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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att utvidga verksamhetsområdet och möjliggöra 
etablering av nya verksamheter så som utrymmeskrävande lager och 
logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. En uttalad målsättning med detaljplanen är att utforma 
grönområden med positiva värden för området genom att anlägga naturlika 
topografi- och vegetationsridåer kring och inom området. Med hänsyn till 
landskapsbilden och verksamhetens beskaffenhet ska ny bebyggelse 
utformas med en hög arkitektonisk nivå. Området har en nära koppling till 
väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna 
transporter. 

Området är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen för staden. 
Detaljplanen bedöms följa översiktsplanens intentioner. 

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar 
ungefär 60 hektar. Till största delen utgörs planområdet av brukad åkermark 
och en mindre del skogsklädd bergsrygg. Området angränsar till befintligt 
verksamhetsområde som planlades under början av 1990-talet. I nära 
anslutning ligger Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-
talen. Intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med villor 
uppförda under 2000-talets första decennium. Väster om planområdet finns 
en bergtäkt och strax söder om ligger en golfbana. Sökande för 
planuppdraget är enheten exploatering, samhällsbyggnadskontoret, i 
Norrköpings kommun. 
Planens genomförande har bedömts kunna medföra risk för en betydande 
påverkan på miljön och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 
arbetats fram i samband med planarbetet. 

Planläggningen motiveras av att behovet av verksamhetsmark för bland 
annat lager och logistik i kommunen är stort. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 3(65) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................ 4 
1.1 Planhandlingar ................................................................................ 4 
1.2 Planprocessen – en översikt av utökat förfarande .......................... 4 

2. Planens huvuddrag ............................................................... 5 
2.1 Planområdet .................................................................................... 5 
2.2 Planens syfte och bakgrund ............................................................ 6 

3. Tidigare ställningstaganden ................................................ 7 
3.1 Översiktsplanen .............................................................................. 7 
3.2 Riksintresse .................................................................................... 8 
3.3 Strandskydd .................................................................................... 9 
3.4 Övriga områdesskydd ..................................................................... 9 
3.5 Gällande detaljplaner .................................................................... 13 
3.6 Program för planområdet .............................................................. 14 
3.7 Övriga kommunala beslut ............................................................ 14 

4. Planförutsättningar och planförslag ................................. 15 
4.1 Mark- och vattenanvändning ........................................................ 15 
4.2 Bebyggelseområden ..................................................................... 18 
4.3 Natur ............................................................................................. 36 
4.4 Friytor ........................................................................................... 42 
4.5 Gator och trafik ............................................................................ 42 
4.6 Störningar, hälsa och säkerhet ...................................................... 44 
4.7 Teknisk försörjning ...................................................................... 48 

5. Genomförande av detaljplanen .......................................... 54 
5.1 Tidplan .......................................................................................... 54 
5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation ...................... 55 
5.3 Genomförandetid .......................................................................... 56 
5.4 Genomförande inom allmän plats ................................................ 56 
5.5 Genomförande inom kvartersmark ............................................... 57 
5.6 Kommunens marktilldelning ........................................................ 57 
5.7 Mark- och avtalsfrågor ................................................................. 57 
5.8 Tekniska utredningar .................................................................... 57 

6. Genomförandets konsekvenser ........................................ 58 
6.1 Inverkan på miljön ........................................................................ 58 
6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser .................................................. 59 
6.3 Ekonomiska konsekvenser ........................................................... 61 
6.4 Sociala konsekvenser ................................................................... 62 

7. Medverkande ....................................................................... 63 
7.1 Tjänstemän ................................................................................... 63 

Referenser ...................................................................................... 64 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 4(65) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

• Plankarta i skala 1:2000 med bestämmelser och illustrationer 

Till planhandlingarna hör även: 
• Planbeskrivning 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (vid granskning) 
• Granskningsutlåtande (vid antagande) 

 
Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Planprocessen – en översikt av utökat förfarande 
Den aktuella detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Det utökade 
förfarandet ska användas om förslaget till exempel kan leda till en 
betydande miljöpåverkan. 

Figur 1. Planprocessen, Utökat förfarande.  

Planprocessen börjar när en intressent begär en ny eller ändrad detaljplan. 
Intressenten kan till exempel vara en privatperson, ett företag eller 
kommunen själv. Ett planprogram kan göras vid behov av tydligare 
inriktningar för det fortsatta detaljplanearbetet. I denna detaljplan har ett 
planprogram inte bedömts vara nödvändigt då den har stöd i 
översiktsplanen. Planprocessen har därför inletts med framtagandet av en ny 
detaljplan. 

Ett samrådsförslag upprättas och skickas ut för samråd med länsstyrelsen, 
kommunala lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda 
fastighetsägare, kommunala enheter, med flera. Inför samrådet ska 
kommunen kungöra förslaget till detaljplan. Planförslaget bearbetas bland 
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annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden. Förslaget ställs 
sedan ut för granskning. Berörda ska meddelas i förväg om granskningen. 

När granskningstiden är slut kan detaljplanen bearbetas igen innan den 
antas, antingen av samhällsplaneringsnämnden eller kommunfullmäktige. 
För att ha rätt att överklaga den antagna planen måste skriftliga synpunkter 
ha lämnats in till kommunen senast innan granskningstiden gått ut. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Planområdet som omfattar cirka 60 hektar ligger cirka 7 kilometer sydväst 
om centrala Norrköping med en nära koppling till E4. Idag består området 
till största delen av åkermark, vilken arrenderas ut för jordbruksändamål av 
kommunen. Kommunen äger i stort sett all mark inom planområdet.  

Den sydöstra delen utgörs av en skogsklädd bergsrygg. Vid foten på norra 
sidan av bergsryggen finns två kända fornlämningar i form av stensättningar 
som är gravar från järnåldern.  

Planområdet angränsar i väster till befintligt verksamhetsområde som 
planlades för industriellt ändamål under början av 1990-talet. I sydväst 
ansluter planområdet till Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- 
och 1800-talen, intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med 
villor uppförda under 2000-talets första decennium. Nordväst om 
planområdet ligger Borgs ekhagar som är ett Natura 2000- område, och i 
nära anslutning mot norr ligger Glans vattenskyddsområde. Inom 
planområdet finns det kända fornlämningar. 
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Figur 2. Översiktskarta som visar detaljplaneområdet. Foto Norrköpings kommun. 

 
Figur 3. Vyer vid planområdet: Foto ovan till vänster är tagen österut från Skalles väg. Foto ovan till 
höger är vy väster ut med Klinga by och befintligt verksamhetsområde i bakgrunden. Bilden nedan till 
vänster är tagen från skogsbrynet i södra delen av planområdet. Bilden till höger är tagen vid 
Herrebrokärret och till vänster längs trädraden går sträckningen för gamla järnvägsbanken. Foto: 
Norrköpings kommun. 

2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att planlägga ett område för utrymmeskrävande 
lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter som inte ger 
upphov till störande omgivningspåverkan. Detaljplanen bygger på en 
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helhetstanke om ett sammanhållet område där storskaliga, transportberoende 
verksamheter blir granne med nya mindre verksamheter. En uttalad 
målsättning med detaljplanen är att utforma grönområden med positiva 
värden för området genom att anlägga naturlika topografi- och 
vegetationsridåer kring och inom området. Med hänsyn till landskapsbilden 
och verksamhetens beskaffenhet ska ny bebyggelse utformas med en hög 
arkitektonisk nivå i enlighet med ”Arkitekturstaden Norrköping”, 
kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 

Planen omfattar kvartersmark för verksamheter och ny infrastruktur i form 
av huvudgata och lokalgata. Inom planområdet ingår även naturområden, 
parkområden och anläggningar för dagvattendammar.  

Att kunna erbjuda verksamhetsmark i bra lägen är en del av arbetet och ett 
sätt att ge befintliga företag möjlighet att växa inom kommunen och 
samtidigt attrahera nya verksamheter. I takt med att innerstaden förtätas 
ökar också efterfrågan på mark och större lokaler för verksamheter utanför 
staden. Området lämpar sig väl på grund av närheten till både motorväg/E4 
och stadskärnan. 

Ansökan om planbesked har inkommit från enheten exploatering, 
samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun om detaljplaneläggning 
för del av fastigheten Borg 17:6 i Norrköpings kommun. Sökanden önskar 
utreda möjligheten att etablera ett nytt verksamhetsområde i Klinga. Positivt 
planbesked gavs den 20 november 2018. Samhällsplaneringsnämnden 
beslutade den 19 mars 2019 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
ta fram ett planförslag. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1 Översiktsplanen 
Detaljplanen har stöd i Norrköpings kommuns översiktsplan. 

Översiktsplanen för staden antagen av kommunfullmäktige 19 juni 2017, är 
ett dokument som pekar ut hur kommunens mark och vattenområden ska 
användas på lång sikt, planen sträcker sig fram till år 2035. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ger vägledning för kommande 
detaljplanering. 

Detaljplanen ingår i ett större område utpekat i översiktsplanen som 
lämpligt att bygga ut med verksamhetsmark (se figur 4). Det större området 
anses lämpligt för verksamheter som av olika anledningar inte är lämpliga i 
staden. Det kan exempelvis bero på faktorer som lukt, buller eller andra 
störningar som verksamheten ger upphov till. 

Planen är upprättad i enlighet med översiktsplanen och syftar till att 
planlägga för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter, samt 
mindre verksamheter som inte ger upphov till störande 
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omgivningspåverkan. Klinga har funnits utpekat som ett utvecklingsområde 
för verksamhetsmark sedan år 2010 där det fanns med i den gemensamma 
översiktsplanen för Norrköping och Linköping. 

Huvuddelen av det totala området som är utpekat i översiktsplanen är 
skogsmark. Men i den här planen planläggs i huvudsak åkermark, vilket är 
ett nödvändigt steg för att tillgängliggöra resterande skogsområde i sydost 
för fortsatt förlängning av utpekat verksamhetsområde. 

Detaljplanen omfattar även 2 hektar åkermark utanför översiktsplanens 
område i nordväst. Ytan krävs för att lösa dagvattenhanteringen inom 
planområdet. Med tanke på att översiktsplanen är vägledande i sin 
geografiska avgränsning bedöms avvikelsen ligga i linje med 
översiktsplanens syfte. 

Figur 4. Rödfärgat område visar planområdet. Skrafferat område visar utpekat verksamhetsområde i 
översiktsplanen för staden i Norrköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 2017.            
Karta: Norrköpings kommun. 

3.2 Riksintresse 
Planområdet gränsar till fyra riksintressen: väg E4, reservat för Ostlänken, 
kulturmiljövården, Natura-2000 samt berör försvarsmaktens område. 

Inom planområdet sträcker sig Försvarsmaktens riksintresse för Malmens 
flygflottiljsplats samt ett övrigt påverkansområde. Enligt en tidig dialog med 
Försvarsmakten är den preliminära bedömningen att planen inte påverkar 
riksintresset påtagligt. 

Norr om planområdet löper väg E4 med avfart i Klinga trafikplats.  
I anslutning till E4:an ligger Trafikverkets järnvägsreservat för Ostlänkens 
framtida höghastighetsbana. Ostlänken föreslås (enligt samrådsversion 
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daterad 2019-04-08) att förläggas i tunnel under Linköpingsvägen, med 
mynning söder om Klinga. Planförslaget bedöms inte påtagligt försvåra för 
riksintresset vägar och järnvägar. 

