få tillgång till stomlinjerna 

genom att erbjuda parkering för cyklar och bilar vid 

strategiska hållplatser samt genom att tillhandahålla 

cykelvägar till dessa hållplatser.” 

Riktlinjer trafik Norrköping – Kollektivtrafikstrategi. Antagandehandling 

2011
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Stationsorten

Tätorten byggs kring den nya pendeltågsstationen som 
placeras centralt i samhället. Tanken är att transporter 
till stationen och till centrum i stor utsträckning kan 
ske med gång eller cykel, vilket ger förutsättning för 
ett mindre bilberoende vardagsliv, till gagn för både 
individen och samhället.

Bostadsorten

Norsholm föreslås få en småskalig och trivsam 
bebyggelse, med förutsättningar för en god social 
miljö samt ett attraktivt natur- och vattennära boende. 
Kontakt med marken är en viktig kvalitet i boendet. 
Trädgårdsstaden och småstaden är därför förebilder för 
ny bebyggelse i Norsholm. Bebyggelse i bergiga partier 
får en öppen karaktär där stor hänsyn tas till terrängen. 
En väl utbyggd service med skola och barnomsorg är 
en viktig förutsättning för att skapa en god bostadsort.

Naturnära

I Norsholm är det nära till naturen. Tre grönstråk 
leder direkt ut till en omväxlande landsbygd, 
en avkopplande natur- och vattenmiljö samt en 
spännande kanalmiljö. Grönstråken kan utvecklas för 
större tillgänglighet och undantas från ny bebyggelse 
för att fortsatt ledas ända in till dagens tätort.

Besöksorten

Den unika kvaliteten med Norsholm är Göta kanal, 
som utöver en vacker miljö bidrar till en mer levande 
tätort, liksom möjligheter till företagsamhet. Närmast 
kanalen har besöksnäringen företräde att utvecklas, 
men en levande miljö året runt kräver att bostäder 
integreras i miljön.

Norsholm som bostadsort.

Naturnära badplats.

Norsholm som stationsort.

Norsholm som besöksort.

Vision Norsholm
Den övergripande visionen för Norsholm är utveckling mot en småstad med god kollektivtrafik uppbyggd kring 
pendeltåg till Norrköping/Linköping. Strukturen i Norsholm skapas av kanalen, järnvägarna samt vägarna. En 
utbyggnad av Norsholm, betydligt större än befintlig tätort, behöver ta sin utgångspunkt i befintlig struktur för 
att skapa en sammanhållen tätort, möjlig att bygga ut över tid. Det framtida Norsholm bygger på fyra kvaliteter: 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Norsholms historia och framväxt
Norsholm är en historisk knutpunkt. Orten ligger 
invid tre stora kommunikationsleder; motorvägen 
E4:an, Göta kanal och Södra stambanan. Här ansluter 
Göta kanal till sjön Roxen, som har sitt utlopp i 
Motala ström. Idag bor omkring 580 personer på 
orten.

Tidigare var orten en viktig knutpunkt för järnvägen 
med anslutande smalspårslinjer till Örebro och 
Västervik och även en betydelsefull omlastningsplats 
mellan sjöfart och järnväg. År 1872 byggdes Östra 
stambanan förbi Norsholm. Norsholm delas av 
kanalen i två tydliga delar, norr om ligger den gamla 
järnvägsstationen och söder om ligger bostäderna.

Idag är Norsholm ett slumrande samhälle som mist 
sin funktion som transportknutpunkt. Vattenvägarna 
har inte längre någon betydelse som transportväg 
utan används numera endast i rekreationssyfte. Tågen 
har slutat stanna i orten och Europavägen har i två 
omgångar flyttats utanför samhället. På sommaren 
lever dock orten upp med en omfattande turisttrafik på 
kanalen, vilket även lockar besökande på land.

Norsholm började byggas ut med samlad 
bostadsbebyggelse omkring 1950, men det dröjde 
ända till slutet av 1970-talet innan någon större 
utbyggnad skedde. Den första byggnadsplanen i 
Norsholm fastställdes 1947 för ett område söder om 
kanalen och öster om järnvägen. Då var planen att 
bygga bostäder en bit söder om kanalen. Den planen 
ersattes av en annan på 1970-talet som innebar att 
bostadsutvecklingen flyttades närmare kanalen. År 
1977 skedde där en större utbyggnad med enfamiljshus 
och en förskola. Trafikseparerad struktur infördes och 
ersatte tidigare kvarterstruktur som endast till mindre 
delar hade blivit utbyggd. Dessförinnan hade dock 
området med enfamiljshus väster om järnvägen byggts 
upp efter en byggnadsplan från 1948.

I det centrala området mellan stambanan och 
landsvägen byggde Riksbyggen 1983 tvåplanshus 
med 43 bostadsrättslägenheter. Inom detta område 
uppfördes även åtta servicelägenheter och en förskola. 
Förskolan i detta område finns dock inte kvar. Direkt 
söder om dessa hus planlades det på 1990-talet för 
flerbostadshus i två plan. Denna plan förverkligades 
aldrig utan ersattes 2003 med en flexiblare detaljplan 
och området är idag utbyggt med enbostadshus.

I slutet av 1980-talet planlades området norr om 
kanalen för småindustri. Gator och VA-ledningar 
byggdes ut i sin helhet, men endast ett fåtal byggnader 
har uppförts. 
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Bebyggelse
Norsholm har idag karaktären av ett litet villasamhälle. 
Norr om kanalen är verksamheter placerade och här 
finns även byggnader från den tid då kanalen och den 
fd järnvägsstationen var i fullt bruk. Vid kanalens 
södra sida finns en mindre dagligvarubutik och detta 
upplevs som Norsholms centrum. I den södra delen av 
tätorten, vid gamla E4, finns en tidigare bensinstation 
som idag används av en åkerifirma.

Äldre bostadsbebyggelse väster om järnvägen.

Nyare bostadsbebyggelse öster om järnvägen.

Flerbostadshus vid Norsholmsvägen. Lägg märke till cykelbanan.

Bostadsbebyggelsen består till största del av 
enfamiljshus som huvudsakligen uppförts från tiden 
efter andra världskriget fram till början av 2000-talet. 
Utmed kanalens södra sida ligger några välbevarade 
bostadshus i trä med snickeridetaljer. Området väster 
om järnvägen präglas av stora hus i trä eller tegel på 
stora tomter med äldre trädgårdar. Området öster om 
järnvägen har en något tätare struktur med till stor del 
gruppbyggda småhus. Merparten av husen är i trä i en 
våning, ofta med inredd vind. 

Bebyggelse intill slussen med den före detta slussvaktarbostaden till höger.
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Trafik

Väg- och järnvägsstruktur

Södra stambanan, järnvägsförbindelsen mellan 
Stockholm och södra Sverige, går genom Norsholms 
tätort. På banan går regionaltåg, pendeltåg för 
Östgötatrafiken, fjärrtåg och godståg men inga 
tåg stannar idag i Norsholm. Norsholm har två 
huvudgator, Norsholmsvägen och Charlottes väg. 
Öster om Norsholm går väg 215 och öster om den 
ligger Europaväg 4 (E4). 

Väster om järnvägen har villaområdet ett 
rutnätsmönster i tydlig kvartersstruktur. 
Bostadsområdena och industriområdet öster om 
järnvägen har ett vägnät med huvudsakligen korta 
återvändsgator, så kallad SCAFT. 

Befintliga cykel- och bilvägar.

Det finns endast ett fåtal gång- och cykelvägar i 
Norsholm och de som finns är inte sammanlänkade 
med varandra.

Norsholmsvägen, väg 215 och järnvägen går över Göta 
kanal på broar som är öppningsbara. 

Ostlänkens framtida läge 

Möjligheter - En utbyggnad av Ostlänken innebär att 
spårkapacitet frigörs på Södra stambanan. Det i sin tur 
möjliggör för ett pendeltågsstopp i Norsholm. Resor 
som tidigare har gjorts med bil kan flytta över till tåg, 
vilket är betydligt skonsammare för miljön. Norsholms 
läge mellan Norrköping och Linköping och bättre 
kollektiva kommunikationsmedel gör att orten blir ett 
intressant bostadsalternativ för fler människor. 
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Barriärer - Kanalen, vägar och järnvägen utgör barriärer och delar upp orten i olika 
delar, väster och öster om järnvägen respektive norr och söder om kanalen.

Ostlänken innebär att orten Norsholm exponeras för 
alla passagerare som kommer att färdas längs sträckan, 
vilket kan ses som en möjlighet till att marknadsföra 
ortens attraktiva läge. 

Problemställningar - En utbyggnad av Ostlänken 
påverkar Norsholms natur- och kulturmiljöer. 
Järnvägen kommer exempelvis att ha en passage 
över riksintresset Göta kanal. Det kan inverka på 
upplevelsen av kanalen samt möjligheten till utblickar 
i det öppna landskapsrummet. Utformningen av 
järnvägsbron har också betydelse för hur den smälter in 
i omgivningen.

Trafikverket har ett uttalat mål att försöka 
samlokalisera Ostlänken med väg E4 för att minimera 
den barriäreffekt som en ny järnväg innebär. I det fall 
Ostlänkens sträckning förbi Norsholm placeras på den 

nordvästra sidan av väg E4 finns det risk för att orten 
får svårt att utvecklas enligt visionen om en stationsort. 
Ett sådant scenario skulle närmast omöjliggöra en 
hållbar utveckling av orten, det vill säga en ort som 
utvecklas kring en kollektivtrafiknod med tillräckligt 
stort resandeunderlag inom gång- och cykelavstånd. 
Med minskat resandeunderlag skulle möjligheterna 
till ökad pendeltågtrafik på stambanan och därigenom 
ett anläggande av en ny pendeltågsstation på orten 
försvåras avsevärt. Den utvecklingen bedöms stå i 
konflikt med Ostlänkens övergripande mål som är 
förbättrade restider, ökad regionförstoring och ökad 
kapacitet.

Utmaningar - Miljön vid Göta kanal kommer att 
påverkas när Ostlänken byggs ut. Det blir viktigt att 
i den fortsatta planeringen säkerställa att rätt åtgärder 
vidtas för att minera till exempel risker och störningar. 
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Målpunkter och resvanor

Målpunkter i Norsholm är dagligvarubutiken, förskola, 
fotbollsplanen, badplatsen och området kring Göta 
kanal med bland annat restauranger och vandrarhem. 
En större parkering finns vid fotbollsplanen.

Kanalområdet besöks under sommaren av besökare 
med båt, bil, husbil, husvagn och cykel. En stor grupp 
med motorcyklister besöker kanalen en gång i veckan 
även under lågsäsong. En parkering för husbilar är 
nyanlagd precis intill kanalen. 

Till badplatsen kommer folk både från Norsholm och 
andra orter. Besökare parkerar både på fotbollsplanens 
parkering och på villagatorna. 

Målpunkter utanför Norsholm är orter med 
arbetsplatser, det vill säga Skärblacka (10 km norrut), 
Norrköping (ca 16 km nordöst), Linköping (ca 23 km 
sydväst) och Finspång (Siemens, ca 30 km norrut). 
Kimstad 5 km norrut med viss samhällsservice och 
pendeltågstation är också en målpunkt. Idag hör 
Norsholm mest ihop med Norrköping. Biltrafiken 
är mest orienterad norrut och kollektivtrafiken är 
anpassad till pendling mot Norrköping. Enligt byalaget 
i Norsholm går uppskattningsvis 60-65% av nuvarande 
resor till Norrköping medan 35-40% av resorna går till 
Linköping.  

Enligt Norrköpings resvaneundersökning från 2010 
är 53% av resorna på 1-5 km bilresor. Tillgången till 
bilparkering vid hemmet och arbetsplatsen är mycket 
god och bostadsparkeringen är ofta gratis. Kvinnor 
reser betydligt kortare än män, 43 km mot 82 km per 
dag.

Restiden dörr till dörr för mål i centrala 
Norrköping går mer än dubbelt så fort med egen 
bil som med kollektivtrafik. Det är betydligt mer än 
rekommendationer från Sveriges Kommuner och 
Landsting, se informationsruta under Kollektivtrafik. 
För att komma så nära rekommendationen 
som möjligt så behöver alla i Norsholm ha 
nära till kollektivtrafiken, en centralt placerad 
kollektivtrafikhållplats eller station är därför av mycket 
stor betydelse.

Biltrafik

De tre vägarna väg 215, Norsholmsvägen och 
Charlottes väg är statliga. Övriga vägar tillhör 
vägföreningar och är alltså enskilda vägar. Norrköpings 
kommun har beslutat att ta över som väghållare från 
den större vägföreningen i Norsholm och blir därmed 
huvudman för vägarna. Arbetet med övertagandet har 
påbörjats.

Genom centrala Norsholm går Norsholmsvägen. 
Vägen trafikeras av 830 bilar/dygn (2011). Riksväg 215 
och Kimstadsvägen har båda ca 2600-2700 fordon/
dygn och höga skyltade hastigheter. De som bor väster 
om järnvägen och åker bil kommer över spåren endast 
via en bro ca 800 meter söder om kanalen.

Cirka 2,5 km söder om Norsholm finns en trafikplats 
där man från väg 215 kan köra ut på E4:an både 
norrut och söderut. Cirka 2,5 km norr om Norsholm 
finns en trafikplats med endast på- och avfartsramper 
norrifrån.

Norsholmsvägen ansluter till Kimstadvägen i norr och 
i söder till väg 215 med t-korsningar. Charlottes väg 
har en smal passage under väg 215 i östra Norsholm 
och anslutningar i båda riktningarna till väg 215. 
Korsningspunkterna håller relativt låg kvalitet, särskilt 
med tanke på de höga hastigheterna på väg 215, och 
behöver ses över innan Norsholm expanderar.
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Södra infarten till Norsholm från väg 215, en korsningspunkt som 
behöver ses över vid exploatering av Norsholm.

Exempel på villagata i Norsholm utan trottoarer. 
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minuter och Kimstad-Linköping tar 16 minuter. Tågen 
går regelbundet på kvällstid och helger, minst varje 
timme.

Kollektivtrafiken är främst uppbyggd för 
arbetspendling till Norrköping. Från Norsholms 
centrum går fem busslinjer och alla passerar Kimstad. I 
Kimstad kan resenären byta mellan buss och tåg, vilket 
tar 6-8 minuter. Två av busslinjerna från Norsholms 
centrum har ändhållplats i Norrköping men resan 
går fortare med tåg från Kimstad, ca 24 minuter. I 
Kimstad finns pendlarparkering. En av busslinjerna 
i Norsholms centrum har ändhållplats i Linköping. 
Busstrafiken har mycket få avgångar på helger.

Kollektivtrafikresenärer till Linköping kommer 
snabbast fram med en expressbuss som går mellan 
Linköping och Finspång två gånger i timmen under 
rusning. Den stannar på väg 215 sedan några få år 
tillbaka tack vare önskemål från byalaget i Norsholm. 
Busshållplatsen är dåligt placerad med avseende på 
trafiksäkerhet. De som vill åka tåg till Linköping måste 

Restidskvot Norsholm – Norrköping, exempel
Kollektivtrafik:  10 min (gångtid till buss+ väntetid)

  24 min (buss + väntetid Kimstad + tåg)

  10 min (gångtid till slutdestination)

  Totalt 44 minuter

Bil:  0 min (gångtid obefintlig, bil parkerad utanför dörren)

  15 min (bil)

  5 min (leta parkering + parkera + gå till slutdestination)

  Totalt 20 minuter

Restidskvot: restid kollektivtrafik/restid bil = 44 min/20 min= 2,2

Riktlinjer från SKL  rekommenderar restidskvot max 1,5 på längre sträckor

Om restidskvot 1,5 ska uppnås för Norsholm  – Norrköping krävs en resa på 30 minuter (varav ca 20 min är gångtid) 
vilket inte är möjligt eftersom en tåg- eller bussresa tar mer än 10 minuter. 

Antagen restid om station i Norsholm byggs: 10 min gång+15 min tåg+10 min gång ger restidskvot 1,75. 

Ovan angivna tider är endast faktiska tider. Viktade tider har inte använts. Vissa moment kan viktas, t.ex. väntetid, 
eftersom byte mellan färdmedel upplevs längre och krångligare än en resa utan byten.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken till och från Norsholm håller 
låg standard. De oregelbundna tidtabellerna, den 
låga turtätheten, omstigningen i Kimstad och att 
busslinjerna inte ligger samlade (utan med 500 
meters avstånd) är huvudanledningarna till att 
kollektivtrafikstandarden är låg. Kollektivtrafiken 
kan i nuläget inte konkurrera med bilen. En större 
utbyggnad av Norsholm förutsätter en kraftig 
förbättring av kollektivtrafiken. 

Järnvägsbron över Göta kanal är öppningsbar och 
öppningsdelen fastnar en eller ett par gånger per 
år vilket ställer till med problem för tågtrafiken på 
stambanan. Inga tåg stannar idag i Norsholm och 
plattform saknas. En station har tidigare funnits norr 
om kanalen. På södra stambanan genom Norsholm 
går pendeltåg på vardagar med 20-minuterstrafik 
med regelbunden tidtabell mellan Linköping och 
Norrköping. Kimstad, 5 km norrut, är Norsholms 
närmaste station. Tågresan Kimstad-Norrköping tar 12 
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åka buss till Kimstad och där byta till tåg. Väntetiden 
är ca 14 minuter. Det innebär att när tågresenären 
mot Linköping har rest i 28 minuter har den inte 
kommit en meter närmare sin slutdestination än när 
den började resan. På E4:an går expressbussar mellan 
Norrköping och Linköping i halvtimmestrafik i 
rusningstid. På helgen går två turer per dag.

Busslinjer avgår från två olika platser i Norsholm. 
Platserna ligger ca 500 meter ifrån varandra vilket gör 
det omöjligt för resenären som väntar att välja buss 
utifrån vilken som kommer först.

Norsholm har få kollektivtrafikförbindelser med orter 
utanför Norrköpings kommun, det vill säga mot söder 
och väster. 

Cykel- och gångtrafik
Gång- och cykelvägar och gång- och cykelbanor inom 
Norsholm är få. Det finns en gång- och cykelbana 
utmed en del av Norsholmsvägen och några korta 
gång- och cykelvägar i villaområdena som binder ihop 
återvändsgatorna med andra gator. Intill kanalen finns 
en passage över spåren med gångfålla för fotgängare. 
Passagen bör få ett bättre skydd så snart som möjligt 

och långsiktigt är en planskild passage (bro eller 
tunnel) lämplig att anlägga. 

Gångvägar och stigar finns till badplatsen. 
Promenadstigar och målpunkter i omgivande natur bör 
kartläggas inför fortsatt planering.

Utmed södra sidan av Göta kanal går en smal grusväg 
som i turistbroschyrer (både för Göta kanal och 
för Norrköping kommuns cykelturism) pekas ut 
som cykelstråk. Stråket passerar över väg 215 vilket 
är mycket olämpligt på grund av hastigheten och 
mängden fordon på väg 215. Det finns dock en smal 
passage under vägen där cyklar kan ledas. Samma 
cykelstråk viker av norrut och går i blandtrafik 
till Kimstad via Kimstadvägen. Kimstadvägen har 
biltrafik med höga hastigheter, tung trafik och saknar 
gatubelysning och är därför olämplig för cykling idag. 

Kimstad ligger inom cykelavstånd (5 km) och är 
utsedd som den ort Norsholm kan utbyta service med. 
Den kraftiga utveckling som planeras för Norsholm 
förutsätter en cykelväg med god standard mellan de två 
orterna. Norrköping med alla sina arbetsplatser ligger 
på rimligt avstånd för arbetspendling på cykel (ca 16 
km) men dit saknas cykelbana eller cykelväg. 

Järnvägen utgör både en barriär och risk för fotgängare och cyklister.
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Riksintressen
E4 (motorvägen) är av riksintresse för 
kommunikationer, liksom Södra stambanan i befintlig 
samt planerad sträckning. Det innebär att hela det 
område som berörs av Trafikverkets utredningskorridor 
för Ostlänken kan betraktas som riksintresse.

Göta kanal är av riksintresse för friluftslivet samt för 
kulturmiljövården. Även området vid Roxens utlopp 
är av riksintresse för kulturmiljövården. Delar av sjön 
Roxen berörs av riksintresse för yrkesfiske. Norsholms 
naturreservat är avsatt som Natura 2000-område.

Riksintressen

Göta kanal är riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv.
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Kulturmiljö
På norra sidan av utloppet för Motala ström ligger 
Munkeboda ruiner. Här på udden, mitt emot gården 
Norsholm, hade biskop Hans Brask (1464-1538) 
sin sätesgård Munkeboda. Hans Brask är sannolikt 
idégivaren till Göta kanal. I brev till Thure Jönsson 
Tre Rosor 1526 skriver han ”up schall skeris emillan 
Wetter och Wenner” för att undgå att erlägga 
(Öresunds) tull.

Norr om kanalområdet finns en sänka, kallad 
”Braskens grav”. Det är inte som man tidigare trott 
det första försöket att gräva en kanal utan en naturlig 
geologisk formation. I flera av kanalförslagen inlemmas 
den i kanalsträckningen. På von Rööks karta från 1774 
syns Norsholms gård med kanalens utlopp genom 
Tvärån, även kallad Braskens grav.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer 
finns dels på Norsholms gård och dels kring slussen vid 
Göta kanal. Norsholms gamla herrgårdsbyggnad har 
sin karaktär från ombyggnader vid 1800-talets början 
samt omkring 1870, men källarvåningen härrör från 
1670-talet. Den äldsta herrgårdsbyggnaden ritades 
av Nicodemus Tessin den äldre och uppfördes av 
Nicodemus Tessin den yngre. Nya herrgården är en 
vitputsad byggnad i två våningar uppförd 1865-66 

efter ritningar av Axel Kumlien i nyrenässans. I parken 
finns ett orangeri från sekelskiftet och på andra sidan 
stambanan ligger de vitmålade ekonomibyggnaderna 
med arbetade snickerier, anlagda på 1870-talet. 
Området kring Motala ström och Göta kanal är av 
riksintresse för kulturmiljövården. För att precisera 
kulturminnesvårdens markanspråk verkställde 
landsantikvarien i Östergötlands län 1975 en 
inventering av kanalområdet och angränsande miljöer. 
I inventeringens förslag till säkerställande åtgärder sägs 
”Göta kanal är i sig av stort teknikhistoriskt intresse, 
inte minst för att den genom åren bevarats så intakt. 
Det är önskvärt att den i framtiden ej blir föremål för 
några mer genomgripande förändringar. Generellt 
bör ej heller bebyggelse och landskapskaraktär inom 
kanaljorden utan starkt vägande skäl förändras.”

Detaljinventerade miljöer, som i många fall sträcker sig 
bortom kanaljorden, har klassificerats som A-områden 
respektive B-områden. A-områden markerar värdefulla 
miljöer i nära kontakt med kanalen vilka inte utan 
starkt vägande skäl bör förändras. Området kring 
slussarna vid Norsholm har betecknats som ett sådant 
A-område. Särskilt skyddsvärda objekt är sluss, 
slussvaktarbostad, fd inspektorsbostad och kanalkontor 
med fd oxstall, kanalinloppet vid Roxen med pir 
och kaj samt en privatbostad söder om kanalen. 

