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Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att etablera ett verksamhetsområde cirka 7 kilometer sydväst 
om centrala Norrköping vid Klinga, i linje med översiktsplanen för staden från år 2017. 
Detaljplanen bedöms leda till en betydande miljöpåverkan varför denna 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Området innefattar cirka 60 hektar och utgörs i 
nuläget till största delen av brukad åkermark och till en mindre del av en skogbeklädd 
bergsrygg. Planområdet är lokaliserat med en nära koppling till E4 vilket lämpar sig bra 
för verksamheter med behov av regelbundna transporter. Planläggningen motiveras av att 
behovet av verksamhetsmark för bland annat lager och logistik i kommunen är stort. 
 
I angränsning till planområdet ligger Klinga by med en samlad bebyggelse från 1700- 
och 1800-talen samt nya bostäder som uppfördes under 2000-talets första decennium. 
Strax söder om planområdet ligger en golfbana och i väster en bergtäkt.  
 
De äldsta spåren efter bebyggelse i Klinga är från 300–500-talet e.Kr. Under järnåldern 
begravdes de döda på de gravfält som ligger på höjderna vid Herrebrokärret, närmare 
Borgs kyrka. Planen innebär att samband mellan olika komponenter i den historiska 
miljön riskerar att brytas, vilket medför en uppsplittring av resultaten från historiska 
processer och händelser. Området kring Klinga gård har en lång platskontinuitet med ett 
stort tidsdjup för miljön. Särskilt de hävdade betesmarkerna och trädgården vid Klinga är 
av mycket högt värde för kulturmiljön som helhet.  
 
Den planerade markexploateringen kommer att medföra negativa konsekvenser för den 
samlade kulturmiljön vid Klinga i jämförelse med nollalternativet. Detaljplanen innebär 
ett ingrepp i kulturlandskapet, inte bara inom området utan i kringliggande närområde 
påverkas även det regionala intresseområdet för kulturmiljövården. Gång- och 
cykelvägen som återupptar äldre kommunikationsstråk i kulturlandskapet samt 
anläggandet av trädplantering i området hjälper till att mildra konsekvenserna av planen 
vilket gör att planen sammantaget leder till måttligt negativa konsekvenser jämfört med 
nollalternativet med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 
 
Större delen av planområdet är i nuläget åkermark, en mindre del av planområdet berör 
en nordvänd brynzon till ett större skogsområde. I angränsning till planområdet ligger 
Borgs ekhagar som är ett Natura 2000-område och Herrebrokärret med en mångfald av 
arter. Detaljplanen bedöms inte påverka naturvärdena inom planområdet eftersom delar 
av skogen och skogsbrynet som har naturvärden i stort sett helt undantas från 
exploatering och istället planläggs som NATUR. Spridningsmöjligheterna mellan ek-
värdekärnorna i landskapet bedöms inte påverkas av verksamhetsområdet, varför inte 
heller Natura 2000-området gör det. Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av 
planen leda till små negativa konsekvenser i jämförelse med nollalternativet som innebär 
att grönstrukturen bevaras likt nuläget.  
 
Jordbruksmarken ligger på en av länets mest välarronderade åkrar med en blockareal på 
105 hektar och har ett högt värde för livsmedels- och djurfoderproduktion. Huvuddelen 
av planområdet utgörs av åkermark i ett sammanhängande fält och åkermarken har i dag 
en god arrondering. Planen innebär att jordbruksmarken tas i anspråk av verksamheter. 
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Den sammanlagda konsekvensbedömningen för jordbruksmarken i Klinga bedöms få 
måttligt till stora negativa konsekvenser jämfört med nollalternativet främst med hänsyn 
till jordbruksmarkens höga värde som tätortsnära jordbruksmark och lokal livsmedels- 
och djurfoderproduktion.  
 
Planområdet ligger i höjd med trafikplats Klinga vid E4. Målpunkter i omgivningen är 
verksamheterna vid trafikplats Klinga, befintligt industriområde och Norrköpings 
golfklubb. Befintligt industriområde har infart i korsningen mellan Skalles väg och 
Linköpingsvägen och planområdet kan nås vidare österut. Korsningen är reglerad med 
stopplikt från Skalles väg. Sammanfattningsvis bedöms planen ge små negativa 
konsekvenser då en mindre trafikökning förväntas. Nollalternativet bedöms inte ge några 
konsekvenser då trafiksituationen kommer att vara oförändrad.  
 
Planen genomförande bedöms, jämfört med nuläget, inte medföra några konsekvenser för 
området avseende dagvattenhanteringen. Värdet bedöms idag som lågt då endast 
åkermarksdränering finns i området utan direkt rening av dagvattnet innan det släpps till 
recipient. Vissa föroreningsmängder gällande tungmetaller förväntas öka från 
planområdet samtidigt som vissa minskar eller ligger på liknande nivåer som idag. Fosfor 
och kväve bedöms minska. För nollalternativet bedöms påverkan från dagvatten vara 
densamma framöver som idag med halter över riktvärdet, därför bedöms konsekvenserna 
för nollalternativet innebära en liten negativ konsekvens för främst recipienten Motala 
ström.  
 
Huvuddelen av planområdet utgörs idag av brukad åkermark. Det öppna 
jordbrukslandskapet ger långa, obrutna siktlinjer och höjdryggarna runt planområdet 
skapar avdelande landskapsrum. Det befintliga verksamhetsområdet som idag är under 
uppbyggnad norr om det aktuella planområdet har redan bidragit med en 
karaktärsförändring i landskapet. Planen innebär en stor visuell förändring i det 
storskaliga jordbrukslandskapet i Klinga. För att minska den visuella påverkan som 
planområdet medför anläggs en landskapsvall i områdets sydvästra delar och ett frodigt 
dammområde i nordost. Konsekvenserna av planen bedöms därmed bli måttligt negativa 
främst på grund av karaktärsförändringen som sker i området samt att dagens långa 
utblickar påverkas. Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser på grund av 
befintlig störning från intilliggande industriområde.  
 
I nuläget är planområdet inte upplyst mer än från befintliga verksamheter och bostäder 
runt om. Den främsta källan till buller intill planområdet är E4 och Linköpingsvägen. 
Planen medför ökad ljussättning inom planområdet. Med den landskapsvall som skapas 
mellan befintliga bostäder och verksamhetsområdet så minskar påverkan av nya 
ljuskällor inom planområdet på omkringliggande bostäder, till exempel tillåts ingen 
skyltning mot mark som är planlagd som PARK. Tyst sida är riktad mot park- och 
naturområdet som angränsar mot bostäderna. Buller och ljus bedöms ge små negativa 
konsekvenser. Nollalternativet bedöms inte få några konsekvenser då inga förändringar 
med omgivningspåverkan sker. 
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INLEDNING 

1.1  BAKGRUND OCH SYFTE 
Norrköpings kommun ligger i ett strategiskt bra infrastrukturläge. Norrköping utvecklas 
och det finns en efterfrågan på verksamhetsmark inom kommunen för etablering av 
verksamheter som behöver ytkrävande lägen och transportintensiva verksamheter i bra 
infrastrukturlägen samt verksamheter som av olika anledningar inte är lämpliga att 
anlägga i staden. Detta kan exempelvis bero på faktorer som lukt, buller eller andra 
störningar som verksamheten ger upphov till. Norrköpings kommun vill därför pröva 
lämplig omfattning för att skapa ett verksamhetsområde i berört planområde. 
 
Området i Borg 17:6 ligger strategiskt bra till med närhet till E4, vilket medger ett bra 
läge för verksamheter med behov av regelbundna transporter, samt kopplingen till 
Norrköpings hamn och den nya godsbangården som byggs på Malmölandet. Kommunen 
har därför beslutat att planlägga en del av det större verksamhetsområde som finns 
utpekat i Norrköpings kommuns översiktsplan för staden från år 2017.  
En första etapp av området Borg 17:6 planlades för industriellt ändamål redan under 
1990-talet. 
 
I Norrköping pågår även ett arbete med en ny detaljplan på Malmölandet strax norr om 
tätorten för liknande etablering. Marken på Malmölandet kommer främst erbjudas till 
företag som har ett behov av minst två av funktionerna väg, järnväg eller hamn. Inom 
kommunen finns inga andra områden som är cirka 20 hektar stora och som kan ge plats 
för stora byggnader, angöring och körytor för tung trafik. Antalet förfrågningar om mark 
för etablering av ytkrävande verksamheter överstiger de planerade tomterna sammantaget 
för både Malmölandet och Klinga. Alternativa placeringar av verksamheterna som 
planeras i detaljplanen är därför begränsade. En detaljplan för del av fastigheten Borg 
17:6 på cirka 60 hektar har därför utarbetats, se KB) är en del av detta arbete. 
Figur 1. Planområdet med dess omgivningar. Foto: Norrköpings kommun 2019. 
.  
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Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av ett nytt 
verksamhetsområde, i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för 
staden. Detaljplanen syftar till att planläggas för utrymmeskrävande lager och 
logistikverksamheter samt möjliggöra för mindre verksamheter. Denna 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en del av detta arbete. 

Figur 1. Planområdet med dess omgivningar. Foto: Norrköpings kommun 2019. 

1.2 MKB I PLANPROCESSEN 
När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen enligt miljöbalken 
göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen bedöms 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. En väl integrerad MKB-process skapar därmed förutsättningar för minskad 
miljöpåverkan.  
 
Norrköpings kommun har gjort bedömningen att genomförandet av den aktuella planen 
kan innebära betydande miljöpåverkan på grund av projektets storlek och fysiska 
omfattning, varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i miljöbalken har 
upprättats.  
 
Den 1 januari 2018 trädde ett nytt 6 kapitel i Miljöbalken om miljöbedömningar ikraft. 
För mål och ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari 
2018 ska dock äldre föreskrifter fortfarande gälla för handläggningen och bedömningen. 
(Övergångsbestämmelser Miljöbalken 2017:955). Denna MKB är upprättad enligt 
miljöbalkens nya bestämmelser då detaljplanearbetet gavs i uppdrag från 
samhällsplaneringsnämnden den 19 mars 2019. 
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2. AVGRÄNSNING OCH METOD 

2.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER 
Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk 
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Den 
strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5–6 §§ MB, är att undersöka 
om genomförandet av detaljplanen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
göras. 
 
Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om planen förutsätter 
verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2 §, punkt 2 och 6 § eller 
bilagan till denna förordning antas planen alltid medföra en betydande miljöpåverkan. 
Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan om 
planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 34 § plan- och 
bygglagen (PBL).  
 
Samhällsplaneringsnämnden (Norrköping, 2019c) har beslutat att detaljplanen 
sammantaget kan ge en betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas 
för att belysa detaljplanens konsekvenser för följande miljöaspekter: 
 

• Kulturmiljö 
• Naturmiljö 
• Jordbruk 
• Trafik 
• Dagvatten 
• Landskapsbild 
• Omgivningspåverkan (Buller och ljus) 

 
Den 23 april 2019 genomfördes även ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i 
Östergötlands län. Länsstyrelsen höll med om avgränsningen som gjorts och 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför till miljöaspekterna ovan. 

2.2 AVGRÄNSNING I TID 
Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett genomförande 
av detaljplanen, när kvartersmark och allmänna platser är fullt utbyggda. Miljöpåverkan 
som kan uppstå under byggnationstiden hanteras inte i aktuell MKB. Bedömningen av 
berörda värden och konsekvenser avser år 2030, då planen bedöms ha genomförts och 
området är utbyggt. 

2.3 GEOGRAFISKA AVGRÄNSNINGAR 
Fastigheten Borg 17:6 ligger söder om Norrköpings tätort och har en storlek på cirka 60 
hektar. Området avgränsas i nordväst av befintliga verksamheter samt Linköpingsvägen. 
I väster avgränsas området mot befintliga bostäder. 
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I söder avgränsas området mot ett skogsområde och i öster av jordbruksmark, se KB) är 
en del av detta arbete. 
Figur 1. Planområdet med dess omgivningar. Foto: Norrköpings kommun 2019. 
, samt planens influensområde, det vill säga det område som kan komma att påverkas av 
planens genomförande för vissa av miljöaspekterna. Influensområdet bedöms omfatta 
närliggande detaljplaneområden samt för vissa aspekter även övriga fastigheter/områden 
runt om planområdet det vill säga berörda sakägare enligt PBL. 