Cirka en kilometer norr om planområdet ligger område Himmelstalund-
Leonardsberg-Skälv som är riksintresse för kulturmiljövården. Området 
ligger i en central kulturbygd med lång bebyggelsekontinuitet. Området 
omfattar cirka 300 hällristningslokaler med över 6000 figurer samt boplatser 
från bronsåldern. Gravfält och boplatser från järnåldern anknyter till 
medeltida bytomter. Marken som ska exploateras består idag till största 
delen av åkermark, inverkan på fornlämningsmiljön bedöms som måttlig då 
kulturmiljövärdena berörs ytterst marginellt. Planen bedöms därför inte 
påtagligt skada riksintresse för kulturmiljö.   

Planområdet gränsar även till Borgs ekhagar som är naturreservat och ingår 
i det europeiska nätverket för skyddad natur, Natura-2000. Reservatet ligger 
norr om verksamhetsområdet och består av hagar med gamla ekar och några 
åkerholmar. Kommunen har gjort en bedömning av påverkan på 
eklandskapet från aktuell detaljplan för verksamhetsområde Klinga. 
Detaljplanen bedöms inte ge någon betydande påverkan på riksintresset 
Natura-2000 området, varför en prövning av detaljplanen mot Natura 2000-
bestämmelserna inte bedöms motiverad. Konsekvensen av detaljplanen 
bedöms inte påtagligt skada riksintresse för natur- och kulturvärden. 

3.3 Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

3.4 Övriga områdesskydd 

Vattenskyddsområde 
Planområdet berör Glans vattenskyddsområde. Beslut om 
vattenskyddsområde för Glan togs av länsstyrelsen i juni 2012. 
Vattenskyddsområdet är indelat i en vattentäktszon samt en primär, en 
sekundär och en tertiär skyddszon. Skyddsföreskrifter gäller inom de olika 
zonerna.  

Planen berör ett mindre område av vattenskyddsområdet. I huvudsak 
planläggs det för naturmark där det ges möjlighet att anordna gång- och 
cykelväg där det tidigare varit en banvall samt anlägga en dagvattendamm i 
lågpunkten. Utöver det berörs områden som planläggs som prickad 
verksamhetsmark i den tertiära skyddszonen. Sedan vattenskyddsområdet 
inrättades har en våtmark anlagts i området. Våtmarken fungerar som en 
barriär och ökar skyddet för dricksvattnet. Någon ny klassning av 
vattenskyddsområdet har inte gjorts sedan våtmarken anlades. 
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Biotopskydd 
Bestämmelser om generellt biotopskydd gäller för småbiotoper i 
jordbruksmark som till exempel småvatten inklusive, öppna diken, enligt 
förordningen om ett områdesskydd enligt miljöbalken. Vid Herrebrotippen 
finns dike som bedöms omfattas av biotopskyddet. Detta dike avses lämnas 
orört, eftersom verksamhetsmarkens dagvattenanläggningar planeras som ett 
separat system.  

Jordbruksmark 
Enligt 3 kapitel 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

I översiktsplanen för staden antagen 2017 är planområdet del av ett större 
område på cirka 300 hektar utpekat som lämpligt för verksamheter. Klinga 
har funnits utpekat som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark sedan 
år 2010 där det finns med i den gemensamma översiktsplanen för 
Norrköping och Linköping. Översiktsplanen är inte bindande men den ger 
uttryck för ställningstaganden från både kommun och – genom 
länsstyrelsens granskningsyttrande – staten vad gäller den avsedda 
markanvändningen i kommunen. 

Inom Norrköpings kommun finns idag cirka 35 000 hektar åkermark, planen 
innebär att cirka 40 hektar åkermark tas i anspråk för verksamhetsmark. 
Planområdet utgör cirka 60 hektar av det totala området om cirka 300 hektar 
utpekat i översiktsplanen som verksamhetsområde. Hela det utpekade 
området består framförallt av skogsmark men även en del jordbruksmark. 
Området som denna plan avser består till största delen av jordbruksmark.  
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Figur 5. Illustrationskarta visar kvarvarande jordbruksmark som gränsar till detaljplaneområdet. 
Karta: Norrköpings kommun. 

För detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Där 
bedöms planen innebära måttliga till stora negativa konsekvenser för 
jordbruksmarken. Området har ett högt värde som tätortsnära odlingsmark 
och lokal livsmedels- och djurfodersproduktion vilka går förlorade genom 
detaljplanens utbyggnad. Planen hindrar inte att resterande åkerareal brukas 
rationellt. 
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Ställningstagande om jordbruksmark finns i kommunens översiktsplan för 
staden, antagen 2017: 

”Norrköpings kommun växer och det behövs mer plats för bostäder och 
verksamheter. Norrköping ska klara balansen mellan å ena sidan behovet av 
mer mark för bostäder och verksamheter och å andra sidan 
norrköpingsbornas närhet till natur- och friluftsliv samt utrymme för de 
gröna näringarna. Brukningsvärd jordbruksmark och värdefull skogsmark 
kan prövas för exploatering i sista hand.” 

Vidare anger översiktsplanen: 

”Vid planläggning av mark- och vattenområden för ny bebyggelse ska 
lokaliseringar med god tillgänglighet till kollektivtrafik, gång- och 
cykelväg, kommunalt vatten och avlopp, bredband och annan infrastruktur 
eftersträvas.” 

Att området ligger nära väg E4 är en förutsättning för transportintensiva 
verksamheter som lager och logistik. Att kraftsamla bebyggelse inom 
utvalda områden och samlokalisera denna typ av 
verksamhet till ett redan utvecklat verksamhetsområde är att 
betrakta som god resurshushållning, och kan väga upp de negativa 
konsekvenserna som ett ianspråktagande av jordbruksmark medför. 
Kommunen gör därför bedömningen att de negativa konsekvenserna av att 
ianspråkta jordbruksmark bedöms som måttliga i ett lokalt perspektiv. I ett 
regionalt perspektiv bedöms de negativa konsekvenserna som små. 

Alternativ placering  
Behovet av större, sammanhängande, markytor som möjliggöra etablering 
av exempelvis större lager- och logistikbyggnader eller etablering av 
datacenter har förstärkts under senare år. Förfrågningarna har ökat kraftigt 
eftersom vikten av en effektiv logistik och närhet till större städer speglar 
det ökade behovet av transporter. Då etableringarna innebär väldigt mycket 
transporter är närheten och möjligheten att utnyttja större vägar väldigt 
viktigt för att minska miljöbelastningen och närhet till E4 är en viktig 
funktion i etableringen. I Norrköping pågår även arbete med en ny 
detaljplan på Malmölandet strax norr om tätorten för liknande etablering. 
Marken kommer främst att erbjudas till företag som har ett behov av, minst 
två av funktionerna väg, järnväg eller hamn. I övrigt står Norrköpings 
kommun utan större etableringsområden på 15-25 hektar som kan tillgodose 
angöring och vägar för tung trafik. 

 
I anslutning till trafikplats Klinga finns andra områden utpekade. Inget av 
dessa är tillräckligt stora och ligger till stor del även inom riksintresse för 
Ostlänken. 

Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla är i gång. I anslutning till 
den nya avfarten planerar kommunen även där för ett nytt 
verksamhetsområde. 

Rev 
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Efterfrågan på nya tomter för verksamhetsetableringar är stort i Norrköping. 
Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter överstiger 
sammantaget de planerade tomterna på Malmölandet, Klinga och vid avfart 
Bråvalla. Kommunen kommer därför de närmaste åren utveckla fler 
verksamhetsområden som är utpekade i översiktsplanen. En del av dessa är i 
skogsmark men där krävs förberedande arbeten gällande bland annat 
markförvärv och betydande infrastrukturutbyggnader så dessa områden 
planeras att öppnas först om fyra till fem år. 

Samtliga verksamhetsområden som kommunen planerar att utveckla följer 
översiktsplanen för staden från 2017. 

Sammantaget har Norrköpings kommun gjort bedömningen att pröva ändrad 
markanvändning i enlighet med vad som i översiktsplanen för staden pekats 
ut som lämpligt verksamhetsområde. Med ovanstående som stöd, bör 
avvägningen mellan olika intressen och exploateringsmöjligheten ske till 
förmån för etablering av nytt verksamhetsområde. Prövningen sker genom 
upprättande av detaljplan. 

3.5 Gällande detaljplaner 
I nordvästra delen av planområdet berörs detaljplanen för Klinga som 
medger industri, handel och kontor, ej livsmedel. Detaljplanen vann laga 
kraft 1991 och genomförandetiden har gått ut. Verksamhetsområdet har 
fyllts på med verksamheter sedan 2010 och idag finns så gott som inga 
lediga tomter kvar. 

 
Figur 6. Detaljplan för Klinga arbetsområde Borg 17:6 inom Borg i Norrköpings kommun. Karta: 
Norrköpings kommun. 
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3.6 Program för planområdet 
Planarbetet har inte föregåtts av något planprogram eftersom detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen för staden Norrköpings kommun 
2017. 

3.7 Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 
Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) gav ett 
positivt planbesked den 20 november 2018. 

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslutade 
den 19 mars 2019 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett 
förslag till detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom 
Borg i Norrköpings kommun. 

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering  
Den 30 april 2019 beslutade Norrköpings kommun och Nodra AB, att anta 
den nya riktlinje för dagvattenhantering som baseras på den politiska 
riktlinjen för dagvatten, fastställd av kommunfullmäktige den 28 januari 
2019. 

Den nya riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar 
dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska 
även öka medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför 
kommunen kan bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den nya 
riktlinjen ska dessutom fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från 
planering och byggande till förvaltning och drift. 

Riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad – Arkitekturstaden 
Norrköping 
Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktiga om att anta 
Arkitekturstaden Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för 
arkitektur och stadsbyggnad. Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnads-
processens alla skeden – från tidig idé till färdig byggnad eller plats. 
Riktlinjen består av sju strategier och dessa ska efterföljas vid all form av 
byggnation som påverkar stadsbilden och stadsrummet. 

Riktlinje för parkering i Norrköpings kommun  
Riktlinjer för parkering, antagen av kommunfullmäktige den 27 februari 
2017,  reglerar hur mycket parkering som en fastighetsägare eller 
verksamhetsägare måste bygga. Riktlinjerna gäller både cykel- och 
bilparkering och ersätter den tidigare parkeringsnormen från 1983. 
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Riktlinjer för parkering ska vara flexibla och möjliggöra alternativa 
parkeringslösningar vid framtida byggnation. På så sätt tvingas inte onödigt 
mycket bilparkering fram i centrala lägen där konkurrensen om marken är 
som störst. Eftersom parkeringsplatser för bil kostar mycket att anlägga och 
drifta förväntas de nya riktlinjerna bidra till kostnadsbesparingar för 
fastighetsägare och övriga berörda. 

4. Planförutsättningar och planförslag 

4.1 Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 
Planområdet utgörs idag till stora delar av flack åkermark och ett kuperat 
skogsområde i sydöstra delen. Inom planområdet finns två 
ekonomibyggnader från tidigt 1900-tal, utöver dessa byggnader är 
planområdet obebyggt. I direkt anslutning nordväst om planområdet ligger 
ett befintligt verksamhetsområde med ett tiotal mindre verksamheter. I 
sydväst gränsar planområdet till Klinga gård, som är q-märkt samt ett 
mindre bostadsområde med villor uppförda under 2000-talets första 
decennium. Längs med Alsätersvägen österut ligger en handfull villor från 
början av 2000-talet. Nära intill, norr om planområdet finns 
markavvattningsföretag - Herrebrokärrens invallningsföretag och 
efterföljande våtmark som idag renar lakvatten, jordbruksvatten och 
dagvatten från staden. 
 

 
Figur 7. Drönarbild mot öster med åkermark och del av den tidigare järnvägsbankens sträckning samt 
Herrebrotippen nordost om planområdet. Till höger i bilden syns delar av skogsområdet. Foto: 
Norrköpings kommun. 
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Figur 8. Vy från skogsbrynsvägen i södra delen av planområdet. I bakgrunden syns Klinga 
verksamhetsområde, de två ekonomibyggnaderna och Borg ekhagar. Till höger i bilden syns del av 
Herrebrotippen och trädridån som går längs med gamla järnvägsbanken. Foto: Norrköpings kommun. 