Norsholms gård ligger norr om kanalen intill Motala ström. En av de äldre ekonomibyggnaderna i Norsholm.  
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Slussvaktarbostaden på norra kanalbanken är ett trähus 
med gulmålad panel, byggt under slutet av 1800-talet. 
Inspektorbostaden som också innehållit kanalkontoret 
ligger söder om kanalen. Den är byggd 1832 och 
försedd med gråmålad panel. På tomten ligger också 
ett fd stall för kanalens dragoxar. Vid kanalinloppet 
från Roxen finns en fyr på en stenpir och en hamn 
med väntkaj. Även öster om landsvägsbron finns en 
hamn. När frakttrafik gick på kanalen var Norsholm 
lastageplats för omlastning mellan båt och järnväg. 
Kanalmiljön norr om kanalen är präglad av dessa 
verksamheter med siloanläggning (riven), magasin 
(rivet) och sågverksbyggnad inom kanaljorden. Ur 
transporthistorisk synpunkt är miljön intressant, men 
detta område bedöms inte vara särskilt känsligt för 
förändringar.

Arkeologi

Kända fornlämningar finns på ett flertal ställen i 
tätortens närhet. Inom Munkebodaområdet finns en 
stensättning, med cirka 7 meter i diameter. Sydväst om 
flerbostadshusen finns ett gravfält med omkring 15 
fornlämningar. Söder om tätorten finns stensättningar, 
stensträngar, odlingsstenar samt en bebyggelselämning. 
En milsten finns vid södra utfarten från samhället 
och utmed Göta kanal, öster om tätorten, finns en 
alnsten. Norr om Göta kanal finns en kanalliknade 
naturbildning, benämnt ”Braskens grav”. Det är en 
så kallad korvsjö, till vilken sägnen knutit biskop 
Brasks planer från 1525 på en ”Göta kanal”. Öster om 
samhället, på udden vid Roxens utlopp, finns både 
Henriksborgs och Munkebodas ruiner samt lämningar 
från en fornborg.

Fornlämningar.
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Kulturmiljöer
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Riskintresset Norsholm - Tångestad 

Motivering:

Herrgårdslandskap med medeltida borgruiner och 
strategiskt belägen fornborg. (Borgmiljö).

Uttryck för riksintresset:

Norsholms herrgård med en äldre (ursprungligen från 
1670-talet) och yngre (1800-tal) mangårdsbyggnad. 
Det före detta kronosäteriet Tångestads gård samt till 
herrgårdarna hörande torpbebyggelse. De medeltida 
biskopsborgsruinerna på Munkeboda holme i Motala 
ström. Strategiskt belägen fornborg vid Roxen. Omfattande 
ängs- och hagmarker.

I området ingår även:

Tidiga betongbroar från 1900-talets början av 
teknikhistoriskt intresse. Slussar, slussportar och 
slussvaktarbostad.

Riksintresset Göta kanal 

Motivering:

Kommunikationsmiljö med landets främsta kanalmiljö 
(utförd 1810-32), av stor teknikhistorisk betydelse och 
med dominerande läge i omgivande landskap.

Uttryck för riksintresset:

Kanalmiljön genom Norrköpings kommun 
med omgivande landskap och bebyggelse.  
Slussvaktarboställen. De planterade alléerna ger kanalen 
en parkliknande karaktär. Hamn och lastageplats vid 
Mem där kanalen mynnar i Slätbaken. Lotsstation, 
lotsbostad och tullpackhus. (Miljön berör också Motala, 
Söderköping och Linköpings kommuner samt Västra 
Götalands län.)

I området ingår även:

Mems säteri, förvaltarbostad.
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Göta kanal

Göta kanal är en av Sveriges största byggnadsverk och 
är med sin historia som kommunikationsled av stort 
kulturhistoriskt värde.

Idag är Göta kanal en transportled för framförallt 
fritidsbåtar och passagerartrafik i olika former men 
kanalen används även som transportled för försvarets 
övningsbåtar och sjöfartsverkets arbetsfartyg.

I Norsholm finns en aktiv båtklubb, Munkeboda 
båtklubb, med verksamhet av varvskaraktär. 
Båtklubben tillför stor nytta till orten och bidrar till att 
stärka kvalitén av det sjönära läget.

De gamla dragvägarna (för oxar) utmed kanalen har 

iordningställts för gång- och cykeltrafik på vissa delar 
av kanalens sträcka. Vid Norsholm och vidare österut 
är dragvägen iordningställd utmed den södra sidan 
av kanalen, men passagen av väg 215 är idag varken 
trafiksäker eller lättillgänglig. Idag kan inte den norra 
sidan av kanalen vid inloppet från Roxen nås till fots 
eller bil eftersom området stängs av med järnvägen. 
Detta innebär att bryggor och kanalanläggningar står 
och förfaller. Göta kanalbolaget har i övrigt gjort stora 
investeringar i kanalen vid Norsholm, de största sedan 
kanalen anlades, och det finns förhoppningar om att 
kunna fortsätta utveckla kanalområdet.

Se mer under rubriken Göta kanal och besöksnäringen i 
kapitlet Förutsättningar.
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Naturmiljö

Landskapet

Kulturlandskapet runt Norsholm är präglat av 
jordbruk och skogsbruk, vilket är typiskt för 
Östergötlands sjönära landskap. Landskapet växlar 
mellan öppna ytor, trädbevuxna åkerholmar och skog 
i höglänta partier. Naturlandskapet utgörs i övrigt av 
sjön Roxen som har en smal tarm in mot Norsholm 
och utloppet till Motala ström. Strandängar omgärdar 
båda sidor av sjön. På den norra sidan är landskapet 
mer dramatiskt med större nivåskillnader, där bland 
annat Motala ström passerar en smal ravinliknande 
passage.

I övergången till lerslätt från de högre belägna partierna 
i terrängen har rik vegetation utvecklats. Detta ger 
landskapet tydliga rumsbegränsningar, där skogsbrynen 

skapar karaktären. Landskapet är småskaligt med små 
skogbevuxna höjdpartier. Ett större landskapsrum 
bildas norr om kanalen, där den nya motorvägsbron är 
framträdande.

Inom planområdet finns lokal näring i form av 
djurhållning som är viktig att värna om, se karta 
nedan. 

Markens beskaffenhet och grundförhållanden

Munkebodaområdet väster om järnvägen
Området domineras av höglänt berg- och 
moränterräng. Mellan fastmarkspartierna finns stråk 
av lermark. Mäktigheten på finsedimenten uppgår 
till 10 m och underlagrande friktionsjord varierar 
i tjocklek upp till ca 4 m. Torrskorpan är välbildad 
och den lösare leran till viss del överkonsoliderad.
Inom lerområdet finns goda förutsättningar för 
grundläggning i mark för småhusbebyggelse.
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Norsholms narurreservat, 
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Norsholms naturreservat samt områden med djurhållning
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Område mellan järnväg och väg 215

Tämligen horisontell åkermark i norra och centrala 
delarna av området. I sydvästra delen finns en lokal 
bergs- och moränhöjd. Området med finsediment har 
grundundersökts men utgörs enligt geologiska kartan 
av varvig lera.

Område vid sydvästra infarten     
omkring motorvägsanslutningen

Området består av småbruten terräng med en 
oregelbunden yta av finsediment innesluten mellan 
höjdpartier av morän och berg i dagen. Ett par partier 
med sankmark finns i sydvästra delområdet.

Område norr om kanalen

Området utgörs av en sedimentfylld dalgång med 
Göta kanal i sin södra del. Jordgrunden utgörs 
av finsediment av gyttjig lera och glacial lera med 
varierande djup upp till 20 meter. Torrskorpan 
är i regel svagt utbildad (ca 1 meter tjock). Den 
sättningskänsliga lergrunden medför att grundläggning 
på pålar kan bli aktuell.

Område söder om kanalen,     
mellan väg 215 och E4

Ett flackt dalstråk som begränsas av kanalen mot norr 
och en allmän väg i söder. Marken sluttar mot kanalen 
och flankeras av två kraftigt markerade höjdryggar 
med berg i dagen. Jordgrunden i södra delen utgörs av 
genomgående fast lera på friktionsmaterial och övergår 
mot norr i lösare lera ned till ca 10 meters djup täckt 
av en 2 meter tjock torrskorpa. Förutsättningarna 
för grundläggning i mark är således sämre i området 
närmast kanalen där också stabilitetsförhållandena 
återstår att undersökas.

Natura 2000 och naturreservat

Norsholms naturreservat ingår i det Europeiska 
nätverket för skyddad natur, Natura 2000, och är 
av nationellt intresse för naturvården. Alla åtgärder 
som kan skada områdets naturvärden skall undvikas. 
Områdena har mycket höga naturvärden knutna till ett 
stort antal grova ekar, en stor mängd död ved samt till 
stora arealer strandängar. Gamla ädellövträd, särskilt 
ek, utgör bland annat livsmiljöer för många sällsynta 
insekter. Insektsfaunan i Norsholms naturreservat är 
mycket artrik och exklusiv med ett tjugotal sällsynta 
arter. 

Naturvårdsverket samordnar arbetet kring Natura 
2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd 
och tillsyn av områdena. Tillsyn gällande skogliga 
åtgärder svarar skogsvårdsstyrelserna för medan 
kommunerna ansvarar för sina reservat. Beslut om 
dispens eller upphävande av strandskydd inom Natura 
2000-område tas av länsstyrelsen. Det är förbjudet att 
utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 
2000-områden, tillståndskravet regleras i miljöbalkens 
7 kapitel.
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Utvidgat strandskydd 150 meter

Strandskydd 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd 
enligt 7 kapitlet i miljöbalken. Syftet med 
strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till 
strandmiljöerna och att bevara växt- och djurlivet 
inom strandområdena. Det generella strandskyddet 
omfattar land och vattenområden 100 meter upp från 
strandlinjen vid normalt vattenstånd. Länsstyrelsen 
får besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 
300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. För Roxen 
och Göta kanal gäller ett utökat strandskydd på 150 
meter. Område med utvidgat strandskydd har dock 
nyligen ändrats. Det nya beslutet innebär att en 
mindre del omfattas av det utvidgade strandskyddet 
inom planområdet än tidigare. 

När gällande detaljplaner ersätts eller upphävs 

återinträder tidigare upphävt strandskydd enligt 7 kap 
18 g § i miljöbalken. Det krävs inget särskilt beslut för 
att strandskyddet åter ska gälla när en ny plan antas 
för ett tidigare planlagt område. Lagbestämmelsen 
innebär att strandskyddet återgår till det som gällde 
då beslutet om att upphäva strandskyddet fattades, 
vilket innebär att även ett utvidgat strandskydd kan 
återinträda. Varje gång en ny detaljplan upprättas eller 
ändras ska strandskyddet därför omprövas i enlighet 
med miljöbalken. Kommunen kan pröva frågan om 
strandskyddsdispens eller upphävande av strandskydd 
om det uppfyller kraven på särskilda skäl enligt 7 kap. 
18 c–d §§ miljöbalken och om det är förenligt med 
strandskyddets syften. Länsstyrelsen får fatta beslut 
om att upphäva strandskyddet i de detaljplaner som 
gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller som 
skyddas av andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken 
och om skyddet har beslutats av någon annan än 
kommunen.
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Övriga naturvårdsobjekt

Runt Norsholm finns flertalet ädellövsmiljöer med ur 
naturvårdssynpunkt intressanta arter, bland annat flera 
ekmiljöer. Länsstyrelsens har pekat ut Norsholm som 
del av en värdetrakt för ädellövmiljöer i Östergötland. 
Bland annat finns trädbärande hagmarker och 
betesmarker med lång kontinuitet mellan Öjeby 
och Skärkinds Åby, som utgör ett värdefullt inslag i 
landskapsbilden och även har höga naturvärden ur ett 
regionalt perspektiv.  På åkerholmarna växer ek som 
kan utveckla mycket höga naturvärden med tiden, 
särskilt med tanke på närheten till naturreservatet i 
norr. Området skärs dock av i söder av barriäreffekter 
och buller från vägar och järnväg. I kartutdraget nedan 
visas naturvårdsområden inom eller i angränsning av 
planområdet.

Många av dessa miljöer bedöms vara påverkade av 
tätortens aktiviteter, bland annat trafik. Flera större 
vägar och järnvägar i nord/sydlig riktning utgör 
sannolikt barriärer för spridning av arter mot öst/
väster.

Nyligen anlades en sjö i närheten av Åby gård. Sjön har 
tillsammans med naturreservatet bidragit till en ökning 
av den ekologiska mångfalden i området väster om 
Norsholm.

Alléer bestående av minst 5 träd, åkerholmar om 
högst 0,5 hektar, omgivna av åker- eller betesmark, 
småvatten och våtmark i jordbruksmark, vilket 
inbegriper öppna diken omfattas av ett generellt 
biotopskydd enligt miljöbalken (7 kap 11§). Inga 
åtgärder eller verksamheter inom dessa tillåts, som 
kan skada skyddsvärdet. Hur omkringliggande mark 
ska hanteras uttrycks inte tydligt i lagstiftningen, utan 
en bedömning bör göras i aktuellt fall av påverkan på 
skyddsvärdet. Dispens från biotopskyddet får meddelas 
av Länsstyrelsen om det finns särskilda skäl därtill.

1 Lillkyrkakärret
2 Norsholms naturreservat
3 Ädellöv kring Norsholms sluss
4 Göta kanal
5 Askallé norr om Norsholm
6 Ädellövmiljö kring Norsholms gård,  
7 Braskens grav,     
8 Ädellövridå vid Göta kanal öster om   
 Norsholm
9 Grova ekar vid Lund
10 Grova ekar norr om Löten
11 Solitärträd – 100 meter NO Nors  
 holms vattentorn
12 Gamla lövträd vid Stolpa
13 Ekskog – 200 meter N Pukebo
14 Skogsbete 600 meter nordväst om   
 Bäckeby
15 Gamla lövträd vid Lindesberg
16 En gammal lind och apel vid Öjeby
17 Trädbärande hagmarker vid Öjeby, 
18 Norsholms naturreservat

Naturvårdsområden redovisade i karta på kommunens hemsida, (www.norrkoping.se).
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Rekreation och friluftsliv

Riksintresset för friluftsliv är knutet till båtlivet på 
Roxen och Göta kanal. Roxen utgör även riksintresse 
för yrkesfisket. Sjön är enligt länsstyrelsen ett nationellt 
värdefullt sötvatten med höga värden för naturvård, 
fisk och fiske och kulturmiljöer i och i anslutning 
till vatten. Natur- och kulturhistoriska värden inom 
och i anslutning till planområdet utgör resurser för 
rekreation. Det finns goda förutsättningar för ett 
rörligt friluftsliv. Inom planområdet finns tillgång 
till Norsholms naturreservat. Skogsområdena är 
viktiga närrekreationsområden och används idag till 
spontan lek, strövtåg och motion. Det finns varierande 
strövområden utefter Roxen och vid sjöns södra strand, 
nära gränsen till naturreservatet (Digerön) ligger en 
småbåtshamn och en badplats.

Den lokala båtklubben, Munkeboda båtklubb bedriver 
verksamhet av varvskaraktär och tillför stor nytta för 
att stärka ortens kvalité i form av det sjönära läget.

Norsholmsvallen med fotbollsplaner. 

Förtöjningsbrygga nära slussen är en kvalité och komplement till 
promenadstråket på land.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning

Vid höga vattenflöden i vattendragen kring Norsholm 
finns risk för översvämningar. Kartan ger information 
om eventuella översvämmningsproblem i och runt 
samhället samt känsliga lägen för till exempel vägar 
och järnvägar. Denna kartering avses användas som 
översiktligt underlag för kommunernas planering. 
Vid detaljpanering för områden som ligger inom 
översvämningszonerna krävs bättre och mer detaljerade 
beräkningar av vattenstånd och en mer noggrann 
beskrivning av topografin i området.

Översvämningskartan (SMHI 2009, rev. 2012) har 
producerats för tre nivåer. Dessa nivåer motsvarar 
flöden med 100 och 1000 års återkomsttid respektive 
beräknat högsta flöde. Framtagandet av beräknat 
högsta flöde har skett enligt Flödeskommitténs 
riktlinjer för Riskklass I-dammar som bygger på en 
systematisk kombination av alla kritiska faktorer (regn, 
snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i 
sjöar samt magasinsfyllning i reglerade vattendrag) som 
bidrar till ett flöde. 

Lokala klimatförhållanden

Bostadsbebyggelse i dalsänkor bör undvikas då 
kalluftssjöar utvecklas i de fuktiga våtängslandsskapen 
ned mot kanalen. Exempel på områden med dåligt 
lokalklimat finns till exempel kring Brasken grav.

Kraftledningar

Väster om Norsholm finns idag en kraftledning om 
2 x 130 kV på betryggande avstånd från bebyggelse. 
Ledningarna går i samma stolpe då de passerar över 
Roxen i nord/sydlig riktning, men hänger i övrigt 
horisontellt bredvid varandra (ägare Vattenfall). En 
40 kV ledning byggd på regel (3 linor) sträcker sig 
längs tätortens östra sida i nord/sydlig riktning. Övriga 
mindre kraftledningar och mottagningsstationer finns 
öster om väg 215.

Osäkerhet rådet idag om vilka fältstyrkor som kan 
medföra påverkan på människors hälsa. Myndigheterna 
rekommenderar en försiktighetsprincip vid platser 
där barn vistas, d.v.s. även vid bostadsbyggande. Ett 
avstånd på cirka 75 meter från mittpunkten mellan 
ledningarna erhålls då fältstyrkan uppgår till cirka 
0,2 mikrotesla vid 130 kV. Fältstyrkan 0,2 mikrotesla 
överskrids dock vid hög ledningslast på längre avstånd 
än 75 meter (enligt utredning utförd av Vattenfall). 
Ytterligare minst 20 meters avstånd till bostadshus är 
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Översvämningskartering, utförd av SMHI 2009 med revidering 2012.
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Illustration över de skyddsavstånd från spårmitt som tillämpas i planen.

Östergötland, Riskperspektiv på transporter av farligt 
gods – Känsliga punkter i Östergötlands län, 2009).

När Ostlänken är byggd beräknas 20-24 godståg/
dygn åka genom Norsholm vilket är något mer än 
idag.  Godståg bullrar, kan orsaka vibrationer och 
innehålla farligt gods. Utbyggnaden av Norsholm 
behöver ha ett visst avstånd från järnvägen för att ta 
hänsyn till detta. Utbyggnaden behöver även planeras 
för att klara riktvärden, vilket kan innebära åtgärder 
i form av till exempel bullerskärmar, bullervallar eller 
fönsteråtgärder.

att rekommendera för att minimera risken, särskilt 
då det inte kan uteslutas att strömstyrkan i framtiden 
ökar. Området inom 75 meter från kraftledningen bör 
heller inte inbjuda till varaktig vistelse för lek etcetera.

Transporter av farligt gods

E 4 och Södra stambanan är rekommenderade 
transportleder för farligt gods. Transporter kan medföra 
risker för omgivande områden vid en eventuell 
olycka med farligt gods. På E4:an är andelen tunga 
transporter cirka 15 % och på södra stambanan är 
nästan en tredjedel av fordonen godståg (Länsstyrelsen 
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Buller, vibrationer och föroreningar

Buller och vibrationer
Buller kan generellt definieras som ”icke önskvärt 
ljud”. Bedömningen om vad som är buller är således 
individuellt. I Sverige utgör trafik den vanligaste 
orsaken till bullerstörningar. Den vanligaste reaktionen 
som människan får av buller är en känsla av obehag. 
Buller kan även orsaka stressreaktioner, trötthet, 
irritation, blodtrycksförändringar samt sömnstörningar 
med mera.

För att bedöma buller från exempelvis järnvägstrafik 
används begreppen maximal och ekvivalent ljudnivå. 
Den maximala ljudnivån är den högsta ljudnivån 
som inträffar under en kort stund, exempelvis vid 
en tågpassage. Ekvivalent ljudnivå är en form av 
medelvärde av ljudnivån under en given tidsperiod, 
vanligtvis ett dygn. För tågtrafik är normalt den 
maximala ljudnivån avgörande för störningsgraden. 
För vägtrafik är trafikmängden och därmed 
ekvivalentnivåer normalt den viktigaste faktorn för 
bedömning av bullernivån.

Om de som bor vid järnvägen utsätts för både buller 
och vibrationer samtidigt upplevs bullret ofta som 
mer störande än om man inte utsätts för vibrationer 
på samma gång. Järnvägs- och fordonskonstruktioner 
kan medföra specifikt buller som exempelvis 
kurvskrik, bromsgnissel, inbromsningsljud och ljud 
från järnvägsbroar, järnvägsövergångar och växlar. 
Vid passage av järnvägsbron över Göta kanal har 4 
- 6 dB(A) högre maximala ljudnivåer uppmätts från 
persontåg. Buller från godståg påverkas i mindre grad 
då ljudnivån redan är hög.

Den upplevda bullerstörningen beskrivs som uppmätt 
ljudnivå i enheten decibel (dB). Decibel är ett 
logaritmiskt begrepp. Detta innebär bland annat att 
vid addition av buller från två lika starka bullerkällor 
ökar ljudnivån med 3 dB. Decibelskalan är sådan att 
de vanligaste ljudmiljöerna människor befinner sig i 
ligger mellan 20 – 100 dB. Noll decibel motsvarar det 
lägsta uppfattbara ljudet för en människa med god 
hörsel under laboratorieförhållanden. Frekvensen har 
betydelse för hur ljudstyrkan uppfattas och därför 
finns så kallade vägningsfilter (exempelvis A-, B- och 
C-vägningsfilter) för att efterlikna örats förmåga att 
uppfatta olika frekvenser. A-vägning används normalt 
för trafikbuller. Den uttrycks i dB(A).

Utdrag ur bullerkartläggning för järnväg, juni 2012, 
ekvivalent nivå.

Ekvivalent ljudnivå

L
A1eq

(dBA)

            >  75

       70 -   75

       65 -   70

       60 -   65

       55 -   60

       50 -   55

       45 -   50

           <= 45

Utdrag ur bullerkartläggning för biltrafik, juni 2012, 
ekvivalent nivå.



37

F ö r u t s ä t t n i n g a r

Riktvärden för nybyggnad av     
bostäder och trafikinfrastruktur

I och med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
fastställde Riksdagen riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur. Dessa riktvärden är:

Riktvärden är inga rättsligt bindande normer, utan 
ska vara vägledande för bedömningar och ses som 
långsiktiga mål. För Norrköpings kommun finns 
en bullerkartläggning av ekvivalenta och maximala 
ljudnivåer för väg- och järnvägstrafik genomförd år 
2012.

Denna kartläggning visar att befintlig bebyggelse i 
Norsholm huvudsakligen är utsatta för buller från 
järnvägstrafiken med ljudnivåer som överstiger gällande 
riktvärden. Maximala ljudnivåer på över 70 dB(A), 
beroende på bl.a. topografin i området, kan enligt 
bullerberäkningen spridas till ett avstånd på cirka 
300 meter från järnvägen. Bullerkartläggning med 
ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik visar ljudnivåer 
överstigande riktvärden framförallt i området mellan 
väg 215 och E4:an. Befintliga bostäder som ligger 
nära väg 215 har ekvivalenta ljudnivåer över gällande 
riktvärden, vilket även gäller för ett antal hus utmed 
Norsholmsvägen.Riktvärden för järnvägstrafik

Banverket (numera Trafikverket) har tillsammans med 
Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller alstrat 
av spårburen linjetrafik.

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dBA

Ekvivalent nivå Maximal nivå

Inomhus

Utomhus

Bostadsområdet i 
övrigt

På uteplatser

Vid fastad

30

60

55

55

45 (nattetid)

-

70

-

Vägtrafikbuller

Riktvärden för järnvägstrafik. Källa: Buller och Vibrationer från 
spårburen linjetrafik - riktlinjer och tillämpning, 2006.