2.4 METOD 
Bedömningen av miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande har utgått från 
det berörda områdets förutsättningar och värden samt bedömd omfattning av störningen 
eller ingreppet (påverkan). Om en aspekt i ett område med stort värde avseende aktuell 
aspekt störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde innebär små negativa konsekvenser. Positiva 
konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positiv. 
 
Områden med stora värden är till exempel riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller överskridande av miljökvalitetsnormer. 
Områden med måttliga värden utgörs av regionala och större kommunala intressen. 
Områden med låga värden är områden med lokala och mindre kommunala intressen.  
 
Omfattningen av påverkan som planen antas medföra för respektive miljöaspekt har 
bedömts på en skala: ingen – liten – måttlig – stor.  
 
Konsekvenserna har sedan bedömts utifrån en sammanvägning av värdet och 
omfattningen av påverkan, se Figur 1. Bedömningarna av påverkan och konsekvens har 
gjorts i förhållande till nollalternativet. 
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            Figur 1. Konsekvensmatris. 

3. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR 
Planområdet omfattar cirka 60 hektar och ligger cirka 7 kilometer sydväst om centrala 
Norrköping med nära koppling till E4. Marken utgörs till största delen av brukad 
åkermark och i den sydöstra delen av en skogsklädd bergsrygg, se Figur 2. Vid foten på 
norra sidan av bergsryggen finns två kända fornlämningar i form av stensättningar som är 
gravar från järnåldern. Åkermarken brukas idag genom utarrendering. 
 
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 en samlad bebyggelse från 1700–1800-talen och 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. Kommunen äger all mark inom planområdet. 
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Figur 2. Planområdets läge i Klinga. Bild: Norrköpings kommun. 

Inom planområdet är den största delen där det idag är jordbruksmark, flack, se Figur 3. I 
skogsdelen av planområdet är det dock stora höjdskillnader. Inom planområdet finns 
ingen bebyggelse förutom två gamla ladugårdar vid planområdets nordvästra hörn.  
 



11(77) 
NORRKÖPINGS KOMMUN Vårt diarienummer 
Samhällsbyggnadskontoret SPN 2017/0272 214 
 

 
Uppdrag:  294720, Borg 17:6, Klinga, Förstudie 
 Beställare: Norrköpings kommun  

 

O:\NOR\294720\N\=Arbetsarea=\MKB Borg 17_6 

 
Figur 3. Drönarbild mot norr med befintlig bebyggelse, Borgs ekhagar och i bakgrunden 
Herrebrokärrets våtmarksområde. Bild: Norrköpings kommun. 

Planområdet ligger cirka 500 meter sydväst om Herrebrokärret. En lokal våtmark som 
används av fåglar. 600 meter nordväst om planområdet, i anslutning till E4, ligger Klinga 
trafikplats som består av en bensinstation, snabbmatsrestaurang och rastplats.  
 

3.2 RIKSINTRESSEN 
Planområdet angränsar till fem riksintressen: E4, reservat för Ostlänken, 
kulturmiljövården, Natura 2000 samt försvarsmaktens område.  
 
I angränsning till planområdet i norr ligger Ostlänkens utredningskorridor som är utpekat 
som riksintresse för framtida järnväg. I angränsning till området går E4 som är utpekat 
som väg av riksintresse. Planen bedöms inte påtagligt påverka för riksintresset vägar eller 
försvåra för framtida järnvägar.  
 
Cirka en kilometer norr om planområdet ligger området Himmelstalund-Leonardsberg-
Skälv som är riksintresse för kulturmiljövård. 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, avståndet mellan inverkan på fornlämningsmiljön bedöms som 
måttlig då kulturmiljövärdena berörs ytterst marginellt. 
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Planområdet angränsar även till Borgs ekhagar som 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 Natura 2000-området, varför 
en prövning av detaljplanen mot Natura 2000-bestämmelserna inte förefaller motiverad. 
Konsekvensen av planen bedöms inte påtagligt skada riksintresset för natur- och 
kulturvärden.   
 
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.   

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen inom ett antal områden för att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem. De kan gälla hela landet eller för ett begränsat 
geografiskt område. Normerna är styrmedel för att på sikt uppnå miljömålen och de flesta 
av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. 
Miljökvalitetsnormerna finns reglerade i miljöbalken 5:e kapitlet. Enligt Miljöbalkens 6 
kap 7 § 2 punkten ska en miljökonsekvensbeskrivning beskriva hur det ska undvikas att 
verksamheten/åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitel inte följs. 
 
Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vatten.  För luft innebär 
miljökvalitetsnormen värden som inte får överskridas, medan miljökvalitetsnormen för 
vatten innebär bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.  
 
För omgivningsbuller är miljökvalitetsnormen en målsättningsnorm där ”det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” 
(SFS 2004:675). Miljökvalitetsnormen omfattar omgivningsbuller från alla vägar, 
järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar i kommuner med mer än 100 000 
invånare. Kommunerna och myndigheter som till exempel Trafikverket ansvarar för att 
miljökvalitetsnormerna följs och ska se till att kartläggning och framtagande av 
åtgärdsprogram görs.  

3.4 TILLÄMPLIGA MILJÖMÅL 
Riksdagen har antagit sexton nationella miljökvalitetsmål, så kallade miljömål, som 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Enligt 
riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara uppnådda år 2020 (inom en 
generation).   
 
Följande miljömål har bedömts beröras av detaljplanen: 

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning  
• Ingen övergödning  
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• Levande sjöar och vattendrag   
• Grundvatten av god kvalitet   
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Norrköpings kommun har tagit fram ett miljöprogram som är uppbyggd från de 
nationella miljömålen och som antogs i kommunfullmäktige i mars år 2002 och 
reviderades år 2004.   

3.5 GÄLLANDE PLANER OCH PROGRAM 
Översiktsplanen för staden i Norrköpings kommun, antagen år 2017, sträcker sig fram till 
år 2035 med utblickar mot år 2050. Enligt översiktsplanen är strategin för Klinga att 
området byggs ut med verksamheter som av olika anledningar inte är lämpliga att 
anlägga i staden. Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping antagen år 
2010 utgör del av kommunens översiktsplan. Den anger det föreslagna området som ett 
utvecklingsområde för verksamhetsmark. Riktlinjerna för Klinga är följande enligt 
översiktsplanen: 
 

• Att ta sig till området med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska förbättras 
• Hänsyn till golfbanan och dess verksamhet, samt framtida bostäder i anslutning 

till golfbanan. 
• Vid planering och utbyggnad ska möjligheterna att utveckla områden ytterligare 

tas om hand  
• Infrastrukturen i och till området utvecklas och byggs ut  
• Utbyggnadsområdena anpassas efter Ostlänken  

 
Angränsande detaljplaner till planområdet:  

• Detaljplan för Klinga arbetsområde, Borg 17:6. Här medges industri, handel och 
kontor (ej livsmedel). Akt nummer: 0581K-22A:1063. Laga kraft 1991-10-21  

• Detaljplan för Klinga gård, Borg 17:28 med flera. Här medges park inom berörd 
del. Akt nummer: 22 A: 2150. Laga kraft: 1992-06-09 

• Detaljplan för del av Borg 17:6. Här medges bostäder. Akt nummer: 0581K-
P00/1. Laga kraft: 2000-01-06  

• Detaljplan för en del av Borg 17:6. Här medges bostäder. Akt nummer: 0581K-
P05/11. Laga kraft: 2005-06-23 
 

Planen angränsar i nordväst till ett befintligt verksamhetsområde som planlades för 
industriellt ändamål under början av 1990-talet, se Figur 4. Genomförandetiden för den 
planen har gått ut. Planområdet angränsar i sydvästra delen till detaljplanelagt område 
(plan från 1992) med bostäder och Klinga gård som är Q-märkt och därmed skyddad 
genom plan- och bygglagen (PBL). Söder om planområdet finns en plan från år 1999 
som medger bostäder. På sydsluttningen av skogsområdet och utmed Alsätersvägen 
ligger fem villor från början av 2000-talet. Denna detaljplan är från år 2005 och medger 
bostäder.  
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Figur 4. Omkringliggande detaljplaner söder om planområdet samt angränsande planer väster om 
planområdet. Foto: Norrköpings kommun.  

4. ALTERNATIV 

4.1 NOLLALTERNATIVET 
En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma 
detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling om 
detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. Nollalternativet 
ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora 
likheter. I det här fallet antas nollalternativet innebära att området även fortsättningsvis 
brukas som jordbruksmark och att endast intilliggande detaljplaner med 
verksamhetsmark byggs ut enligt gällande plan.  
 
Nollalternativet för Borg 17:6 antas därmed innebära att markanvändningen kommer att 
vara oförändrad jämfört med nuläget. Området kommer sannolikt nyttjas likt nuläget och 
ingen ny verksamhetsmark kommer att tillkomma inom området. Ingen gällande 
detaljplan finns för området.  
 
Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive aspekt. 

4.2 LOKALISERINGSSTRATEGI 
I översiktsplan 2017 har en övergripande översyn gjorts av lämpliga lokaliseringar för ny 
verksamhetsmark, vilket ligger till grund för planen. Viljeriktningen är att bygga inifrån 
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och ut, ta tillvara befintlig bebyggelse och infrastruktur för att hushålla med mark och 
bidra till en sammanhållen bebyggelsestruktur. Övriga kriterier som ligger till grund för 
utpekade exploateringsområden är ägoförhållanden, mark- och terrängförhållanden, 
angöring och trafiksituation, närhet till kollektivtrafik samt möjlighet att genomföra en 
fortsatt utbyggnad som svarar mot framtida behov. 

Kommunen bedömer att det finns behov att få fram mer verksamhetsmark för att 
möjliggöra nyetableringar, omflyttningar och expansion. Behovet av större, 
sammanhängande, markytor som möjliggör etablering av exempelvis större 
lager/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 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 finns inte några områden 
som är cirka 20 hektar stora som kan ge plats för stora byggnader, angöring och körytor 
för tung trafik. 

Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter som, beskrivits ovan, 
överstiger de planerade tomterna sammantaget för både Malmölandet (30) och Klinga 
(41), se Figur 5. 

Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla (36) är i gång. I anslutning till den nya 
avfarten planerar kommunen även där för ett nytt verksamhetsområde. Både 
verksamhetsområdet vid Klinga och vid Bråvallaavfarten finns angivna i översiktsplanen 
för staden från år 2017 och båda behövs för nya verksamhetsetableringar då efterfrågan 
på nya tomter för verksamheter är stort i Norrköping. 

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. 
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Figur 5. Utdrag ur Översiktsplanen från år 2017 på utpekade områden för verksamheter (gråskrafferat) 
i Norrköpings kommun. Bild: Norrköpings kommun. 

4.3 DETALJPLANEN 
Planen omfattar ett cirka 60 hektar stort område i Klinga, cirka 7 kilometer sydväst om 
centrala Norrköping. Den berörda fastigheten är Borg 17:6 som ägs av Norrköpings 
kommun. Inom planområdet är det i nuläget främst jordbruksmark som idag brukas 
genom utarrendering. Den sydöstra delen av planområdet består av en skogsklädd 
bergsrygg och vid den norra delen av denna finns två kända fornlämningar i form av 
stensättningar som är gravar från järnåldern.  

I angränsning till planområdet finns befintliga verksamheter i väster. Nordväst om 
planområdet ligger Natura 2000-området Borgs ekhagar och mot norr ligger 
Herrebrokärret och Glans vattenskyddsområde. De sydvästra delarna av planområdet 
angränsar till Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill 
gården ligger även ett bostadsområde med villor uppförda under 2000-talets första 
decennium. 

Planen ger möjlighet att tillskapa mark för verksamhetsändamål, natur, park samt 
dagvattenhantering, se Figur 6.  
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Figur 6. Plankarta över planområdet Borg 17:6. 

Planen föreslår, i den västra delen som gränsar till befintligt verksamhetsområde, 
blandade verksamheter med bestämmelsen Z1 (verksamheter som inte är störande för 
omgivningen). Användningen av Z är bred och innehåller olika typer av verksamheter 
som har begränsad omgivningspåverkan. Den mellersta delen av planområdet blir en nod 
för kommunikationsstråk där huvudgatan inom planområdet förläggs tillsammans med 
gång- och cykelväg. Inom delar av det västra planområdet tillås även verksamheter av 
mer publika inslag, t.ex. en lunchrestaurang, med bestämmelsen C1Z1. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 12 meter. Planområdets östra del planläggs i huvudsak för 
utrymmeskrävande lager- och logistikverksamheter med bestämmelsen J1. Här tillåts en 
minsta storlek på fastighet på 40 000 kvadratmeter och en högsta totalhöjd på 20 meter.  
 