Föreslagen användning 
Detaljplanen föreslår exploatering av åkermarken för att utvidga och 
möjliggöra etablering för verksamhetsområde på cirka 32 hektar. 

 
Figur 9. Bilden visar plankartan draperad på ett flygfoto över området. Illustration: Norrköpings 
kommun. 

Kvartersmark 
Detaljplanen medger flexibilitet i placering och storlek av tillkommande 
bebyggelse inom ramen för den gatustruktur som skapas, exploateringsgrad 
och tillåten största fastighet eftersom framtida verksamheter inte är kända 
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idag. Planen föreslår, i den västra delen som gränsar till befintligt 
verksamhetsområde, blandade verksamheter med bestämmelsen Z1 
(verksamheter med begränsad omgivningspåverkan utom handel med 
skrymmande varor). Användningen Z är bred och innehåller olika typer av 
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Där ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. I användningen 
ingår till exempel bilprovning, fordonsservice eller liknande. Ingår gör även 
verksamheter med behov av lokaler för material eller utrustning så som el- 
och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära tjänster.  

Handel med varor som produceras inom området ingår i användningen. 
Skrymmande handel ingår i bestämmelsen. Sådan kräver dock 
markparkering i en omfattning som kommunen bedömer inte är lämplig i 
området. Därför anges bestämmelsen Z1. 

I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som parkering 
och kontor. 

Inom delar av planområdet tillåts även verksamheter av mer publika inslag 
och gör det möjligt att etablera exempelvis en lunchrestaurang och 
samlingslokal. På plankartan får det bestämmelsen C1Z1 – restaurang, 
samlingslokal, kiosk. Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, ej 
handel med skrymmande varor. I planområdets östra del planläggs för i 
huvudsak för utrymmeskrävande lager- och logistikverksamheter med 
bestämmelsen J1 Lager, logistik i plankartan.  

E- teknisk anläggning – exempelvis transformatorstation, 
spillvattenpumpstation eller tryckstegringsstation. 

Allmän platsmark 
I planområdets sydvästra del planläggs ytor för park och natur. Syftet med 
dessa grönområden är att tillskapa ett respektavstånd till befintliga 
villatomter samt möjliggöra en landskapsvall. Vallen anläggs i syfte att 
visuellt avgränsa verksamhetsområdet från befintlig villabebyggelse. 
Utformningen planeras variera i topografi och växtlighet. 

Skalles väg förlängs inom planområdet. Parallellt med den förläggs en ny 
lokalgata i väster. Mellan Skalles väg och Alsätersvägen möjliggörs för en 
ny anslutningsväg genom skogen. 

Längs med förlängningen av huvudgatan Skalles väg, samt parallell 
lokalgata planteras träd. Inom planområdet planeras i huvudsak för ett öppet 
dagvattensystem. Längs vägen anläggs gräsbeklädda diken vars syfte är att 
fördröja dagvatten. Befintligt skogsområde i södra delen bevaras som natur 
samt de naturområden i varierande form som finns omkring planområdet. 
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På plankartan 
markanvändning  

 

4.2 Bebyggelseområden 

Övergripande stadsbyggnadsidé 

Förutsättningar 
Planen angränsar i väster till ett befintligt verksamhetsområde som 
planlades för industriellt ändamål under början av 1990-talet. 
Genomförandetiden för den planen har gått ut. Inom den befintliga 
detaljplanen finns idag ett flertal verksamheter på båda sidor om 
Linköpingsvägen. Några av byggnaderna i området öster om 
Linköpingsvägen är nyligen uppförda och fler är planerade att byggas på de 
fastigheter som är sålda. Söder om verksamhetsområdet ligger Klinga gård 
med en herrgårdsliknande bebyggelse. Marken framför gården har planlagts 
som park i de tidigare planerna från början 1990-talet.  

Planområdet angränsar i sydvästra delen till detaljplanelagt område med 
villor uppförda under början 2000-talets första decennium och i nära 
anslutning till Klinga gård som är q-märkt och därmed skyddad genom plan- 
och bygglagen (PBL). 

I nära anslutning ligger även naturreservatet Borgs ekhagar som är ett natura 
2000-område. På södra sidan av skogsryggen ligger Klinga golfklubb och 
där pågår även byggandet av ett nytt bostadsområde med villor, parhus och 
radhus. 

HUVUDGATA Trafik mellan områden. 
LOKALGATA Lokal trafik. 
PARK Anlagd park. 
NATUR Naturområde. 
E1 Tekniska anläggningar, exempelvis transformatorstation,    
                                             spillvattenpumpstation och tryckstegringsstation. 
E2 Dagvattendamm och/eller utjämningsyta för dagvatten. 

J1 Lager, logistik. 
Z1 Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, ej handel  
 med skrymmande varor. 
C1Z1 Restaurang, samlingslokal, kiosk. Verksamheter  
 med begränsad omgivningspåverkan, ej handel med  
 skrymmande varor. 
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Figur 10. Drönarbild mot norr med befintlig bebyggelse, Borgs ekhagar och i bakgrunden 
Herrebrokärrets våtmarksområde. Foto: Norrköpings kommun. 

Figur 11. Drönarbild över befintligt verksamhetsområde. Foto: Norrköpings kommun. 
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Figur 12. Drönarbild över skogsområde och de handfull villor från början av 2000-talet som ligger på 
sluttningen mor Alsätervägen. Till vänster i övre delen av bilden syns del av Herrebrotippen. 
Foto: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Den övergripande stadsbyggnadsidén är att komplettera och utvidga 
befintligt verksamhetsområde i anslutning till E4 och trafikplats Klinga. 
Planen bygger på en helhetstanke om ett sammanhållet område där 
storskaliga, transportberoende verksamheter blir granne med nya mindre 
verksamheter. Området kopplas samman med det befintliga 
verksamhetsområdet och samlas kring en central huvudgata och en mindre 
lokalgata genom västra delen av verksamhetsområdet. Inom området 
planeras även för utbyggnad av cykelvägsnätet som kan länkas samman 
med viktiga gång- och cykelstråk in till centrala Norrköping.  

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 

Förutsättningar 
Befintligt industriområde är bebyggt med tillverknings- och lagerbyggnader.  
Bebyggelsens karaktär varierar till viss del vad det gäller placering, storlek 
och höjd. Den tillåtna byggnadshöjden inom befintligt planområde är 12 
meter. Fasadfärger på befintliga byggnader går i huvudsak i mörka grå och 
svarta toner. I fasadmaterialen återfinns både plåt och trä. Takformer inom 
industriområdet är sadeltak, pulpettak och flackt tak. De enda byggnaderna 
som idag finns inom planområdet är två ekonomibyggnader från början av 
1900-talet. 

Byggnaderna som ligger något avskilt från Klinga har sadeltak i plåt och 
tidstypiskt rödfärgad panel. Söder om planområdet ligger bostadshus 
uppförda under 2000-talets första decennium. Bebyggelsen har anpassats till 
den rådande kulturmiljön i färgsättning, skala och materialval. Med enstaka 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 21(65) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

undantag har husen rödfärgade/rödmålade stående träpanel, vitmålade 
detaljer och sadeltak belagda med tegel eller tegelfärgade betongpannor. 

 
Figur 13. I bilden syns de två rödmålade ekonomibyggnaderna, bebyggelsen i Klinga i by samt två 
byggnader inom befintligt verksamhetsområde. Foto: Norrköpings kommun.  

Figur 14. Drönarbild över Klinga verksamhetsområde intill Linköpingsvägen med Klinga by i 
bakgrunden. Foto: Norrköpings kommun. 
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Figur 15. Bilden visar verksamhetsbyggnad med träfasad i närområdet. I bakgrunden syns Borgs 
ekhagar. Foto: Norrköpings kommun. 

 
Figur 16. Till vänster i bilden är de två ekonomibyggnaderna från tidigt 1900-tal som ligger inom 
detaljplaneområdet. I bakgrunden syns två av villorna i Klinga by och till höger en 
verksamhetsbyggand inom angränsande planområde. Foto: Norrköpings kommun. 

Förändringar 
Detaljplanen fullt utbyggt kommer ha en betydande påverkan på 
landskapsbilden. Bebyggelsen som planen medger innebär att de 
långsträckta vyerna delvis bryts. Marken som idag utgörs av åkermark blir 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 23(65) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

inom området mestadels hårdgjord, exempelvis då asfalterade ytor 
tillkommer. 

Landskapet innehåller också framträdande element som den skogsklädda 
höjdryggen som bidrar till områdets karaktär. Delar av den skogsklädda 
ryggen bevaras i detaljplanen.  

Försiktighetsåtgärder och noggrann anpassning och utformning av 
bebyggelsen är av stor vikt för att minska den negativa påverkan. 
Skyddsåtgärder vidtas och gestaltningen av grönområden närmast 
bostadsbebyggelsen fastslås och säkerställs i plankartan. Ny bebyggelse ska 
placeras 4 meter från gräns mot parkområde med syfte att uppnå tystare sida 
och ytan inte används som parkering.  

Planen bygger på idén om att bevara vissa viktiga siktlinjer och utblickar i 
landskapet genom att utnyttja områdets topografi och bevara naturliga 
skogshöjder och styra placering och skala av bebyggelsen i vissa områden. 
För de stora lager- och logistikfastigheterna är målet att utnyttja områdets 
topografi för att mildra större byggnaders dominans i landskapet.                     

I plankartan regleras tillåten höjd på ny bebyggelse och fastigheternas 
storlek. I den västra delen norr om Klinga by tillåts en högsta byggnadshöjd 
på 12 meter. Fastighetsstorlek regleras i plankartan med mindre fastigheter i 
södra delen närmast mot Klinga by och ökar i en stigande skala norrut. För 
att minska den visuella påverkan som ny verksamhetsbebyggelse norr om 
Klinga by medför, anläggs en landskapsvall (se figur 26 och 27). 
Landskapsvallen får funktionen som visuell avskärmning mellan befintliga 
villor och ny bebyggelse i verksamhetsområdet. 

Riktlinjer för utformning av kommande byggnader och yttre miljö i 
Klinga verksamhetsområde 
Dessa riktlinjer är upprättade i samråd med stadsarkitekt på Norrköpings 
kommun. Ny bebyggelse i Klinga verksamhetsområde ska hålla en hög 
arkitektonisk nivå och utformas med en tydlig identitet, estetiskt hållbart 
och miljö- och klimatmässigt bra, samt ge en god helhetsverkan för 
området. Samråd om byggnadens utformning ska ske med stadsarkitekt och 
godkännas skriftligen av stadsarkitekten innan bygglov beviljas.  

Ny byggnation inom planområdet ska följa Norrköpings kommuns riktlinjer 
för arkitektur och stadsbyggnad Arkitekturstaden Norrköping, antagen av 
kommunfullmäktige 27 augusti 2018. 

Variation i fasaduttryck 
För att byggnaderna inte ska upplevas alltför storskaliga och slutna 
föreskriver plankartan med bestämmelsen f2 variation i fasaduttryck. 
Byggnader ska ges en medveten gestaltning, där färgsättning, 
fönsterplacering, detaljer och material bidrar till att skapa en varierad 
arkitektur. Ny bebyggelse kan utföras med olika fasad och takmaterial. Hela 
eller delar av byggnader kan med fördel utföras i exempelvis trä. Exempel 
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på hur variation i fasaduttryck kan se ut visar  
figur 17 - 22. 

I verksamhetsområdet intill parkmark i sydväst ställs krav på att ny 
bebyggelse ska utföras i träfasad.  