Planeringsmål - Riktvärden för miljökvalitet

Lokaltyp eller 
områdestyp

Ekvivalent ljudnivå i dBA för 
vardagsmedeldygn

Maximal ljudnivå i dBA ”fast”

Permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler
Utomhus 601) - 552) 702)
Inomhus 306) 453)
Undervisningslokaler
Inomhus 457)
Arbetslokaler
Inomhus 605)
Områden med låg bakgrundsnivå
Rekreationsområden i tätort 551)4)
Friluftsområden 401)4)

1. Riktvärdena avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerade 

värden. (Med frifältsvärde avses ljudtrycksnivå som inte är påverkat av 

reflexer i näraliggande fasad).

2. Avser uteplats, särskilt avgränsat område.

3. Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 

22.00-06.00 samt övriga bostadsrum (inte hall, förråd, WC etc.).

4. Avser område med låg bakgrundsnivå.

5. Avser arbetslokaler för tyst verksamhet.

6. Avser boningsrum (inte hall, förråd och WC).

7. Avser nivå under lektionstid.
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Förorenad mark

I länsstyrelsernas nationella databas över potentiellt 
förorenade områden finns sju registrerade riskobjekt 
inom planområdet. Objekten är klassade efter en 
samlad bedömning av områdets risk för människa 
och miljö. Klassningen redovisas i en skala från 1 
till 4, där riskklass 1 utgör en ”mycket stor risk” och 
riskklass 4 utgör en ”liten risk”. Norr om kanalen 
finns två verkstadsindustrier med riskklassificering 
3 (MIFO 1). Det kan även finnas markföroreningar 
i och kring Norsholms fd såg. Norr om kanalen 
ligger Snickerifabrik Norsholm, som har riskklass 
2. Småbåtshamnen öster om Norsholms sluss har 
riskklassificering 3 (MIFO 1). Vid Norsholmsvägen 
i anslutning till väg 215 finns två registrerade objekt 
för bensinstationer, varav den ena är nedlagd. Dessa 
har riskklassificering 2 (MIFO 2). Vid trafikplats 
Norsholm finns en bensinstation i drift. Detta objekt 
har riskklass 2 (MIFO 1).

Allergier

Samtidigt som hästhållning är viktig för 
landsbygdsutvecklingen kan närhet till djurhållning 
ge besvär i form av lukt och allergier för närboende. 

Studier visar dock att allergenet från hästar klingar 
av efter 50-100 meter. Beroende på platsens lokala 
förutsättningar och vid landsbygdsmiljöer kan kortare 
avstånd tillämpas. Det är viktigt att ta hänsyn till den 
lokala platsen, bland annat gällande vindriktning och 
avskärmande vegetation. Storleken på anläggningen 
och antalet hästar har också stor betydelse. Det 
finns även åtgärder som minskar negativ påverkan 
på omgivningen. Exempelvis kan krav ställas på 
skötselrutiner, täckta flytgödselbehållare för att 
undvika lukt och flugansamling samt avskärmning 
av gödselplattor. Ventilationsluft från stallar kan 
renas med olika tekniska installationer. Ridstigar ska 
anläggas på lämpligt sätt i förhållande till bebyggelse. 
I detaljplanering bör hänsyn tas till denna fråga, där 
rekommenderat avstånd kan variera beroende på 
förutsättningarna.

Markradon

Norrköpings kommuntäckande 
markradonundersökning (1990) visar att Norsholm 
domineras av områden som har låg och normal 
risk för markradon. Om byggnader ska uppföras i 
normalriskområden behöver radonskyddande åtgärder 
vidtas. 
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Kommersiell och offentlig service
Den offentliga servicen i Norsholm utgörs 
av familjedaghem, skolbarnsomsorg samt 
servicelägenheter. Grundskola åk 1-6 finns i  
Kimstad, ca 10 km norr om Norsholm och  
grundskola årskurs 7-9 finns i Skärblacka,   
cirka 15 km norr om Norsholm.

Den kommersiella servicen är begränsad och 
utgörs av en mindre dagligvarubutik, en kött- och 
delikatessbutik, bensinmack, sjömack och ett par 
restauranger. Vid kanalområdet finns även ett 
vandrarhem och café. Servicen är koncentrerad 
till kanalområdet och huvudsakligen fokuserad på 
besöksnäringen.

Befolkningsunderlaget för anläggandet av 
pendeltågsstation bör vara cirka 2 000 invånare. 
Detta är en viktig utgångspunkt för tätortens tillväxt 
tillsammans med brytpunkter för investeringar i gator, 
teknisk försörjning och kommunal service. 

Näringsliv

På orten finns cirka 130 företag. De största 
arbetsgivarna är verksamma inom djursjukhus 
och åkeriverksamhet. Majoriteten av näringarna 
är småföretag med färre än fem anställda. Cirka 
fem procent av företagen har mellan fem och tjugo 
anställda.

En stor del av företagen har verksamhet inom 
gröna näringar såsom lant-, jord- och skogsbruk 
samt livsmedelsförädling eller inom bygg- och 
fastighetsbranschen, tillverkning, partihandel och 
transport. I Norsholm finns det också entreprenörer 
inom skönhetsvård, olika typer av konsultverksamheter 
och konstnärliga utövare.

Service i Norsholm idag.

ICA-butiken intill slussen är den enda dagligvarubutiken på orten.
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Solbacken, förskola 1.
Bostadsområde med servicelägenheter 2.

Livsmedelsbutik 3.
Vandrarhem och café 4.

 Restaurang och butik 5.



40

F ö r d j u p n i n g  a v  ö v e r s i k t s p l a n e n  F ö r  n o r s h o l m

Vattentorn
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Dricks- och spillvatten

Dricksvattnet till Norsholms vattentorn kommer från 
vattenverket Borg i Norrköping. Borgs vattenverk har 
Motala Ström som vattentäkt. Spillvattnet leds från 
Norsholm till reningsverket Slottshagen i Norrköping 
som har Motala ström som recipient.

Det finns ett reservvattenintag i Skärblacka med syfte 
att försörja Borgs vattenverk med råvatten vid behov. 
Om problem skulle uppstå med vattenförsörjningen 
från Norrköping finns det möjlighet att använda 

Skärblackas nedlagda vattenverk som reservvattenverk 
för att försörja områdena Skärblacka, Vånga, Kimstad 
och Norsholm med vatten. 

Reningen vid Slottshagens reningsverk i Norrköping 
bedöms vara god, och därmed beräknas inte 
belastningen på recipient öka så att negativa 
konsekvenser uppstår. Däremot är det idag vid stora 
skyfall problem med överbelastade dagvattenledningar. 
Detta främst på grund av att ovidkommande 
vatten (dagvatten samt inläckage) kommer i stora 
stötar, och bräddning kan då innebära att orenat 
vatten når Motala ström. Arbete med att förbättra 
ledningssystemet för att undvika detta problem pågår. 

Kraftledning som löper väster om Norsholm.
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Dagvatten och vattenstatus 

Vatten som avrinner från hårdgjorda ytor benämns 
dagvatten. Separata dagvattenledningar finns idag i 
viss utsträckning i Norsholm.  Fördröjningsmagasin 
finns i vissa fall, men vattnet går huvudsakligen orenat 
ut i Roxen/strömmen som därmed är recipient för 
dagvattnet i Norsholm. 

Roxen har ett mycket rikt fågelliv och den rödlistade 
fiskarten asp förekommer. Sjön är redan påverkad 
framför allt av övergödning från bland annat 
jordbruksmark vilket resulterat i att recipienten 
har otillfredsställande ekologisk status enligt 
Vattenmyndighetens statusklassningar från 2009. 
Recipientens kemiska status är god. Den har för höga 
halter av kvicksilver. Det finns risk att Roxen inte 
uppnår god ekologisk status till år 2015 vilket är målet 
enligt statusklassningen. För att uppnå god ekologisk 
status behöver kväve- och fosforhalterna minskas. 

Vattentornet är ett tydligt landmärke på orten.

Energi och uppvärmning

Huvuddelen av bebyggelsen värms idag upp med 
enskilda mindre anläggningar. I samband med 
en utbyggnad av Norsholm bör gemensamma 
anläggningar eftersträvas, exempelvis mer miljövänliga 
alternativ som sjövärme eller bergvärme. Fjärrvärme 
är troligen inte ekonomiskt hållbart att bygga ut till 
Norsholm, åtminstone inte före 2030.

El, tele och bredband

Det befintliga el- och telenätet som finns i Norsholm 
ger goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad. 
Kraftledningar passerar genom planområdet är och det  
finns även rikskablar för telekommunikation.

Idag finns inget utbyggt bredbandsnät i Norsholm. 
Det finns dock planer på att bygga ut befintligt 
fibernät i Kimstad mot Norsholm och Skärkind som 
sedan ansluter till Linköpings byggnation av fibernät.
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Göta kanal och besöksnäringen
Göta kanal är en av Sveriges mest kända 
turistattraktioner. Hela sträckan har årligen 
omkring 2,5 miljoner besökare och Norsholm 
har med sitt strategiska läge intill Göta kanal stor 
utvecklingspotential inom besöksnäringen. Kanalen 
trafikeras sommartid av flera turistfartyg och ca 4 
500 fritidsbåtar. Munkeboda båtklubb tillför stor 
nytta för orten genom sin verksamhet. Förutom 
uppläggningsplats tillhandahålls även kranar. 
Sjösättning och andra båtarbeten utgör en attraktion 
för turister och bofasta. Båtklubben kan även 
tillhanda hålla viss service vid olika typer av haverier 
och verksamhet utgör på flera sätt en viktig del av 
förutsättningarna för utvecklingen av orten.

Inom planområdet korsar fyra broar kanalen (E4-
bron inräknat). Nya E4 passerar på en högbro och 
påverkar inte längre kanaltrafiken. De flesta båtar 
kan inte passera under järnvägsbron, vilket innebär 
långa väntetider då tidsutrymmet för broöppningar är 
begränsat. Aktiviteterna för kanalfararna har genom 
åren inte varit så stora på orten. Kanalmiljön har varit 
övergiven och ganska sliten men Göta kanalbolaget 
har gjort stora investeringar i upprustning av 
kanalområdet. Förutom Slusscaféet finns idag även 
minigolf och camping och i ett renoverat före detta 
magasin finns vandrarhem och restaurang.

Kanalslussen ligger nära järnvägsbron vilket gör att 

Intill kanalen finns restaurang, café och vandrarhem. 

båttrafiken bara kan åka in i slussen när bron är öppen. 
Kapaciteten för båttrafiken är därmed låg vilket får 
konsekvenser främst på sommaren i form av köer. Göta 
kanalbolaget har framfört till Trafikverket ett förslag 
på att flytta slussen västerut för att lösa problemet. 
Trafikverket har dock i dagsläget inte några planer på 
att utreda detta vidare.

Service och handel ger goda möjligheter till 
arbetstillfällen på orten men utveckling av andra 
verksamheter bör också stödjas, eftersom ett samhälle 
med en blandning av bostäder och verksamheter är 
att föredra. Tillgänglig mark för att utveckla besöks-
näringen finns främst norr om kanalen, där kajer finns 
kvar från tidigare verksamheter vid kanalen. Det går 
även att utveckla delar av området söder om kanalen.

En viktig aktör för utvecklingen av kanalområdet är 
Göta kanalbolaget. Utvecklingen utmed Göta kanal 
bör ske utifrån marknadens behov och i samverkan 
med företag och lokala, regionala och internationella 
aktörer. Bolagets mål för att skapa förutsättningar 
för turism på och längs kanalen är att upprätthålla 
en volym av båttrafik som säkerställer kanalens 
attraktionskraft och få fler företag som aktivt deltar i 
det turistiska samarbetet. I Norsholm har kanalbolaget 
planer för att utveckla ”kanallivet” framför allt inom 
hamnområdet norr om kanalen. De har önskemål 
om att återskapa tillgängligheten från land till den 
norra sidan av kanalen (väster om järnvägen). En 
utökad gästhamn planeras liksom en vacker miljö 
vid kanalinloppet från Roxen. De vill även utveckla 
området mellan järnvägsbron och bron för väg 215, f 
d E4. En bilfri miljö med handelsbodar, serviceföretag 
och restauranger är målsättningen. Ytterligare 
aktiviteter, båtbryggor och servicebyggnader ska göra 
övernattning eller väntan på broöppning mer intressant 
och bekväm.

Även landväga turister är en viktig del i kanalmiljön 
då många kommer för att titta på båtarna och uppleva 
miljön från land. Uppställningsplats för husbilar är 
ett exempel på den landväga turismens utveckling i 
området.
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Gällande och pågående planer
Inom tätorten finns nio stycken gällande detaljplaner. 
Fem av dem är äldre byggnadsplaner. Detaljplan saknas 
för järnvägsområdet och för ett mindre område med 
äldre bebyggelse söder om kanalen mellan stambanan 
och landsvägen. 

Förutom planeringen av Ostlänken finns eller pågår 
följande planer för Norsholm som genomförandet av 
översiktsplanen behöver förhålla sig till:

•	 Godkänt planprogram finns för Kanaljorden 1:1 
med närområde (Norsholms kanalområde). Syftet 
med programmet för Norsholms kanalområde 
är att utveckla området till en attraktiv plats som 
lockar både turister och boende. Programmet 
föreslår bostäder, etablering av turist- och 
näringsverksamheter och en utbyggnad av 
båtplatser i kanalen. I detaljplanen finns det planer 
på en gång- och cykelväg utmed kanalen. Det ger 

Pågående detaljplaner och framtida cykelvägar.

ett promenadstråk mellan broarna (Norholmsvägen 
och väg 215) så att promenad runt kanalen blir 
möjlig. 

•	 Godkänt planprogram finns för Norsholms 
gårdsområde 1:171 strax söder om badplatsen. 
Programmet visar hur området kan bebyggas med 
ett tjugotal friliggande småhus. 

•	 Den gemensamma översiktsplanen för Norrköping 
och Linköping anger ett nytt cykelstråk från 
Norsholm till Norrköping via Kimstad och ett 
annat från Norsholm till Linköping via Linghem.

•	 Det pågående arbetet med översiktsplanen för 
landsbygden kan få konsekvenser för framförallt 
utkanterna av orten. Intentionen är att försöka 
skapa en hållbar utveckling av landsbygden genom 
att satsa på utveckling i stråk där befintlig service 
och infrastruktur går att utveckla på ett effektivt 
sätt. I översiktsplanen för landsbygden utreds 
också kopplingarna från Norsholm till bland annat 
Kimstad och Skärkind.

Kartan visar schematiska avgränsningar 

och sträckningar
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FRAMTIDA MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING

Bebyggelse

Struktur

Den övergripande visionen för Norsholm är en tät 
stationsort av småstadskaraktär med korta avstånd 
för gång och cykel till viktiga målpunkter och 
där grönstråk leder ut till omgivande naturmark 
och landsbygd. Planen föreslår en tätare kärna 
vid pendeltågsstationen med bostäder och olika 
slags service. Här ska också finnas plats för 
pendlarparkeringar för både bilar och cyklar, liksom 
plats för attraktiva offentliga miljöer i form av torg och 
grönytor. Det ska finnas många olika boendeformer 
med tätare bebyggelse i centrum och glesare 
bebyggelse längre ut. Alla ska dock enkelt kunna 
nyttja möjligheten till snabba kommunikationer med 
pendeltåget. Liksom i alla kommundelar i Norrköping 
ska mark och andra möjligheter till verksamheter och 
arbetsplatser finnas i Norsholm. 

De fyra utgångspunkterna för tätortens kvaliteter 
som utgör visionen för Norsholm medför att 
utbyggnadsområdena koncentreras till tätortens 
direkta omland, med tydliga gränser mot omgivande 
landsbygd. Restriktivitet bör råda för tillkommande 
bebyggelse utanför tätorten.

Pendeltågsstationen placeras strax söder om kanalen 
där nya förbindelser för gång, cykel och bil binder 
samman bebyggelsen på ömse sidor järnvägen. Nya 
centrumfunktioner placeras i anslutning till stationen 
och sydväst och sydost om stationen finns stora 
områden för ny bebyggelse. Sydväst om stationen 
samlas skola, förskola och idrott. Utmed kanalens båda 
sidor kan besöksnäringen utvecklas med camping, 
hotell och annan service som tillsammans med 
bostäder och nya centrumfunktioner skapar en levande 
kanalstad i ett kulturområde. 

Eftersom Ostlänkens spårsträckning ännu inte är 
fastlagd är dess slutliga sträckning avgörande för hur 

och i vilken omfattning områden mellan väg 215 
och E4 kan bebyggas. En utveckling av bostäder i 
detta läge styrs därför helt av Ostlänkens framtida 
läge. Om spårsträckningen i hög grad berör dessa 
utbyggnadsområden kommer det att försvåra 
utbyggnadsplanerna för en stationsnära ort. 

Bostäder

Planen visar en möjlighet att bygga ut Norsholm med 
totalt ca 2 900 bostäder. Huvuddelen av bebyggelsen 
föreslås bli en- och tvåvåningshus, men i de mest 
centrala lägena föreslås en något högre bebyggelse för 
att skapa en tillräcklig täthet. 

Med 2 900 nya bostäder kan Norsholm växa med 
upp till ca 9 200 invånare totalt. Planen pekar ut en 
stor andel markbostäder vilket medför att antalet 
familjehushåll bedöms bli stort. Uppskattningen av 
antalet invånare är därför baserat på tre personer per 
hushåll. 

Om områdena söder om gamla E4 kommer att 
påverkas av Ostlänken, så att bostäder inte lämpar sig 
i området, minskar utbyggnadsmöjligheten med drygt 
300 bostäder eller 900 invånare.

Målsättningen är att få en blandning av 
upplåtelseformer i en tät men småskalig miljö. I 
främst de centrala delarna föreslås flerbostadshus med 
lägenheter i varierande storlekar. Som utgångspunkt 
för områdets utformning finns ett antal kategorier av 
bebyggelsekaraktärer som beskrivs på kommande sidor. 
Ytor för lek och samvaro såsom lekplatser och mindre 
bollplaner ska integreras i de olika bostadskvarteren.

I kommunens riktlinjer för bostadsbyggande beskrivs 
vikten av att kommunen kan tillhandahålla bostäder 
för särskilda grupper. Bland annat nämns studenter 
och äldre som två grupper som bör riktas särskild 
uppmärksamhet. En viktig målsättning är att studenter 
i högre utsträckning ska bosätta sig i Norrköping 
under studietiden och även bo kvar i kommunen 
när studietiden är avslutad. För den äldre gruppen 
får olika typer av trygghetsfrågor ökad vikt liksom 
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Principer för framtida mark- och vattenanvändning

närhet till servicefunktioner, träffpunkter för äldre och 
kommunikationer. I den fortsatta utformningen av 
bostadskvarteren ska behovet av olika boendeformer 
för äldre därför integreras i bostadsbebyggelsen.

Verksamheter bör integreras i bebyggelsen i de centrala 
delarna runt stationsområdet och kanalområdet.  
Det utesluter inte att offentlig service och mindre 
verksamheter även kan förekomma i de mer renodlade 
bostadsdelarna. Det kan till exempel handla om 
enmansföretag med verksamhet i bostaden. Ett område 

för logistik och ytkrävande verksamheter föreslås i 
sydost i anslutning till riksväg 215. 

För att skapa förutsättningar för en station och 
utvecklad service i Norsholm står tätheten i relation 
till avståndet till stationen. Ju närmare stationen 
desto tätare bebyggelsestruktur. Gemensamt för all 
bostadsbebyggelse är att den ska ha småstadskaraktär 
och knyta an till Norsholms kulturhistoria.

Kartan visar schematiska avgränsningar och sträckningar
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Centrumfunktioner

Den kraftiga utbyggnaden av Norsholm medför 
att större ytor behövs för offentlig och kommersiell 
service. Det nya centrumet i Norsholm föreslås 
ligga längs med stationen öster om spårområdet. 
Centrumets omedelbara närhet till stationen gör att 
tillgängligheten blir god för resande med tåg och med 
en utvecklad vägstruktur även med bil. Centrumets 
närhet till kanalen ökar förutsättningarna för att 
det kan samverka med den service som finns, och 
vidareutvecklas, invid kanalen och tillsammans kan 
de utgöra en helhet. Det innebär en rörelse längs med 
kanalen mellan de två centrumområdena som bidrar 
till att göra tätorten mer levande.

Kommersiell och offentlig service kan integreras i 
bottenvåningar med bostäder ovanpå. Mer bilintensiv 
verksamhet såsom dagligvaruhandel, kan lokaliseras 
strax söder om stationen där marktillgången inte 
begränsas av befintlig bebyggelse.

Service

Planen medför ett befolkningsunderlag som skapar 
förutsättningar för en utbyggd offentlig service i 
tätorten, till nytta för både gamla och nya invånare. 
Det ställer samtidigt krav på en genomtänkt 
etapputbyggnad som tar hänsyn till kostnader 
för den offentliga servicen, vars utbyggnad är en 
förutsättning för tätortens utveckling. Efterfrågan 
på skola och förskola blir stor då många inflyttare 
bedöms vara barnfamiljer. Tomter för skolor föreslås 
vid dagens fotbollsplan och intill befintliga förskola. 
När en utbyggnad av skola väster om befintlig järnväg 
aktualiseras ska en riskanalys genomföras. Övrig 
service lokaliseras lämpligen till det nya centrumet 
vid pendeltågsstationen. Förskolor bör dock i stor 
utsträckning integreras i bostadsområdena.

Verksamheter

Huvudsyftet med utbyggnaden av Norsholm är att 
nyttja de goda tågförbindelserna med Linköping/
Norrköping. Norsholm som bostadsort står i fokus 

men i kombination med utveckling av Norsholm som 
besöksort finns det stor potential för utveckling av 
besöksnäringen.

Service- och handelsnäringen kan även ge nya 
arbetstillfällen på orten. Möjligheter för utveckling 
även av andra verksamheter bör stödjas då ett samhälle 
med blandning av bostäder och verksamheter 
ger en mer långsiktigt hållbar utveckling. Dagens 
verksamhetsområde norr om kanalen är attraktivt 
för utveckling av besöksnäringen i kombination 
med bostäder. På lång sikt kan därför dagens mer 
ytkrävande verksamheter komma att behöva flyttas. 
Moderna verksamheter är inte alltid störande 
för omgivningen och kan med fördel integreras i 
bostadsbebyggelsen. I första hand bör de därför ligga 
kvar och integreras med bostadsbebyggelsen, alternativt 
lokaliseras till ett område söder om kanalen intill E4.

Förtätning inom befintlig bebyggelse

Planen förhindrar inte att en löpande förtätning 
genom tomtavstyckningar sker inom den befintliga 
bebyggelsen. En förtätning av det slaget är positivt 
ur hållbarhetssynpunkt då bebyggelsen ligger nära 
föreslaget stationsläge, men det är av största vikt 
att de kulturhistoriska värdena beaktas vid en 
sådan utveckling. Detta gäller främst den äldre 
bostadsbebyggelsen väster om järnvägen. 

Den spridda bebyggelsen som finns vid Norsholms 
gård och intill planområdets södra gräns bör bevaras 
i sin glesa struktur. Norsholms gård, med sitt 
karaktäristiska herrgårdslandskap, är beroende av sitt 
närmsta omland med odlings-, ängs- och betesmark 
för att kulturmiljön inom riksintresseområdet inte 
ska gå förlorad. Den övriga spridda bebyggelsen i 
planområdets södra delar får, varefter Norsholm byggs 
ut, en mer och mer betydande roll som historiebärare 
då den vittnar om den landsbygdsstruktur som 
funnits här över lång tid. Genom att bevara dessa 
glesa strukturer kan också upplevelsen av att bo nära 
landsbygden förstärkas för de som bor i de nya och 
tätare delarna av Norsholm.
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Verksamheter 
i gatuplan, 
Hedemora. 

Stadsradhus, Malmö.