Mellan kvartersmark och plangränsen i norr planläggs ett område som NATUR för 
placering av dagvattendammar. I planens sydvästra del föreslås en väganslutning mellan 
Skalles väg och Alsätersvägen. Längs den tidigare järnvägsbankens sträckning norr om 
planområdets mitt planeras för en ny gång- och cykelväg. Där järnvägsbanken möter 
planområdet anläggs en dagvattendamm samt grönstråk som ska utgöra passage för 
människor och djur. I skogsbrynet i väster, som planläggs som NATUR, finns en 
värdefull ek som skyddas med bestämmelsen n2.  
 
För att utnyttja marken effektivt föreslås en exploateringsgrad på 60 procent för områden 
som medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och område för lager och 
logistik. Inom delar av planområdet tillåts även restaurang, samlingslokal, kiosk samt 
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verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, där föreslås en exploateringsgrad på 
50 procent. 
 
Syftet med detaljplanen är att planlägga ett område för utrymmeskrävande lager och 
logistikverksamheter samt mindre verksamheter som inte ger upphov till störande 
omgivningspåverkan. Planen bygger på en helhetstanke om ett sammanhållet område där 
storskaliga, transportberoende verksamheter blir granne med nya mindre verksamheter. 
En uttalad målsättning med detaljplanen är att utforma grönområde med positiva värden 
för området genom att anlägga naturlika topografi- och vegetationsridåer kring och inom 
området. Ny bebyggelse ska hålla en hög arkitektonisk nivå. Samråd om byggnaders 
utformning ska ske med stadsarkitekt och godkännas skriftligen av stadsarkitekten innan 
ansökan om bygglov får ske.  
 
Den gröna identiteten inom Klinga verksamhetsområde fastställs inom detaljplanen på 
flera sätt. I planområdets sydvästra del planeras ett grönområde där en landskapsvall 
planeras anläggas. Syftet med grönområdet är att åstadkomma ett respektavstånd från 
befintliga bostäder som fungerar som kompensationsåtgärd för den visuella påverkan 
som ett nytt verksamhetsområde medför. För att fortsatt få visuell kontakt med 
omgivningen gestaltas landskapsvallen med en serie naturligt formade kullar, med 
variation i höjd och bredd.  
 
Längs med huvudgatan inom verksamhetsområdet, Skalles väg, samt 
lokalgata/industrigata i västra delen planteras trädrader. Inom planområdet planeras i 
huvudsak för ett öppet dagvattensystem. Längs vägen blir det öppna diken med gräsyta. I 
den del det idag går en åkerväg och plangränsen gränsar till befintlig detaljplan planteras 
träd. Den gröna identiteten i verksamhetsområdet stöttas av det område i södra delen som 
bevaras som NATUR samt de naturområden i varierande form som finns omkring 
planområdet.  
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5. BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

5.1 KULTURMILJÖ 
Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den 
fysiska miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande 
grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en 
kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen 
(definition av kulturarv och kulturmiljö, Riksantikvarieämbetet). 

5.1.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Det aktuella området med omnejd benämns i äldre kartor som Klinga. Omgivningarna 
har kulturhistoriskt varit jordbruksmark med en struktur som det historiska säteriet 
Klinga gård gav upphov till, se Figur 7 och Figur 16. De äldsta spåren efter bebyggelse i 
Klinga är från 300–500-talet e.Kr. Sannolikt har en yngre järnåldersbebyggelse legat här, 
som sedan utvecklades till Klinga by under medeltiden. Under järnåldern begravdes de 
döda på de gravfält som ligger på höjderna vid Herrebrokärret, närmare Borgs kyrka, se 
Figur 8. På gravfälten växer bland annat värdefulla ekar vilket medfört att de utgör ett 
Natura 2000-område. 
 

 
Figur 7. Häradskartan från år 1868–77 visar Klingas omgivande trädgård indelad i kvarter, 
allékantade vägar och hur torpbebyggelsen låg utmed skogskanten. Bild: Arkeologerna.  
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Figur 8. Den sammanhållna miljön med Klinga gård, torpplatserna och stationsbyggnaden har högt 
kulturhistoriskt värde och är känslig för förändringar. Siktlinjerna är viktiga för avläsbarheten och 
förståelsen för landskapets utvecklig från järnålder fram till idag. Bild: Arkeologerna. 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet idag. En arkeologisk utredning 
etapp 1 (Arkeologerna, 2019) visar dock på att det finns synliga fornlämningar samt 
objekt dolda under markytan. Objekten återfinns på ett flertal presumtiva platser, vilka så 
gott som täcker in hela höjden med sluttningar. För att kunna konstatera om det rör sig 
om fornlämningar eller inte kommer det att krävas en vidare utredning. De synliga 
lämningarna har mätts in och registrerats bland annat i Riksantikvarieämbetets 
registreringsverktyg Fornreg. De synliga lämningarna har numrerats med A och 
löpnummer, se Figur 9, medan de platser där det sannolikt finns fornlämningar dolda 
under markytan benämns Objekt och löpnummer, se Figur 10. De två kommer att 
hanteras på olika sätt vid en exploatering. I det fall lämningarna eller objekten kommer 
att påverkas av planerad exploatering av något slag ska ansökan enligt Kulturmiljölagen 
(KML) sändas till Länsstyrelsen.  
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Figur 9. Kartan visar sedan tidigare kända lämningar och nya som påträffats vid inventeringen. De 
nypåträffade är benämnda A- med löpnummer. Hela bergsryggen är markerad som möjligt 
fornlämningsområde Bild: Arkeologerna. 

 

 
Figur 10. Kartan visar bergsryggen i detalj med de identifierade Objekten 1–11. Bild: Arkeologerna. 

Anslutande områden innehåller rikligt med fornlämningar från både brons- och järnålder 
(cirka 1500 f Kr – 1050 e Kr). I närområdet har det tidigare hittats lämningar efter en 
boplats från cirka 300 - 500 e.Kr, Borg 291:1 och en stensättning vid Holken med 
nummer L2019:1709. 



22(77) 
NORRKÖPINGS KOMMUN Vårt diarienummer 
Samhällsbyggnadskontoret SPN 2017/0272 214 
 

 
Uppdrag:  294720, Borg 17:6, Klinga, Förstudie 
 Beställare: Norrköpings kommun  

 

O:\NOR\294720\N\=Arbetsarea=\MKB Borg 17_6 

 
Planområdet är inte utpekat som riksintresse för kulturmiljö men området är utpekat som 
ett område av regionalt intresse för kulturmiljövården, Borgs kyrka-Klinga (K 32), se 
Figur 11.  
 

 
Figur 11. Det skrafferade området markerar det regionala intresseområdet för kulturmiljö, Borgs kyrka 
- Klinga (K 32). Området avser både fornlämningar och värdefull bebyggelse i ett historiskt 
agrarlanskap med hävdade marker Bild: Arkeologerna. 

Områdets värde består i såväl bebyggelse som fornlämningar. Fornlämningarna består av 
flertalet gravar och gravfält från främst yngre järnålder, som ligger på höjdpartierna invid 
Herrebrokärret. Här sammanfaller gravfälten med Borgs ekhagar som är ett Natura 2000-
område, se Figur 12. Den rika fornlämningsmiljön kring det forna Herrebrokärret 
avspeglar ett marklandskap med lång kontinuitet där den bördiga jorden och de goda 
kommunikationerna varit avgörande.  
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Figur 12. Natura 2000-områdena mellan Klinga och Borgs kyrka sammanfaller till stor del med 
gravarna och gravfälten från järnåldern. Bild: Arkeologerna. 

Ett gravfält (fornlämning RAÄ Borg 214:1) som ligger inom influensområdet för 
planerad nybyggnation, bedöms ha tillhört Klingas järnåldersbefolkning. Gravfältet,  
som ligger cirka 400 meter nordost om Klinga, är anmärkningsvärt tidstypiskt och utgör 
ett så kallat vårdobjekt. Gravfältet utgör en synnerligen värdefull miljö och ska enligt 
vårdplanen erbjuda högt upplevelsevärde och vara tillgänglig för besökare. 
Upplevelsevärdet har dock redan påverkats på grund av pågående nybyggnation för 
industriellt ändamål med flera våningar.  
 
Att det finns en koncentration av gravar och gravfält från järnålder i anslutning till 
Herrebrokärret och Klinga har sin förklaring bland annat i de goda kommunikationerna i 
området. Riksvägen mellan Norrköping och Linköping fanns troligtvis redan under yngre 
järnåldern, cirka 500–1050 e.Kr. 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 nordöst om planområdet och 
invid stationsbyggnaden, se Figur 13, Figur 14 och Figur 15, som idag utgör ett 
bostadshus. Öster om Borgs kyrka etablerades en handelsplats under vikingatiden där ån 
korsades av den gamla landsvägen.  
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Figur 13. Klinga stationsbyggnad som idag är privat bostad. Bild: Cyklabanvall.nu. 

 

 
Figur 14. Spår efter den gamla järnvägsbanken som representerar ett historiskt kommunikationsstråk. 
Bild: Arkeologerna. 
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Figur 15. Utdrag ur Ekonomiska kartan från 1940-talet visar järnvägens dragning genom området. 

Bebyggelsen inom det regionala intresseområdet utgörs av Klinga gård och Borgs kyrka. 
Borgs kyrka ligger mellan gamla riksvägen och E4 och utgör ett landmärke och en tydlig 
orienteringspunkt. Kyrkan uppfördes år 1801–03 och speglar det kyrkliga landskapets 
förändring under tidigt 1800-tal. Klinga gård, se Figur 16, med flyglar samt trelängade 
ekonomibyggnader och bevarade arbetarbostäder klassades som skyddsvärd bebyggelse 
ur kulturhistorisk synpunkt, enligt kommunens inventering som utfördes år 1976. Klinga 
representerar en inflytelserik gård i området sydväst om Norrköping som tidigt bidrog till 
ett rationaliserat jordbrukslandskap med stora sammanhängande jordbruksmarker.  
 
Klinga gårds huvudbyggnad och de två flyglarna är Q-märkta och utgör skyddsvärd 
bebyggelse. En allé leder fram till, genom, och ut ur gårdsbebyggelsen och avdelar 
bostäderna från ekonomibyggnaderna på gården. Ekonomibyggnaderna från 1800-talet 
bedöms ha högt kulturhistoriskt värde då de ingår i kategorin särskilt värdefulla 
byggnader. Inspektorsbostaden, från år 1906, ligger i nära anslutning till en av 
flygelbyggnaderna.  
 
Två något yngre ekonomibyggnader ligger sydost om huvudbyggnaderna, och är belägna 
inom planområdet. Byggnaderna, som är panelklädda och traditionellt rödfärgade under 
sadeltak, är uppförda under 1900-talets början då Klinga gård uppvisade en 
expansionsfas. De två ekonomibyggnaderna ligger något avskilt från de äldre 
byggnaderna men tillhör den samlade gårdsbebyggelsen. I anslutning till den historiska 
bebyggelsen finns villor uppförda under 2000-talets första decennium som i färgsättning, 
skala och utformning tagit hänsyn till befintlig kulturmiljö. Gården omges idag av 
hävdad hagmark åt söder och sydväst medan den historiska trädgården med fruktträd 
breder ut sig åt väster, mot den gamla landsvägen. Utmed Alsätersvägen, som har en 
ålderdomlig sträckning, återfinns spår av Klingas torpbebyggelse från 1600-talet.  
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Figur 16. Klinga gårds huvudbyggnad. Bild: Arkeologerna. 

5.1.2 DETALJPLAN 
Det planerade verksamhetsområdet kommer således att inverka på det omkringliggande 
landskapsrummet som utgör en tydligt läsbar, sammanhållen kulturmiljö med stort 
tidsdjup från äldre järnålder fram till idag. Den omkringliggande bebyggelsestrukturen 
berörs av den förändring av landskapet och vyerna som idag är karaktäristiskt för 
området.  