För samtliga fastigheter ska samordning ske så att till exempel inhägnader 
och byggnader bildar en harmonisk helhet. Stängsel ska vara genomsiktligt 
för att få en öppen och genomblickbar stadsbild. 

Taken ska utformas med anpassning till jordbrukslandskapets 
ekonomibyggnader, respektive byggnader för kontors- och småindustri, 
genom sadeltak eller flacka tak. Sadeltaken kan varieras i antal, lutning och 
karaktär.  

Skyltar ska utföras som en integrerad del av fasaden och den arkitektoniska 
utformningen, antingen genom målning, eller med fristående bokstäver och 
figurer mot fasad. De ska placeras och utformas med hänsyn till sin 
omgivning och på ett medvetet sätt samordnas inom området i samband med 
bygglovsprövning. Norrköpings kommun har riktlinjer för utformning och 
placering av skyltar antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden  
2019-02-13, § 21. 

Grönska  
Gröna ytor inom fastigheten ska sparas eller nyläggas. De gröna ytorna 
bidrar till ett jämnare och behagligare klimat genom att träd och vegetation 
sänker stoftnivån i luften, binder damm och minskar temperaturen. Området 
blir behagligare att vistas i och får en fin inramning. För exempel på grön 
fasad se figur 19. 

Bildexempel 
Nedan visas några exempel på byggnader med en karaktär som passar väl in 
i området och som ska fungera som inspiration vid utformning av ny 
bebyggelse. 
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Figur 17. Bilden visar en industribyggnad i Kastrup. En länga med sadeltak, olika volymer och 
fönster som varieras för att skapa ett mer spännande intryck. Källa G&B Fönster. 

 
Figur 18. Bilden visar Vattenfabriken i Falun. Det är en nyttobyggnad med ett formspråk som talar 
med såväl jordbrukets nyttobyggnader som småindustri. Dels genom att bygganden är en avlång 
länga, röd träfasad och sadeltak. Dels genom volymer, fönster och tak som varierar med de olika 
invändiga funktionerna i bygganden, vilket skapar ett funktionellt med också lekfullt intryck. Foto: 
www.white.se.   

http://www.white.se/
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Figur 19. Bilden till vänster visar del av fasad på P-huset Fullriggaren i Malmö. En cirka 500 
kvadratmeter grön fasad bidrar med grönska i området, växterna neutraliserar koldioxidutsläpp och 
binder partiklar i luften. Bilden till höger visar grön fasad på Trinity Business School i Dublin. Gröna 
fasader planteras i marken med växter som sedan klättrar vertikalt upp längs fasaden. Foto till höger: 
www.fojab.se. Foto till vänster: www.universitytimes.ie. 

 
Figur 20. Bilden visar apoteksbolagets lagerbyggnad i Falun. Byggnaden är ett bra exempel på hur en 
lagerbyggnad kan göras transparent. Foton Petterson Rudberg Architecture & Design. 

http://www.fojab.se/
http://www.universitytimes.ie/
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Figur 21. Bilden visar del av Stadiums centrallager i Norrköping. Byggnadens nedre fasad går i en 
ljusare kulör som gör att fasaden bryts upp. Foto: Norrköpings kommun.  

Figur 22. Bilden visar Åby Arena som ligger i Åby norr om Norrköping. Byggnadens nedre fasad går 
i en ljusare kulör som gör att fasaden bryts upp. Foto: Google maps. 
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På plankartan 

 
Figur 23. Illustrationskarta som visar högsta möjliga exploatering inom området. I illustrationen visas 
en förenklad form och placering av byggnader.  

 

Kulturmiljö 

Förutsättningar 
Huvuddelen av planområdet utgörs av åkermark i ett sammanhängande fält. 
Planområdets sydöstra del utgörs av en skogbevuxen kuperad bergsrygg. 
Direkt nordväst om planområdet ligger Klinga gård med samlad bebyggelse 
från 1700- och 1800-talen. Två tillhörande ekonomibyggnader från början 
av 1800-talen ligger inom planområdet. 

p1 Byggnad ska placeras 4,0 meter från gräns mot parkområde i sydväst. Ingen 
skyltning mot park tillåts. 

p2  Ekonomibyggnadernas placering och inbördes relation ska bibehållas. Se 
planbeskrivning sida 33.  

f1 Ny bebyggelse mot parkområde i sydväst ska utföras med träfasader. 

f2 Variation i fasaduttryck. Se planbeskrivning avsnitt 4.2. 

n3 15 procent av fastighetsytan ska vara genomsläpplig och ska bestå av grönyta med 
gräs, plantering för grön fasad, planteringsytor och träd i fria former. Se 
planbeskrivning avsnitt 4.2. 

 Högsta totalhöjd för byggnad i meter. Mindre tekniska delar får finnas utöver 
angiven högsta totalhöjd med maximalt 3,0 meter. 

 Högsta byggnadshöjd i meter.  
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De äldsta spåren efter bebyggelse i Klinga är från 300-500-talet e.Kr. Under 
järnåldern begravde de sina döda på de gravfält som ligger på höjderna vid 
Herrebrokärret, närmare Borgs kyrka. På gravfälten växer bland annat 
värdefulla ekar. Det öppna landskapet är en kvalitet då det ger möjligheten 
till långa vyer och siktlinjer. Det är också en förutsättning för att 
kulturmiljövärden i området ska vara avläsbara och kunna urskiljas. 
Landskapet innehåller också framträdande element som den skogsklädda 
höjdryggen som bidrar till områdets karaktär. 

Sedan år 1906 korsades vägen av järnvägssträckningen mellan Finspång – 
Kimstad – Norrköping. Söder om korsningen uppfördes Klinga station med 
expeditions- och väntsalsbyggnad. Person- och godstrafiken lades ner 1962-
63. Järnvägssträckningen hade en närmast öst-västlig orientering genom 
planområdet. Rälsen revs upp 1963 och rester efter järnvägsbanken kan 
återses invid stationsbyggnaden som idag utgör ett bostadshus (se figur 25 
och figur 14 i miljökonsekvensbeskrivningen). 

Figur 24. Häradskartan från 1869-77 visar Klingas omgivande trädgård indelad i kvarter, allékantade 
vägar och hur torpbebyggelsen låg utmed skogsdungen. Bild. Rikets allmänna kartverk (RAK): Akt 
J112-55-20. Häradsekonomiska kartan. Bladet Lövstad 1868-77. 
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Figur 25. Utdrag ur Ekonomiska kartan från 1940-talet visar järnvägens dragning genom området. 
Kulturhistoriskt planeringsunderlag - Del av fastigheten Borg 17:6 med närområde Norrköpings 
kommun, Borgs socken, s. 21. Bild. Rikets allmänna kartverk (RAK) Ekonomiska kartan. 8G8d Borg. 
1948.  

Förändring 
Norrköpings kommun har låtit ta fram ett kulturhistoriskt 
planeringsunderlag - Del av fastigheten Borg 17:6 med närområde 
Norrköpings kommun, Borgs socken. I planeringsunderlaget finns framtaget 
en konsekvensanalys och rekommendationer för hur förändring i området 
kan balanseras med kompensationsåtgärder som förstärker de 
kulturhistoriska värdena. 

I planeringsunderlaget beskrivs delar av landskapet som väsentliga för 
läsbarheten av kulturmiljön i området. Ett sådant område är den skogsklädda 
moränhöjden i södra delen av planområdet som planläggs som natur. Den 
skogsklädda höjden beskrivs som en rumsavbildande och avskiljande 
höjdrygg i landskapet som utgör en naturlig visuell barriär som bevaras i 
planen. 

Huvudmotivet med parkområdet, som medges i angränsande detaljplaner tas 
även med som målsättning i denna plan. Området som angränsar till 
befintligt bostadsområde planläggs som natur. Det blir en fortsättning av de 
allmänna park- och naturområde som finns i angränsande detaljplaner. 
Syftet är att säkerställa ett respektavstånd mellan det planerade 
verksamhetsområdet och bostäderna samt den bebyggelse som utgör den 
samlade kulturmiljön för Klinga by. 

För att minska den visuella påverkan som ny verksamhetsbebyggelse norr 
om Klinga by medför, anläggs en landskapsvall (se figur 26 och 27). 
Illustrationen i figur 26 är framtagen av Tyréns.  
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På plankartan 

Landskapsvallen är tänkt att fungera som en visuell avskärmning mellan 
befintliga villor och ny bebyggelse i verksamhetsområdet. Den planeras 
bestå av naturligt formade kullar med variation i höjd, bredd och lutning. 
Vallen är en kompensation för den förändring av landskapsbilden som 
verksamhetsområdet medför. Höjd och utformning av landskapsvall 
kommer att studeras vidare i detaljprojekteringen av området.  

 

Figur 26. Illustrationsplan som visar översiktlig placering, utbredning och utformning av 
landskapsvallen. Illustration Tyréns 2019.  

n₁ Landskapsvall med varierad topografi och trädplantering ska finnas. 
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Figur 27. Illustrationsbild som visar natur och parkområde med landskapsvall och 
verksamhetsområde i bakgrunden. Till vänster i illustrationen syns de två befintliga 
ekonomibyggnaderna. Illustration Norrköpings kommun. 

Planen bygger på en tanke om att låta påvisade siktlinjer och utblickar i 
landskapet bevaras i viss mån genom att naturliga skogshöjder behålls och 
byggnader placeras med landskapets skala i åtanke. För de stora lager- och 
logistikfastigheterna i östra delen av planområdet är målet att utnyttja 
områdets topografi för att mildra större byggnaders dominans i landskapet.  

 
Figur 28. Den sammanhållna miljön med Klinga gård, torparplatserna och stationsbyggnaden har högt 
kulturhistoriskt värde och är känsliga för avläsbarheten och förståelsen för landskapets utveckling 
från järnåldern fram till idag. Kulturhistoriskt planeringsunderlag - Del av fastigheten Borg 17:6 med 
närområde Norrköpings kommun, Borgs socken, s.11. Bild: Arkeologerna. 

Längs den tidigare järnvägsbankens sträckning planeras för en ny gång- och 
cykelväg. Genom att anlägga ny gång- och cykelväg längs den tidigare 
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järnvägens sträckning blir de historiska strukturerna läsbara i landskapet. 
Placering av gång- och cykelväg genom området stärker även siktlinjer 
genom området. Där gång- och cykelvägen ansluter till planområdet 
planläggs ett grönstråk i en separat sträckning som även kan utgöra 
rörelsestråk för djur. När vegetationen växt till sig bidrar den till att minska 
den visuella dominansen av byggnader i identifierade siktlinjer. I plankartan 
säkerställs bevarandet av en värdefull ek i norra skogsbrynet (se figur 33).  

Figur 29. De två befintliga ekonomibyggnaderna från tidigt 1900-tal. Foto: Norrköpings kommun. 

Figur 30. Övergripande gestaltningsidé för planområdet. Illustration Tyréns 2019.  
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På plankartan 

Längs med del av huvudgatan Skalles väg, samt en parallell 
lokalgata/industrigata i västra delen, planteras träd i rad mellan vägbana och 
gång- och cykelväg. Med trädraden förstärks de kulturhistoriska värdena.  

Inom planområdet finns två äldre ekonomibyggnader (se figur 29). 
Byggnaderna visar på områdets lantbrukshistoriska utveckling under 1900-
talet. De har tidstypisk utformning avseende volym och material med 
träfasader målade med traditionell röd slamfärg samt plåtklädda sadeltak. 
Byggnaderna är uppförda under 1900-talets början då en järnvägsdragning 
med stationsläge vid Klinga gjorde att Klinga gård utvecklades expansivt. 
Genom att bevara byggnaderna och integrera dem i det nya 
verksamhetsområdet förtydligas platsen utveckling över tid. Byggnaderna 
ger en historisk dimension och en pedagogisk koppling skapas till områdets 
tidigare karaktär och funktion inom jordbruk.  