Radhus med liten förgårdsmark på 
framsidan har naturen som tomt på 
baksidan. Vista, Huddinge.

Stations- och centrumkvarter
Handel och service med inslag av bostäder i 1-4 
våningar. Bebyggelsen grupperas så att tydliga 
stadsrum bildas. Här ingår stationsrelaterad 
service såsom biljettservice, väntsal, butiker, 
diverse servicenäringar, bibliotek, torg, parkering 
och publika verksamheter. Bostäder förekommer 
i flerbostadshus där verksamheter förläggs i 
bottenvåningarna.

Stationsytor
Ytor som är direkt relaterade till stationsfunktioner 
såsom busshållplatser, angöring samt cykel- och 
bilparkering.

Blandad småstad
Blandning av service och bostäder i 1-4 våningar. 
Här ingår verksamheter och offentlig service av olika 
slag, exempelvis butiker, hotell, förskola och andra 
publika verksamheter.

Måttlig till tät bebyggelsestruktur fördelat på 
stadsradhus, radhus med liten tomt, flerbostadshus 
och enskilda byggnader för servicenäringar. 
Flerbostadshusen har med fördel karaktär av 
radhus eller stadsvillor. I flerbostadshus integreras 
verksamheter med fördel i bottenvåningen. 

Blandad trädgårdsstad
Huvudsakligen bostäder i en måttlig täthet till något 
glesare exploatering med radhus, parhus, grupphus, 
kedjehus och friliggande småhus i en till två våningar 
omgivna av gröna trädgårdar i olika storlekar. Även 
här finns inslag av flerbostadshus i radhusformat eller 
i form av stadsvillor. Tomtstorlekarna varierar från 
radhus med mycket liten tomt upp till 350 m2, till 
600-800 m2 för de friliggande småhusen. Något större 
tomter kan förekomma i ytterområdena beroende på 
tätheten i de mest centrala delarna. Husen placeras 
varsamt i terrängen och så mycket som möjligt av 
befintlig vegetation bevaras.

Parhus, Tullinge trädgårdsstad.

Friliggande småhus. Vista, 
Huddinge.

Ytor för angöring och parkering  behöver avsättas vid stationen.

Logistik- och ytkrävande verksamheter
Område för verksamheter med lager, logistik, 
och tillverkning som inte är störande eller utgör 
en risk för omgivningen. Inom markområdena 
ingår parkeringsytor för personalparkering 
och eventuella ytor för fordonsuppställning. 
Byggnadsvolymerna kan variera mellan en och fyra 
våningar. Områdets exponerade läge mot orten 
och E4 gör att området bör utformas med omsorg.

Friliggande småhus i Södertälje.

Flerbostadshus med 
liten förgårdsmark.           

Lokaler i gatuplan, 
Smedjebacken.
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befintliga övriga cykelstråk 
Förslag övriga cykelstråk 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

ÖVRIGA ATTRIBUT

BILVÄGAR

Huvudvägstråk 

Huvudcykelstråk

Borttagna vägar

Befintliga vägar 
Förslag vägar 

Befintliga cykelvägar/stråk
Förslag cykelvägar/stråk

Ny planskild korsning   
för gång- och cykeltrafik

Ny planskild korsning   
för motorfordon
Ny öppningsbar bro för 
gång - och cykeltrafik
Utredningsområde   
hållplats för expressbuss

Trafiksäkerhetshöjande  
åtgärd
Korridor för Ostlänken

Befintliga vägar
Förslag vägar 

Trafik
Ett bärkraftigt samhälle  förutsätter  att  resor i  stor  
utsträckning  sker med kollektiva transportmedel. 
Utbyggnaden av Norsholm motiveras av möjligheten 
till en pendeltågsstation med snabba förbindelser 
till  både Norrköping och Linköping. Samtidigt är 
en förutsättning för stationen att en utbyggnad av 
tätorten sker. Östgötatrafiken bedömer att minst  
2 000 invånare behövs som befolkningsunderlag för en 
station.   

Väg- och järnvägsstruktur

Framtidens Norsholm är uppbyggd kring en ny 
tågstation för pendeltåg lokaliserad mitt i orten. 
Tågstationen omges av nödvändiga stationsfunktioner 
som exempelvis busshållplats, cykelparkering, 
vändslinga för bilister att hämta och lämna vid 
stationen samt pendlarparkering. Ostlänken öster om 
Norsholm har tagits i bruk för regionala tåg. 

I direkt anslutning till stationen ligger centrum. 
Centrum och stationen ligger intill varandra för att 
gynna varandra. Centrumets närhet till Göta kanal ska 
göra det möjligt för affärerna i centrum att dra nytta 

Principer för framtida trafik. Trafiksäkerheten och hastigheten på väg 215 ses över.

Kartan visar schematiska avgränsningar 

och sträckningar
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Gatusektion.Exempel på gata med stora trafikflöden.

Gatusektion. Exempel på bostadsgata med låga trafikflöden.

Gatusektion. Exempel på bostadsgata med mellanstora trafikflöden.

av turismen vid kanalen sommartid. Likaså ligger 
stationen och kanalen relativt nära varandra också. 
Den nya stationen är flyttad från det historiska läget 
norr om kanalen. Även om det finns kulturhistoriska 
skäl till att bevara stationsläget och dess historiska 
koppling till kanalen, så medför det nya stationsläget 
bättre möjligheter att bygga ut tätorten med korta 
avstånd till stationen. 

Vägnätet har utformats så att de nya vägarna är riktade 
mot stationen och centrum. Gång- och cykelvägnätet 
är tätare än huvudvägnätet för bil och genare för den 
som ska till centrum och stationen. En ny huvudgata 
genom Norsholm anläggs. Den nya huvudgatan 
ansluter till väg 215 i nordöst, går på befintlig vägbro 
över Göta kanal och passerar genom centrum och 
stationsområdet på väg tillbaka till väg 215 i södra 
Norsholm. Den nya vägdragningen görs för att 
underlätta för busstrafik. Nya planskilda passager byggs 
under och/eller över järnvägen och plankorsningen 
över järnvägen stängs. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
behövs för passage över väg 215. Utvecklingen av 
bostäder och verksamheter öster om väg 215 är 
beroende av Ostlänkens slutliga dragning. Vilken typ 
av trafiksäkerhetshöjdande åtgärd som behövs står 
därför i relation till markanvändningen öster om väg 
215 samt vilka åtgärder som kan göras direkt på väg 
215 utmed berörd vägsträcka.

Stationens plattformar är redovisade som 180 meter 
långa för att klara tåg med två vagnar à 75 meter. 
Det är viktigt att inte omöjliggöra en framtida 
förlängning av stationens plattformar till ca 250 meter. 
Detta för att i framtiden klara tåg som består av tre 
sammankopplade enheter.

De mindre bostadsgatornas vägnät är rutnätsmönstrat 
med viss anpassning till topografin. Rutnätsmönstret 
har sin förebild avseende bland annat kvarterstorlek 
från villaområdet väster om järnvägen. 
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Utbyggnaden av Norsholm är koncentrerad kring 
stationen där den största utbyggnaden sker på 
ett gångavstånd till stationen inom 600 meter 
(Stationsnærhedspolitikken i hovedstadsområdet – 
baggrund och effekter, P.H.Nielsen 2002). Senare 
utbyggnad ligger huvudsakligen inom 1 200 meter 
från stationen. Det avståndet till stationen definieras 
som cykelavstånd.  Cykelparkering av hög standard ska 
anläggas vid viktiga målpunkter.

De flesta bilisterna i Norsholm kommer att passera 
centrum på sin väg till eller från orten. Gatustrukturen 
bidrar på så vis till att individen får det lätt att göra rätt 
– det vill säga smidigt att handla i Norsholms centrum 
och att ta tåget från stationen.

Målpunkter och resvanor

I framtidens Norsholm är stationen och centrum de 
nya självklara målpunkterna för Norsholmsborna. 
Göta kanal är ett ännu starkare turistmål vilket gynnar 
det nya centrumet. Fotbollsplanen och badplatsen 
är fortsatt viktiga platser och en ny skola intill 
fotbollsplanen ger liv åt ortens centrala delar.  

Tågstationen ger Norsholm hög standard på 
kollektivtrafiken om pendeltågen går minst var 
20:e minut som idag. Det ger god tillgänglighet till 
städer och orter som har station längs järnvägen. 
Kollektivtrafiken kan konkurrera med bilen. Det 
bidrar i sin tur till kraftigt förbättrad tillgänglighet 
till arbetsplatser, skolor och dylikt för alla, även 
ungdomar och andra Norsholmsbor utan bil. 
Detta ökar Norsholms attraktivitet avsevärt. 
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt vilket ökar 
framkomligheten för de som går och cyklar. 

Den danska studien Stationsnærhedspolitikken 
i hovedstadsområdet – baggrund och effekter 
(P.H.Nielsen 2002) påvisar att om bostäder och 
arbetsplatser anläggs inom en radie av 600 
meter från en tågstation är chansen att individer 
ställer bilen och istället åker kollektivt som störst. 
Närhetseffekten till stationen avtar generellt kraftigt 
när arbetsplatsen ligger längre än 500-600 meter 
från stationen. Det finns inte motsvarande empiriska 
bevis för ökad andel kollektivtrafik vid vältrafikerade 
bussterminaler.

Principen med kollektivtrafiknära bebyggelse 
är en selektiv lokaliseringspolitik som syftar 
till att rese- och transportalstrande funktioner 
lokaliseras till kollektivtrafiknära lägen och därmed 
medges optimal tillgänglighet med kollektivtrafik. 
Stationsnärhetsprincipen har såväl trafikala, 
ekonomiska, miljömässiga som sociala mål:

•	 Att säkra mobilitet och tillgänglighet till centrala 
stadsfunktioner för alla.

•	 Att främja en frivillig överflyttning från bil till 
kollektivtrafik.

•	 Att avlasta vägnätet, minska trängsel och säkra 
framkomlighet.

•	 Att begränsa resor och transporters 
miljöbelastning.

•	 Att understödja ekonomin för kollektiv trafik.

•	 Att motverka bebyggelse i gröna kilar.

•	 Att begränsa bebyggelsens utbredning.
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Cykel- och gångtrafik

Gång- och cykelvägnätet är tätare än bilvägnätets 
huvudnät och bildar ett heltäckande nät. På 
lågtrafikerade gator sker cykling i blandtrafik. Gång- 
och cykelvägnätet är gent för de som ska till centrala 
Norsholm och det finns även gott om tvärförbindelser. 
Det ska vara närmare att gå och cykla än att ta bil 
inom Norsholm. Gott om cykelparkering med god 
standard anläggs vid målpunkter, se under rubrik 
Trafik i kapitlet Förutsättningar. God standard för 
cykelparkering innebär bland annat en placering 
mycket nära entrén/målpunkten, tak och möjlighet att 
låsa fast cykeln i exempelvis ett ramställ. 

På flera sträckor går gång- och cykelbanor utmed 
körbanorna för bil. Plankorsningen med gångfålla 
över järnvägen stängs och ersätts av en ny planskildhet 
i ungefär samma läge, förslagsvis en bro med plats 
högst upp för utsiktspunkt med vy över kanalområdet. 
Nya planskildheter byggs även norr och söder om 
stationens plattform. Den södra kombineras med 
anslutning till plattformen/plattformarna. 

Grönområdet väster om järnvägen och norr om 
kanalen föreslås få en ny entré via en gångbro över 
kanalen. Bron måste vara öppningsbar.

Framtidens gång- och cykelvägnät och bebyggelse 
bör anpassas utifrån de målpunkter och gångstigar i 
naturen som finns idag i omgivande naturområden. 

I samband med att Norsholm exploateras bör 
en cykelväg till Norrköping realiseras. Avståndet 
till arbetsplatserna i Norrköping är inom rimligt 
pendlingsavstånd med cykel. Några exempel på 
viktiga förbättringar som bör göras i cykelvägnätet 
mot intilliggande områden är en cykelväg mellan 
Kimstad och Norsholm. Cykelvägen mellan Norsholm 
och Norrköping skulle lämpligen dras via Kimstad. 
En cykelförbindelse mellan Kimstad och Norsholm 
skulle förstärka banden, förbättra cykelturiststråket 
och göra cykelfärder till Kimstad trafiksäkrare. En 
sådan förbindelse skulle även underlätta för pendlare 
som då kan nyttja pendeltågstationen i Kimstad innan 

en pendeltågsstation kan byggas i Norsholm. En 
annan förbättring i cykelvägnätet är en ny cykelväg på 
den gamla nedlagda järnvägen mellan Skärkind och 
Norsholm, där en planskild korsning med väg 215 och 
väg E4 redan finns och kan utvecklas. I översiktsplanen 
föreslås även ett cykelstråk till Linköping respektive 
Norrköping.

Kollektivtrafik 

Ostlänken medför att långväga persontrafik flyttas 
från Södra stambanan. Ny kapacitet frigörs för 
pendeltågstrafik och gods på stambanan.

Pendeltågen har redan idag en bra tidtabell och ökad 
pendeltågstrafik blir därför möjlig. Infrastrukturen 
för tåg finns redan, ingen extra personal krävs (om 
stationen är obemannad) och inga nya fordon 
behöver köpas in. Tågresenärer som inte kliver på i 
Norsholm får förlängd restid. Om den nya stationen 
har sidoplattformar eller mittplattform får framtida 
utredningar visa.

Hela Norsholm utformas så att det ska vara lätt 
att åka med kollektivtrafiken, både avseende 
stationsutformning, bebyggelse, och vägstruktur. 
Tågstationen i Norsholm är viktig och ligger centralt. 
Tågstationen omges av nödvändiga stationsfunktioner 
som exempelvis busshållplats, vändslinga för bilister att 
hämta och lämna vid stationen samt infartsparkering. 
Cykelparkering ska vara generös i antal, ligga nära 
stationsentrén och ha hög standard. 

Stationsområdet ska utformas så att det är enkelt 
att byta mellan buss och tåg, gärna med gemensam 
plattform vilket innebär enkel omstigning mellan buss 
och tåg i färdriktning söderut.
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Busstrafik

Den nya huvudvägen förbättrar för busstrafik vilket 
innebär att bussar kan komma fram till stationen 
och centrala Norsholm på ett smidigare sätt än 
idag. Huvudvägens roll för busstrafiken är av central 
betydelse ifall utbyggnad av Norsholm kommer igång 
innan en station är på plats. Bussar kan i sådana fall 
vara en tillfällig ersättning för tågtrafiken och behöver 
huvudgatan för att snabbt och smidigt, utan att behöva 
svänga in på någon ny väg, ta sig till och från väg 215. 

En alternativ busslösning är att nyttja de bussar som 
trafikerar E4:an idag. Expressbusslinjerna skulle kunna 
få en ny motorvägsbusshållplats (i varje riktning) i 
höjd med Norsholm. Lösningen har lägre turtäthet än 
vad Kimstads station kan erbjuda men ligger närmare 
Norsholm. Jämfört med en ny station i Norsholm 
skulle en busshållplats på E4:an ha sämre turtäthet och 
ligga längre bort. Motorvägsbusshållplatser kan tjäna 
som en temporär lösning om stationen i Norsholm 
inte kan byggas innan exploatering. Förslagsvis utreds 
temporär kollektivtrafik i en separat utredning. I den 
kan följande ingå: 

•	 tre lokaliseringar utmed väg E4

•	 bussförbindelse genom Norsholm

•	 att öppna stationen i Norsholm tidigare än 
vad som egentligen är lämpligt (utifrån bl.a. 
invånarantal)

Frågor som behöver belysas och jämföras för en 
motorvägsbusshållplats är bland annat restid, 
anläggnings- och driftkostnad, vägförbindelse mellan 
motorvägsbusshållplatser och Norsholm, planskildhet 
med E4:an, trygghetsfrågor, trafiksäkerhet och behov 
av infartsparkering för cykel och bil. 

Det fortsatta arbetet bör prioritera att stationen är på 
plats så snart som möjligt, vilket troligtvis innebär efter 
det att de allra första etapperna av nya bostäder är klara 
för inflyttning. Det är en strategiskt viktig prioritering 
då tågtrafiken attraherar resenärer betydligt mer än vad 
busstrafik gör och nyinflyttade gärna ändrar resvanor i 
samband med att de byter bostad. 

Biltrafik

Kopplingen mellan områdena öster och väster om 
järnvägen förstärks med nya planskildheter. För bil 
anläggs en planskildhet direkt söder om stationen. 
Planskildheten kommer att ligga mycket centralt i 
orten och det är viktigt att utformningen blir trygg 
och vacker. Nuvarande bilbro behålls. En planskildhet 
kommer att få stor påverkan på bebyggelse och vägnät 
och behöver utformas med stor omsorg. 

Med en mer omfattande bebyggelse på båda sidor om 
väg 215 behöver vägen ges en ny utformning för lägre 
hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet, särskilt i 
korsningspunkter. Även korsningen på Kimstadsvägen 
behöver få förbättrad säkerhet. Det framtida vägnätet 
och bebyggelsen är uppbyggt så att utfarterna till väg 
215 är få och så att fotgängare och cyklister inte lockas 
att gena över väg 215 på andra platser än på ordnade 
platser. Bärigheten på broar behöver ses över för att 
säkerställa att de klarar större trafikmängder.

Den nuvarande Norsholmsvägen söder om kanalen 
avslutas ungefär vid Charlottes väg. Befintlig 
anslutning till väg 215 blir i framtiden istället 
anslutning till huvudgatan. I övrigt behålls ungefär 
det vägnät som finns idag och tillkommande nät 
byggs ut med rutnätsmönstret som grund men med 
anpassningar utifrån topografin. 

En utvecklad busstrafik kan vara en tillfällig ersättning för pendeltågstrafik.
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Trafikplatsen på E4:an, 2,5 km norr om Norsholm 
byggs ut till en hel trafikplats genom att på– och 
avfartsramper byggs söderut. En grov bedömning är 
att Norsholm inte behöver någon egen trafikplats på 
E4:an av kapacitetskäl, inte ens när orten har 9 000 
invånare. Trafikplatserna ligger redan idag relativt tätt 
så behovet av en ny bedöms vara litet. Kapaciteten 
vid ett fullt utbyggt Norsholm behöver dock studeras 
vidare. 

Parkering för bostäder förutsätts ligga på 
bostadsfastigheternas mark. Stationen behöver 
infartsparkering för byte tåg/bil, vilket är viktigt för 
att stimulera till tågresande. Centrumets parkering 
kan samnyttjas med stationsområdets parkering. 
Centrumets parkering kan även lösas på kvartersmark. 
Kanalen som besöksmål kräver parkeringskapacitet. 
Behovet är delvis säsongsbundet och parkeringsytorna 
kan med fördel användas vintertid för till exempel 
båtuppställning. I detaljplanen Kanaljorden 1:1 
föreslås parkering utmed järnvägen norr om kanalen. 
Parkeringsutredning behöver tas fram där behovet av 
antal parkeringsplatser utreds inklusive samnyttjande, 
främst för kanalparkeringen, centrumparkeringen 
och infartsparkeringen. Hur turistsäsongen påverkar 
trafiksituationen i Norsholm behöver också studeras 
vidare. 

En mindre slinga för angöring (hämtning och 
lämning) vid stationen behövs på båda sidor om 
järnvägen. Den väster om järnvägen kan samnyttjas 
med hämtning och lämning till skolan. Det bör dock 

inte finnas någon hårdtrafikerad väg mellan platsen 
och skolan som skoleleverna behöver korsa.

Biltrafiken kommer att i vissa korsningar och på 
vissa vägavsnitt (på några av de större gatorna) bli 
omfattande. Passagen under järnvägen intill stationen 
kommer troligen att få något lägre biltrafikflöde 
än befintlig bro över järnvägen. Norsholmsvägens 
anslutning till väg 215 kommer (när Norsholm är fullt 
utbyggd) att vara hårt belastad och korsningspunkten 
behöver utredas vidare för lämpligast utformning som 
klarar både kapacitet, trafiksäkerhet, en välkomnande 
gestaltning och som kan byggas ut i etapper. 
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Grönstruktur och rekreation

Naturnära boende

Norsholm omges av en vacker natur med varierande 
innehåll. Även om planen har en tydlig gräns mot 
omgivande landsbygd bör övergången mellan privat 
tomtmark och naturmark i möjligaste mån vara mer 
diffus. Det gäller främst de tomter som gränsar mot 
de stora sammanhängande naturområdena medan det 
mot mer centrala naturområden behövs en tydlig gräns 
mellan privata tomter och allmän plats. I de lägen 
där naturmark kan integreras med privata tomter kan 
en mindre tomtstorlek tillämpas då möjligheten till 
utevistelse kan tillgodoses genom närheten till naturen. 

Principer för grönstruktur och rekreation.

Vatten- och strandområden

Tillgången till vatten är en stor kvalitet i Norsholm 
men tillgängligheten till Roxen och kanalen kan 
förbättras. Norr om kanalens mynning finns ett 
attraktivt grönområde med kvaliteter för både boende 
och kanaltrafiken. För att undvika en passage över 
eller under järnvägen bör möjligheten att anlägga 
en öppningsbar gångbro väster om slussbassängen 
utredas. En sådan bro skulle med fördel kombineras 
med en slussport vid en eventuell framtida utbyggnad 
av slussbassängen. Grönområdet behöver förädlas och 
göras mer tillgängligt genom röjning av sly och vass för 
att få rekreativa kvaliteter. Udden skulle kunna utrustas 
med en badbrygga som komplement till befintlig 
badplats.

Kartan visar schematiska avgränsningar och sträckningar
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Den befintliga badplatsen är ett viktigt mål för både 
Norsholmsbor och kringboende. Med fler invånare 
ställs större krav på en större och mer funktionell 
badplats. En utveckling av badplatsen föreslås i 
befintligt läge och görs mer tillgänglig med ett 
utvecklat gång- och cykelvägnät.

På den södra sidan av kanalen finns en gång- och 
cykelväg som kan utvecklas österut där framför allt 
passagen av väg 215 behöver förbättras. Med en 
utveckling av promenadstråket längs kanalens norra 
strand kan möjligheten att gå ”runt” kanalen mellan de 
två landsvägsbroarna tillskapas. Göta Kanal kan även 
vintertid vara ett viktigt rekreationsmål då den kan 
erbjuda bland annat skridskoåkning. 

För att än mer öka Norsholms attraktivitet som 
bostadsort bör det studeras om befintlig småbåtshamn 
kan utökas, då det förmodas att det finns intresse från 
boende att ha båt.

Planförslaget berör områden med strandskydd och 
skyddet kommer att behöva omprövas i samband med 
att områden planläggs. I de fall utvecklingen berörs 
av strandskyddsreglerna ska upphävandet motiveras 
utifrån de särskilda skäl som anges i Miljöbalken 7 kap 
18 §. En fri passage närmast vattnet ska alltid finnas 
för allmänheten och här skall strandskyddet ligga kvar 
och inte upphävas.

Rekreation och idrott

Planförslaget ger goda möjligheter för rekreation 
och motion. Tre grönstråk bevaras in till dagens 
tätort. De ger kontakt utmed kanalen österut, utmed 
den nedlagda smalspårsjärnvägen söderut samt via 
fotbollsplanen västerut. De nya bebyggelseområdena 
ger förutsättningar för ett gång- och cykelvägnät som 
i sin tur bidrar till ökad tillgänglighet till omgivande 
natur och landsbygd. Inför översiktsplanens 
utställningsskede bör målpunkter i Norsholms omland 
identifieras så att föreslagna gång- och cykelvägar 
bidrar till att öka tillgängligheten till dessa.