Verksamheterna i de västra delarna av planområdet får en total byggnadshöjd på 12 
meter, vilket ligger i höjd med ekonomibyggnaderna från 1900-talets början som är 
belägna i planområdets nordöstra delar. Ny bebyggelse kommer att minska den visuella 
kontakten och bryter siktlinjer, men området närmast Klinga by får bestämmelser som 
gör att liknande karaktär som på ekonomibyggnaderna skapas genom placering och 
fasadmaterial. Siktlinjerna i landskapet kommer påverkas negativt. Ekonomibyggnaderna 
regleras med rivningsförbud, r, i plankartan.  
 
I de östra delarna av planområdet är siktlinjerna inte lika viktiga ur kulturmiljösynpunkt 
utan här är det viktigt att inte inkräkta på lämningar som kan finnas i skogsområdet. Hela 
bergsryggen är markerad, se Figur 9 och Figur 10, som möjligt fornlämningsområde. 
Lokalgata i skogsbrynet lokaliseras i ett sådant läge att lämningar av kulturhistoriskt 
värde inte påverkas negativt. I kulturmiljöutredningen (Arkeologerna, 2019) beskrivs 
delar av landskapet som väsentliga för läsbarheten av kulturmiljön i området. Ett sådant 
område är den skogsklädda höjden i södra delen av planområdet som planlagts som 
NATUR. Den skogsklädda höjden beskrivs som en rumsavbildande och avskiljande 
höjdrygg i landskapet som utgör en naturlig visuell barriär.  
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Längs den gamla järnvägsbanken som ligger norr om planområdet planeras för en ny 
gång- och cykelväg. Där gång- och cykelvägen ansluter till planområdet planeras för ett 
grönstråk som även ska utgöra passage för människor och djur. Gång- och cykelvägen 
bidrar till att upprätthålla det historiska kommunikationssambandet mellan Norrköping 
och Klinga. Utformningen föreslås bli åkerholmslika vegetationsytor med varierande 
höjd på vegetationen. När vegetationen växt till sig bidrar den till att minska dominansen 
av byggnader i identifierade siktlinjer. 
 
För att bevara och förstärka vissa av utblickarna planläggs, i västra planområdet som 
gränsar till befintlig plan, ytor som PARK och NATUR. Detta för att behålla befintliga 
utblickar och stråk genom området som sammanbinder mot Herrbrokärret och Natura 
2000-området. Det blir en naturlig fortsättning av det parkområde som upptagits som 
bärande huvudmotiv i angränsande planer. Syftet är att säkerställa ett respektavstånd 
mellan det planerade verksamhetsområdet och bostäderna samt den bebyggelse som 
utgör den samlade kulturmiljön för Klinga by. 
 
Längs med del av huvudgatan Skalles väg, samt parallell lokalgata/industrigata i västra 
delen, planteras trädrader mellan vägbana och gång- och cykelväg. Träd planteras även 
längs del av område där befintlig och föreslagen plangräns möts. Med träden förstärks de 
kulturhistoriska värdena.  

5.1.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
Planen innebär att samband mellan olika komponenter i den historiska miljön riskerar att 
brytas, vilket medför en uppsplittring av resultaten från historiska processer och 
händelser. Området kring Klinga gård har en lång platskontinuitet med ett stort tidsdjup 
för miljön. Särskilt de hävdade betesmarkerna och trädgården vid Klinga är av mycket 
högt värde för kulturmiljön som helhet. 
 
Siktlinjer är betydelsefulla för läsbarheten av området. I dagsläget är de begränsade och 
planen riskerar att begränsa dem ytterligare trots vidtagna åtgärder. Siktlinjen mellan 
Klinga gård och det gravfält som bedöms ha utgjort gårdsgravfältet, som tillika är Natura 
2000-område, är av stor betydelse för kulturmiljön. Området är idag redan påverkat av 
angränsande verksamheter men riskerar att få en ytterligare påverkan med planen.    
Det redan etablerade verksamhetsområdet har redan begränsat siktlinjer som 
sammanhåller kulturmiljö. Upplevelsevärdet har på så sätt redan sjunkit. Genom att 
beakta placering och utformning av nya verksamhetsfastigheter i det västra delen av 
planområdet kan ytterligare påverkan mildras i så stor grad som möjligt. 
 
En obruten siktlinje finns idag mellan Borgs kyrka, med Herrebrokärrets återskapade 
vattenspegel, och den östra delen av bergsryggen i planområdet. Denna siktlinje blir 
påverkad av planen på samma sätt som i stycket ovan, men tilltänkta dagvattendammar 
och grönstråk runt dessa ger en viss avskärmning mot området. Siktlinjen begränsas med 
det utbyggda planen och får en förändrad karaktär mot dagens långa utblickar. Likaså 
minskas sambandet mellan Borgs kyrka och bergsryggen inom planområdet.   
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Från Klinga gård är siktlinjen mot platsen för torpet Skåne tillsammans med Klinga 
stationsbyggnad av högt värde för förståelsen av historiska sammanhang, denna siktlinje 
påverkas inte nämnvärt då planområdet i dess närhet är planerat för parkmiljö.  
 
De stora, öppna åkrarna representerar Klingas betydande roll i de omdanande 
skiftesreformerna som resulterade i sammanhängande åkerarealer av stora mått. Att 
bebygga stora delar av dessa arealer påverkar läsbarheten negativt då en del av den 
sammanhängande miljön försvinner. Det planerade verksamhetsområdet kommer således 
att inverka på det omkringliggande landskapsrummet som utgör en tydligt läsbar, 
sammanhållen kulturmiljö med stort tidsdjup från äldre järnålder fram till idag. 
 
Två tillhörande ekonomibyggnader från början av 1900-talet ligger inom planområdet.  
Ekonomibyggnaderna kommer ligga inom egen fastighetsgräns och ska sparas och 
utvecklas till att passa in så långt det är möjligt. Byggnaderna beläggs med 
skyddsbestämmelse q samt r, vilket innebär att byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla 
och omfattas av förvanskningsförbud samt rivningsförbud.  
 
Den planerade gång- och cykelvägen längs järnvägsbanken bidrar till att återuppta äldre 
kommunikationsstråk i kulturlandskapet och planteringen av träd längs med huvudgatan 
Skalles väg, samt längs med en parallell lokalgata i västra delen av planområdet 
förstärker de kulturhistoriska värdena i området.  
 
Den planerade markexploateringen kommer att medföra negativa konsekvenser för den 
samlade kulturmiljön vid Klinga i jämförelse med nollalternativet. Planen innebär ett 
ingrepp i kulturlandskapet, inte bara inom området utan i kringliggande närområde som 
påverkar även det regionala intresseområdet för kulturmiljövården då den västra delen av 
planområdet ingår i och omfattar stora delar av bebyggelsen inom planområdet.  
 
Att anlägga en parkmiljö närmast Klinga by samt att placera byggnaderna så att 
siktlinjerna från Klinga by i möjligaste mån bevaras, bidrar till att mildra konsekvenserna 
för kulturmiljön något. Gång- och cykelvägen som återupptar äldre kommunikationsstråk 
i kulturlandskapet samt anläggandet av alléer i området hjälper även till att mildra 
konsekvenserna av planen vilket gör att planen ger måttligt negativa konsekvenser med 
hänsyn till de kulturhistoriska värdena.  
 
Nollalternativet innebär att planområdet inte exploateras med bebyggelse och fortsätter 
att brukas som jordbruksmark och skogsmark. Konsekvenser för kulturmiljön blir därför 
liknande dagens läge, liten negativ. Detta främst på grund av den skada som angränsande 
industriområde redan gjort på siktlinjen mellan Klinga by och gravfältet i Natura 2000-
området. Resterande siktlinjer bedöms bli de samma som i dagsläget.  

5.1.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
• Arkeologisk utredning etapp 2 behöver genomföras innan exploatering för att 

undersöka förekomsten av eventuella fornlämningar som framkom i den 
arkeologiska utgrävningen etapp 1. 
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• I det fall lämningarna eller objekten kommer att påverkas av planerad 
exploatering av något slag ska ansökan enligt Kulturmiljölagen (KML) sändas till 
Länsstyrelsen. 

 
Följande rekommendationer föreslås som kompensationsåtgärder för att stärka de 
kulturhistoriska värdena enligt det Kulturhistoriska planeringsunderlaget från år 2019: 
 

• I syfte att förstärka kulturmiljön bör de återstående hävdade hagmarkerna och 
trädgården vid Klinga bevaras och förvaltas. 

 
• En möjlighet att dämpa det visuella intrånget mot ny bebyggelse i 

verksamhetsområdet är att anlägga kuperade vallar med träd- och buskvegetation. 
Vallen omgärdar på så sätt den sammanhållna bebyggelsen vid Klinga gård mot 
verksamhetsområdet. Beroende på hur de två yngre ekonomibyggnaderna 
kommer att nyttjas i verksamhetsområdet kan vallen antingen utestänga dem eller 
omge samtliga byggnader i Klinga. Negativ effekt kan dock bli intryck av slutet 
rum, då en kuperad vall även begränsar utblickar. I syfte att förvalta siktlinjerna 
mellan Klinga gård, den tillhörande torpbebyggelsen och järnvägsstationen bör 
den föreslagna vallen placeras med ett väl avvägt avstånd från Alsätersvägen. 

 
• Den befintliga allén behöver kompletteras på båda sidor om Klinga gård, det vill 

säga från korsningen mellan Linköpingsvägen och Alsätersvägen fram till Skåne. 
 

• Plantera alléträd utmed Alsätersvägen, från bostadsbebyggelsen och förbi de två 
ekonomibyggnaderna från 1900-talets början. Det visuella intrycket från 
verksamhetsområdet mellan Klinga gård och det skyddade gravfältet/Natura 
2000-området kan på så sätt delvis dämpas. Med alléträd förstärks den historiska 
bakgrunden av herrgårdskaraktär. 

 
• Bebyggelsen i Klinga domineras av rödfärgade, eller rödmålade, enplanshus. De 

småskaliga bostadshusen i Holken, Botorp och Skåne har mer varierad men 
dämpad färgsättning. Ny bebyggelse inom planområdet bör i möjligaste mån 
utformas med hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller färgsättning 
och proportioner. Utformningen av de nya byggnaderna bör också ske med 
landskapets skala i åtanke. I det småskaliga sprickdalslandskapet öster om Klinga 
och Borg avskiljs långsmala dalgångar av höjd- och bergsryggar. Höjdryggarna 
utgör landskapselement som kan mildra nya byggnaders dominans vad gäller 
höjd. För Klinga golfbanas framtid är det av högsta vikt att nya byggnader inom 
verksamhetsområdet begränsas i höjd så att de döljs av bergsryggen från 
sydsidan. 
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5.2 NATURMILJÖ 

5.2.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Större delen av planområdet är i nuläget åkermark, en mindre del av planområdet berör 
en nordvänd brynzon till ett större skogsområde, med en beskuggad bergbrant som delvis 
består av lodytor. Norrköpings kommun har sammanställt en bedömning av de 
naturvärden som berörs av detaljplaneringen på fastigheten Borg 17:6 i ett PM 
(Norrköpings kommun, 2019a). Topografin för planområdet och områdena i angränsning 
till det redovisas i Figur 17. 
 

 
Figur 17. Planområdet är markerat med orange i kartbilden som visar höjdkurvor i området karta: 
Norrköpings kommuns databas. 

I Figur 18 redovisas kända naturvärden från kommunens databas i och i angränsning till 
planområdet. Planområdet i denna figur stämmer inte helt överens med det slutgiltiga.  
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Figur 18. Karta som visar naturvärden i och i anslutning till planområdet (markerat med blå linje). 
Planområdet stämmer inte helt överens med det slutgiltiga förslaget. Karta: Norrköpings kommun. 

Planområdet ligger cirka 150 meter sydväst om Borgs ekhagar som är ett naturreservat 
och Natura 2000-område, se Figur 18. År 2018 genomfördes en inventering av 
eklandskapet (Pro Natura, 2018) inom Natura 2000-området med slutsatserna att antalet 
åldriga träd var lågt och likaså antalet mogna efterträdare. Vilket innebär att 
eklandskapets värden behöver bevaras och stärkas kring Borg för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus. 
 