 

Fornlämningar 
På uppdrag/initiativ av Norrköpings kommun har en arkeologisk utredning 
genomförts, där ambitionsnivå och metodval omfattar en utredning, etapp 1, 
enligt 2 kapitel 11 § kulturmiljölagen. 

Utredningen identifierade möjlig förekomst av tidigare okända 
fornlämningar. Två objekt som kan vara lämningar från en tidig boplats 
behöver utredas vidare eftersom de berörs av den föreslagna vägkopplingen 
mellan Alsätersvägen och Skalles väg.  

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittar man 
något som kan vara en fornlämning ska man ta kontakt med länsstyrelsen. 

Övriga fornlämningar som påträffats ligger inom område som planläggs 
som natur. 

q Kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader som omfattas av 
förvanskningsförbud enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kapitel 17 §. 

r Ekonomibyggnader får inte rivas. 
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Figur 31. De röda prickarna i kartan visar sedan tidigare kända lämningar och nya som påträffats vid 
inventering utförd under våren 2019. Vid utredningen påträffades inom planområdet stensättningar i 
norra skogsbrynet. Bild: Arkeologerna. 

Närområdets innehåll 

Förutsättningar 
Klinga verksamhetsområde ligger cirka 7 kilometer från centrala 
Norrköping. Idag finns i närområdet bostäder, en golfklubb och det 
intilliggande Klingas verksamhetsområde. I närheten av golfklubben pågår 
byggnation av ett nytt bostadsområde, Klinga park med villor, kedjehus och 
radhus. Vid Klinga trafikplats i anslutning till E4 finns en 
snabbmatsrestaurang. 

Förändringar 
Denna detaljplan kommer inte tillskapa ny kommunal service. 
Genomförandet bedöms heller inte ge upphov till ökat behov av kommunal 
service.  

Kommersiell service 
Centralt ges plats för att restauranger, verksamheter och närservice ska 
kunna etablera sig i området. 

Arbetsplatser 
Detaljplanen medger att nya verksamheter kan etablera sig. Detta skapar 
förutom arbetstillfällen, nya möjligheter för större verksamheter att etablera 
sig, vilket är angeläget för Norrköpings kommun. Även mindre 
verksamheter ges plats inom planområdet. På detta sätt kan Klinga 
verksamhetsområde ge plats för en stor variation av verksamhetstyper och 
storlekar vilket gynnar ett hållbart och mångfacetterat verksamhetsområde. 
Klinga verksamhetsområde är primärt ett område med arbetsplatser. 
Befintlig detaljplan från 1991 medger industri, handel och kontor, ej 
livsmedel. Idag finns det 80-100 anställda inom olika branscher i Klinga 
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verksamhetsområde. Enligt uppgifter från intressent som vill bygga lager 
och logistik i östra delen förväntas den första etappen kunna ge 
uppskattningsvis 250 nya jobb.  

Tillgänglighet 
I dagsläget utgörs detaljplaneområdet i huvudsak av flack åkermark med ett 
kuperat skogsområde i södra delen. Större delen av området saknar idag ytor 
för fotgängare och cyklister. Inom planområdet sträcker sig en åkerväg 
längs med skogsbrynets norra brynzon. Det finns även en åkerväg som går 
tvärs genom del av planområdet och länkar Klinga By med Norrköpings 
södra stadsdelar. 

Med detaljplanen förblir marken i verksamhetsområdet relativt flack, vilket 
är fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt. Nya gång- och cykelvägar 
planeras genom området och kopplar ihop befintliga vägar i närområdet. 
Utbyggnaden främjar rörelse i området samt förbättrar förbindelserna till 
övriga gång- och cykelnätet i kommunen. 

Behovet av ytterligare förbättringar av kollektivtrafikförsörjning till Klinga 
blir aktuellt när området byggs ut. Parkeringsytor, gator och byggnader ska 
uppföras så att en god tillgänglighet enligt Boverkets byggregler, BBR 
säkerställs. Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 § ska nya byggnader vara 
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Ny bebyggelse ska följa kommunens krav på 
tillgänglighetsanpassning samt föreskrifter och allmänna råd om utformning 
av byggnader som finns i Boverkets byggregler. Utemiljöer ska utformas 
enligt kommunens riktlinjer. 

4.3 Natur 

Mark och vegetation 
Huvuddelen av planområdet utgörs av brukad åkermark som är del av ett 
större sammanhängande område av åkermark. Marken utarrenderas av 
Norrköpings kommun. Åkermarksområdet inom detaljplanen ligger cirka 25 
meter över havet. Planområdets sydöstra del utgörs av låglänt mark 
nedanför ett höglänt skogsklätt hällmarksområde där bergsryggen i de 
högsta delarna reser sig 59 meter över havet (se figur 32). 
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Figur 32. Orangea området markerar planområdet. Kartutdrag från kommunens databas som visar 
höjdkurvor i området. Bild: Norrköpings kommun.   

Verksamhetsområdet är lokaliserat på åkermark samt tangerar till 
skogsmark i södra delen och Herrebrotippen i norra delen. Den 
skogbeklädda ytan i sydöstra delen kommer i viss utsträckning att 
exploateras och planläggas för väg. 

En översiktlig naturvärdesinventering av skogsområdet söder om 
planområdet gjordes 2013. Inventeringen framhåller naturvärden knutna till 
gamla barrträd, död ved och lodytor mot norr. En kompletterad inventering 
av skogsbrynet har gjorts av kommunekologen under 2019. Av 
inventeringen framgår att brynzonen är tämligen öppen, nyligen gallrad och 
domineras i den västra delen av en smal zon med unga och medelålders 
lövträd, främst asp och ek. Buskskikt saknas i princip helt. Den östra delen 
av brynet domineras istället av gran- respektive tallplantering ända fram till 
brynkant.  
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Figur 33. I bilden syns den utpekade eken intill åkervägen som går längs skogsbrynet i  
planområdets södra del. Foto: Norrköpings kommun. 

 
Figur 34. Skogen i planområdets. Enfärgade orangea ytor anger områden med ekvärden. Övriga ytor 
(grönrandigt, orangerandigt samt inom gul begränsningslinje) anger naturvärden i barrskog. 
 (Pro natura 2018). Illustration Norrköpings kommun. 

I kommunens naturdatabas finns en grov ek utpekad. Den har en diameter 
om cirka 1 meter och har ännu inte uppnått hålträdskvaliteter. Övriga ekar är 
relativt unga eller medelålders.  

De ekar som finns i brynzonen bedöms inte bidra på något betydande sätt 
till eklandskapets kvalitet och framtida kontinuitet. De är relativt få och står 
i ett nordvänt bryn nedanför en hög bergsrygg med barrskog, vilket också 
innebär att de inte har särskilt goda förutsättningar för solexponering; en 
viktig förutsättning för många eklevande organismer. 
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Planområdet gränsar till Borgs ekhagar som är naturreservat och ingår i det 
europeiska nätverket för skyddad natur, Natura-2000. Reservatet ligger norr 
om verksamhetsområdet och består av hagar med gamla ekar och några 
åkerholmar. Norr om planområdet ligger Herrebrotippen. I kommunens 
naturdatabas framhålls att området med sitt rika fågelliv har ett kommunalt 
naturvärde (klass 3).  

Förändring med planen och bedömning av påverkan på naturvärden 
Verksamhetsområdet bedöms genom sin lokalisering inte på något 
betydande sätt påverka vare sig värdekärnor eller spridningsmöjligheter för 
ekrelaterade arter i landskapet (se figur 35). Här planeras för sådana 
verksamheter som inte alstrar störande lukt eller andra skadliga utsläpp som 
kan påverka till exempel insekter. Bebyggelsen blir lägst mot eklandskapen 
norr och väster och högst i det topografiskt avgränsade landskapsrummet i 
sydost där eklandskapsvärden saknas. Merparten av den brynzon med ekar 
som finns i planområdets södra del bevaras i huvudsak genom planläggning 
som park eller natur. Lokaliseringen på åkermark ger dessutom möjligheter 
att skapa nya samband, genom plantering. 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen inte ge någon betydande påverkan 
på Natura 2000-området Borgs ekbackar, varför en prövning av detaljplanen 
mot Natura 2000-bestämmelserna inte förefaller vara motiverad. 

Herrebrotippen, med fågelliv och fågelskådare, kommer i sina sydligaste 
delar att påverkas av trafikbuller från ny gata och tillkommande 
verksamheter. Ett skogsområde med natur- och rekreationsvärden kommer 
att planläggas som natur, vilket är positivt för naturvärden och närboende.  
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På plankartan 

Figur 35. Lila oval visar planområdets lokalisering i förhållande till eklandskapet kring Borg. Kartan i 
bakgrunden är från Länsstyrelsens bevarandeplan (2018). 

 

Natur, park och vegetation i plankartan 
I plankartan fastställs det befintliga skogsområdet i söder som natur. Detta 
för att säkerställa att områden med höga naturvärden, i detta fall ekmiljöer, 
nordvända bergbranter, död ved och hällmarkstallskog, fastställs i kartan. 
Här bevaras också en särskilt värdefull ek genom en särskild 
planbestämmelse. Vidare planläggs ett område som natur som delvis 
angränsar villatomterna i sydvästra delen. Egenskapsbestämmelse n4 
medger att området natur kan användas som betesmark och får skötas enligt 
skötselplan eller ortens sed.  

 

n₂ Trädet ska bevaras. Trädet får endast fällas om trädet är sjukt eller  
 utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs.  

n4 Marken får utarrenderas för djurbete med syfte att hålla landskapet öppet och 
välvårdat.  

n5 Dike får finnas för att avleda markvatten från skogsområde. 
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På initiativ av Norrköpings kommun har ett kulturhistoriskt 
planeringsunderlag tagits fram. I uppdraget ingick delvis en landskapsanalys 
med syfte att identifiera och analysera landskapets förutsättningar och 
karaktärer så att landskapets befintliga värden, potential och sårbarhet kan 
synliggöras och skapa förståelse för de konsekvenser som förändringar i 
landskapet kan ge. Utifrån underlaget om dels områdets naturvärden men 
också om delar av landskapet som är väsentliga för läsbarheten av 
kulturmiljön i området har den skogsklädda bergshöjden i södra delen av 
planområdet planlagts som natur. Bergshöjden beskrivs i det 
kulturhistoriska planeringsunderlaget som en rumsavbildande och 
avskiljande höjdrygg i landskapet som utgör en naturlig visuell barriär.  

I detaljplanen föreskrivs trädplantering längs med huvudgata och lokalgata. 
Önskvärd art från ekologisk spridningssynpunkt är främst skogsek, men 
trädraderna bör utföras med varierande artsammansättning för att undvika 
risk för sjukdom på hela beståndet. På vilket sätt variationen ska se ut 
behöver studeras vidare i detaljprojekteringen. Lämpliga åtgärder i det nord-
sydliga grönstråket utreds i genomförandet med syfte att gynna djurlivets 
möjligheter att passera genom området. 

Grönska (natur) 
Grönområdena inom planområdet är tänkta att fungera som rekreativa 
miljöer för människor samtidigt som de möjliggör för en hållbar 
dagvattenhantering. De fungerar också kommunikationsstråk och utgör en 
fysisk och visuell buffert mellan bostadsbebyggelse och verksamhetsområde 
då de bidrar med avskiljande vegetation mellan zoner med olika hög 
bebyggelse. Områdena skapar även möjlighet att ta tillvarata 
ekosystemtjänster. Det kan exempelvis handla om att grönskan förbättrar 
lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, fungerar som vindskydd, och 
bidrar till biologisk mångfald. 