Befintligt motionsområde med elljusspår söder om 
fotbollsplanen bevaras till stor del och kan på så sätt 

även samutnyttjas med skolan. Idrottsanläggningar 
placeras lämpligen vid fotbollsplanen, i samutnyttjande 
med skolan. 

Mindre grönytor inom bebyggelsen är en viktig resurs 
för möjligheten till samvaro, rekreation och lek i 
bostadsmiljön. Dessa funktioner förutsätts kunna 
inrymmas i de föreslagna bebyggelseområdena.

Dagvattenhantering

Som underlag för denna fördjupning har en 
översiktlig dagvattenutredning gjorts, daterad 2013-
12-19. Den förespråkar att fördröjning av dagvatten 
behöver anordnas lokalt nära källan inom varje 
delavrinningsområde. Då föroreningsbelastningen 
på recipienten ökar med en utbyggnad enligt 
planförslaget krävs det reningsåtgärder för att inte 
försämra recipientens status. Infiltrationsmöjligheterna 
inom planområdet är begränsade. Därför är det vid 
utbyggnad väldigt viktigt att identifiera hur den 
naturliga avrinningen sker genom berört område och 
hur ytavrinningen sker vid kraftiga regn. Det behöver 
skapas möjligheter att få bort vattenansamlingar från 
lokala lågpunkter.

Områden som översvämmas vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,2. 
Blå färg motsvarar ett vattendjup på 0,1-0,5 m, gul färg 0,5-1 m och rosa 
färg mer än 1 m vattendjup.
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För att säkerställa en bra dagvattenhantering i 
framtiden ska det redan i detaljplanearbetet: 

•	 Föreslås höjdsättning och krav på lägsta 
golvnivå med hänsyn till resultatet från 
översvämningskarteringen.

•	 Ställas krav på hantering av dagvatten inom 
kvartersmark.

•	 Ställas krav på att dagvatten ska passera minst en 
dagvattenanläggning innan det når recipienten.

•	 Ställas krav på skyddsåtgärder som kan tillämpas i 
planbestämmelser/karta enligt Plan- och bygglagen. 
I synnerhet för industrier och verksamheter.

•	 Ta fram en detaljerad dagvattenutredning i vilken 
man beskriver vilka dagvattenlösningar som är 
aktuella för det aktuella området, om dagvatten 
ska ledas till befintliga dagvattennätet eller direkt 
till recipienten, samt vilken rening som krävs. Om 
öppen dagvattenhantering föreslås bör även en 
övergripande skötselplan tas fram.

•	 Utredas om befintliga markavvattningsföretag eller 
dikningsföretag berörs.

•	 Ställas krav på att det avsätts mark för hanteringen 
och att ansvaret för anläggande och drift tydliggörs.

Tillgänglighet
Vägar, gång- och cykelvägar och andra allmänna 
platser ska vara tillgängliga för alla. Det betyder att den 
fysiska miljön ska utformas med hänsyn till olika slags 
funktionsnedsättningar och att det ska vara enkelt att 
ta sig fram med exempelvis barnvagn. Ett utvecklat 
gång- och cykelvägnät ökar möjligheten att komma 
nära naturen även för den som är funktionshindrad. 
Eftersom landskapet bitvis är kraftigt kuperat kan det 
dock finnas sträckor i gång- och cykelvägnätet där 
lutningar är större än vad riktlinjer rekommenderar 
till förmån för ett gent gångvägnät. I dessa fall ska 
tillgängligheten till målpunkten säkras genom en 
kompletterande gångväg.

Norsholm är ett populärt besöksmål för bland annat  
motorcyklister, något som kan utvecklas mer i framtiden.

Tillgängligheten är speciellt viktig till och vid de 
större målpunkterna, t.ex. i de centrala delarna och 
inom stationsområdet. Att parkeringsmöjligheter för 
funktionshindrade ska finnas nära stationsentrén är 
en självklarhet, likaså ska gångvägen till den befintliga 
badplatsen vara tillgänglig för alla.

Tillgänglighet behöver givetvis även upprätthållas 
när utbyggnaden av Norsholm är klar. Hög 
ambitionsnivå vid snöröjning och grussopning 
av gång- och cykelvägnätets viktigaste stråk är en 
tillgänglighetsfråga liksom exempelvis turtätheten och 
låg störningskänslighet på tågtrafiken.
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Göta kanal och besöksnäring
En betydelsefull del i planen är att utveckla området 
närmast Göta kanal och slussen för besöksnäringen. 
Kanalområdet är attraktivt för såväl båt- som 
landresenärer. En utveckling av kanalområdet, som 
föreslås integreras med kanalnära boende, skapar en 
attraktiv, levande och spännande miljö i Norsholm, 
en miljö som i samspel med kanalens kulturhistoriska 
värde kan bli kännetecknet för orten. Utvecklingen 
kommer på sikt kräva att en del av dagens 
verksamheter flyttar samt att området får en direkt 
koppling till väg 215.

Utveckling av besöksnäringen behöver även följas 
av en utveckling av stråket utmed kanalen samt av 
grönområdet vid kanalens mynning. Cykelturismen 
förväntas öka utmed  och till kanalen och flera 
båtplatser behövs för att fritidsbåtar ska kunna stanna 
till i Norsholm. Äldre kajanläggningar vid kanalens 
mynning kan bland annat återställas. Den gångbro 
som föreslås över järnvägen intill slussen kan med 
fördel utformas med en platå som får funktionen som 
utkiksplats över sluss- och kanalområdet.

Ett markområde söder om kanalen reserveras för 
hotell eller annan turistanläggning. Trots närheten 
till motorvägen är platsen relativt väl avskärmad från 
trafiken. Med en eventuell ny trafikplats i framtiden 
skulle den få en mycket god tillgänglighet. Hotell 
föreslås även norr om kanalen i pågående detaljplan.

En utveckling av besöksnäringen i Norsholm kräver 
ett större utbud av boende i kombination med flera 
aktiviteter som pågår året runt. På lång sikt kan det 
även finnas underlag för fler caféer och restauranger 
på orten. Området norr om kanalen utgör goda 
möjligheter att i söderläge och med kajplats etablera 
matställen och boenden. Det är även viktigt att locka 
mer tillfälliga besökare till orten. Inte minst att få de 
resande på E4 att stanna till en stund vid kanalen i 
Norsholm men även de som färdas på Göta kanal. 
Detta ger ett tillskott av företag och arbetstillfällen i 
Norsholm. För att locka besökande krävs det även viss 
försäljning och aktiviteter som komplement till båtlivet 

på kanalen. Gröna ytor samt kajytor av lämplig storlek 
bör finnas för olika aktiviteter.

Området kring Göta kanal med slussen, camping, 
hotell-, café, och restaurangverksamheter bildar 
tillsammans med strandpromenad, badplats och ett 
nytt centrum ett kanal- och kulturstråk som omfattar 
både rekreativa och kommersiella funktioner med 
kulturhistorisk prägel.

Kanal- och kulturområde utvecklas runt slussområdet.

Göta kanal lockar många cykelturister sommartid. 
Foto: AB Göta kanalbolag.
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Åtgärder för hälsa och säkerhet

Åtgärder mot översvämning

Nya bebyggelseområden i planen är, med några 
undantag, anpassade till översvämningsrisker 
för beräknat högsta flöde vid höga vattenstånd. 
De undantagna områdena är föreslagna 
bebyggelseområden som ligger närmast norr och söder 
om kanalen. Dessa områden är extra utsatta då de 
ligger nära kanalbanken där vatteninträngning också 
kan ske. Inom markområdet för besöksnäring söder 
om kanalen finns möjlighet att placera bebyggelse i 
sluttningen medan de låglänta delarna företrädesvis bör 
användas för parkering eller andra funktioner som är 
mindre känsliga för översvämning.

Järnvägsbanken utgör till viss del ett effektivt skydd 
mot översvämning, men på vissa ställen behöver 
skyddet kompletteras. I samband med detaljplanering 
av dessa områden krävs mer detaljerade beräkningar 
av vattenstånd och en mer noggrann beskrivning 
av topografin i området. Norr om kanalen finns ett 
ställverk som ligger inom område med risk för höga 
vattenstånd vilket kan behöva åtgärdas för att säkra 
elförsörjningen. 

En mindre del av området strax söder om badplatsen 
ligger också inom riskzonen för översvämning vid 
ett högsta flöde. För området finns ett godkänt 
planprogram som den nu föreslagna utbredningen är 
anpassad till. 

Beroende på markanvändning och utformning av 
bebyggelsen kan olika typer av åtgärder behövas. 
Bebyggelsen kan exempelvis medvetet utformas 
med mindre känsliga utrymmen i markplan medan 
bostadsfunktioner liksom teknik bör placeras i de 
övre planen. Olika typer av markanvändning och 
bebyggelse kan också kräva olika typ av åtgärder. 
I vissa fall kan exempelvis marken behöva höjas 
medan det för andra typer av verksamheter kan 
vidtas byggnadstekniska åtgärder såsom vattentät 
konstruktion. Det är av stor vikt att de kulturhistoriska 
värdena kring kanalen beaktas i samband med att 
åtgärder föreslås.

Den långa utbyggnadstid som föreslås för Norsholm 
föranleder att hänsyn måste tas till nya beräkningar av 
översvämningsrisker vad gäller både höga vattenstånd 
och översvämning på grund av kraftig nederbörd.

Buller, föroreningar och vibrationer

En av Norsholms strategiska fördelar är dess 
kontakt med järnvägen. Samtidigt utgör järnvägen 
en stor nackdel med faktorer som barriäreffekter 
och framförallt buller. Planen föreslår bostäder på 
båda sidor i nära anslutning till spårområdet. För 
att klara gällande riktvärden krävs bullerdämpande 
åtgärder. Dessa kan vara i form av vallar eller skärmar 
beroende på topografi och typ av bebyggelse. Val av 
bullerdämpande åtgärder hanteras i detaljplaneskedet. 
Eftersom bullerdämpande åtgärder i form av 
konstruktioner kommer att behövas i de mest centrala 
delarna, och därmed utgöra en del av det offentliga 
rummet, bör utformningen och gestaltningen 
av dessa hanteras i ett sammanhang för att få en 
sammanhängande gestaltning.

En preliminär bullerutredning har gjorts i juni 2006 
genom Ingemansson Technology på uppdrag av 
Norrköpings kommun. Utredningen har räknat på 
resultatet med bullerdämpande skärmar på de sträckor 
av spåret som passerar tätorten. Med åtgärderna enligt 
beräkningarna för de planerade områdena krävs ett 
avstånd på ca 50 m från spåret för att inte överstiga 55 
dBA ekvivalentnivå (på 2 m höjd). Där det är högre 

Åtgärder behöver vidtas för att hantera bullerpåverkan för bostäder.
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höjder på grund av topografin blir avståndet ca 100 m. 
För maxnivåerna gäller att försöka anordna uteplatser 
så att dessa skärmas av för att inte överstiga 70 dBA.

År 2010 genomfördes en fördjupad bullerutredning 
för ett nytt bostadsområde i Norsholm norr om Göta 
kanal. Beräkning gjord i utredningen visar att det med 
åtgärd i form av bullerskyddsskärm med höjden 2 
meter över räls är möjligt att uppnå en dygnsekvivalent 
ljudnivå som medger nya bostäder. 

Beräkningarna från ovannämnda utredningar ska ses 
som preliminära och i samband med upprättandet 
av detaljplaner bör det därför utredas närmare vilken 
form av bullerdämpning som ska användas samt vilket 
skyddsavstånd som ska tillämpas mellan spårområde 
och ny bebyggelse.

Även idrottsplatsen kan i framtiden generera störningar 
i form av höga ljud som kan behöva avskärmas för 
intilliggande bostäder.

Räddningstjänsten i Östergötland diskuterar i dagsläget 
med Linköpings respektive Norrköpings kommun om 
att ta fram en gemensam riskanalys för hela sträckan 
längs stambanan inom de båda kommunerna. Om 
en sådan gemensam riskanalys inte blir aktuell bör en 
riskanalys för Södra stambanan tas fram i samband 
med att detaljplanearbete för området påbörjas. Den 
exakta dragningen av Ostlänken inom korridoren är 
ännu inte beslutad. Att i ett sådant skede ta fram en 
riskanalys skulle innebära allt för stora osäkerheter då 
det i nuläget till exempel är ovisst hur mycket godståg 
som kommer att trafikera Södra stambanan.

Markföroreningar ska hanteras i samband med 
detaljplanering. För områden som har eller befaras 
ha markföroreningar ska därför en miljöteknisk 
undersökning göras där samtliga föroreningar 
riskbedöms. Dessutom bör en åtgärdsstudie och en 
riskvärdering utföras.

Transporter för farligt gods

Bebyggelse där människor varaktigt vistas planeras 
som närmast ca 50 meter från transportleder för 
farligt gods, vilket även inkluderar järnvägen. 
Bostadskomplement såsom garage och förråd placeras 
ca 30 meter från järnvägsspårens mitt.

Åtgärder föreslås för att minska buller, rätt utformade 
kan dessa även bidra till ett skydd mot farligt gods-
olyckor. Vid fortsatt detaljplanering inom 100 meter 
från spårmitt bör all bostadsbebyggelse eller byggnader 
där människor vistas föregås av en riskanalys. Om 
utvecklingen gäller skolar eller förskola bör riskanalys 
göras för områden inom 200 meter från spårmitt.

Skyddsavstånd kraftledningar

I planen föreslås bostadsbyggande på ömse sidor om 
den kraftledning som löper i nord-sydlig riktning i 
Norsholms västra del. För att minimera risken för 
påverkan av fältstyrkor har planen en byggnadsfri 
zon på ca 75 meter på ömse sidor om kraftledningen. 
Det bedöms vara ett tillräckligt avstånd för att risk 
inte ska uppstå på grund av förvaring av brandfarliga/
explosiva vätskor eller uppförande av byggnader. 
Eftersom utbyggnaden beräknas ske under mycket 
lång tid kan ledningarnas status och prognoser 
förändras, likaså kunskapen om elektromagnetiska 
fält och dess påverkan på människor. I samband med 
detaljplanering av områdena närmast kraftledningen 
bör därför, tillsammans med ledningsägaren, nya 
bedömningar göras av skyddsavstånd i relation till 
status och prognoser för ledningen. Övriga mindre 
kraftledningar och mottagningsstationer öster om väg 
215 bedöms kunna flyttas vid behov. 
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GENOMFÖRANDE FÖP NORSHOLM

Avgränsning
Norsholms tätort och omnejd bedöms ha stor 
potential att utvecklas och planen innebär en relativt 
kraftigt utveckling fram till, och efter, år 2030. 
Utvecklingen omfattar främst ett stort tillskott av nya 
bostäder samt på sikt en station för pendeltåg, men 
även nya grönstråk, kulturstråk samt service- och 
rekreationsmiljöer. I en första etapp fram till år 2030 
föreslås en ökning med drygt 1500 nya invånare, vilket 
är en ökning som är tre gånger så stor som dagens 
580 invånare. En sådan utbyggnadsvolym kräver stora 
insatser från såväl Norrköpings kommun som privata 
aktörer. Både i form av planering och exploatering av 
bostadsområden och i form av investeringar i service 
och infrastruktur. 

Nedan görs en översiktlig beskrivning av de 
ekonomiska och fastighetsrättsliga konsekvenser 
som följer i genomförandet av fördjupningen 
av översiktsplanen för Norsholm. Ekonomiska 
bedömningar i översiktsplaneskedet är mycket 
översiktliga och förenade med stora osäkerhetsfaktorer. 
Dels även eftersom förutsättningarna för, och 
utformningen av, exploateringsområden inte utreds 
i detalj i detta skede. Dels eftersom den långa 
utbyggnadstiden påverkar nuvärdet av kostnader 
och intäkter. Allt eftersom mer detaljerad utredning 
och planläggning av de olika områdena sker kan 
noggrannare genomförandebedömningar utföras.

Markägande och markförvärv
Större delen av de områden som i fördjupningen av 
översiktsplanen pekas ut som lämpliga för utbyggnad 
ligger på mark som ägs av ett antal större privata 
markägare, se karta. Andra markägaraktörer av särskild 
vikt är Norrköpings kommun, Göta Kanalbolag AB 
samt Trafikverket. Planstrukturen är i första hand 
anpassad till topografin och inte till fastighetsgränser, 
vilket gör det enklare att se till helheten och 
skapa förutsättningar för lägre anläggnings- och 
driftkostnader.

Markägaren har en central roll i kommande 
genomförande av fördjupningen av översiktsplanen. 
Det är genom markägarens initiativ som en utbyggnad 
kan förverkligas. Antingen genom att markägaren själv 
initierar förfrågan om detaljplanering och utbyggnad, 
eller genom försäljning till annan aktör som avser 
bygga ut området.

Vanligtvis initierar privata markägare 
utbyggnadsprocess då man tror att det finns ett värde 
i att förädla marken utifrån nuvarande användning. 
Det vill säga då vinsten vid att omvandla och sälja 
marken för till exempel bostäder eller verksamhetsmark 
är större än den vinst som marken inbringar idag. 
Centralt för privata aktörer blir därför relationen 
mellan kostnaden för att omvandla marken och den 
potentiella intäkten, det vill säga hur mycket andra 
aktörer och/eller privatpersoner är beredda att betala 
för bostäder eller industrimark.

Där Norrköpings kommun äger marken har 
kommunen en större möjlighet att själv initiera 
detaljplanering och utbyggnad av infrastruktur. För 
uppförande av bostäder och verksamheter krävs i 
slutändan också en annan aktör som ser det som 
marknadsekonomiskt lönsamt att köpa marken för 
att uppföra bostäder och/eller verksamheter, eller i det 
fall det rör sig om småhustomter, en privatperson eller 
byggemenskap som vill bygga sitt eget hus. 

Norrköpings kommun äger strategiskt placerad 
mark söder om föreslaget stationsläge. I detta läge 
föreslås stations- och centrumkvarter samt en ny 
planskild korsning. Kommunen äger även ett mindre 
markområde direkt öster om stationsläget som också 
föreslås som stations- och centrumkvarter. För att 
kommunen ska kunna initiera och styra utvecklingen 
i enlighet med den fördjupade översiktsplanen 
för Norsholm kommer med stor sannolikhet flera 
ytterligare strategiska markinköp från privata aktörer 
att krävas.
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Markägoförhållanden (större markägor redovisas).

Utbyggnad av området
Planen visar en möjlig total utbyggnad om upp till 
2 900 bostäder. Därutöver ryms även utbyggnad 
för bland annat kommersiell och kommunal 
service, mindre verksamheter och större, ytkrävande 
verksamheter. Utbyggnaden av Norsholm ska inordnas 
i kommunens planering för bostadsförsörjning.

Med tanke på att majoriteten av de nya bostäderna 
utgörs av småhus- och radhusbebyggelse beräknas varje 
bostad i snitt generera tre personer. Detta resulterar i 
närmare 9 000 nya invånare i Norsholm vid ett fullt 
utbyggt scenario. 

En sådan stor utbyggnad bedöms ske under en 
mycket lång utbyggnadsperiod. Utbyggnadstakten för 
Norsholm är därför indelad i två huvudetapper; före 
respektive efter 2030. Majoriteten av de föreslagna 
bostäderna ligger i den senare etappen, etapp 4-7 på 
karta Utbyggnadsordning, och kan därför främst ses 
som markreservat för framtida behov. Med anledning 
av detta ligger det huvudsakliga genomförandefokuset 
på etapp 1. 

För att få underlag för en station behövs enligt 
Östgötatrafikens beräkningar minst 2 000 invånare 
vilket innebär knappt 500 nya bostäder. En utbyggnad 
av Ostlänken är en annan förutsättning för att en 
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station i Norsholm ska vara möjlig. Ostlänken skulle 
som tidigast kunna öppnas för trafik 2028. Som ett 
räkneexempel ger det ett behov av att bygga cirka 
35 bostäder per år (från 2016) alternativt cirka 60 
bostäder per år (från 2022) för att få ett tillräckligt 
underlag för att öppna en station i Norsholm 2030.

Parallellt med utbyggnad av bostäder krävs även 
successiv utbyggnad av servicefunktioner i form 
av skolor, butiker och dylikt, men även VA- och 
väginfrastruktur, rekreationsområden och andra viktiga 
funktioner.

Marknadsanalys och     
möjlig utbyggnadstakt
Det kritiska kriteriet för genomförandet av 
fördjupningen av översiktsplanen är att öka antalet 
boenden i Norsholm då det möjliggör byggnationen 
av en tågstation, vilket i sin tur är en central motor för 
fortsatt utveckling av orten. 

I samband med pågående detaljplaneläggning 
av kommunal mark i norra Norsholm har 
marknadsanalyser gjorts av Forum Fastighetsekonomi 
(2011). I dessa omnämns omsättningen på 
fastighetsmarknaden som relativt liten. Under de 
senaste året har prisnivåerna varit något låga jämfört 
med Norrköpings tätort, och att betalningsviljan för 
nyproduktion därför kan vara något osäker. Intresset 
bedöms vara större för småhus än för lägenheter och 

Princip för utbyggnadsordning.
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rad-/parhus. Närhet till vatten anges som en annan 
viktig prisfaktor.

Under de senaste åren har marknadens intresse för 
Norsholm ökat något som resultat av ett generellt 
ökat behov av bostäder i Norrköpings kommun 
samt en ökad byggtakt. Om denna trend håller i sig 
ökar förutsättningarna för att tillskapa en erforderlig 
byggtakt i Norsholm med närområde.

Nyexploateringar värda att notera under senare tid 
är ett tomtområde som förvärvats av Myresjöhus 
om 15 tomter i södra Norsholm och som helt har 
byggts ut. Norr om kanalen driver kommunen ett 
detaljplanprojekt där rad-, par- och flerbostadshus 
föreslås. Här finns avtal med privat exploateringsbolag. 
I västra Norsholm planlägger en privat markägare 

närmare 30 villatomter.

Trots ett stigande intresse för bostadsproduktion på 
orten bedöms möjligheterna som små för att endast 
med hjälp av marknadens intresse, utan vidare 
incitament, uppfylla byggnationsmålet för etapp 1.  

Stora samhälleliga satsningar på förbättrad 
kollektivtrafik och infrastruktur i kombination med 
andra externa faktorer som pressar upp intresset för 
orten kommer med all säkerhet att krävas för att uppnå 
delmålet om 500 nya bostäder till 2030.

Planen bygger på en relativt tät och småskalig struktur 
nära stationen. De första utbyggnadsområdena föreslås 
dock ha sin utgångspunkt i befintliga boendeformer 
vilket innebär markbostäder i form av småhus och 
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radhus som fortsätter på befintlig bebyggelsestruktur. 
Så länge Norsholm är ett relativt litet samhälle är 
det troligt att naturnära markbostäder är det som 
huvudsakligen efterfrågas. Även nya bostäder i 
kanalmiljön samt utveckling av besöksnäringen 
bedöms ligga i en nära framtid. Utbyggnadsordningen 
är därför en avvägning mellan ett tätt och stationsnära 
samhälle och Norsholm som landsbygdsort. En viktig 
parameter för etappindelningen är även kopplingen 
till befintligt VA-nät och en strukturerad utbyggnad av 
detta.

Huvudmannaskap
Tre vägar i Norsholm är statliga, övriga vägar 
och allmänna anläggningar har haft enskilt 
huvudmannaskap. En stor del av de allmänna 
anläggningarna har skötts av Norsholms vägförening. 
Under arbetets gång med denna fördjupning av 
översiktsplan har Norrköpings kommun beslutat om 
ett övertagande av Norsholms vägförening.