Planområdet ligger cirka 500 meter sydväst om Herrebrokärret. Herrebrotippen hyser en 
mångfald av främst öppna gräsmarks- och vattenmiljöer. Detta erbjuder livsrum för 
många arter av bland annat kärlväxter, insekter och fåglar. I nära anslutning till 
planområdet ligger även Glans vattenskyddsområde.  
 
I skogsområdet söder om planområdet har en naturinventering genomförts (Fennica 
Natur 3013). Området ovanför branterna närmast planområdet är rikt på äldre 
barrskogsbestånd dominerande av tall med graninslag. Området benämns 
”Hällmarkstallskog sydost om Klinga” med klassificeringen 3 av kommunalt värde i 
kommunens naturkatalog. En grov ek i brynet är också utpekad som lokalt värde, klass 4, 
i kommunens naturkatalog. Utöver vissa naturvärden knutna till enstaka naturvärdesträd i 
brynzonens västra del, i form av grov ek och asp, finns inga särskilda naturvärden i den 
del av skogsområdet som berörs av aktuellt planområde. I skogsområdet finns även tre 
objekt som under år 2018 klassats till klass 2, regionalt värde, dessa redovisas i Figur 19. 
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Figur 19. Naturvärden. Orange enfärgade ytor visar ekmiljö i kategori B enligt ekpopulationsanalys 
(Pro natura 2018). Rastrerade ytor visar objekt i kommunens naturkatalog (rev. 2018), där orange är 
regionalt värde, grönt kommunalt värde och blått lokalt värde. Objekt med gul begränsningslinje är 
från naturvärdesinventering 2013 (Fennica natur). Övrig markering och text på bilden är sammanställt 
av kommunekolog efter de två fältbesöken våren år 2019. 

5.2.2 DETALJPLAN 
Enligt planbeskrivningen etableras ett verksamhetsområde lokaliserat på åkermark, vilket 
tangerar skogsmark i södra delen och Herrebrotippens våtmarksområde i norra delen. 
Skogsdelen i sydöstra delen kommer i viss utsträckning att exploateras och planläggas 
för väg. Den del av brynet som avses exploateras saknar i stort sett helt de brynkvaliteter 
som finns - och bevaras som NATUR.  
 
Området närmast Klinga by och i de sydliga delarna av planområdet, planläggs ett 
område som NATUR med syfte att säkerställa att områden med höga naturvärden, i detta 
fall brynvärden med ek samt nordvända lodytor och gammal hällmarkstallskog, bevaras. 
Inom detta område finns en grov brynek som är utpekad som lokalt värde, klass 4, enligt 
kommunens naturkatalog. Denna ek får betäckningen n2 i plankartan som bevarandevärt 
träd och fällning av den kräver lov. I sydvästra delen behålls den skogbeklädda 
bergsryggen. Genom att planlägga skogsområdet söder om bostäderna säkerställs att 
skogen inte avverkas, utan den får en särskild skötselplan och skogen går från en 
produktionsskog till att bli en rekreationsskog. 
 
Delen av planområdet som angränsar till Herrebrotippen, ett naturvårdsområde med ett 
kommunalt värde ur naturvårdssynpunkt (klass 3), kommer att få en viss påverkan på 
trafik- och verksamhetsbuller.  
 
Den yta inom planområdet som avses exploateras tangerar men gör inte direkt intrång i 
de naturvärdesintressanta bergsbranterna. Branterna är också viktiga för landskapsbilden 
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och en lokalisering nedanför dem ger möjligheter för verksamhetsområdet att ”ta stöd” i 
landskapet och även ge skydd mot bostadsbebyggelsen i söder.  
 
Inom planområdet kommer grönska fungera som avskiljare mellan byggnader av olika 
höjd. Genom att använda grönska kan ekosystemtjänster tas tillvara inom planområdet 
och bidra till biologisk mångfald. Inom planområdet planteras också träd som bidrar med 
grönska inom planområdet. 
 
Utöver vissa naturvärden knutna till enstaka naturvärdesträd, i form av grov till 
medelålders ek och asp, finns inga särskilda naturvärdeklassade objekt i delen av 
skogsområdet som berörs av aktuellt planområde nedanför den nordvända branten. Det 
finns heller ingen indikation på att det idag finns rödlistade arter på lodytorna som skulle 
missgynnas av att skogen nedanför branterna tas bort. Stora delar av denna skog är 
avverkad och nyplanterad i senare tid, varför det inte är sannolikt att det finns arter kvar 
på lodytorna som kräver lång kontinuitet av skugga och fuktighet, mer än möjligen vid 
”ekbranten”, se Figur 19. Den ostliga delen av Skalles väg har anpassats för att i största 
möjliga utsträckning skona även ”ekbranten” från exploatering. 
 
Totalmängden ekar i brynzonen är inte särskilt stor (cirka ett 50-tal i hela brynzonen 
inom planområdet) och ekarna står i nordvänt bryn, varför detta område borde ha relativt 
begränsad betydelse för eklandskapet kring Borg. Det finns andra områden i 
omgivningarna med betydligt bättre möjligheter att bevara och utveckla ekvärden, bland 
annat mellan Klockaretorpet och Borgsholm. 
 
Längs den tidigare järnvägsbankens sträckning norr om planområdets mitt planeras för 
en ny gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägens placering stämmer överens med ett 
utpekat gång- och cykelstråk i Översiktsplanen från 2017. Där gång- och cykelvägen 
ansluter till planområdet planeras för ett grönstråk som även ska kunna fungera som en 
rörelsezon för vilt. I området anläggs en dagvattendamm och vegetation för att minska 
barriäreffekten för vilt genom verksamhetsområdet.  

5.2.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
I det PM om påverkan på naturvärden som sammanställts av kommunekolog 
(Norrköpings kommun, 2019a), bedöms planen inte påverka naturvärden inom 
planområdet på något betydande sätt. Planen har sedan bedömningen gjordes dessutom 
anpassats så att i stort sett hela den del av skogen som har några ekvärden, eller andra 
naturvärden, undantas från exploatering. 
 
Den skogsklädda höjden planläggs som NATUR vilket innebär att markens karaktär ska 
bevaras då den beskrivs som en rumsavbildande och avskiljande höjdrygg i landskapet 
som utgör en naturlig och visuell barriär. Bevarandet av den skogklädda höjdryggen ger 
möjlighet för naturvärdena att utvecklas och öka och kan även nyttjas för lek och 
rekreation. Dagvattendammarna tillsammans med föreslagen grönska bidrar med nya 
miljöer i landskapet, vilket kan skapa nya positiva värden för den biologiska mångfalden 
i området. 
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Verksamhetsområdet bedöms inte ge någon betydande påverkan på Natura 2000-området 
Borgs ekbackar, varför en prövning av detaljplanen mot Natura 2000-bestämmelserna 
inte förefaller motiverad enligt den utredning som sammanställts av kommunekolog 
(Norrköpings kommun, 2019b). Spridningsmöjligheterna mellan ek-värdekärnorna i 
landskapet kring Borg bedöms inte på något betydande sätt påverkas av 
verksamhetsområdet. De planerade verksamheterna är sådana som inte alstrar störande 
lukt eller andra skadliga utsläpp som kan påverka till exempel insekter.  
 
Herrebrotippen är ett område med mångfald av öppna gräsmark- och vattenmiljöer med 
många arter av bland annat kärlväxter, insekter och fåglar. Ett verksamhetsområde på 
åkermarken intill tippen bedöms dock inte påverka dessa naturvärden i någon större 
utsträckning. En viss förlust av öppen åkermark med kantzoner samt generell 
barriäreffekt uppstår, men eftersom det är två helt olika naturtyper på ömse sidor om 
planområdet så bedöms effekten av barriären som närmast försumbar under förutsättning 
att grönstråket som planeras genom planområdet underlättar för möjliga viltrörelser.  
 
Enligt planbeskrivningen kommer ny grönska tillskapas inom planområdet genom 
plantering av träd längs vägarna, anläggandet av ett grönstråk mellan tippen och 
skogsbrynet samt anläggandet av landskapsvallen mot bostäderna. Med dessa inslag av 
grönska kan biologisk mångfald gynnas och ge goda möjligheter för spridning genom 
planområdet.  
 
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av planen ge en liten negativ konsekvens i 
jämförelse med nollalternativet som innebär att grönstrukturen bevaras likt nuläget.  

5.2.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
 

• Lämplig utformning av grönstråket och/eller andra eventuella åtgärder utreds 
vidare i projekteringsfasen i syfte att minska påverkan på djurlivets möjlighet att 
passera genom området. Stråket bör ges en utformning som gynnar djur (vilt, 
småvilt mm). Det innebär att belysning nattetid bör undvikas och stråket bör 
förses med planteringar/strukturer som gynnar djurs rörelse genom området.  
 

• Övervintringsplatser i form av stensamlingar/rösen för groddjur kan gärna 
anläggas på Herrebrotippen norr om planområdet för att undvika att groddjuren 
söker sig till skogen i söder genom planområdet. 
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5.3 JORDBRUK 
Jordbruksmarken i Sverige skyddas i Miljöbalkens Hushållningsbestämmelser, 3 kap 4§ 
enligt nedan: 
”Jord- och skogsbruk av nationell betydelsen som brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggning 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” 

5.3.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Klingaområdet ligger i utkanten av randzonen i översiktsplanen för staden och räknas 
som tätortsnära landsbygd (Norrköpings kommun, 2017). Tätortsnära gårdar och 
lantbruk lyfts fram som värdefulla ur flera perspektiv, kanske viktigast som resurser vid 
krissituationer i framtidens livsmedelsförsörjning, men även att de innehåller stora 
sociala, rekreativa och pedagogiska värden (Jordbruksverket, 2015).  
 
Historisk sett har området kring Klinga och Borg dominerats av stora jordbruk. 
Storgårdarna Klinga och Borg bidrog till ett tidigt rationaliserat jordbrukslandskap med 
stora öppna sammanhängande odlingsmarker med ett fåtal visuella gränser.  
 
Jordbruksmarken ligger på ett av länets mest välarronderade åkrar med en blockareal på 
105 hektar och med ett högt värde för livsmedels- och djurfoderproduktion. 
Jordbruksmarken är med Norrköpingsmått mätt mycket god åkermark, främst de västra 
två tredjedelarna. Den östra tredjedelen är något svagare. I Norrköpings kommun finns 
cirka 34 300 hektar åkermark och 5 252 hektar betesmark. Sedan år 1981 har 
åkermarksarealen i Norrköpings kommun minskat med 3000 hektar, se Figur 20. 
Huvuddelen av planområdet utgörs av åkermark i ett sammanhängande fält och 
åkermarken har i dag en god arrondering.  

 
Figur 20. Historisk förändring av åkermarksareal i Norrköpings kommun (Jordbruksverket, u.å.). 

Jordbruksmarken ägs av Norrköpings kommun men arrenderas ut till en lantbrukare. 
Planen tar cirka 10–15 procent av lantbrukarens totala åkerareal i anspråk. Lantbrukaren 
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är även djurhållare och har dikor samt inackordering av hästar och jordbruksmarken 
tillgodoser djuren med vinterfoder.   

5.3.2 DETALJPLANEN 
Planen medför att brukad åkermark kommer att tas i anspråk till förmån för 
verksamhetsmark. Genom att ta marken i anspråk minskar arealen stadsnära odling med 
cirka 40 hektar. Påverkan på marken blir irreversibel och gör att åkermarken försvinner 
för gott.  
 
Planen innebär att restytor uppstår genom att de fragmenteras från det tidigare 
sammanhängande området. I de södra delarna mellan planområdet och 
bostadsbebyggelsen lämnas en restyta på 1,4 hektar och två jordbruksblock nordost om 
planområdet får sammanhängande ytor på cirka 5 hektar samt 7,3 hektar, se Figur 21.    
En del av åkermarken, 17 hektar, närmast diket till Herrebrokärret bedöms inte kunna 
fortsatt brukas rationellt då området ligger i en lågpunkt och ofta ligger under vatten från 
översvämmat dike. Planens dagvattenhantering kommer inte lösa detta problem på ett 
tillfredsställande sätt och åkermarken kommer fortsätta översvämmas. 
 

 
Figur 21. Visar fragmentering av jordbruksmarken som blir kvar efter utveckling av planområdet.  