Landskapsvall (park) 
Landskapsvallen fungerar som visuell avskärmning mellan befintliga villor 
och ny bebyggelse i verksamhetsområdet. Vallen är tänkt att bestå av 
naturligt formade kullar med variation i höjd, bredd och lutning. 
Landskapsvallen är en kompensation för den förändring av landskapsbilden 
som verksamhetsområdet medför (se figur 26 och 27). 

Markens beskaffenhet 
Tyréns har på uppdrag av Norrköpings kommun utfört en geoteknisk 
undersökning år 2018. Syftet med undersökningen var att utreda 
markförhållandena inför detaljplanering av området genom att översiktligt 
fastställa de geotekniska förutsättningarna. 

I rapporten redovisas områdets geotekniska förhållanden gällande topografi, 
jordlager samt hydrogeologiska förhållanden. I rapporten tas även fram 
översiktliga rekommendationer inför grundläggning. Inför 
detaljprojekteringen när planerade konstruktioner, infrastruktur och nivåer 
är kända bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras. Det 
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rekommenderas att lerans sättningsegenskaper utreds vidare, samt att en 
påldjupskontroll utförs. Det rekommenderas också att grundvattnets 
trycknivå mäts kontinuerligt över undersökningsområdet, även vid punkter 
med lägre marknivå.  

Figur 36. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet markerat med svart på SGU:s       
jordartskarta Bild: www.sgu.se.  

4.4 Friytor 

Parkmark och naturmiljö 
Detaljplanen innebär att allmän park och naturmark skapas. Inom 
planområdet bevaras stigar och delar av befintliga åkervägar för att i 
möjligaste mån bibehålla befintliga kvaliteter. Gång- och cykelvägar, samt 
grönområden i närområdet medger vissa möjligheter till rekreation. Skogen 
söder om planområdet ska kunna nås från planområdet. Delar av 
skogsområdet påverkas av föreslagen vägkoppling mellan Skalles väg och 
Alsätersvägen. Vägen placeras i ett mindre kuperat område för att undvika 
allt för omfattande schaktningsingrepp i området. 

Kvartersmark 
Mindre rekreationsytor för arbetsplatsernas behov får tillgodoses inom 
kvartersmark. 

4.5 Gator och trafik 

Gatunät 
Verksamhetsområdet nås idag via Skalles väg som ansluter till 
Linköpingsvägen. Det är en trevägskorsning där Skalles väg är reglerad med 

http://www.sgu.se/
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stopplikt. Intilliggande vägar är Linköpingsvägen och Skärblackavägen. Det 
är Trafikverket som är väghållare till både Linköpingsvägen och den 
närliggande Skärblackavägen. Söder om planområdet ligger Alsätersvägen.  

Målpunkter i omgivningen är befintliga verksamheter vid Klinga 
verksamhetsområde, trafikplats Klinga vid E4, bostäder längs med 
Alsätersvägen samt Klinga golfklubb. Enligt PM – Trafik förstudie Borg 
17:6, Klinga bedöms inte befintliga verksamheter vara transportintensiva. 

I takt med att verksamheter etableras i området kommer både mängden 
persontrafik och godstrafik att öka på Skalles väg. Vid fullt etablerat 
planområde finns en risk att kapaciteten på befintlig korsning inte är 
tillräcklig under dygnets maxtimme. För att inte överdimensionera 
korsningspunkten föreslås dock ingen förändring av utformning förens 
kapacitetsbrist eventuellt uppstår. Vilka verksamheter som etableras samt 
hur arbetstiderna för de anställda ser ut är direkt avgörande för vilken 
trafikmängd som genereras under maxtimmen vid full etablering. 

Angöringspunkt till verksamhetsområdet är via huvudgatan Skalles väg som 
ansluter till Linköpingsvägen vid befintlig korsning. Gång- och cykelvägen 
förläggs på södra sidan av vägen. Den andra vägsträckningen av befintliga 
Skalles väg förlängs och placeras parallellt längs med huvudvägen och nya 
fastigheter och blir en lokalgata inom delar av planområdet. I detaljplanen 
föreslås en ny vägkoppling mellan den föreslagna sträckningen av huvudväg 
Skalles väg och Altsätervägen. Den planerade stickvägen skapar 
förutsättningar att avlasta genomfartstrafik förbi bostadsbebyggelsen i den 
västra delen av Altsätervägen. 

Kollektivtrafik 
Befintlig kollektivtrafik i området utgörs av landsbygdslinjerna 480, 482 
och 483 som trafikerar hållplatsen Klinga på Linköpingsvägen. Från 
busshållplatsen är det cirka 400 - 500 meters promenad utmed 
Linköpingsvägen och Skalles väg fram till planområdet. Idag finns ingen 
trottoar utmed Linköpingsvägen utan promenad får ske i vägrenen. Det finns 
inte heller någon gång-och cykelpassage över Linköpingsvägen utan det får 
ske där fotgängare finner det mest lämpligt. Hållplatslägena är inte 
tillgänglighetsanpassade men det södra hållplatsläget är utrustat med ett 
väderskydd.  

Från arbetsplatser inom västra delen av planområdet blir avståndet initialt 
cirka 600 meter till hållplatsläget. För arbetsplatser inom det östra området 
med större lager och logistikfastigheter initialt cirka 1 kilometer. 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga anlagda gång- och cykelvägar utan de 
kommunikationsstråk som finns är åkervägar som förbinder exempelvis 
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Klinga by med Norrköpings södra stadsdelar. Det går att cykla längs med 
Linköpingsvägen skild från biltrafik fram till Borgs kyrka, som ligger cirka 
1200 meter norr om infarten från Linköpingsvägen till Skalles väg. Därefter 
går det att cykla i blandtrafik på en parallellgata med Linköpingsvägen. Där  
denna parallellväg slutar är det cirka 300 meter till Skalles väg. Det finns 
även en grusad enskild väg, som i planbeskrivningen benämns som åkerväg, 
från Borgs IP i Klockaretorpet som leder till området vilken kan nyttjas.  

Området ligger relativt nära Norrköpings stad och kommer generera flera 
nya arbetstillfällen. För att främja hållbart resande till de tillkomna 
arbetsplatserna redan från etableringsstart är det därför viktigt med bra 
förbindelser för gång- och cykel till området. Ett ökat resande med cykel till 
området skulle inte bara minska bullernivåer, luftföroreningar och utsläpp 
av klimatgaser utan även förebygga kapacitetsproblem vid korsningen 
Linköpingsvägen/Skalles väg. 

Enligt översiktsplanen för staden Norrköpings kommun föreslås långsiktigt 
en utbyggnad av huvudcykelstråk mellan centrala staden och Klinga. 
Sträckningen följer den gamla järnvägsbanken och fortsätter tvärs igenom 
planområdet (se figur 30). Från Alsätersvägen finns sedan möjlighet att 
bygga ut cykelvägsnätet vidare mot Norsholm via Linköpingsvägen, under 
E4 och vidare förbi Löfstad slott. Enligt PM Trafik Förstudie föreslås gång- 
och cykelbana som planeras på södra sidan om Skalles väg ansluta till 
framtida cykelnät. 

Parkering 
All parkering och varumottagning inom planområdet ska anordnas inom 
kvartersmark. ”Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun” ska följas 
gällande anläggning och utformning av parkering för bilar och cyklar. 

De slutliga parkeringsbehoven fastställs i bygglovsskedet. 

4.6 Störningar, hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom planområdet, men i samband med 
grundvattenmätningen noterades indikationer på föroreningar, så som lukt 
av PAH samt oljehinna på grundvattenytan. Risken är normalt låg då 
området består av åkermark och inte heller tidigare har inrymt några 
verksamheter. Risken för spridning via grundvattnet från exempelvis 
närliggande deponi gör dock att det rekommenderas att en översiktlig 
miljöteknisk undersökning utförs för att undersöka förekomsten och 
utbredningen av eventuella föroreningar i jord och grundvatten. 
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Översvämning 
En översvämningskartering som visar hur mark och bebyggelse i 
Norrköping påverkas av ett 100-års regn utfördes 2012 av WSP på uppdrag 
av Nodra AB. Denna kartering uppdaterades 2017 av dåvarande tekniska 
kontoret. I figur 37 beskrivs hur planområdet påverkas vid ett 100-års regn 
före exploatering. Resultatet visar att området före exploatering inte har 
några tydliga lågpunkter där vatten samlas vid extremregn. 

Figur 37. Översvämningsrisk vid 100-årsregn med nuvarande markanvändning utan planerade 
åtgärder inom planområdet utifrån översvämningsmodell, WSP 2017. De blåa och mörkblåa 
områdena är stående vatten till ett djup om 0,05 meter till 0,5 meter, de gula och röda områdena 
motsvarar ett vattendjup om 0,5-1 meter respektive över 1 meter i händelse av 100-årsregn. Det 
streckade området visar detaljplaneområdet. Källa: Norrköpings kommun, 2018.  

I samband med exploatering kommer markhöjderna i området ändras. Den 
föreslagna dagvattenhanteringen i området bygger på att dagvatten från 
gator och kvartersmark avleds till diken som sedan leds vidare till renings- 
och fördröjningsdammar. Därefter avleds vattnet i dike till Herrebro 
Våtmark för vidare avledning till Glan. I figur 38 a och b redovisas hur 
utbredningen av vatten runt Herrebros Våtmark vid ett 100-års regn ökar 
efter exploatering. Vattennivån ökar endast med cirka 3 centimeter. Den 
ökade vattenutbredningen sker på kommunal mark som idag används för 
jordbruksändamål. Nedströms våtmarken ökar vattennivån med cirka 8 
centimeter vid en 100-års situation. Orsaken till nivåhöjningen orsakas av 
flödesbegräsningar i trumman under E4:an. Detta beskrivs noggrannare i 
PM dagvatten.   

Rev. 
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Figur 38 a, b. Utbredning av vatten runt Herrebro Våtmark vid ett 100-års regn före (a) och efter (b) 
föreslagen exploatering enligt modell utförd i Hecras av Tyréns. De olika färgerna motsvarar 
vattennivå i meter över havet. 

Hur planområdet påverkas av ett 100-års regn beror på hur kvartersmarken 
höjdsätts. I figur 39 visas resultatet av en översvämningsmodell för området. 
I modellen har det antagits att kvartersmarken ligger på samma nivå som  
kringliggande gator och naturområde samt att kvartersmarken höjdsätts 
enligt de lutningar som beskrivs under kapitel 4.7 Teknisk 
beskrivning/dagvatten figur 41, och inte består av några instängda områden. 
Utifrån dessa förutsättningar visar modellen att det finns risk att viss 
kvartersmark översvämmas vid ett 100-års regn. Inom delar av planområdet 
har ytterligare bestämmelser lagts till för att minimera risken för 
översvämning vid ett 100-års regn. På plankartan säkerställs detta genom 
bestämmelsen skydd mot störningar inom administrativa bestämmelser och 
redovisas på plankartan med skrafferad yta där byggnadernas grundläggning 
ska vara minst 3,5 decimeter över intilliggande naturmark, se figur 41.  

Det finns även en översvämningsrisk inom fastigheten i det sydöstra hörnet 
av detaljplanen genom att markvatten från skogsområdet söder om 
detaljplanen ligger högre än planområdet. Framtida fastighetsägare kan 
genom att anlägga ett avskärande dike den södra delen av fastigheten avleda 
markvattnet österut från skogsområdet och ansluta till befintliga diken 
utanför planområdet. 

Rev. 
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Figur 39. Översvämningsrisk vid 100-årsregn vid planerad exploatering där kvartersmark höjdsätts på 
samma nivå som kringliggande gator och avrinning på kvartersmark sker enligt förslag i plankartan. 
Modell utförd i Hecras av Tyréns. Karta: Tyréns. 