Den storskaliga utveckling som visas i planen gör det 
väldigt angeläget att kommunen går in som huvudman 
för lokalgator och andra allmänna platser i någon 
fas av expansionen av orten. Kommunen har därför 
beslutat att så ska ske. Detta är dock inte en nödvändig 
förutsättning i alla delar av planområdet och får 
slutgiltigt bestämmas i samband med kommande 
detaljplanering. Eventuella nya förutsättningar för 
övriga vägföreningar i orten med hänsyn till planerad 
expansion ska också klargöras i samband med fortsatt 
detaljplanearbete.

Investeringar och kostnadsfördelning
Etapp 1 ansluter huvudsakligen till befintliga 
bebyggelseområden, vilket är ett effektivt sätt att 
minska utbyggnadskostnaderna. Undantaget från 
detta är det större bostadsområde som placerats mellan 
väg 215 och E4:an som kräver en bättre koppling 
till centrala Norsholm. Även det logistikområde 
som föreslås söder om detta område kräver stora 
infrastruktursatsningar. 

Merparten av det föreslagna gång- och cykelnätet 
planeras att byggas i etapp 1 för att öka attraktiviteten 
och säkra tillgängligheten till omgivning och natur. 
Det finns ett behov av att förbättra passager över 
kanalen, järnvägen och väg 215, dessa åtgärder blir 
viktiga investeringar för utvecklingen av Norsholm.

I denna fas av arbetet med fördjupningen av 
översiktsplanen har förutsättningarna för utbyggnad 
av respektive utbyggnadsområde inte studerats i 
detalj. Faktorer såsom topografi, buller, geoteknik 
samt komplexiteten i att ansluta till befintligt väg- 
och vattennät har stor inverkan på möjligheten och 
kostnaden för att utveckla respektive delområde. Dessa 
faktorer bör därför studeras närmare i den fortsatta 
planeringsprocessen.

Sannolikt behövs särskilda investeringsmedel för 
genomförandet av fördjupningen av översiktsplanen. 
Intäkter från exploatering bedöms i dagsläget 
inte kunna täcka de investeringsbehov som finns. 
Investeringarna avser inte endast infrastruktur 
som krävs för stationen, utan även satsningar i 
övrig infrastruktur, grönområden, kollektivtrafik, 
småbåtshamn, badstrand och dylikt.

I den mån Norrköpings kommun genomför strategiska 
markinköp för att säkra rådighet inför utvecklingen 
kommer detta främst avse mark intill stationsläget 
och andra centrala områden. Den största delen av 
utbyggnadsområdena kommer därför att genomdrivas 
på privata initiativ. Kostnader för infrastruktur till 
dessa områden belastar primärt markägaren. I den mån 
kommunen är huvudman så tas kostnaden ut enligt då 
gällande gatukostnadsprinciper. 

Fram till 2030 behövs uppskattningsvis mellan 
10-20 nya detaljplaner för att förbereda för de 
500 bostäderna, samt tillhörande verksamheter, 
centrumverksamheter och så småningom tågstation. 
Planarbetet bekostas i regel enligt plantaxa av 
exploatören genom planavtal. Varje detaljplan 
medför också efterföljande resursbehov från 
andra verksamheter vad gäller bland annat avtal, 
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infrastrukturutbyggnad, drift av gator, exploatering 
av kommunal mark, med mera. Det är viktigt att 
resurser för arbetet avsätts för att kunna möjliggöra att 
föreslagen byggtakt uppnås.

Fortsatt arbete fram till 2025
Antagandet av planen bör åtföljas av ett antal olika 
aktiviteter för att möjliggöra genomförandet av 
visionen. Inom de kommande tio åren är målet att 
kommunen ska uppfylla följande:

•	 Verka för att Ostlänkens sträckning förbi 
Norsholm ska gynna ortens utveckling. 
Kommunen ska vara aktiv i dialogen med 
Trafikverket under arbetet med att ta fram 
järnvägsplan för aktuell del av Ostlänken.

•	 Ta inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige 
om prioritering av resurser, om byggandet av 
infrastruktur samt om vilken roll kommunens ska 
ta vad gäller markförvärv.

•	 Verka för förbättringar av kollektivtrafiken redan 
på kort sikt och underlätta kollektivt pendlande.

•	 Ta fram detaljplaner för ny bebyggelse tillsammans 
med fastighetsägare och byggare.

•	 Verka för att Norsholms attraktivitet marknadsförs 
för att locka nya Norsholmsbor och nya 
etableringar av verksamheter.

•	 Verka för en fortsatt utveckling av kanalområdet, 
promenadstråk, badplats och olika turistnäringar 
på orten.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL 
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
Läsanvisning: Se kapitlet ”Inledning” för beskrivning 
av innehållet i fördjupning av översiktsplan, kapitel 
”Förutsättningar” för beskrivning av förutsättningar 
inom planområdet samt kapitel ”Framtida mark- och 
vattenanvändning” för planens innehåll.

Sammanfattning

Bakgrund och syfte

I Norrköpings och Linköpings gemensamma 
översiktplan (antagen 2010) pekas Norsholm ut som 
en av flera prioriterade utvecklingsorter i regionen. 
Dessa orter ska enligt översiktplanen utvecklas 
till småstäder och ha en allsidig service samt god 
kollektivtrafikförsörjning. Syftet med fördjupningen av 
översiktplanen är att visa på en långsiktlig utveckling 
av Norsholm med totalt ca 2900 nya bostäder och 
tydliggöra kommunens avsikt att skapa förutsättningar 
för en långsiktlig hållbar utveckling av orten. Med 
2900 bostäder kan Norsholm växa med upp till ca 
9200 invånare.

Norrköpings kommun har tidigare tagit fram en 
samrådshandling (november 2006) för fördjupning av 
översiktplanen som visade hur Norsholm skulle kunna 
utvecklas med bostäder och en pendeltågsstation. 
Samråd hölls under perioden november 2006 till 
och med januari 2007 men planförslaget med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning slutfördes inte. 
Regeringens beslut augusti 2012 att bygga Ostlänken 
– en järnväg i ny sträckning mellan Järna och 
Linköping, ändrar förutsättningarna för Norsholm. 
Kommunen har därför beslutat att ta fram ett förslag 
till fördjupning av översiktplan i enlighet med den 
gemensamma översiktplanens intentioner. 

Avgränsning och innehåll

Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska 
avgränsning sammanfaller i stort med planområdet, 
vilket sträcker sig från Norsholms gård i norr till de 
markområden som föreslås utvecklas med bebyggelse 

i söder. För vissa miljöaspekter bedöms planens 
påverkan utifrån andra geografiska perspektiv. 
Exempelvis planens påverkan på vatten har betydelse 
för sjön Roxen som tar emot vatten som avrinner 
från planområdet. Den tidsmässiga avgränsningen 
sträcker sig fram till år 2030. Översiktplanen föreslår 
en utbyggnad av Norsholm i två steg – fram till 
respektive efter 2030. Horisontåret är satt utifrån det 
år då utbyggnaden av Ostlänken beräknas vara klar. 
Utvecklingen efter 2030 bedöms enligt planen sträcka 
sig till 2050 eller ännu något längre fram i tiden. 

Miljökonsekvensbeskrivningens fokus ligger i första 
hand på planens påverkan på skyddade områden 
såsom Natura 2000-områden, riksintresseområden 
för kulturmiljövård och yrkesfisket, naturreservatet 
och övriga natur- och kulturhistoriska värden samt 
grönstruktur, rekreation och friluftsliv. Vidare 
behandlas hälso- och säkerhetsaspekter, det vill 
säga planens påverkan på risk för översvämning, 
förorenad mark, risk för olyckor med farligt gods, 
elektromagnetiska fält från exempelvis kraftledning 
(130 kV), samt buller från väg- och järnvägstrafik. 
MKB:n behandlar även mark- och vattenanvändningen 
inom planområdet.

Planens miljöpåverkan,     
effekter och konsekvenser

Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på 
riksintresseområden för kulturmiljövård (Göta kanal 
och Norsholm-Tångestad) och friluftsliv (Göta 
kanal). Kulturhistoriska värden ska ses som en resurs i 
planeringen och de negativa konsekvenserna bedöms 
bli små. Friluftslivet bedöms få positiva konsekvenser 
till följd av bättre tillgänglighet utmed kanalen 
och utveckling av rekreativa stråk och målpunkter. 
Förutsatt att åtgärder vidtas för att rena vatten som 
rinner från bebyggda områden inom planområdet och 
ut i sjön Roxen, så bedöms planen inte påverka sjöns 
ekologiska status negativt. Riksintresseområdet för 
yrkesfisket bedöms därmed inte få en negativ påverkan 
avseende vattenkvalitet. Norsholms naturreservat ingår 
i det Europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 
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2000. Området kan komma att påverkas genom att 
fler boende i närområdet nyttjar naturreservatet vilket 
kan leda till ett ökat slitage. Sammantaget bedöms 
dock de negativa konsekvenserna för naturmiljön bli 
små till måttliga. 

För hälso- och säkerhetsaspekterna bedöms 
bullerstörningar lokalt sett kunna ge stora negativa 
konsekvenser för boende i bostäder nära de 
stora trafiklederna, där järnvägstrafiken på Södra 
stambanan är en dominerande störningskälla. I det 
fall Ostlänkens placering medför att områden väster 
om E4:an blir olämpliga för bostäder så kommer dessa 
bostadsområden att undantas från framtida planering. 
Bullerreducerande åtgärder kommer att behöva vidtas 
inom planområdet för att nå gällande riktvärden. 
Dessa åtgärder kan komma att stå i målkonflikt 
med landskapsbilden. Exempelvis genom att 
bullerskyddsskärmar bryter av siktlinjer och förhindrar 
utblickar i landskapet. 

Planen följer kommunens rekommenderade 
skyddsavstånd för elektromagnetiska fält för 
kraftledning (130 kV) men inte rekommenderade 
skyddsavstånd till järnväg (Södra stambanan) med 
farligt gods. En riskanalys ska därför utföras för att 
undersöka om riskerna är acceptabla. Förutsatt att 
de av kommunen rekommenderade skyddsavstånden 
tillämpas så bedöms de negativa konsekvenserna som 
små till måttliga. I annat fall bedöms de negativa 
konsekvenserna som stora. Försiktighetsprincipen ska 
användas. 

Befintlig och tillkommande bebyggelse invid kanalen 
ligger inom område med risk för översvämning 
(beräknat högsta dimensionerade flöde). 
Översvämning kan leda till skador på bebyggelse och 
infrastruktur samt att föroreningar i mark urlakas och 
sprids i omgivningen och till närliggande vattendrag. 
Planen bedöms medföra måttlig till stora konsekvenser 
för risk av översvämning och åtgärder behöver utredas 
vidare i samband med detaljplanering.

Planen tar oexploaterad naturmark och värdefull 
jordbruksmark i anspråk. I ett regionalt perspektiv kan 
utvecklingen av Norsholm till en småstad, med goda 
pendlingsmöjligheter och som stödjande funktion till 
omgivande landsbygd, anses vara god hushållning med 
mark- och vattentillgångar.

Rimliga alternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 
12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma 
rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte 
och geografiska räckvidd. I den gemensamma 
översiktplanen för Linköping och Norrköping från 
2010 är Norsholm tillsammans med Kimstad utpekat 
som prioriterad utvecklingsort i regionen tack vare 
sitt läge och goda pendlingsmöjligheter. Kommunens 
ambition är att Norsholm utvecklas till en attraktiv 
småstad med arbetsplatser, en allsidig service och god 
kollektivtrafikförsörjning. Dessutom kan tätorten, 
enligt den gemensamma översiktsplanen, fungera som 
stödjepunkt för omgivande landsbygd. 

Avförda alternativ

I tidigare samrådshandling - Fördjupning av 
översiktplanen Norsholm (november 2006) 
redovisas en annan utformning av planområdet. 
Alternativskiljande i stort är att i aktuell 
samrådshandling (2014) är bebyggelsen söder om sjön 
Roxen lokaliserad med hänsyn till utpekade områden 
med risk för översvämning och att utbyggnaden 
av bebyggelseområden föreslås ske i två etapper. I 
tidigare samrådshandling (2006) innehöll planen 
tre olika scenarier för utveckling av bostäder och en 
pendeltågsstation: 3000 invånare, 6000 invånare och 
9000 invånare. Två av dessa tre scenarier behandlades 
i miljökonsekvensbeskrivningen: 3000 och 9000 
invånare. 
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Nollalternativ

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 
innehålla en beskrivning av miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om planen inte 
genomförs, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet 
ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika 
till innehållet.

I detta fall antas att nollalternativet innebär att 
pågående markanvändning i stort kvarstår inom 
planområdet, men möjligheten finns att de detaljplaner 
som antagits genomförs samt att Ostlänken är i drift.

Norsholmsborna kommer att vara bilberoende i 
relativt hög grad på grund av mindre utvecklade 
kollektivtrafikförbindelser. En betydligt mindre 
trafikökning kan förväntas lokalt än vad 
genomförandet av planen skulle innebära. 

Tung trafik kommer fortsatt att passera genom tätorten 
på väg 215. En butik finns i dagsläget, men med 
dagens befolkningsunderlag är förutsättningarna att 
driva butiken mindre goda, vilket på sikt kan leda till 
förlust av denna service. Risk finns även, om ingen 
eller liten utbyggnad sker i Norsholm, för utflyttning 
på grund av brist på arbetstillfällen och service.

Förväntad miljöutveckling    
om planen inte genomförs
Invånarna har god tillgång till grönytor och jordbruks- 
och naturmark bevaras. Dock är tillgängligheten 
för friluftslivet till vissa områden runt kanalen 
mindre goda. Bullerstörningar kan komma att 
öka inom planområdet till följd av Ostlänkens 
placering. Ostlänken möjliggör en ökad godstrafik 
på Södra stambanan vilket kan medföra en ökad 
olycksrisk avseende farligt gods. Sannolikt är att inga 
saneringsåtgärder kommer att vidtas för områden med 
förorenad mark och områden som inte kommer att 
bebyggas.

Miljökonsekvensbeskrivningens   
avgränsning  
Enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter 
som är rimliga med hänsyn till: 

•	 bedömningsmetoder och aktuell kunskap

•	 planens eller programmets innehåll och 
detaljeringsgrad

•	 allmänhetens intresse

•	 att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 
prövningen av andra planer och program eller i 
tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder

Nivåavgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad 
har anpassats till den fördjupade översiktsplanens 
strategiska karaktär. Det betyder att planens 
miljöpåverkan oftast beskrivs på en mer övergripande 
nivå och att analyserna generellt inte avser enskildheter 
eller enskilda objekt.  

Avgränsning i tid

Den tidsmässiga avgränsningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen sträcker sig till år 
2030 med utblick till år 2050. De förändringar och 
konsekvenser som planen kan förväntas ge kommer 
dock i de flesta fall att framträda successivt under 
tidsperioden fram till dess. Vissa förändringar och 
konsekvenser kan även uppstå senare än år 2030. 

Avgränsning i rum

Miljökonsekvensbeskrivningens rumsliga avgränsning 
utgörs i de flesta avseenden av planens gränser. 
För vissa miljöaspekter identifieras och bedöms 
dock planens påverkan med andra geografiska 
perspektiv. Planens påverkan på vatten och enskilda 
vattenförekomster har exempelvis ofta betydelse för 
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hela avrinningsområdet och grönstrukturen måste 
alltid ses i ett regionalt perspektiv. Det geografiska 
område som påverkas varierar således beroende på 
vilken aspekt som studeras.

Avgränsning i sak

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
överensstämmer väl med vad som angavs 
i behovsbedömningen (SPN-676/200, 
Stadsbyggnadskontoret 2006) som utfördes för tidigare 
version av samrådshandling av fördjupad översiktplan 
(november 2006). Enligt denna behovsbedömning ska 
miljökonsekvensbeskrivningen i första hand behandla 
planens påverkan på skyddade områden såsom Natura 
2000-områden, riskintresse för natur- och kultur och 
naturreservat. Vidare ska planens påverkan på övriga 
natur- och kulturvärden, grönstruktur samt rekreation 
och friluftsliv bedömas. Hälso- och riskaspekter 
såsom översvämning, kraftledningens påverkan på 
skyddsavstånd från bostäder samt buller från väg- och 
järnväg ska enligt behovsbedömningen även behandlas 
i MKB:n.

I samrådsredogörelsen (SPN-676/2003 212) för 
den fördjupade översiktsplanen daterad den 22 
oktober 2007 anges bland annat att handlingen 
ska kompletteras med planförslagets påverkan på 
riksintresset för yrkesfiske, Ostlänkens påverkan på 
Norsholms utbyggnad, tillgänglighetsaspekten sett ur 
funktionsnedsatta människors perspektiv samt hur 
dagvattenhanteringen ska lösas inom planområdet. 

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera 
och värdera den betydande miljöpåverkan som kan 
antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, 
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, 
vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, 
landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet 
mellan dessa miljöaspekter”. Med utgångspunkt i den 
fördjupade översiktsplanens syfte, strategiska innehåll 
och långsiktiga karaktär kan det inte uteslutas att en 
betydande miljöpåverkan kan uppkomma för varje 

enskild uppräknad aspekt. Alla aspekter behandlas 
dock inte separat eller omnämns särskilt. I de flesta 
fall beskrivs och utvärderas istället planens påverkan 
på mer aggregerade företeelser. Exempelvis omfattas 
såväl biologisk mångfald som växt- och djurliv i 
redovisningen av planens inverkan på naturmiljön.

Miljöbedömningens     
syfte och genomförande
Syftet med att genomföra en miljöbedömning är 
”att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 11 §, andra 
stycket). Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, 
och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig 
utformning av planen. Den ska vara pådrivande för 
ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i 
planarbetet väga miljökonsekvenser mot andra viktiga 
faktorer.

Osäkerheter i underlag och bedömning

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade 
med osäkerheter. Det finns dels genuina osäkerheter 
i alla antaganden om framtiden och dels finns det 
osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och 
kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter. 

Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och 
källor som använts för miljöbedömningen kan vara 
behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar 
kan vara missvisande på grund av felaktiga antaganden, 
felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och 
brister i bakomliggande modeller. Arten och 
omfattningen av osäkerheter framgår heller inte alltid 
av källrapporterna.

Bedömningsgrunder 
Konsekvenserna av planen beskrivs utifrån idag 
kända fakta. Om inget annat anges används 
nuläget som grund för de jämförelser som görs i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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För att beskriva och värdera de förändringar som 
planen medför för olika miljökvaliteter används olika 
juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer 
och regelverk. De bedömningsgrunder som använts 
i denna MKB kan delas in i generella och specifika 
bedömningsgrunder.

Generella bedömningsgrunder 

Bland de generella bedömningsgrunder som använts 
i denna MKB finns för planen uppsatta mål, de 
nationella miljökvalitetsmålen, regionala och lokala 
miljömål samt miljöbalkens bestämmelser och andra 
lagkrav för miljö.

De nationella miljökvalitetsmålen

Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för 
Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där landets stora miljöproblem är 
lösta. För att uppnå detta har 16 miljökvalitetsmål 
antagits1. Målen beskriver den miljömässiga 
dimensionen av politiken för en hållbar utveckling 
och anger det tillstånd i miljön som det samlade 
miljöarbetet ska leda till senast år 2025 (år 2050 för 
klimatmålet). 

Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande vara av 
särskild relevans för denna miljöbedömning:

•	 Ett rikt odlingslandskap

•	 God bebyggd miljö

•	 Ett rikt växt och djurliv

Regionala miljömål
Länsstyrelsen har i länets miljömålsprogram med 
utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen 
och delmålen samt miljösituationen fastställt regionala 
delmål. Länsstyrelsen ger förslag till åtgärder för att 
miljömålen och en hållbar utveckling, där tillväxten 
sker med ekonomisk, social och ekologisk balans, ska 
kunna nås. I dagsläget pågår ett arbete med att ta fram 

ett åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland och 
ett av programmets syften är att ge vägledning i valet 
av miljöåtgärder.

För det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap har länsstyrelsen utarbetat 6 delmål, 
där två mål bedöms vara relevanta att beakta.

•	 2010 ska det finnas ett aktivt, levande och 
variationsrikt jordbruk motsvarande dagens 
storleksordning

•	 2010 ska arealen brukad åkermark i skogs- och 
mellanbygden vara bibehållen jämfört med år 2000 
så att den omfattar minst 80 000 ha.

Länsstyrelsen har utarbetat 10 delmål för det nationella 
miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö. Av dessa 
bedöms följande delmål relevanta att beakta.

•	 2010 ska kommunernas fysiska planering och 
samhällsbyggande innehålla strategier för hur 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur kan bidra till att minska 
bilanvändningen och förbättra förutsättningarna 
för miljöanpassade och resurssnåla transporter.

•	 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande 
grundas på program och strategier för hur 
energianvändningen ska effektiviseras, hur 
förnybara energiresurser ska tas till vara och 
hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska 
främjas.

•	 2010 ska antalet människor som i bostäder 
utsätts för trafikbullerstörningar överstigande 
de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom ha 
minskat med minst fem procent jämfört med år 
1998.

För miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv finns 
4 regionala delmål, varav det sista bedöms relevant att 
beakta.

1. På www.miljomal.nu finns mer information om de sexton miljökvalitetmålen.
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•	 Senast 2015 ska länets tätortsbor inom 
gångavstånd ha tillgång till biologiskt rika 
naturområden för vardagsaktiviteter och 
upplevelser.

Kommunala miljömål 

Kommunens miljömålsarbete prioriterar tre områden 
– Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen 
övergödning. De lokala miljömålen följer inte den 
indelning som använts på nationell och regional nivå, 
men ligger i linje med vad som anges på nationell nivå. 
De lokala målen är indelade i områden som ansluter 
till det kommunala arbetet och organisationen på 
kommunal nivå. Ett av dessa mål bedöms vara relevant 
att beakta:

•	 Senast år 2005 tas hänsyn till lokala 
förhållanden vid all planering och lovgivning 
av bebyggelsegrupper och enskilda byggnader 
i syfte att minimera energibehovet, underlätta 
omhändertagande av vatten, avlopp och dagvatten 
samt för att minska risker för störningar avseende 
radon, buller och luftföroreningar.

Specifika bedömningsgrunder

Den andra typen av bedömningsgrunder är specifikt 
relaterade till en miljöaspekt eller ett miljöintresse och 
har använts för att identifiera, värdera och beskriva 
planens miljöpåverkan inom ett visst sakområde. Dessa 
bedömningsgrunder är av varierande karaktär och 
ursprung, exempelvis lagreglerade normer, fastställda 
riktvärden samt kommunala och regionala mål. De 
specifika utvärderingsgrunderna används för att mer 
precist identifiera och värdera planens betydande 
miljöpåverkan. I kapitlet med förutsättningar och 
i de avsnitt som behandlar planens betydande 
miljöpåverkan redogörs för vilka bedömningsgrunder 
som huvudsakligen har använts för respektive 
sakområde.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella 
föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. Normer 
finns beslutande för såväl vatten- som luftmiljöer och 
avser olika kemiska, fysiska och biologiska parametrar. 

Kommuner och myndigheter är ansvariga för att 
miljökvalitetsnormer följs och att, inom sina respektive 
ansvarsområden, vidta åtgärder enligt fastställda 
åtgärdsprogram. Kommunen har tagit fram ett 
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2013-2017 i 
enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 
2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG.

Sjön Roxen omfattas av miljökvalitetsnormer för 
ytvatten och miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten (SFS 2001:554).
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Miljöpåverkan, effekter    
och konsekvenser

Kulturmiljö och landskapsbild

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Med kulturmiljö menas de fysiska spår som 
människan åstadkommer, vilka vittnar om historiska 
skeenden och geografiska sammanhang. Det kan gälla 
alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. 
Kulturmiljön är en viktig del av vårt kulturarv som 
vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av 
traditioner, idéer och värden, mellan generationer. 