Generellt blir effekten av planen en ökad fragmentering och förlust av brukningsvärd 
mark inom kommunen. Planerad markanvändning gör det omöjligt att återställa marken 
till jordbruksmark om sådant behov uppstår i framtiden. Produktionsvillkoren för 
lantbrukaren förändras och vissa delar av den mark som blir kvar riskerar att isoleras och 
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fragmenteras. Fragmenteringen samt tillgång till eventuell ersättningsmark för 
lantbrukaren kan generera koldioxid-utsläpp när avståndet till åkermarken ökar och 
därmed transportbehovet. Vissa negativa effekter kan uppstå på den biologiska 
mångfalden kopplat till jordbruksmark, men utvecklingen av naturområden runt området 
bidrar till en god spridning, vilket bedöms under naturmiljöaspekten.  

5.3.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
Måttligt till stora negativa konsekvenser bedöms uppstå när jordbruksmark tas i anspråk 
till förmån för verksamhetsmark. Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser 
för livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går förlorade. Detta i sin tur 
medför negativa konsekvenser för möjligheten till ett mer klimatanpassat samhälle med 
minskad import och transport av livsmedel. Planområdet omges dock av intilliggande 
jordbruksmark som gör att den negativa påverkan främst består av arealbortfall. 
 
Jordbruksmarkens arrondering, ägostruktur och lantbrukarens räckvidd och tillgänglighet 
till markerna är några av de faktorer som har betydelse för jordbruksverksamheten. 
Arrondering syftar till hur effektiv en mark är att bruka. Generellt innebär det att stora, 
rektangulära fält med räta kanter och vinklar har en bra arrondering medan små fält med 
ojämna kanter har sämre arrondering. Även fältens läge i förhållande till varandra och 
brukningscentrum brukar ingå i att bedöma markens arrondering. 
 
Restytor uppstår genom att de fragmenteras från det tidigare sammanhängande området. I 
de södra delarna mellan planområdet och bostadsbebyggelsen lämnas en restyta på 1,4 
hektar, vilket ger en yta med sämre arrondering och låg lönsamhet att bruka. Denna yta 
löper stor risk att därför läggas i träda. Resterande jordbruksblock nordöst om 
planområdet får sammanhängande ytor på cirka 5 och 7,3 hektar med god arrondering 
vilket gör att de kan fortsatt brukas rationellt. Jordbruksmarken på 17 hektar som blir 
kvar närmast diket till Herrebrokärret är dock av sämre kvalitet än den mark som tas i 
anspråk för verksamheter och bedöms inte ge speciellt stor avkastning.  
 
Förlust av jordbruksmark kan i förlängningen även innebära att värden kopplade till 
natur- och kulturmiljön går förlorade. I många fall har långvarigt bete och hävd skapat 
värdefulla natur- och kulturmiljöer och förlust av dessa kan medföra minskad biologisk 
mångfald och minskad förståelse för landskapets historiska utveckling. Igenväxning av 
obrukbara restytor kan också påverka landskapsbilden i vägens direkta närområde 
negativt.  
 
Marken inom planområdet har ett högt odlingsvärde utifrån Norrköpingsmått mätt och är 
en viktig resurs för den lokala mat- och djurfoderproduktionen i området. Detta gör att 
värdet på marken som jordbruksnäring är högt och effekten av att ta marken i anspråk är 
mycket negativ. Översiktsplanen för staden ger dock planområdet företräde för 
verksamheter och industrier och området har en fördel geografiskt med sitt läge intill E4 
och befintliga verksamhetsområden och blir därför en naturlig förlängning på det 
området. Det tillsammans med den jordbruksmark som blir kvar, med undantag för 
jordbruksblocket söder om planområdet och närmast diket till Herrebrokärret, har fortsatt 
god arrondering mildrar konsekvenserna något. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för jordbruksmarken bli måttligt till stora negativa främst med hänsyn till 
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jordbruksmarkens höga värde som tätortsnära jordbruksmark och lokal livsmedels- och 
djurfoderproduktion.  
 
Konsekvenserna för nollalternativet bedöms bli marginella då endast jordbruksmark i 
anslutning till gällande detaljplanelagt område bebyggs och resterande jordbruksmark 
fortsätter brukas.  

5.3.4 FÖRLAG PÅ ÅTGÄRDER 
• För att säkerställa att kommunen fortsatt har en god lokal försörjning av 

livsmedels- och djurfodersproduktion bör en handlingsplan tas fram för att 
reglera användandet av jordbruksmark inom kommunen. Kommunen bör 
även utreda vilka konsekvenser som uppstår lokalt och regionalt vid 
exploatering av all jordbruksmark som förväntas tas i anspråk om alla 
områden som är utpekade i översiktsplanen för verksamhetsmark byggs ut.  
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5.4 TRAFIK 

5.4.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Tyréns (2019c) har genomfört en trafikutredning inom planområdet. Utredningen syftar 
främst till hur Skalles väg kommer klara av den ökade trafikbelastningen som uppstår vid 
genomförandet av planen.  
 
Planområdet ligger söder om Norrköping i höjd med trafikplats Klinga vid E4. 
Intilliggande vägar är Linköpingsvägen och Skärblackavägen, båda är Trafikverkets 
vägar. Söder om planområdet ligger Alsätersvägen som är en enskild väg. Skalles väg är 
kommunal. Målpunkter i omgivningen är verksamheterna vid trafikplats Klinga, 
befintligt industriområde och Norrköpings golfklubb. Befintligt industriområde har infart 
i korsningen mellan Skalles väg och Linköpingsvägen och planområdet kan sedan nås 
vidare österut genom en förlängning av Skalles väg. Korsningen är idag reglerad med 
stopplikt från Skalles väg. 
 
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik från Norrköping till området är delvis 
begränsad. Det går att cykla längs Linköpingsvägen, skild från biltrafiken, fram till Borgs 
kyrka, som ligger cirka 1200 meter norr om Skalles väg. Från Borgs kyrka är det möjligt 
att cykla på en parallellväg med Linköpingsvägen. Där denna parallellväg slutar är det 
cirka 300 meter till Skalles väg. Det finns även en enskild väg från Borgs IP i 
Klockaretorpet som leder till området vilken kan nyttjas av cyklister men är till största 
del grusväg. Kollektivtrafik finns i områdets närhet. Hållplats Klinga ligger ute på 
Linköpingsvägen och trafikeras av buss 480, 482 och 483 vilka alla är landsbygdslinjer. 
Från busshållplatsen är det cirka 400 – 500 meters promenad utmed Linköpingsvägen 
och Skalles väg till planområdet. Linköpingsvägen har ingen trottoar från 
busshållplatserna utan promenad får ske i vägrenen. Det finns inte heller någon passage 
på Linköpingsvägen utan det får ske där fotgängaren finner det mest lämpligt. 
Hållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade. På Linköpingsvägens södra sida finns en 
hållplatskur.  
 
Befintliga verksamheter bedöms inte vara särskilt transportintensiva mer än då personal 
åker till och från arbetet. Hur stor andel som går/cyklar eller åker kollektivt till jobbet har 
inte gått att uppskatta vid platsbesök.  
 
I Figur 22 redovisas olika punkter runt planområdet där trafikflöden har undersökts.  
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Figur 22: Platser för trafikmätningar (Tyréns, 2019c). 

I Tabell 1 redovisas trafikflöden i de olika punkterna som redovisas i Figur 22. 
Trafikflödena har erhållits från Norrköpings kommun och Trafikverket. 

 
Tabell 1. Trafikflöden på vägar runt planområdet (Tyréns, 2019c). Enheten för trafikflöde är 
fordon/dygn (f/d).  

Punkt 
nr. 

Vägnamn Trafikflöde 
(fordon/dygn)  

Tung 
trafik (%) 

Mätår 

1 Linköpingsvägen norr om 
Skärblackavägen  

3780 20 2018 

2 Linköpingsvägen söder om 
Skärblackavägen 

1620 15 2018 

3 Skärblackavägen  2190 20 2018 
4 Alsätersvägen  460 5 2015 

5.4.2 DETALJPLAN 
 
Etableringen av nya verksamheter inom planområdet kommer leda till ökade trafikflöden 
till och från området, enligt Tabell 2. De ökade trafikflödena kommer dels bestå av 
persontrafik för anställda samt varutransporter till och från verksamheterna. Enligt planen 
förlängs Skalles väg från befintligt verksamhetsområde i väster och utgör huvudgatan 
inom planområdet.  
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Tabell 2. Tillkommande trafik från planområdet (Tyréns, 2019c). 

Verksamhet BTA (m2) Tillkommande trafik 
(resor/dygn) 

Befintliga verksamheter 
Skalles väg 

6 640  106  

Tillkommande mindre 
verksamheter  

6 640  106  

Tillkommande logistikcentrum 60 000  710  
 
Utöver den ökade trafikbelastningen från verksamhetsområdet är även en generell ökning 
av trafiken att vänta. En procentuell ökning med 2,8 procent per år för Linköpingsvägen 
har befintliga trafikflödena räknats upp med enligt Tabell 3 till år 2030 som används som 
prognosår i projektet.    
 

Tabell 3. Trafikprognos för statliga vägar i närheten av planområdet år 2030. Uppräknat med 2,8 
procent per år (Tyréns, 2019c). 

Punkt 
nr. 

Vägnamn Uppräknad trafik 
(fordon/dygn)  

1 Linköpingsvägen norr om Skärblackavägen  5880 
2 Linköpingsvägen söder om Skärblackavägen 2520 
3 Skärblackavägen  3407 

 
I samband med att verksamhetsområdet etableras i Klinga utreds pendlingsstråk för gång 
och cykel. Längs med Skalles väg inom planområdet planeras en separerad gång- och 
cykelväg som dels binder samman vägen från banvallen med Alsätersvägen. I trafik-
PM:et (Tyréns, 2019d) föreslås att koppling mot Norrköping sker via utpekat 
huvudcykelnät via Linköpingsvägen och vidare förbi Borgs kyrka, eller via banvallen 
öster om planområdet och vidare genom Klockaretorpet. Koppling mot 
Norsholm/Kimstad föreslås via Alsätersvägen och Linköpingsvägen. Koppling till 
Skärblacka föreslås även den via Alsätersvägen och sedan vidare norrut under E4 via 
Linköpingsvägen och genom mindre villaområde vid Borg.  

5.4.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
Vid kapacitetsberäkningar har Stadiums distributionscentral som ligger i Herstadberg i 
Norrköping använts som referensområde. Vid kapacitetsberäkningar har olika scenarion i 
korsningen Skalles väg/Linköpingsvägen med väjningsplikt, stopplikt och 
cirkulationsplats studerats. Resultaten från kapacitetsanalysen visar att cirkulationsplats 
med en respektive två filer är det enda alternativet som kan klara de trafikmängder som 
kan förväntas. Anledningen till att trafiksituationen i korsningen blir överbelastad är för 
att det tillkommer stora ytor med verksamheter som kommer att ge upphov till många 
anställda och därmed mycket trafik. Med den typ av skiftarbete som använts i 
beräkningarna av alstringstalet, tvåskift, blir det koncentrerad trafik under morgonens 
och eftermiddagens maxtimmar då de flesta i personalen börjar och slutar samtidigt.  
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Sammanfattningsvis bedöms planen ge små negativa konsekvenser då den trafikökning 
som förväntas uppstå går att hantera.  
 
Nollalternativet bedöms inte ge några konsekvenser då trafiksituationen kommer att vara 
oförändrad. Dock förväntas en ökning av trafiken generellt i Sverige.  

5.4.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
• För att skapa en hållbar trafiksituation i korsningen Skalles väg/Linköpingsvägen 

bör en cirkulationsplats upprättas.  
 

• Förbättra tillgängligheten till busshållplatser för att underlätta för anställda att åka 
kollektivtrafik till jobbet. 

 
• Skapa goda förutsättningar för cykel- och gångtrafik inom och till planområdet 

för att öka möjligheterna att transportera sig till fots eller med cykel.  
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5.5 DAGVATTEN 

5.5.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Inom planområdet finns det idag befintlig åkerdränering och dagvattenledning från 
intilliggande plan som bedöms komma ut i de södra delarna av planområdet vid diket 
längs järnvägsbanken, men den exakta sträckningen är okänd. Även 
dränerings/dagvattenledningar från diket längs skogskanten i sydväst korsar troligtvis 
åkern och ansluter till dikessystemet längs järnvägsbanken. Inom planerad 
verksamhetmark finns även vatten- och avloppsledningar. En pumpstation för spillvatten 
är belägen vid norra gränsen. Öster om planområdet vid den gamla järnvägsbanken finns 
ett lågstråk i topografin där ett dike går, se Figur 23. Diket leds sedan vidare mot 
våtmarken i norr och vidare ut i recipient som är Motala ström (SE649609-152033). I 
området förkommer det risk för översvämning av diket.  
 