Luftkvalitet 
Det finns ingen anledning att misstänka att föreslagen markanvändning 
skulle leda till en försämrad luftkvalitet, frågan utreds därför inte närmare. 

Buller 

Trafikbuller 
Det västra planområdet utsätts för trafikbuller från framförallt E4:an, men 
även från Linköpingsvägen. Friluftsområdet Borgs ekhagars naturreservat 
ligger en liten bit nordväst om planområdet, det är redan i nuläget utsatt för 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA från framförallt Linköpingsvägen och 
E4. De bostäder som ligger närmast planområdet är de som ligger längs 
Alsätersvägen, sydväst om nordvästra hörnet på planområdet. Där är 
beräknad ekvivalent ljudnivå ca 50 dBA i nuläget, det vill säga långt under 
riktvärdet 65 dBA för befintlig miljö. 

En bullerberäkning har genomförts. De översiktliga beräkningarna visar att 
tillkommande bullernivåer för de bostäder och arbetsplatser som finns i 
området ligger under förordade riktvärden. Den största bullerkällan är 
trafikbuller från E4 samt buller som uppstår i samband med transporter till 
och från verksamheterna i området. 
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Verksamhetsbuller 
Det befintliga verksamhetsområdet är idag inte fullt utbyggt. I gällande 
detaljplan från 1991 finns planbestämmelse om störningsskydd. 
”Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Byggnader ska vara 
utformade att klara 40 dB inomhus i arbetslokaler för ej bullrande 
verksamheter ej överskrids.” 

Från och med 1 juni 2015 gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Bullernivåer vid bostadsbyggnads fasad bör inte 
överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad om högst 35 kvadratmeter 
bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte överskrida 65 dBA. Vid 
uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden bör trafikbuller inte 
överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 
 
För att ytterligare öka skyddet mot störningar för närboende har 
bestämmelsen för skydd mot störningar lagts till i plankartan. 
Planbestämmelse finns också som ställer krav på att det är endast 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan som får etableras i 
området norr om bostäderna. I viss mån kommer den landskapsvall som 
planläggs i sydvästra planområdet att ha en bullerdämpande effekt för 
området. Verksamheter som etableras inom planområdet ska klara 
Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller. Bedömning av 
verksamhetens omgivningspåverkan prövas vid en bygglovsprövning. 

Respektive exploatör ska redovisa mer detaljerade bullerberäkningar i 
samband med bygglovsansökan. 
 
Buller under byggtiden 
Under anläggningstiden kommer buller främst att uppstå i samband med 
grävning, sprängning, markförstärkning och krossning av schaktmassor 
samt från transporter. Boende i Klinga by kommer besväras av buller under 
anläggningstiden av varierande grad beroende på var arbeten utförs, och 
vilka arbetsmoment som utförs. Negativ påverkan kan inte uteslutas. Under 
byggtiden ska Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid arbetsplatser 
följas. Om riktvärdena riskerar att överskridas ska bullerskydd uppföras.   

Brand 
Norrköpings kommun är huvudman för gator och allmänna platser. 
Brandvattensystemet  så som brandposter och ledningsnät är ett kommunalt 
ansvar.  

4.7 Teknisk försörjning 
Området kommer ingå i Nodra AB:s verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten. VA-anläggningen byggs ut i samband med 
exploatering. E-område avsatt inom planområdet för transformatorstation, 
pumpstation, tryckstegringsstation en dagvattendamm. Övriga 
dagvattendammar ligger på användningsområdet natur dagvatten. 

Rev. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning och förprojektering av den allmänna 
dagvattenanläggning har gjorts för området, den visar vilka ytor som krävs 
för att kunna hantera dagvattnet i den allmänna dagvattenanläggningen.   

Hantering av mindre regn 
Norrköpings riktlinje för hållbar dagvattenutredning (2019) beskriver bland 
annat allas ansvar att bidra till en hållbar dagvattenhantering genom att 
exempelvis de första 10 millimeter (mindre regnen) tas om hand nära källan 
för att minska avrinning, rena och för att säkra grundvattenbildning. Detta 
sker i första hand genom att minimera avledning genom att öka 
möjligheterna för infiltration, avdunstning och transpiration. I andra hand 
genom att fördröja och rena flöden innan det släpps vidare. Detta kan göras 
genom att bygga växtbäddar eller regnbäddar dit dagvatten leds, sätta gröna 
tak på byggnaderna, ha dammar eller fördröjningsmagasin. I figur 40 visas 
förslag på olika lösningar för hantering av mindre regn inom kvartersmark. 

 
Figur 40. Förslag på olika tekniska lösningar för hantering av mindre regn inom kvartersmark. 

Hantering av stora regn 
Den föreslagna dagvattenhanteringen i området bygger på att dagvatten från 
gator och kvartersmark avleds till diken som sedan leds vidare till renings- 
och fördröjningsdammar. För att den framtagna hanteringen ska fungera 
behöver avledningen på kvartersmarken anpassas efter dagvattenlösningen. 
I figur 41 redovisas den föreslagna dagvattenlösningen och avrinningsvägar 
på kvartersmark.  

Dagvattendammarna i området måste fungera både som renings- och 
fördröjningsanläggning. Detta ställer höga krav på dammarnas konstruktion. 
För att uppnå en god hydraulisk kapacitet, det vill säga att hela dammens 
area utnyttjas för rening, bör dammarna ha en långsmal form. För vidare 
beskrivning av dagvattendammarnas konstruktion och utformning se PM 
dagvatten.   

På uppdrag av Norrköpings kommun har AFRY utfört en hydrogeologisk 
utredning inför planerad byggnation. Påverkansområdet vid öppna diken 
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bedöms vara mindre än avståndet till närmaste skyddsobjekt. På vissa 
platser kommer det i ledningsgravarna att behövas tätning med jämna 
mellanrum för att minska risken för dränering via ledningsgravar. Under 
drift bedöms det inte ske någon permanent avsänkning av grundvattnet i 
området som stort. Grundvattennivåer som har uppmätts i området bedöms 
vara lägre än normalt. De maxnivåer som har noterats bedöms kunna vara 
något lägre än medelnivåer i ett längre tidsperspektiv.  

Baserat på utförd utredning bedöms risken för att allmänna eller enskilda 
intressen kommer att påverkas negativt är försumbar av planerad 
exploatering. Bedömningen utifrån utförd utredning är att exploateringen 
inte föranleder en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 
Miljöbalkens 11 kapitel. Det gäller under förutsättning att en kontroll- och 
åtgärdsprogram upprättas. För vidare information om påverkan på 
grundvatten se PM hydrogeologi, Klinga.  

 

 
Figur 41. Illustration som visar rinnpilar för hantering av dagvatten inom området med diken och 
dammar och avrinningsvägar inom kvartersmark. Karta: Tyréns. 
 
Miljöpåverkan av dagvatten på Herrebro Våtmark, Motala ström och 
Glans vattenskyddsområde 
Dagvattnet från området leds via Herrebro Våtmark ut i Norsån och vidare 
ut i Motala ström. Avledningen sker inom Glans vattenskyddsområde.           
I dagvattenutredningen har beräkningar och riskanalyser gjorts för att 
bedöma hur planområdet påverkar vattenkvalitén i avrinningsområdet. 
Påverkan beskrivs även under avsnittet miljökvalitetsnormer. 

Den föreslagna dagvattenhanteringen bygger på att reningsdammar anläggs 
för utjämning och rening av dagvatten. De föreslagna reningsdammarna har 
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en reningsgrad på mellan 60-90 procent beroende på ämne. Efter rening 
kommer utsläppta mängder för många föroreningar att minska, detta gäller 
för bland annat fosfor och kväve. För andra ämnen som till exempel koppar 
och kadmium kommer mängderna att öka något. Då har rening i diken och i 
våtmarken inte räknats in. 

En riskanalys har utförts för att studera eventuell påverkan av dagvattnet 
nedströms verksamhetsområdet. Vattenskyddsområdet för Glan ställer högre 
krav på rening och säkerhet gällande dagvattnet och eventuella 
kemikalieolyckor från verksamheterna. Med de föreslagna 
dagvattendammarna uppnås ett bättre skydd för vattenskyddsområdet för 
Glan än som finns idag då det inte finns någon rening innan utsläpp till 
befintliga diken. Dagvattendammarna ska också utformas med 
avstängningsfunktion vilket ökar säkerheten vid en utsläppsolycka. 
Herrebro våtmark utgör också en ytterligare barriär mot recipienten och 
eftersom vattenskyddsområdet utformades innan våtmarken anlades finns 
det en säkerhetsmarginal i den geografiska utformningen av 
vattenskyddsområdet. Utifrån detta bedöms konsekvenserna  på Motala 
ström och ytvattentäkten Glan som små. För att följa vattenskyddsområdets 
föreskrifter föreslås ända att en avstängningslucka installeras i 
dagvattenutloppet från exploateringsområdet.  

Dagvattnet från avrinningsområdet avleds till Herrebro våtmark. Den 
exploaterade ytan avvattnas redan idag till Herrebro våtmark. Av 
avrinningsområdet för Herrebro våtmark utgör planområdet 4 procent av 
avrinningsområdets yta. Beräkningar har gjorts för våtmarken för att 
bedöma hur planområdets flöden kommer att påverka uppehållstiderna i 
våtmarken. Flödena från exploateringsområdet kommer att fördröjas ner till 
dagens flöden genom att utloppen från dammarna är reglerade. Vid 
medelvattenföring kommer uppehållstiden i våtmarken endast att minska 
med 2,4 procent. Detta bedöms ha en marginell påverkan på våtmarkens 
reningskapacitet. 

Miljökvalitetsnormer 

Recipient för dagvatten från området är Motala ström (SE649609-152033). 
Motala ströms ekologiska status bedöms idag som otillfredsställande på 
grund av vattendragets hydromorfologi men ska enligt av 
vattenmyndigheten beslutad miljökvalitetsnorm uppnå god ekologisk 
potential till år 2027. Motala ströms kemiska status uppnår i dagsläget inte 
god status. Kvalitetskravet är god kemisk status med undantag för 
bromerade difenyleter och kvicksilverföroreningar. Som grund till att inte 
uppnå god kemisk status ligger förhöjda koncentrationer av PFOS 
(perfluoroktansulfonat) (VISS, 2019). Kvicksilver förekommer i för höga 
halter i alla ytvattenförekomster i Sverige och den främsta anledningen till 
att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella luftnedfall. 
Utfasning av kvicksilver pågår, men några större förändringar i 
vattendragen förväntas inte kunna ses inom den närmsta framtiden. 

Rev. 

Rev. 
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De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen som skulle kunna 
påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen (såsom tungmetaller).  

Med nödvändig rening förväntas flera av halterna minska eller ligga runt 
dagens nivåer, och därför bedöms inte en försämring av recipientens 
kemiska status ske.  

Miljökvalitetsnormen för de ämnen som ökar, tex kadmium och koppar, 
bedöms redan idag uppnå god kemisk status och de ökade mängderna 
påverkar inte den bedömningen. Cu, Zn, Cd, Ni Hg ökar mellan 0,007-0,15 
procent i Motala ström.  

De miljöproblem som ligger till grund för den ekologiska 
statusbedömningen är framför allt vattendragets hydromorfologi, vilket inte 
planområdets exploatering påverkar. Näringsämnestransporten till 
recipienten förväntas inte öka, utan snarare minska då jordbruksmark 
försvinner och dagvattnet från utredningsområdet och befintliga 
verksamheter renas enligt föreslagen lösning. Planområdets dagvatten 
kommer även passera våtmarken där extra näringsupptag kan ske innan 
vattnet släpps vidare. Sammantaget så anses inte exploateringen av 
planområdet försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnorm (MKN) i 
Motala ström. 