Sverige har ratificerat den europeiska 
landskapskonventionen och har därmed förbundit sig 
att värna, förvalta och planera landskapet sett ur ett 
helhetsperspektiv. Konventionens intentioner är bland 
annat att integrera landskap i en bred bemärkelse i 
såväl den nationella och regionala som den kommunala 
planeringen. 

Enligt 2 kap 3 § i plan- och bygglagen (PBL) ska 
planläggning ske med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden. Vid planläggning ska även 
miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas. 
Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska ”mark- och 
vattenområden och den fysiska miljön i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada dessa miljöer”. 

Fasta fornlämningar är skyddade i lag. Den 1 januari 
2014 ändrades Lagen (1988:950) om kulturminnen 
till Kulturmiljölagen (1988:950). För närvarande 
pågår arbete vid Riksantikvarieämbetet kring 
fornlämningsbegreppets förändring och tillämpning. 
Bland annat har en tidsgräns införts som begränsar det 
allmänna skyddet av fornlämningar.

Boverkets regelsamling för byggande, BBR 2012, ger 
vägledning om hur nybyggnationer och ändringar bör 
genomföras med hänsyn till byggnaders kulturvärden 
(2 kap 311 §).

Planens påverkan på kulturmiljö    
och stads- landskapsbild

Planen föreslår en tätare kärna med bostäder 
och service i närheten av stationen söder om 
kanalen, vilket delvis berör utpekat område i 
kulturminnesprogrammet. Den omöjliggör inte 
heller förtätning inom befintlig bebyggelse. I tidigare 
inventering har man bedömt det som önskvärt att 
bebyggelse och landskapskaraktär inom kanaljorden 
inte utan starkt vägande skäl ska förändras. Förtätning 
inom befintlig bebyggelse följer kommunens 
intentioner att nå en hållbar samhällsutveckling men 
kan komma att stå i målkonflikt med att bevara de 
kulturhistoriska värdena. Planen fastslår att det är av 
största vikt att de kulturhistoriska värdena beaktas vid 
en sådan utveckling. I planen föreslås förändringar 
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avseende tillgänglighet till kanalbankarna, vilket 
innebär en påverkan. Det område som berörs i första 
hand är det som ligger norr om kanalen, öster om 
järnvägen. 

I planen anges att befintlig bebyggelse i närheten 
av Norsholms gård, vilken ingår i riksintresse för 
kulturmiljövården, bör bevaras i sin glesa struktur för 
att värden i det karaktäristiska herrgårdlandskapet 
med odlings-, ängs- och betesmark inte ska påverkas 
negativt.

De fornlämningar som finns inom planerade 
bebyggelseområden är skyddade enligt 
kulturmiljölagen och ska därmed skyddas 
från exploatering. Undantag från detta kräver 
tillstånd av länsstyrelsen. Pågående arbete inom 
Riksantikvarieämbetet med anledning av den 
lagändring som började gälla vid årsskiftet kommer 
att bland annat medföra en förändring vad gäller 
bedömning av fasta fornlämningar. Det innebär 
att kategorin fasta fornlämningar kan komma att 
inrymma fler lämningstyper. Närmare utredningar 
samt eventuellt arkeologiska utgrävningar kommer att 
krävas vid detaljplanering på mark där fornlämningar 
dokumenterats.

Med 2900 nya bostäder tar planen öppen 
jordbruksmark och skogklädda kullar i anspråk vilket 
kommer att påverka landskapsbilden, framförallt i 
de områden där bebyggelse tillåts i de mer höglänta 
skogspartierna. Planen föreslår att den spridda 
bebyggelsen som finns vid Norsholms gård och intill 
planområdets södra gräns bör bevaras i sin glesa 
struktur för att förstärka upplevelsen av att bo nära 
landsbygden för de som bor i de nya och tätare delarna 
av Norsholm.

Förslag till åtgärder/rekommendationer
I den mån det är möjligt bör fornminnen sparas 
som en del av stads- landskapsbilden. Utformningen 
och inpassningen av ny bebyggelse till den befintliga 
bör studeras noggrant för att undvika förlust av 
kulturmiljövärden. Vackra utblickar och landskapets 
strukturer bör beaktas. Fysiska åtgärder såsom 

bullerskyddsskärmar föreslås utformas så att de inte 
blir för dominanta och påverkar utblickar och det 
omgivande landskapets värden negativt. 

Naturmiljö

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Naturmiljö är ett mångtydigt och vitt begrepp. 
Naturmiljöns värden utgörs dels av hela naturtyper, 
såväl naturliga som kulturpräglade, dels av enskilda 
växt- och djurarter. Skyddet och vården av 
naturmiljöer är en förutsättning för att ekosystem och 
livsmiljöer ska bestå och utvecklas, biologisk mångfald 
bevaras och i förlängningen allt biologiskt liv.

Inte bara marken utan även växter och djur har 
ett långtgående juridiskt skydd. Det generella 
strandskyddet avser såväl människors tillträde 
till stränder som livsbetingelserna för växter och 
djur. De två centrala EG-direktiven Fågeldirektivet 
och Art- och habitatdirektivet har till stora delar 
införts i Svensk lagstiftning genom bestämmelser i 
Artskyddsförordningen. Genom Artskyddsförordningen 
har ett mycket stort antal växt- och djurarter getts olika 
grad av fridlysning.

Planens påverkan på naturmiljö
Planen medger ingen exploatering på mark tillhörande 
Norsholms naturreservat som även utgör ett Natura 
2000-område. Till naturreservatet hör en omgivande 
buffertzon med viktiga grönområden. Även övriga 
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naturvårdsobjekt liksom åkerholmar har i stor 
utsträckning undantagits från exploatering. Icke 
klassade naturområden kan däremot komma att 
beröras av utbyggnaden. All mark, särskilt bevuxen 
med ädellövträd, kan utgöra en del av en ”ekologisk 
infrastruktur” som är viktig för skyddsvärda arters 
överlevnad i området, och som spridningsväg 
till naturreservatet. Nybyggnad av bostäder och 
verksamheter, samt tillfartsvägar, kan bidra till att 
naturområden splittras och ”isoleras”, vilket kan 
försämra möjligheterna till spridning av växt- och 
djurarter. I värsta fall kan det på lång sikt leda till en 
förlust av livsmiljöer för nationellt skyddsvärda arter. 
Vilken konsekvens detta får beror på hur bebyggda 
områden utformas, samt hur stora arealer ädellövskog 
som ianspråktas. 

Friluftslivet och turismen kan ge negativa effekter i 
form av utsläpp från båtar. Ökad tillgänglighet till 
kanalområdet och grönområden intill kan leda till 
ökat slitage på naturmiljön. Detta gäller även för 
naturreservatet. 

Förslag till åtgärder/rekommendationer
Värdefulla träd i exploateringsområdena bör sparas, 
ekbestånd bör föryngras och stärkas genom att och nya 
ädellövträd och buskar planteras i tätortsmiljön, helst 
av lokalt ursprung. De gröna stråken kan exempelvis 
anläggas enligt dessa principer. De tätortsnära 
ekmiljöerna bör skyddas mot felaktig ”skötsel”. Ur 
naturvårdssynpunkt är det dessutom viktigt att död 
ved lämnas kvar.

Tydliga entréer till promenadstråk i naturreservatet 
föreslås för att undvika upptrampade stigar och 
nerskräpning.

Naturinventering av flora och fauna bör utföras i 
samband med detaljplanearbete där naturmark tas i 
anspråk och anläggning av ny badplats föreslås samt 
vid eventuell verksamhet i vatten.

I detaljplan bör klargöras hur naturvärden och 
vattenmiljön kan påverkas av exploatering, exempelvis 
utökning av befintlig småbåtshamn och anläggandet av 
ny badplats.

Rekreation och friluftsliv

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt preciseringen av miljökvalitetsmålet En god 
bebyggd miljö som avser rekreationsintresset ska det 
finnas ”natur- och grönområden och grönstråk i närhet 
till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet”. 
Vidare anger miljöbalkens hushållningsbestämmelser 
(3 kap MB) att områden ”som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön.”

Regelbunden fysisk aktivitet har en starkt positiv effekt 
på hälsa och välbefinnande, medan en stillasittande 
livsstil medför en kraftigt ökad risk för ohälsa, kroniska 
sjukdomar och för tidig död2. Parker, grönområden, 
anläggningar och andra mötesplatser i bostadens 
närområde utgör lämpliga platser för fysisk aktivitet 
och motion. Närhet till sådana platser är därför 
viktigt för att människor ska skaffa sig en fysiskt aktiv, 
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hälsofrämjande livsstil. Forskning har visat att 300 
meter är det längsta avstånd som människor är beredda 
att gå för att nå ett grönområde om det ska användas 
ofta. Närheten har störst betydelse för barn, personer 
med funktionsnedsättning samt äldre och sjuka.

Planens påverkan på rekreation och friluftsliv

Planen medger att kanalområdet utvecklas till att bli 
mer tillgängligt med ett promenadstråk med rekreativa 
värden såsom upplevelsen av de kulturhistoriska inslag 
som finns vid Göta kanal. De gröna stråk som sparas 
i tätorten, samt gröna partier som sparats mellan 
bostadskvarteren, bedöms få rekreativa och ekologiska 
värden. 

I planen föreslås förändringar avseende tillgänglighet 
till kanalbankarna vilket skulle stärka miljöns 
rekreativa värden. Samtidigt föreslås ny bebyggelse 
eftersom närheten till kanalen bedöms ge bland annat 
attraktiva boenden och verksamheter. 

Det område som berörs i första hand är det som ligger 
norr om kanalen, öster om järnvägen.

Ett stråk föreslås i fördjupningen av översiktsplanen 
utvecklas söderut mot Sveden, där stigen bland 
annat löper på en gammal tågbro och går vidare ut 
i ett småbrutet odlingslandskap. Ett stråk utvecklas 
västerut via fotbollsplanen och ut mot Roxen och 
naturreservatet.

Bebyggelse tillåts enligt planen inom 
strandskyddsområde (150 meter från Roxens 
strand). Bebyggelse inom sådant område kan 
innebära försämrad tillgänglighet för allmänheten till 
området, samt påverkan på naturmiljön. Byggande 
inom strandskyddsområde kräver dispens från 
eller upphävande av strandskyddet. Föreslagen 
plan möjliggör bebyggelse på jordbruksmark och i 
mindre utsträckning naturmark. Genom att bygga 
koncentrerat kring stationen behålls i planen orörd 
jordbruks- och skogsmark runt samhället tillgänglig för 
eventuellt framtida produktionsbehov.

Förslag till åtgärder /rekommendationer

De gröna stråken bör tillåtas bli kontinuerliga genom 
samhället. Framtida gång- och cykelvägnät bör enligt 
planen anpassas utifrån målpunkter och befintliga 
gångstigar i naturen.

En öppningsbar gångbro väster om slussbassängen bör 
utredas vidare för att medge åtkomst till Motala ströms 
östra bank och mot Norsholms Gård. Detta för att 
undvika passage över eller under järnvägen. Det bör 
samtidigt utredas om en gångbro även skulle kunna 
stärka riksintresset Göta kanal. Utveckling av befintlig 
badplats bör ta hänsyn till närliggande naturreservat.

Inom strandskyddat område bör allmänhetens 
intressen tillgodoses avseende tillgänglighet och 
möjlighet till fri passage.

2. Faskunger Johan, Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet - En 
kunskapssammanställning för regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk 
aktivitet”, Folkhälsoinstitutet, 2009
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
I planeringen ska risk för översvämning beaktas. Vid 
lokalisering av ny bebyggelse och infrastruktur utan 
att vidta förebyggande åtgärder ger länsstyrelserna 
i Mellansverige följande rekommendationer 
(Översvämningsrisker i fysisk planering, 
rekommendationer för markanvändning vid ny 
bebyggelse, 2006):

•	 Ingen bebyggelse, undantaget garage, uthus och 
liknande bör tillåtas inom områden som hotas av 
100-årsflöde (stor sannolikhet)

•	 Endast byggnader av lägre värde, enstaka småhus, 
mindre industrier med liten miljöpåverkan samt 
vägar med förbifartmöjligheter bör tillåtas inom 
områden som hotas av högsta dimensionerande 
flöde (10 000-årsflöde)(viss sannolikhet)

•	 Endast i områden som inte hotas av 
översvämningar (liten sannolikhet) tillåts 
sammanhållen bostadsbebyggelse, skolor, riksvägar, 
industriområden och andra samhällsfunktioner av 
betydande vikt.

Vid avsteg från dessa rekommendationer ska enligt 
länsstyrelserna en riskanalys och förebyggande 
åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna av en 
översvämning.

Planens påverkan på risk för översvämning

Planen medger en utbyggnad inom områden med risk 
för översvämning: Mark norr om dagens tätort, upp 
mot Braskens grav, ligger inom en översvämningszon 
för ett högsta dimensionerande flöde. Området söder 
om kanalen och öster om väg 215 ligger i ett område 
för beräknat s.k. högsta flöde. 

Högsta dimensionerade flöde är det högsta möjliga 
flöde som kan inträffa. Beräkningarna bygger på 
en kombination av alla kritiska faktorer (regn, 
snösmältning, hög markfuktighet, högt vattenstånd i 
sjöar, samt magasinfyllning i reglerade vattendrag). Det 
finns ingen beräknad återkomsttid för högsta flöde, 
men uppskattningsvis återkommer högsta flöde var 10 
000:e år. Sannolikheten att det ska inträffa under en 
100-årsperiod bedöms vara 1%. 

Föreslaget bostadsområde vid Norsholms Gårdsområde 
(väster om tätorten) ligger inom det område med en 
översvämningsrisk och återkomsttid på 1000 år. Det 
innebär en 10 % sannolikhet att en översvämning 
inträffar under en 100-årsperiod. Även intill Göta 
kanal finns några riskområden för översvämning 
som föreslås för bostadsbebyggelse. I övrigt har 
översvämningszoner undantagits från bebyggelse 
i planeringen. Översvämning av förorenad mark 
kan medföra att föroreningar urlakas och sprids i 
omgivningen och till närliggande vattendrag.

Förslag till åtgärder

Vid detaljplanering av bostäder i utsatta områden 
ska en riksanalys göras vilken ska innehålla en 
detaljerad studie av översvämningsriskerna, en 
noggrann beskrivning av topografin i området samt 
ge förslag på skadeförebyggande åtgärder. Även vid 
planering av nya verksamheter bör en analys göras 
av vilka skador eller risker en översvämning skulle 
kunna innebära, inklusive påverkan på lagervaror 
mm. Dessutom bör eventuell risk för skred beaktas 
för planerade bostadsområden nära strandzon i 
översvämningsområden.
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Buller och vibrationer

För utgångspunkter och bedömningsgrunder se 
Förutsättningskapitlet. Inga bullerberäkningar har 
utförts i samband med framtagandet av denna 
plan. Som underlag har kartor från kommunens 
bullerkartläggning (2012) använts, vilka redovisar den 
beräknade bullernivån utifrån 2011 års trafiksiffror för 
väg- och spårtrafik. Barn är särskilt känsliga för buller 
varför det är extra viktigt att åtgärda bullerstörningar 
där förskolor och skola föreslås samt vid andra 
utemiljöer där barn vistas.

Beträffande utomhusnivåer på skolgårdar finns idag 
inget myndighetskrav när det gäller ljudnivåer. I 
tidigare utgåva av svensk standard, SS 02 52 68 
(för lokaler), angavs att den ekvivalenta ljudnivån 
på lekytan inte fick överskrida 55 dBA, vilket 
överensstämmer med ett förslag till riktvärden för 
skolgårdar från Naturvårdsverket. 

Planens påverkan på risk för buller och vibrationer
Planen medger utbyggnad inom områden som i 
nuläget är utsatta för buller från väg- och tågtrafik 
med överstigande riktvärden, vilket innebär att 
bullerreducerande åtgärder behöver vidtas för utsatta 
bostäder. Södra stambanan är den dominerade 
störningskällan och ger cirka 65-70 dBA (ekv) och 
mer än 85 dBA(max) 30 m från spåren. Eventuella 
problem med att innehålla gällande riktvärden i 
nybyggda bostadsområden nära järnvägen skulle kunna 
få negativa effekter för de boende och även minska 
bostadsområdets attraktivitet.

I planen föreslås ett område för skola som idag har 
ljudnivåer från järnvägstrafiken på cirka 50-65 dbA 
(ekv) och 70-80 dBA(max). Planerade områden 
mellan väg 215 och spåren, där utbyggnad föreslagits, 
har bullernivåer på cirka 55-65 dBA (ekv). Planerad 
utbyggnad med ökat antal invånare antas medföra en 
ökning av trafikbuller från väg 215. 

Planen medger utbyggnad av bostäder i områden 
mellan väg 215 och E4 som i nuläge har ekvivalenta 
ljudnivåer på cirka 50-65 dBA. I planen anges att 

om områden söder om gamla E4 bedöms olämpliga 
för bostäder på grund av Ostlänken så kommer dessa 
områden inte att bebyggas.

Vid busshållplatser kan bussars start och stopp ge höga 
ljudnivåer och orsaka bullerstörning för närliggande 
bostäder.

Förslag till åtgärder

I samband med detaljplanearbete med val av placering 
och utformning av bostäder ska bullerberäkningar 
utföras samt förslag till bullerreducerande åtgärder 
ges så att gällande riktvärden kan innehållas. Avsteg 
från gällande riktvärden bör om möjligt undvikas. 
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Avsteg skulle i detta fall eventuellt motiveras av att 
en central placering av nya bostadsområden invid 
järnvägen är en förutsättning för ett högt utnyttjande 
av kollektivtrafik. 

Landskapsbildaspekten bör beaktas vid val av 
förebyggande åtgärd.

För att få en dräglig utomhusnivå bör kravet att den 
ekvivalenta ljudnivån inte skall överskrida 55 dBA 
tillämpas. Alternativt föreslås att kravet som tidigare 
gällde undervisningslokaler där det angavs att minst 
halva skolgården skall ha en ljudnivå lägre än 55 
dBA ska tillämpas. Övriga utemiljöer där barn vistas, 
som till exempel lekplatser, ska beaktas i arbete med 
detaljplan.

Förorenad mark

Inom området finns det sju kända riskobjekt som 
registrerats av länsstyrelsen. Markföroreningarna är 
orsakade av tidigare bensinstation, verkstadsindustri, 
såg, och snickerifabrik. Befintlig småbåtshamn utgör 
också ett riskobjekt. Objekten är klassade som riskklass 
2 och 3 enligt MIFO 1. Inget objekt har den högsta 
riskklassen, 1. Befintlig bensinstation vid trafikplats 
Norsholm ligger utanför planområdet. 

Föreningar i mark innebär en risk för människors 
och djurs hälsa. Genomförandet av planen kommer 
att innebära olika typer av mark- och grävarbeten, 
moment som om försiktighet inte tillämpas innebär 
att föroreningar kan spridas eller komma närmare 
markytan. Saneringsåtgärder krävs därför vid 
genomförandet av planen. Om det inte åtgärdas på rätt 
sätt kan det ge negativa konsekvenser för mark- och 
vattenkvaliteten och därmed för växt- och djurlivet 
samt människors hälsa. Sex av sju riskobjekt ligger 
inom område där bostäder eller skola föreslås. Det 
ställer särskilda krav på åtgärder. Om rätt åtgärder 
vidtas bedöms inte planens genomförande innebära 
en risk för människors hälsa eller negativ påverkan på 
växter och djur. Planen medför positiva konsekvenser i 
och med att sanering av förorenad mark utförs.

Förslag till åtgärder
I samband med detaljplanearbete behöver uppgifter 
om kända föroreningar inhämtas. Inom identifierade 
förorenade områden behöver kompletterande 
markprover tas för att kartlägga omfattningen av 
markföroreningarna och därefter göra erforderlig 
sanering. För att bedöma behov av saneringsåtgärder 
behöver respektive plats bedömas utifrån föroreningens 
omfattning, riskklass och planerad markanvändning. 
Särskild försiktighet behöver vidtas vid 
saneringsarbeten nära kanalen då föroreningar riskerar 
att nå ytvattnet. I de fall det skulle bedömas vara en 
fara att gräva bort förorenad mark bör bestämmelser 
om begränsning i tillåtet schaktningsdjup anges i 
detaljplanen.

Djurhållning

Utgångspunkter/bedömningsgrunder
Planering för djurhållning i anslutning till den byggda 
miljön och vice versa regleras i 2 kap. PBL. 

Planläggning enligt PBL syftar bland annat till 
att reda ut och förebygga problem vid kommande 
bygglovgivning och exploatering. Kommunen ska vid 
beslut enligt PBL om det går begränsa den negativa 
påverkan djurhållning medför för omgivningen. 
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Det har enligt senare års forskning visat sig att 
hästanläggningar i olika bebyggelsemiljöer är både 
rimligt och möjligt med en mer differentierad 
tillämpning av PBL. Vid skolor och förskolor krävs 
dock att särskild hänsyns tas. 

Hästhållning kan medföra olägenheter så som lukt 
och flugor men också risk för människors hälsa 
eftersom hästar kan leda till allergier. Ny forskning 
visar dock att spridningen av allergener i luften för 
det mesta är mycket låg redan 50 meter från stall och 
hästhagar. Boverket vill med sin rapport, Vägledning 
för planering för och invid djurhållning, 2011, 
underlätta tillämpningen av plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) genom att beskriva kunskapsläget och 

rättspraxis vad gäller djurhållning och fysisk planering. 
I rapporten föreslår Boverket inte nya standardiserade 
skyddsavstånd. I stället betonas krav för planläggning 
och bygglovgivning som anges i lagen samt på sådana 
förhållanden som påverkar möjligheterna att uppnå 
dessa krav. 

Hur allergener sprids är beroende av de lokala 
förhållandena. Det är flera faktorer som påverkar 
spridningen, till exempel antal hästar, förhärskande 
vindriktning, topografi och vegetationsförhållanden. 
Undersökningar visar att vegetation effektivt hindrar 
allergen från att spridas.

Planens påverkan avseende djurhållning

Genomförandet av planen med bostadsområden 
i nära anslutning till landsbygd kan komma att 
medföra en risk för att allergener sprids till dessa 
områden med negativa konsekvenser för människors 
hälsa. I nuläget hålls hästar vid Norsholms Gård och 
i planen föreslås inga bostäder i nära anslutning till 
gården. Djurhållning som näringsverksamhet och 
den möjlighet till rekreation som exempelvis ridning 
innebär bidrar dock till positiva konsekvenser för orten 
ur flera andra perspektiv.

Förslag till åtgärder/rekommendationer
Mängden av allergen som sprids ökar med antalet 
hästar. Ju längre avstånd det är mellan djurhållning och 
bebyggelse desto mindre risk för störning. Placering 
av gödselstackar, vind, topografi och vegetation 
är andra faktorer som påverkar. Kullar, åsar och 
andra naturliga barriärer i landskapet kan begränsa 
störningar från djurhållning mot omgivningen. 
Vegetation utgör också ett skydd mot störning. Med 
andra ord handlar det om att beakta hela den lokala 
situationen, för att så långt det är möjligt tillgodose 
både djurhållningens och deras grannars behov. Lika 
viktigt i planeringssammanhang är det att bedöma 
den framtida utvecklingen vad gäller djurhållning och 
bebyggelseutveckling. 
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Transporter av farligt gods

Utgångspunkter/bedömningsgrunder

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och 
produkter, som har sådana farliga egenskaper att de 
kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. 