 
Figur 23.  Befintligt dagvattennät inom och invid planområdet. Karta: Nodra AB. 

I direkt närhet till planområdet finns vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Glan. Beslut 
om vattenskyddsområdet för Glan togs av länsstyrelsen i juni 2012. 
Vattenskyddsområdet för Glan är indelat i vattentäktszon invid vattenverket, samt en 
primär och sekundär skyddszon som omfattar cirka 50 meter per sida om vattendraget. 
Planområdet avvattnas inom den primära skyddszonen för dricksvatten i Glan vilket 
medför extra hårda krav på rening av dagvatten. 
 
I skogsområdet i de sydvästra delarna av utredningsområdet finns en höjdrygg som 
marken sluttar ifrån mot de östra delarna mot våtmarken. I Figur 24 redovisas 
ytavrinningen utifrån befintlig topografi.  
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Figur 24. Ytlig avrinning (pilar) utifrån befintlig topografi i utredningsområdet markerat i svart. Lila 
linje visar ungefärligt läge på en vattendelare i skogspartiet (Tyréns, 2020). 

Motala ströms ekologiska status bedöms idag som otillfredsställande men ska uppnå god 
ekologisk potential till år 2027. Det beror på vattendragets hydromorfologi, att 
vattenförekomsten har förklarats som kraftigt modifierat vatten på grund av vattenkraft. 
Motala ströms kemiska status uppnår i dagsläget inte god status, vilket även gäller 
kemisk status utan överallt överskridande ämnen. 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).  
 
Grundvattennivåerna varierar inom planområdet. Mätningar har utförts i 14 
grundvattenrör under år 2019–2020. Mätningarna visar nivåer mellan -0,12 till 1,75 
meter under marknivån.  
 
I nära anslutning till planområdet ligger våtmarken Herrebrokärret som anlades år 2012 
av Norrköpings kommun. Syftet med våtmarken är att höja grundvattennivåerna i 
området samt att motverka spridning av föroreningar från Herrebrodeponin till recipient.  
 
Avvattning av området kommer ske till Herrebrokärrets invallningsföretag. 
Invallningsföretaget angränsar till planområdet i öst och en mindre del av planområdet 
ligger inom båtnadsområdet för invallningsföretaget. Norrköpings kommun är idag den 
största fastighetsägaren inom Herrebrokärrets invallningsföretag.  
 
Angränsande verksamheter på båda sidorna av Linköpingsvägen har idag inte en 
tillfredsställande dagvattenhantering vilket innebär att planområdets dagvattenhantering 
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måste dimensioneras för att även ta omhand omgivande dagvattenhantering på ett 
tillfredsställande sätt.  

5.5.2 DETALJPLAN 
Den planerade verksamhetsmarken kommer generera mycket dagvatten då stora ytor som 
idag har god genomsläpplighet blir hårdgjorda. I Norrköpings kommuns Riktlinjer för 
dagvattenhantering ska de första 10 millimeter regn omhändertas nära källan. Utifrån de 
förutsättningar och naturliga vattenvägar som finns i området är det fördelaktigt att 
dagvatten från planområdet kan ledas via/inom Herrebrokärret som ligger nordost om 
planområdet. Våtmarken har idag som syfte att rena lakvatten från Herrebrodeponin, 
jordbruksvatten och dagvatten från staden. Dagvatten från intilliggande industritomter 
och jordbruksmark genomgår ingen rening innan det släpps ut i våtmarken, vilket 
resulterar i att våtmarken får ta emot mer föroreningar än vad den är dimensionerad för. 
 
Eftersom hela planområdet är för stort för att den rationella metoden ska kunna användas 
görs flödesberäkningarna för olika delavrinningsområden inom planområdet, delområde 
A och B. Även för det delvis redan exploaterade området mellan E4 och gränsen av 
planområdet, i delområde C görs flödesberäkningar, detta eftersom en gemensam 
dagvattenhantering saknas för området. Figur 25 nedan visar de olika delområdena och 
markanvändning efter exploatering.  
 

 
Figur 25. Delområden för flödesberäkningar. Bild: Tyréns, 2020. 

Tyréns (2020) har tagit fram alternativ för dagvattenhantering inom planområdet, se 
Figur 27. Resultatet från utredningen visar att en exploatering av området, utan att 
vidta några direkta åtgärder, skulle medföra en ökad föroreningsbelastning av de flesta 
ämnen från dagvattnet. De uppskattade halterna överskrider oftast riktvärdet, förutom 
kvävehalten som minskar jämfört med befintlig markanvändning eftersom 
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jordbruksmark exploateras. Rening av tungmetaller, oljeprodukter och fosfor i 
dagvattnet behöver därför renas för att inte påverka den ekologiska och kemiska 
statusen i recipienten Motala ström, samt att dagvattnet släpps ut till ett 
vattenskyddsområde. I huvudsak planläggs det för naturmark där det ges möjlighet att 
anordna gång- och cykelväg på befintlig banvall samt anlägga en dagvattendamm i 
lågpunkten. Utöver det berör ungefär 1000 kvadratmeter verksamhetsmark 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. 
Dagvattnet från planområdet efter exploatering med rening av dagvattnet kan förväntas 
innehålla lägre föroreningshalter mot nuvarande förhållanden, förutom för koppar, 
zink, nickel, kvicksilver och kadmium som ökar något dock ligger de inom riktvärde 
för våtmarken och Norrköpings kommuns riktvärden, se Tabell 4.  
 
Dagvattendammarna kommer ha kontakt med grundvattnet i området då 
grundvattenförekomsterna ligger högt i området. Området består till största del av lera 
och därför är risken för spridning av föroreningar till grundvattnet liten. Risken för en 
eventuell spridning till grundvattnet är större i de områden där grundvattendammarna 
eventuellt anläggs på morän eller berg. Det är ytvatten som i första hand behöver 
skyddas i området med tanke på vattenskyddsområde för ytvattentäkt. En 

Figur 26. Föreslaget dagvattensystem för planområdet. Dagvattnet leds via vägdiket och diken längs 
kvartsmark till dammar för rening och fördröjning. Bild: Tyréns, 2020. 
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avstängningsanordning bör installeras för att kunna hindra eventuella föroreningar från 
spridning. 
 

Tabell 4. Beräknade föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i utredningsområdet före 
och efter exploatering, med och utan rening. Gråmarkerade celler visar överskridelse av riktvärde 
Herrebrokärret. Bild: Tyréns, 2020. 

Sammanställning föroreningshalt ug/l  
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

Totalt före 
expl. 190 4600 6.2 11 20 0.10 2.7 1.9 0.0051 97000 190 0.0088 

Total efter 
expl. utan 
rening 

250 1700 24 38 210 1.2 12 13 0.062 84000 2000 0,12 

Total efter 
expl. med 
rening 

51 870 2.0 7.0 22 0.21 1.1 2.0 0.025 7600 200 0.0100 

Riktvärde 
våtmark 200 6000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030 

Riktvärde 
Norrköpings 
kommun 

175 2500 10 30 90 0,5 15 30 0,07 60000 700 0,07 

Sammanställning föroreningsmängder kg/år 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil BaP 

Total före expl.  17 400 0.54 0.96 1.7 0.0087 0.24 0.16 0.00044 8400 16 0.00076 

Total efter expl. 
utan rening 48 340 4.6 7.3 41 0.23 2.2 2.6 0.0012 16000 380 0.022 

Total efter expl. 
med rening  9.9 167 0.38 1.3 4.2 0.041 0.21 0.38 0.0048 1455 39 0.0019 

Skillnad före 
expl. jämfört 
med efter expl 
med rening 

-7,1 -233 -0,16 0,34 2,5 0,0323 -0,03 0,22 0,0044 -6945 23 0,00114 

 
Dagvattensystemet i planområdet föreslås utgöras av dikessystem för avledning och 
dammar för fördröjning och rening, innan utsläpp sker i diket norr om gamla 
järnvägsbanken. Dagvattendammarna inom planområdet föreslås fungera både som 
renings- och fördröjningsanläggning. Området är stort och genererar höga flöden, varför 
flera dagvattendammar rekommenderas inom planområdet. Dammarna kommer utformas 
med en permanent vattenyta för att sedimentering ska uppstå samt med gradvis strypning 
för att kunna efterlikna naturmarkens avrinning innan exploatering av det hårdgjorda 
avrinningsområdet, se Tabell 5. 
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Tabell 5.  Total fördröjningsvolym uppskattad och uppskattad permanent volym per 
delavrinningsområde, tillsammans med utflöde för olika återkomsttider vid gradvis strypning. Bild: 
Tyréns, 2020. 

 Delområde A 
damm 2 

Delområde B 
damm 3 

Delområde B 
damm 4 

Delområde C 
damm 1 

Permanent 
vattenyta (m2)  

2600 1050 1600 2600 

Total area (m2) 5000 4000 4000 6000 

Reglervolym 
(m3)  

3400 1700 3800 4000 

Permanent 
volym (m3) 

3100 1300 1900 3100 

Qut 20 årsregn 
(l/s)  

310 415 270 330 

Qut 10 årsregn 
(l/s) 

240 330 220 260 

Qut 5 årsregn 
(l/s) 

190 260 170 210 

Qut 1 årsregn 
(l/s) 

110 160 100 120 

 
Dagvattenanläggningarna kommer att ta mark i anspråk inom delområde A.  
I dagvattensystemet är de båda norra dammarna placerade inom områden som är utpekat 
som NATUR i plankartan.  
 
Vid delområde B kommer dagvattenanläggningarna anläggas nedströms området, längs 
med norra plangränsen. Där pekas mark ut i plankartan som E2 – dagvatten.   
 
AFRY (2020) har undersökt om en eventuellpåverkan på grundvattnet kommer ske. Vid 
byggnation av området är det troligt att länshållning kommer behövas för att hålla undan 
grundvatten i vissa schakt. Detta medföra att lokala och tillfälliga avsänkningar av 
grundvattnet kan uppstå. Under drift bedöms ingen större permanent 
grundvattensänkning ske som skulle kunna innebära påverkan på befintlig bebyggelse i 
planområdet närhet. Ingen ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 
11 kapitel bedöms behövas. För en utförligare beskrivning av grundvattnet se PM 
Hydrogeologi Klinga.  
 
Skyfallsanalys 
I samband med exploatering kommer markhöjderna i området ändras. I figur 28 och figur 
29 redovisas hur utbredningen av vatten runt Herrebros Våtmark vid ett 100-års regn 
ökar före och efter exploatering. Våtmarkens vattennivå kommer endast öka 3 centimeter 
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efter exploatering. En viss påverkan från exploatering vid skyfall kan ses vid 
jordbruksmarken öster om planområdet. Den ökade vattenutbredningen på 
jordbruksmarken sker på kommunalt ägd mark. I området mellan Linköpingsvägen och 
E4 ökar vattennivån med cirka 8 centimeter. Detta beskrivs noggrannare i 
dagvattenutredningen.  

 
Figur 28. Utbredning av vatten runt Herrebrokärret vid ett 100-års regn före föreslagen exploatering. 
Modell utförd i Hecras av Tyréns 2020. 

Figur 27. Utredning av vatten runt Herrebrokärret vid ett 100-års regn efter föreslagen exploatering. 
Modell utförd i Hecras av Tyréns 2020. 
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5.5.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN  
Det saknas nationella bedömningsgrunder för dagvatten. Hanteringen av dagvatten 
beskrivs i ett flertal publikationer från bland annat Svenskt Vatten. När det gäller 
föroreningspåverkan är oftast påverkan på närmaste recipient styrande för bedömning av 
påverkan och hur bedömningen ska göras.  
 