Hantering av markavvattningsföretag 
Dagvattnet leds till ett markavvattningsföretag, genom vattenskyddsområde 
för Glan och genom Herrebro Våtmark. Kostnadsfördelning och 
markägarförhållande inom markavvattningsföretaget uppdateras och avtal 
görs i en ny överenskommelse som ska fastställas av mark- och 
miljödomstolen. 

El 

Planområdet ansluts till det allmänna elnätet. 

En befintlig luftledning går strax utanför planområdet i den nordvästra 
delen. En fortsatt dialog med E.ON om eventuell placering sker i 
detaljprojekteringen. 

Tele 
Planområdet ansluts till det allmänna telenätet. 

Bredband 
Planområdet ansluts till det allmänna fibernätet. 

Avfall 
För hämtning av hushållsavfall ansvarar kommunens bolag Nodra AB. 
Hushåll kan lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall på 
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återvinningscentraler, som kallas returpunkter i Norrköping. I kommunen 
finns också återvinningsstationer som är insamlingsplatser där utsorterade 
förpackningar samt tidningar och småbatterier kan lämnas till återvinning. 

http://www.norrkoping.se/miljo-natur/avfallshantering/atervinningsstationer/
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5. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de 
ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Beskrivningen fungerar som vägledning till 
de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör 
fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar 
med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive särskilda lag. 

5.1 Tidplan 

Detaljplanearbete 
Planuppdrag: 19 mars 2019 

Plansamråd: 6 september – 4 oktober 2019 

Granskning: 16 december 2019 -  
 21 januari 2020 

Antagande i  
kommunfullmäktige: 25 maj 2020 

Detaljplan laga kraft: juni 2020 

Genomförande, allmän plats 
Projektering allmän plats och VA: 2019-2020 

Entreprenadupphandling,  
allmän plats och VA: 2020 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2020 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2020-2021 

Genomförande, kvartersmark 
Marktilldelning, kommunägd mark: 2020-2030  

Fastighetsbildning: 2020-2030  

Husbyggnad: 2020-2030  

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett 
överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 
upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 
genomförandet. 
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5.2 Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Allmän plats 
Norrköpings kommun ska vara huvudman för gator och andra allmänna 
platser. Allmän plats inom planområdet är huvudgata, lokalgata, park och 
natur. Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 
samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen 
av gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för dammar 
och anläggningar knutna till övriga fördröjningsmagasin inom allmän 
platsmark. 

Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 
gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsbildning med mera 
Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och 
andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i 
Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 
Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings 
kommun, samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även 
anmälan i de fall endast teknisk prövning krävs. Nybyggnadskarta beställs 
hos samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 
spillvatten- och dagvattenledningar byggs ut i området, samt ansvarar för 
drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även 
ansvarig för allmänna dagvattenanläggningar inom allmän platsmark. 
Vatten- och avloppsanläggningar ska dimensioneras för att säkerställa 
teknisk försörjning fram till fastighetsgräns. Dagvattenanläggningar kan 
vara anmälningspliktiga enligt miljöbalken.  

Konventionellt system för brandvatten ordnas enligt Svenskt Vattens 
rekommendationer. Skyddsåtgärder för att förhindra att släckvatten vid 
brand når vattenskyddsområde hanteras i samband med planens 
genomförande.  

  

Rev. 
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El 
E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Tele, bredband 
TeliaSonera Skanova Access AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 
bredband/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen 
upplåter sedan utrymme i rören till ledningsägare. 

Fjärrvärme 
E.ON Energilösningar AB är huvudman för fjärrvärmeledningar inom 
Norrköpings kommun. Inom området finns inte fjärrvärme utdraget så varje 
fastighetsägare ansvarar för sin uppvärmning. 

5.3 Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från det datum som beslut om antagande 
av detaljplanen har vunnit laga kraft. Genomförandetiden är satt utifrån 
ovanstående byggtid och återspeglar en rimlig utbyggnadstakt utifrån 
områdets storlek och rådande efterfrågan på verksamhetstomter. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 
upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för 
byggrätt som inte utnyttjats. 

5.4 Genomförande inom allmän plats 
Detaljprojektering och utbyggnad av gator, parkytor dagvattendammar och 
landskapsvall samt övriga anläggningar på allmän platsmark ska 
genomföras av Norrköpings kommun, samhällsbyggnadskontoret och 
samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar. 

Utbyggnaden påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
projektering är genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att 
handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 
ledningshavare för el, tele och fiber inom området. 
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5.5 Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark sker samordnat med utbyggnaden av vägar 
och vatten- och avloppsanläggningar. Marknivåer ska anpassas utifrån 
marknivåer inom allmän plats samt områdets övergripande hantering av 
dagvatten. I samband med bygglov krävs en dagvattenutredning. Enskilt 
byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked 
har tagits. 

Bestämmelsen n3 om 15 procent grönyta samt utformning och gestaltning 
av bebyggelse säkerställs genom avtal. 

Blivande fastigheter inom detaljplanens kvartersmark ansluts till det 
allmänna vatten- och avloppsnätet när anslutningspunkt är upprättad och 
nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 

5.6 Kommunens marktilldelning 
Kommunen äger all mark inom detaljplanerområdet. Kommunen, genom 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering, kommer vid marktilldelning 
teckna markanvisning-, option- och köpeavtal med exploatören. Avtalen 
reglerar marköverlåtelsen, den planerade byggelsens utformning, 
kommunens anvisningar och krav samt parternas ansvars- och 
kostnadsfördelning i genomförandet. 

5.7 Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av 
samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

5.8 Tekniska utredningar 

Utredningar som genomfördes inför samrådet var följande. Se även 
referenser i slutet av planbeskrivningen. 

• Översiktlig geoteknisk undersökning 
• PM Trafik förstudie 
• PM Dagvatten.  
• PM Teknisk utredning 
• Kulturhistoriskt planeringsunderlag 
• Naturvärdesinventering 
• Trafikbullerutredning 

I det fortsatta arbetet ska underlaget kompletteras med följande utredning: 

• Arkeologisk förundersökning. 
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6. Genomförandets konsekvenser  

6.1 Inverkan på miljön 
Planens genomförande har bedömts kunna medföra risk för en betydande 
påverkan på miljön och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 
arbetats fram i samband med planarbetet. 
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6.2 Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

 
Figur 42. Kartan visar namn på fastigheter i närområdet.  

 

Fastighet Fastighetsreglering 

Tjugan 3  

 

Tjugan 4 

Med planen kan fastigheten tillföras kvartersmark 
från Tjugan 4.  

Med planen avstår fastighet mark till allmän plats 
gata samt kan avstå kvartersmark till Tjugan 3. 

Högaffeln 3 Med planen kan fastigheten tillföras kvartersmark 
(före detta allmän plats, gata).  
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Ledningsrätt och servitut för ledningar 
Inom planområdet finns en ledningsrätt och ett antal inskrivna avtalsservitut 
avseende ledningar för vatten och avlopp och el. Planförslaget möjliggör att 
nya ledningsrätter tillskapas inom u-område.  

Figur 43. Avtalsservitut gällande kraftledning. Nätstation (D-2018-00054785:1) (E.ON 
Energidistribution AB).  

Ledningsrätt för starkström (E.ON) (0581K-06/150.1). 

Avtalsservitut gällande kraftledning med mera (05-IM1- 28/762.1) från 
1928 till förmån Triangeln 10 och 14 (E.ON Östvärme AB respektive E.ON 
Energidistribution AB).  

Avtalsservitut kraftledning, nätstation (D-2018-00054785:1) till förmån för 
Triangeln 14. 

Kända ledningsägare inom området är Nodra, E.ON. Skanova, Telia och 
Tele2. Det åligger exploatören att undersöka om ytterligare ledningar finns. 
Exploatören ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av 
befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Flytt av befintliga 
ledningar bekostas av exploatören.   

Inom planområdet finns båtnadsområde för Herrebro invallningsföretag som 
tangerar delar av nordöstra planområdet, (se figur 44). I samband med att 
Herrebro Våtmark anlades har vattennivåerna uppströms våtmarken höjts 
och nyttan med invallningsföretaget inskränkts. Delägarna har enligt 
ansökan om våtmarken gett sitt samtycke till detta. Ingen omprövning av 
invallningsföretaget har gjorts efter att våtmarken anlagts. 
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Figur 44. I figuren visas del av ett större sammanhängande båtnadsområde för Herrebro 
invallningsföretag (grönt område). Foto: Norrköpings kommun.  

Planområdet avser med tillräckliga fördröjningsanläggningar inte medföra 
ökade flöden till markavvattningsföretaget. Dock kvarstår 
markavvattningsföretagets vattendom, och trots att båtnadsområdets 
funktion upphävts uppströms våtmarken, finns det i juridisk mening 
utsläppskrav att förhålla sig till eftersom påkoppling sker till dess 
anläggning.  

En överenskommelse och kostnadsfördelning kommer att göras mellan 
invallningsföretaget och VA-huvudmannen, Nodra AB för att reglera 
utsläpp av dagvatten från området. Vid beräkningar av kostnadsfördelning 
ska hänsyn tas både till avlopps- och markavvattningsintresse samt 
dagvattnets kvalitet och kvantitet. Överenskommelsen kommer sedan att 
fastställas av mark- och miljödomstolen. 

6.3 Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 
Kommunens intäkter utgörs av den köpeskilling som privata exploatörer  
erlägger i samband med överlåtelsen av nya fastigheter. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 62(65) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0272 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Allmän plats, kostnader och finansiering 
Kommunen står för kostnader för byggnation av allmänna gator och övriga 
anläggningar.  

Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 
Ersättningar för fastighetsbildning, marköverföringar och bildande, 
respektive upphävande av servitut, bestäms genom överenskommelse 
mellan berörda parter. 

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen medger möjligheten till bildande av gemensamhetsanläggning 
på vissa områden. Förrättningen för bildandet av anläggningen sker via 
lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun och ersättning för bildandet 
och genomförandet bestäms genom överenskommelse mellan berörda 
parter. Eventuella gemensamhetsanläggningar bekostas av exploatör/ägare 
till de fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Bygglov och bygganmälan sker via Norrköpings kommun bygglovenhet. 
Ersättning i enlighet med beslutad taxa. För området tas inte någon 
planavgift ut. 

6.4 Sociala konsekvenser 
Möjligheterna att resa med kollektivtrafik till och från arbetsplatser i  
området är beroende av utbudet av busslinjer. Om det byggs en blandning 
av verksamheter och kontor skulle dessa olika målpunkter leda till att en 
blandning av människor möts både inom och utanför området, vilket är en 
positiv aspekt. Med utbyggnad av gång- och cykelförbindelser som länkar 
till andra orter och stadsdelar inom kommunen förbättras tillgängligheten 
för fler. I övrigt bedöms inte detaljplanen medföra några sociala 
konsekvenser. 
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7. Medverkande 

7.1 Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Johan Nordström. Planhandlingar 
vid samråd, granskning och inför antagande har upprättats av Johan 
Nordström, planarkitekt, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 
Norrköpings kommun: 

Anita Johansson, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 
Magnus Bengtsson, samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 
Anna Karlin, samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 
Maria Agvald Jägborn, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö. 
Maria Rothman, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö. 
Olivia Thörn, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö. 
Magnus Sandberg, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur. 
Johan Lindqvist, samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur. 
Nicolina Magnusson, Nodra AB, planering och projekt. 
Anna Bellner, Nodra AB, innovation och utveckling.  
Cecilia Aspling, samhällsbyggnadskontoret, bygglov. 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Julia Stenström Karlsson   Johan Nordström 
gruppledare detaljplanering planarkitekt 
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