Kommunen ska enligt både PBL och miljöbalken 
beakta risker för människans hälsa och säkerhet. I 
riskhanteringsprocessen vid fysisk planering med 
hänsyn till farligt gods, är följande huvudprinciper 
vanliga; lämplig lokalisering och utformning 
av bebyggelse, skyddsavstånd och åtgärder. När 
planering eller bygglovsgivning sker i närheten 
av eller i anslutning till vägar och järnvägar där 
farligt gods transporteras kan det krävas att en 
riskanalys genomförs. Analysen ska avgöra om en 
bebyggelselokalisering på den föreslagna platsen är 
lämplig. 

Det finns idag inga nationella riktlinjer som säger 
inom vilket avstånd från en transportled med 
farligt gods som en riskanalys ska tas fram. Sveriges 
kommuner och Landsting (SKL) skriver i sin handbok 
om transporter av farligt gods (2012) att en riskanalys 
bör tas fram inom ett avstånd på 150 meter.  

Länsstyrelsen i Östergötland har i sin rapport 
Riskperspektiv på transporter av farligt gods – Känsliga 
punkter i Östergötlands län (2009) rekommendationer 

för transport av farligt gods inom länet. För 
exempelvis transport av petroleumprodukter ska den 
kortast möjliga vägen från rekommenderad väg till 
brukare användas. Kommunen har valt att utgå från 
länsstyrelsens rekommendationer.

Idag finns det inte några nationellt fastlagda och 
tydliga krav eller riktlinjer vad gäller vilka risker 
som kan tolereras och vilka som måste åtgärdas. 
När det gäller byggnation utmed järnväg för farligt 
gods har kommunen valt att tillämpa samma 
rekommendationer som Linköpings kommun. Se 
förslag till åtgärder nedan.

Planens påverkan av risk för     
olyckor med farligt gods

En utbyggnad i enlighet med planen kommer att 
innebära en tätare bebyggelse i Norsholm. Jämfört med 
nollalternativet kommer lokaliseringen nära järnvägen, 
framförallt av bostäder, att öka. Det betyder att fler 
människor kommer att bo men även arbeta i närheten 
av en av de två transportlederna för farligt gods som 
passerar orten. Den framtida befolkningstillväxten i 
kommunen kan även den väntas leda till en ökning av 
transporter.

I Miljö- och riskfaktorer –  tillägg till översiktplanen 
för Norrköpings kommun (samrådshandling december 
2012) påpekas att det är viktigt att den del av den 
totala trafikmängden som utgör transporter av farligt 
gods trafikerar de av länsstyrelsen rekommenderade 
trafiklederna i Norrköpings kommun. E4 är en av 
dem, som också passerar cirka hundra meter från 
planerad bebyggelse i Norsholm. Planen möjliggör 
bostäder närmare än rekommenderat skyddsavstånd till 
Södra stambanan. Föreslagen yta för skola ligger cirka 
80 meter från Södra stambanan, vilket är mindre än 
rekommenderat skyddsavstånd (200 meter) till skola. 
Detta medför att en riskanalys ska utföras.

En ökning av godsmängden på upp emot 20 procent 
möjliggörs i och med en utbyggnad av Ostlänken 
och Götalandsbanan. På de nya höghastighetsspåren 
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planeras inte farligt gods i större kvantiteter 
(tankvagnar) att transporteras. Mer gods kommer dock 
på grund av fler spår att kunna transporteras dagtid.

Förslag till åtgärder/rekommendationer 
Vid detaljplanering och bygglovgivning ska hänsyn tas 
till de skyddsavstånd som ges i Miljö- och riskfaktorer 
–  tillägg till översiktplanen för Norrköpings kommun 
(december 2012). Vid avsteg ska en riskanalys göras för 
att undersöka om riskerna är acceptabla i det specifika 
fallet. I detta fall ligger exempelvis skolan närmare än 
rekommenderat avstånd till Södra stambanan, vilket 
föranleder att en riskanalys ska utföras.

Följande rekommendationer tillämpas inom 
kommunen vad gäller byggnationer utmed 
transportleder för farligt gods:

< 50 m bebyggelsefri zon

> 50 m arbetsplatser och kommunikationscentra

> 100 m bostäder, hotell, köpcentrum, mindre   
    samlingslokaler

>200 meter skolor, idrottsanläggningar, större    
   samlingslokaler

För järnvägar gäller även att ett bebyggelsefritt 
avstånd på 30 meter ska hållas med hänsyn till 
urspårningsrisken samt möjliggöra räddningsinsatser. 
Kortare avstånd kan accepteras efter åtgärder och om 
en riskanalys visar att risken är acceptabel.

Elektromagnetiska fält

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Magnetfält finns hela tiden omkring oss – 
jordmagnetismen är det mest utredda magnetfältet. 
Detta fält är statiskt, d.v.s. det ändras inte med tiden. 
Sådana fält bildas också kring likström. Växlande 
magnetfält bildas kring ledningar och apparater för 
växelström, d.v.s. kring kraftledningar, transformatorer 
och kring allt som drivs med växelström.

Magnetfälten är starkast närmast källan, t.ex. en 
ledning eller en apparat, och avtar med avståndet. Ju 
mer ström desto starkare blir magnetfältet. Magnetfält 
är svåra att skärma av och går obehindrat genom 
väggar och tak. Magnetfält mäts vanligen i enheten 
μT (microtesla). Elektriska fält uppstår av elektrisk 
spänning (till skillnad från magnetfält som uppstår 
av ström). Elektriska fält förekommer knappast då 
kablar är skärmade och all utrustning jordas nära 
spänningsförande delar. 

Det har sedan en tid funnits misstankar om att 
långvarig exponering för svaga magnetfält skulle 
kunna ge upphov till cancer och elöverkänslighet. 
Undersökningar har dock inte kunnat visa några säkra 
samband. I avvaktan på bättre vetenskapligt stöd bör 
försiktighetsprincipen användas.  

Oron för hur människors hälsa påverkas 
av elektromagnetiska fält har drivit fram 
rekommendationer från Statens Strålskyddsinstitut 
(SSI). SSI rekommenderar att elektromagnetiska fält 
bör understiga 0,2 microtesla. Se även avsnittet om 
kraftledningar i kapitlet med förutsättningar.

I Miljö- och riskfaktorer –  tillägg till översiktplanen 
för Norrköpings kommun (samrådshandling december 
2012) anges i förslag till inriktning olika skyddsavstånd 
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till kraftledningar, transformatorstationer och 
ställverk som ska beaktas vid detaljplaneläggning 
och bygglovgivning. I förslaget till inriktning ges ett 
skyddsavstånd på 70 meter för 130 kV. 

Planens påverkan på risk för elektromagnetiska fält
Planen medför att bostadsområden hamnar närmare 
kraftledningen (2 x 130 kV) som går i nord-
sydlig riktning genom planområdet. I förslaget går 
luftledningen i ett grönstråk med bostadsområden på 
ett skyddsavstånd av cirka 75 meter på ömse sidor om 
kraftledningen. Detta avstånd bedöms i planen som ett 
tillräckligt skyddsavstånd med avseende på olycksrisk 
vid förvaring av brandfarliga/explosiva vätskor eller 
uppförande av byggnader. Enligt en utredning utförd 
av Vattenfall överskrids fältstyrkan 0,2 mikrotesla vid 
hög ledningslast på längre avstånd än 75 meter. Planen 
kan även komma att påverka mindre kraftledningar 
öster om väg 215, som kan flyttas vid behov.

Förslag till åtgärder/rekommendationer
I tidigare utredning (Vattenfall) rekommenderas ett 
ytterligare skyddsavstånd på 20 meter till bostadshus. 
Då försiktighetsprincipen enligt ovan bör tillämpas 
rekommenderas att planen föreslår ett utökat 
skyddsavstånd till 95 meter från mittpunkten mellan 
ledningarna till närmaste bostadshus samt att ytor 
inom 75 meter från kraftledingen inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse såsom lekytor.

Lokalklimat

Planens påverkan på lokalklimatet

Ett genomförande av planen medför ingen bebyggelse 
som bedöms påverka lokalklimatet. 

Kalla luftströmmar förekommer i området, främst 
utmed de öppna vattenområdena och i lågpartier. 
Föreslagen bebyggelse ligger, med undantag för 
ett mindre område i väster, utanför områden 
där kalluftsströmmar kan förekomma. Befintlig 
idrottsplats, som avses behållas, ligger inom område 
med kalluft. Då idrottsplatsen är befintlig och en plats 
för tillfällig vistelse bedöms det inte medföra några 
negativa konsekvenser för människors hälsa.  

Förslag till åtgärd
Genom plantering av låg och tät vegetation vid 
idrottsplatsen kan påverkan av kalluftsströmmar 
eventuellt minska. Vid planering av bostäder 
inom kalluftsområde bör klimatet studeras vidare 
för att bedöma platsens lämplighet för bostäder. 
Bebyggelsen och tomtplaneringen bör utformas så att 
solförhållandena nyttjas på bästa sätt.

Planens påverkan på mark- och    
vattenanvändningen

Åkermark

Planen medför att åkermark tas i anspråk för planerad 
ny bebyggelse. I den gemensamma översiktsplanen 
för Linköping och Norrköping (2010) konstateras 
att den östgötska jordbruksmarken håller högsta 
kvalitet och utgör en naturresurs. För att i möjligaste 
mån skydda jordbruksmarken så ska nytillskott av 
bostäder i första hand tillkomma intill befintliga 
städer och tätorter samt genom förtätning. Norsholm 
utpekas i den gemensamma översiktsplanen som en av 
kommunens prioriterade utvecklingsorter, och därför 
anser Norrköpings kommun det vara väl motiverat att 
tätorten tillåts ta en viss andel jordbruksmark i anspråk 
för att växa och utvecklas.
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Dagvatten
Planområdet ingår i Motala ströms 
huvudavrinningsområde och tre 
delavrinningsområden. Inom planområdet finns det 
enligt en översiktlig sammanställning utförd 1983 tre 
markavvattningsföretag (eller dikesföretag): R837, 
R846 och R1788. Vid ändring av flöden till ett 
markavvattningsföretag krävs tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen (11 kap. MB).

Recipienten sjön Roxen är en ytvattenförekomst och 
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten och 
av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
(Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 2 §, Förordningen 
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten). Roxen har otillfredsställande ekologisk 
status med risk att inte uppnå god ekologisk status till 
år 2015. Den kemiska statusen (exklusive kvicksilver) 
bedöms som god. Enligt vattenmyndighetens 
bedömningar har sjön ett övergödningsproblem, 
miljögiftsproblem samt en fysisk påverkan. För att 
uppnå god ekologisk status behöver kväve- och 
fosforhalterna minska. Sjön Roxen omfattas även av 
riksintresse för yrkesfisket. 

Genomförandet av planen innebär att stora delar 
av befintliga grönområden kommer att hårdgöras 
antingen för bostadsändamål eller för verksamhet och 
service. I den översiktliga dagvattenutredningen (WSP 
2013), som tagits fram i arbetet med fördjupningen av 

översiktsplanen, har beräkningar av dimensionerade 
flöden efter exploatering genomförts. Resultaten av 
beräkningarna visar att dagvattenflödet kommer att 
fördubblas efter exploatering. Enligt kommunens 
rutin för dagvattenhantering ska utflödet från 
område efter exploatering inte överstiga dagens flöde. 
Markförhållandena inom planområdet är i nuläget 
begränsade vad gäller infiltration av dagvatten, 
vilket innebär att åtgärder behöver vidtas för att 
fördröja det ökade utflödet av förorenat dagvatten 
till Roxen så att sjöns dåliga status inte försämras. 
Enligt den översiktliga dagvattenutredningen kan 
föroreningsmängderna från planområdet inte tillåtas 
öka jämfört med nuläget. 

Sjön Roxens status kan påverkas positivt då mängden 
kväve- och fosforhalter minskar om jordbruksmark 
tas i anspråk för exempelvis bostadsbebyggelse och 
dagvattnet som uppstår tas om hand på ett lämpligt 
sätt.

Förslag till åtgärder/rekommendationer
För att säkerställa en bra dagvattenhantering ska det 
redan i detaljplanearbetet: 

•	 Föreslås krav på höjdsättning och lägsta 
golvnivå med hänsyn till resultatet från 
översvämningskarteringen.

•	 Ställas krav på hantering av dagvatten inom 
kvartersmark.

•	 Ställas krav på att dagvatten ska passera minst en 
dagvattenanläggning innan det når recipienten.

•	 Tas fram en detaljerad dagvattenutredning i vilken 
det beskrivs vilka dagvattenlösningar som är 
aktuella för det aktuella området, om dagvatten ska 
ledas till befintliga dagvattennätet eller direkt till 
recipienten samt vilken rening som krävs.

•	 Utredas om befintliga markavvattningsföretag eller 
dikningsföretag berörs.
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Den översiktliga dagvattenutredningen föreslår att den 
naturliga avvattningen inom området ska följas och 
fördröjningsanordningar anläggas i ansamlingspunkter 
istället för att anlägga system som kräver pumpning. 
De hårdgjorda ytorna bör minimeras och om 
möjligt kan anläggningen anpassas till området och 
synliggöras. Täta dikesstråk är att föredra på grund 
av förorening i mark och/eller dålig infiltration i 
planområdet.

För att förbättra vattenförekomstens, sjön Roxens, 
ekologiska status bör framtida åtgärder dimensioneras 
med målet att minska dagens föroreningsmängd.

Samlad bedömning
Genomförandet av planen medför att naturmark, 
grönområden och jordbruksmark påverkas genom att 
oexploaterad mark tas i anspråk. Skyddade områden 
med höga naturvärden beaktas dock i planen. Den 
del av naturreservatet som ligger inom plangränsen 
och som även utgör ett Natura 2000-område omges 
i planen av en grön buffertzon med spridningsvägar i 
form av gröna stråk längsmed strandzonen och söderut 
vidare genom bostadsbebyggelsen. När invånarantalet 
ökar kan det medföra ett ökat slitage i naturreservat 
och övriga grönområden nära bebyggelsen. 
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för 
naturmiljön bli små till måttliga. Inför arbete med 
detaljplan bör naturinventeringar av flora och fauna 
utföras. De vattenområden där verksamhet i vatten kan 
bli aktuellt ska även beaktas vad gäller inventering av 
bottenvegetation och fauna.

Ur ett hushållningsperspektiv bedöms planen medföra 
en god hushållning av mark- och vattentillgångar 
då bostadsområden föreslås intill befintlig tätort 
med utveckling av verksamheter och service i ett 
kollektivnära läge. 

Plangränsen berör riksintresseområden för 
kulturmiljövården: Göta kanal och Norsholm-
Tångestad, där Norsholms gård ingår med ängs- och 
hagmarker i ett omgivande herrgårdslandskap. Det 

område som i första hand påverkas är kanalområdet 
och område med föreslagen utbyggnad norr om 
kanalen. De kulturhistoriska värdena utgör enligt 
planen en resurs i utvecklingen av miljön kring 
kanalområdet. Detta ska beaktas i den fortsatta 
planeringen för att skapa en attraktiv miljö för boende 
och besökare. Planen hindrar inte förtätning inom 
befintlig bebyggelse i de värdefulla områden som 
pekas ut i kulturminnesprogrammet (länsstyrelsen 
1983), men anger att det är av största vikt att 
de kulturhistoriska värdena beaktas vid en sådan 
utveckling. De värden som är förknippade med 
riksintresseområdet Norsholm-Tångestad bedöms inte 
påverkas av planen, eftersom ingen utbyggnad planeras 
i närheten av gården. Med utgångspunkt att hänsyn tas 
till de kulturhistoriska värdena med fornlämningar i 
framtida planering bedöms de negativa konsekvenserna 
som små. 

Landskaps- och stadsbilden kommer att förändras 
inom planområdet med utbyggnaden av bostäder, 
verksamheter och service samt en ny stationsmiljö. I 
planen redovisas en tätare bebyggelsestruktur nära de 
centrala delarna i Norsholm och en glesare struktur 
i gränsen mot landsbygd. Även bullerreducerande 
åtgärder för Södra stambanan kan komma att påverka 
landskapsbilden genom avskärmning av siktlinjer 
och utblickar. Sammantaget bedöms de negativa 
konsekvenserna för landskapsbilden att bli måttliga.

Planen bedöms påverka riksintresse för friluftsliv (Göta 
kanal) positivt till följd av förbättrad åtkomst och 
utveckling av rekreativa värden utmed kanalen och sjön 
Roxen med bland annat utveckling av befintlig och ny 
badplats. Grönstrukturen utvecklas med gröna stråk 
och samband mellan de större naturområdena och 
landsbygd intill planerad och befintlig bebyggelse. Nya 
planskilda passager eller andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder minskar barriäreffekten av Södra stambanan 
och väg 215. I planen föreslås att framtidens gång- 
och cykelnät samt bebyggelse bör anpassas utifrån de 
målpunkter och gångstigar som idag finns i naturen. 
Sammantaget bedöms konsekvenserna för friluftslivet 
bli positiva.
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För hälso- och säkerhetsaspekterna bedöms 
bullerstörningar lokalt kunna ge stora negativa 
konsekvenser för boende i bostäder huvudsakligen 
lokaliserad utmed Södra stambanan. Bullerreducerande 
åtgärder kommer att behöva studeras vidare inför 
arbete med detaljplan så att gällande riktvärden 
kan uppfyllas. Planen följer rekommenderade 
skyddsavstånd för elektromagnetisk strålning från 
kraftledning (130 kV). Vid val av skyddsavstånd 
ska försiktighetsprincipen tillämpas och ett utökat 
skyddsavstånd på 20 meter till bostadshus bör 
beaktas med avseende på hög ledningslast. Planen 
följer inte rekommenderade skyddsavstånd till Södra 
stambanan vad gäller risk för olyckor med farligt 
gods. Bostadsområden och skola ligger närmare 
järnvägen än vad som rekommenderas. Planen 
medför fler bostäder intill trafikleder och att bostäder 
kommer närmare kraftledningen. Förutsatt att 
rekommenderade skyddsavstånd tillämpas i framtida 
detaljplanering bedöms de negativa konsekvenserna 
som små till måttliga. I annat fall bedöms de negativa 
konsekvenserna som stora.

De delar av planområdet som ligger norr och söder 
om kanalen samt väster om befintlig bebyggelse vid 
Roxens södra strand ligger inom zonen med risk för 
översvämning. Översvämning kan leda till skador 
på bebyggelse och infrastruktur. Översvämning av 
förorenad mark kan medföra urlakning och spridning 
av föroreningar. Planen bedöms medföra måttliga till 
stora konsekvenser för översvämningsrisk och åtgärder 
behöver utredas vidare i samband med detaljplanering.

Planen medför förändrad markanvändning med 
fler hårdgjorda ytor vilket enligt den översiktliga 
dagvattenutredningen medför en fördubbling av 
utflödet till recipienten Roxen. Roxen utgör en 
vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer 
(MKN) för ytvatten och fisk- och musselvatten. 
Planen föreslår åtgärder för att säkerställa en bra 
dagvattenhantering och att Roxens ekologiska status 
inte försämras (i nuläget bedöms den ekologiska 
statusen som otillräcklig). Förutsatt att planens 
riktlinjer följs bedöms de negativa konsekvenserna som 

små och MKN för ytvatten kan följas. Roxen ingår i 
riksintresset för yrkesfisket.

Avstämning mot miljömål
Delar av odlingslandskapet nära Norsholm tas i 
anspråk för planerad bebyggelse och utveckling av 
samhället. Det kan motiveras av att utbyggnaden 
sker i anslutning till befintlig bebyggelse i tätorten. 
Inom planområdet föreslås gröna stråk som möjliggör 
spridning av växter och djur mellan bevarade 
värdekärnor i naturmiljön. En glesare trädgårdsstad 
kan även utgöra spridningsväg för växter och djur. 
De gröna stråken utgör också rekreativa stråk för 
människor. Sammantaget bedöms fördjupningen 
av översiktplanen inte motverka miljömålet ”Ett 
rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt djur- och växtliv”. 
Med föreslagen bebyggelsestruktur med förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser samt föreslagna riktlinjer 
och förslag till åtgärder bedöms fördjupningen av 
översiktplanen inte motverka miljömålet ”En god 
bebyggd miljö”.

Fortsatt arbete
Denna handling kan komma att uppdateras efter 
genomfört samråd. Innehållet kan ändras vad gäller 
inriktning och bedömning av miljöaspekter. 

I det fortsatta arbetet kommer vissa fördjupningar 
att krävas som framgår av de förslag till åtgärder som 
presenterats för respektive ämnesområde. Dessutom är 
det viktigt att beakta att ett genomförande av planen 
med stor sannolikhet kräver hantering av ett antal olika 
tillstånd och dispenser.

Tillstånd och dispenser

Vattenverksamhet

Arbeten i vattenområden är tillståndspliktig 
verksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Tillstånd för 
vattenverksamhet söks hos Mark- och miljödomstolen. 
En MKB måste tas fram för vattenverksamheten 
och samråd ska ske med länsstyrelsen och andra 
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berörda instanser. Enligt förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet m.m. kan uppförande av en 
anläggning eller annan liknande åtgärd istället anmälas 
till länsstyrelsen, om den yta som verksamheten 
omfattar i vattenområdet uppgår till högst 500 
kvadratmeter. Vattenområdet definieras som högsta 
förutsebara vattenstånd. Enligt Naturvårdsverkets 
handbok (2008:5) om vattenverksamhet kan 
100-årsvattenståndet användas för att definiera ett 
vattenområde.

Enligt samma förordning, 19§, krävs tillstånd för 
omgrävning av ett vattendrag om vattenföringen är 
mer än 1000 l/s. Är vattenföring lägre krävs bara en 
anmälan till länsstyrelsen.

Vattenskyddsområde
Dispens från skyddsföreskrifterna kan behöva sökas 
hos länsstyrelsen. 

Strandskydd

Dispens från strandskydd behöver sökas hos 
länsstyrelsen eller kommunen, alternativt kan 
länsstyrelsen i vissa fall besluta om upphävning av 
strandskyddet. Roxen och Göta kanal har ett utökat 
strandskydd på 150 meter för vissa delar. Område 
med utvidgat strandskydd ändrades år 2015. Det 
nya beslutet innebär att en mindre del omfattas av 
det utvidgade strandskyddet inom planområdet än 
tidigare.

Skyddade arter

Dispens för arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen kan behöva sökas.

Biotopskydd

Åkerholmar mindre än 5 hektar och vattendrag i 
omgivande jordbruksmark omfattas av generellt 
biotopskydd (7 kap 11 § MB). Dispens för 
biotopskyddet behöver sökas från Länsstyrelsen om 
åtgärder kommer behöva utföras där.

Förorenad mark    
Anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 10 kapitlet i 

Miljöbalken görs till kommunen.

Uppföljning av planens miljöpåverkan
Enligt 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. Såväl den förutsedda som den 
oförutsedda betydande miljöpåverkan ska följas upp.

Förslag på uppföljning

Med tanke på de stora värden som utredningsområdet 
innehåller bör en omfattande uppföljning av påverkan 
på naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och vatten 
göras. Dessutom bör bullerfrågorna följas upp.

Uppföljningsarbetet görs lämpligen inom ramen 
för kommunens tillsynsmyndighet, byggnads- och 
miljöskyddsnämndens löpande verksamhet. En annan 
viktig del av uppföljning skulle kunna hanteras genom 
kommunens arbete med aktualitetsförklaring av 
översiktsplanen vilket sker en gång per mandatperiod.
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Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för fram-
tiden. En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels 
genom att utveckla befintliga miljöer. Dels genom att skapa nya 
stadsdelar som möter framtidens krav på livskvalitet  och hållbarhet. 
Vi ansvarar också för kommunens mark- och exploateringsfrågor samt 
geografisk information för samhällsplaneringen. Med respekt och 
fantasi skapar vi det nya Norrköping tillsammans med våra invånare.
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Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
www.norrkoping.se