Planens genomförande bedöms innebära att dagvattenhanteringen inom området 
förbättras jämfört med nuläget i och med att planen innebär att dagvatten kommer 
omhändertas och fördröjas. Utförandet av planområdet innebär ökade vattenflöden då 
ytor hårdgörs men med tilltagna dammar och dagvattendiken klarar utflödet från området 
mänger upp till 20 års regn. Planområdets dagvattenhantering kommer även tillgodose 
intilliggande detaljplans dagvattenhantering som idag släpps ut orenat till 
åkermarksdräneringen.  
 
Föroreningshalterna bortsätt från kvicksilver och kadmium bedöms minska jämfört med 
om området skulle bestå av skogs- eller jordbruksmark. Dock ligger alla tungmetaller 
inom riktvärdet för våtmarken och Norrköpings kommuns riktvärden. 
Föroreningsmängder från planområdet gällande tungmetallerna zink, koppar, kadmium, 
nickel och kvicksilver bedöms öka och bly och krom beräknas minska. Fosfor och kväve 
bedöms minska, se Tabell 4. Mängderna kommer även reduceras ytterligare eftersom 
dagvattnet passerar våtmarken och diken innan utsläpp till Motala ström. Eftersom de 
ökade mängderna från planområdet blir så pass små och att mängder av flera ämnen 
minskar jämfört med nuvarande förhållanden bedöms inte recipienten påverkas av 
planområdets dagvatten, se  
Tabell 6. För en djupare bedömning se PM Riskanalys Motala ström.  
 

Tabell 6. Hur stor andel av Motala ströms föroreningshalter utredningsområdets ökade eller minskade 
föroreningstransport bidrar till jämfört med före exploatering. Bild: Tyréns, 2020. 

 
Idag släpps orenat dagvatten från det nyexploaterade industriområdet ut i våtmarken, 
vilket våtmarken inte är dimensionerad för. Provtagningar under dess kontrollprogram 
har visat att förslagna riktvärdena överskridits för både tungmetaller och näringsämnena 
kväve och fosfor vid flera provtillfällen. Ett omtag av reningen av befintliga 
verksamheter, som idag saknar rening, samt utredningsområdets dagvatten kan leda till 
att vissa föroreningshalter minskar till våtmarken samtidigt som vissa exempelvis 
kadmium och kvicksilver ökar. Omsättningstiden i våtmarken minskas med endast några 
timmar vid medelvattenflöde vilket inte bedöms påverka våtmarkens reningskapacitet. 
 

 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 
Förändrade 
mängder från 
utredningsområdet 
omvandlat till 
halter i Motala 
ström (µg/l) 

-0,00230 -0,07555 -0,00005 0,00012 0,00081 0,00001 -0,00001 0,00007 0,000001 -2,25 

Uppmätta halter i 
Motala ström källa 
SLU (µg/l) 

32,09 673,6 0,3026 2,00 6,04 0,007 0,139 0,732 0,0013 2450 

Ökning/minskning 
i % -0,007 -0,011 -0,017 0,006 0,013 0,150 -0,008 0,010 0,111 -0,092 

 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS 
Förändrade 
mängder från 
utredningsområdet 
omvandlat till 
halter i Motala 
ström (µg/l) 

-0,00230 -0,07555 -0,00005 0,00012 0,00081 0,00001 -0,00001 0,00007 0,000001 -2,25 

Uppmätta halter i 
Motala ström källa 
SLU (µg/l) 

32,09 673,6 0,3026 2,00 6,04 0,007 0,139 0,732 0,0013 2450 

Ökning/minskning 
i % -0,007 -0,011 -0,017 0,006 0,013 0,150 -0,008 0,010 0,111 -0,092 
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Planområdet avser med tillräckliga fördröjningsanläggningar inte medföra ökade flöden 
till invallningsföretaget upp till regn med 20 års återkomsttid. Dock kvarstår 
invallningsföretagets 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. Det rekommenderas därför att ett nytt 
avtal mellan företagets delägare upprättas. 
 
Planens genomförande bedöms jämfört med nuläget inte medföra några konsekvenser för 
området. Värdet avseende dagvattenhanteringen bedöms idag som lågt då endast 
åkermarksdränering finns i området utan direkt rening av dagvattnet innan det släpps till 
recipient. Vissa föroreningsmängder gällande tungmetaller förväntas öka från 
planområdet samtidigt som vissa minskar eller ligger på likande nivåer som idag. Fosfor 
och kväve bedöms minska. Våtmarken bedöms dock bidra till ytterligare rening av 
tungmetaller innan vattnet når recipient Motala ström.  
 
För nollalternativet bedöms påverkan från dagvatten vara densamma framöver som idag 
med halter över riktvärdet. Därför bedöms konsekvenserna för nollalternativet innebära 
liten negativ konsekvens för främst recipient Motala ström.  
 
Konsekvenser på Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms under avsnitt 8.3. 

5.5.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER. 
 

• Utöka andelen planteringar. 
 

• Upprätta nytt avtal med invallningsföretaget.  
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5.6 LANDSKAPSBILD 

5.6.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Huvuddelen av planområdet utgörs av åkermark i ett sammanhängande fält. 
Planområdets sydöstra del utgörs av en skogbevuxen kuperad bergsrygg som reser sig 
markant från intilliggande åkermark. Höjdskillnaden mellan åkermarken och bergsryggen 
är cirka 33 meter.  
 
Planområdet ligger i gränslandet mellan två landskapstyper, ett småbrutet 
sprickdalslandskap i öster och jordbrukslandskapet i väster som ansluter till Glan och 
Motala ström, se Figur 29 och Figur 30. Sprickzoner dominerar i området och löper i 
nordväst-sydöstlig riktning. Planområdets jordbruksmark ligger i en av dalgångarna i 
området. I dalsänkan har även Herrebrokärret kunna breda ut sig.  
 

 
Figur 29. Flygfoto över planområdet och dess omgivningar, taget österifrån. Bild: Norrköpings 
kommun.  
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Figur 30. Jordbruksmark inom planområdet, taget från skogsbrynet i planområdets sydvästra delar. 
Bakom träden till höger om befintliga verksamheter ligger Borgs kyrka, vilken inte uppfattas från 
planområdet. Bild: Tyréns, 2019. 

De stora öppna åkrarna som dominerar planområdet idag ger långa, obrutna siktlinjer. I 
gränslandet mellan skogsområdena och de öppnare markerna vid Glan reser sig markanta 
höjdryggar mellan åker- och hagmarker. Höjdryggarna skapar avdelande landskapsrum 
som kan upplevas som vidsträckta då siktlinjerna sällan bryts i åkerlandskapet, se Figur 
31 och Figur 32.  
 

 
Figur 31. Översikt över jordbruksmarken, taget ifrån vändplanen vid befintliga Skalles väg. Bild: 
Tyréns, 2019. 
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Figur 32. Utblick mot planområdet från utkiksplats och parkering för Herrebrokärret. Till höger syns 
delar av Natura 2000-området Borgs ekhagar. Bild: Tyréns, 2019. 

Det befintliga verksamhetsområdet, som är under uppbyggnad norr om aktuellt 
planområde, har redan bidragit till att förändra den lantliga karaktären i området och 
dominerar utsikten från Borgs ekhagar mot planområdet, se Figur 34. 

 
Klinga mangårdsbyggnad med intilliggande historiska bostadshus tillsammans med de 
anslutande nya bostadshusen har en bebyggelse med byliknande karaktär, se Figur 34. 
 

Figur 33. Befintligt verksamhetsområde dominerar över den lantliga karaktären. Här sett från Borgs 
ekhagar. Bild: Tyréns, 2019. 
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Figur 34. Överblicksbild över Klinga by tagen söderifrån från grusvägen i skogsbrynet. Bild: Tyréns, 
2019. 

5.6.2 DETALJPLAN 
Den nya detaljplanen innebär en stor visuell förändring i det storskaliga 
jordbrukslandskapet i Klinga. De stora öppna åkrarna som finns där idag ger långa, 
obrutna siktlinjer, i vilka det nu istället kommer att placeras bebyggelse och anläggningar 
för verksamhetsområde. Det befintliga verksamhetsområdet, som är under uppbyggnad 
norr om aktuellt planområde, har redan bidragit till att förändra den lantliga karaktären i 
området på liknande sätt. 
 
För att minska den visuella påverkan som ny verksamhetsbebyggelse skapar i det idag 
öppna landskapet sker anläggandet av naturlika topografi- och vegetationsridåer kring 
och i området. På så sätt bäddas de stora byggnadsvolymerna och hårdgjorda ytorna in i 
en grönska som påminner om kringliggande naturliga landformer, åkerholmar och 
skogsridåer. Detta kommer främst ske genom anläggandet av en landskapsvall i områdets 
västra delar och ett frodigt dammområde i nordost, vilka tillsammans med befintlig skog 
och annan natur gränsar av planområdet ytterkanter mot omgivningen, se Figur 36. 
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Inom planområdet skapas passager för människor och djur för att koppla ihop 
naturmiljöerna norr om planområdet med naturområdena söder om planområdet. I den 
norra delen av området anläggs trädrader längs vägarna för ytterligare grönska.  
 
Landskapsvallen 
Bostadsbebyggelsen i Klinga by påverkas visuellt av det nya verksamhetsområdet. Deras 
långa utblickar över lantliga åkermiljöer kommer brytas av. Därför planeras området i 
anslutning till bebyggelsen som NATUR för att sedan övergå till PARK. Genom att 
planera området närmast bostäderna som natur skapas en mer flexibel användning av 
marken. Området kan exempelvis användas som betesmark och skötas enligt skötselplan 
eller ortens sed, detta regleras med bestämmelsen n4.  
 
Inom parkområdet kommer en landskapsvall att anläggas. Huvudsyftet med att anlägga 
landskapsvallen är att skapa en visuell avskärmning mellan bostäderna i Klinga by och 
det nya verksamhetsområdet. Sekundärt bidrar vallen med möjligheter till rekreation 
samt att dämpa buller från verksamheterna. Vallen får karaktär av naturligt formade 
kullar, med variation i höjd, bredd och lutning, se Figur 37. Kullarna placeras så nära 
verksamhetstomterna som möjligt för att skapa en öppen yta närmast bostadshusen. 
Denna yta bör fortsätta brukas som äng för att bibehålla en liknande lantlig utsikt som 
idag från bostäderna, med öppna fält i förgrunden och en naturlik vegetationsridå i 
fonden. Dock kommer utblickarna vara kortare än idag. 

Figur 35. Illustrationsplan som visar översiktlig placering, utbredning och utformning av 
dagvattendammar, landskapsvall och viltpassager. Bild: Tyréns, 2019b. 
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Dammområdet 
Dammarnas primära uppgift är att rena dagvatten från detaljplaneområdet men kommer 
även fungera som en viss avgränsning av verksamhetsområdet norr ifrån. Dock inte fullt 
ut då området där dammarna är placerade är låglänt och de platser man kan blicka ut mot 
området från, som Borgs ekhagar och i bil längs Linköpingsvägen, ligger högre, se Figur 
38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36. Illustrationsplan som visar översiktlig placering, utbredning och 
utformning av landskapsvallen. Bild: Tyréns, 2019b. 
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Dammområdet i norr kommer planläggas som NATUR med plats för dagvattendammar 
och är placerad mellan verksamhetstomterna och plangränsen mot jordbruksmark. 
Dagvattendammarna ska utförs med gestaltningsnivå 3 enligt Norrköpings kommuns 
tekniska handbok. I den norra delen blir dammarna och framförallt bakomliggande 
verksamheter väl synliga från norr. För att mjuka upp gränsen mellan det vidsträckta 
öppna landskapet och verksamhetsområdet kompletteras dammarna med vegetation som 
skapar en grön lummig fond i framkant som bebyggelsen sen kommer att resa sig bakom. 
Dagvattendammen i den södra delen av planområdet har en placering som gör den 
mindre synlig i landskapet från viktiga blickpunkter som till exempel från Klinga by och 
utkiksplatsen för Herrebrokärret. 
 
Gatuträd 
En del av grönstrukturen i det nya, mer småskaliga verksamhetsområdet ska utgöras av 
gatuträd. Trädrader utförs längs den befintliga grusvägen i norra delar av planområdet 
samt längs förlängningen av Skalles väg och Skalles väg 2. Trädraderna avslutas 
naturligt vid den gröna ridån i norr och vid den breda passagen i söder.  

5.6.3 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
Landskapsbilden inom planområdet kommer att påverkas av utbyggnaden av området. 
Det vidsträckta jordbrukslandskapet förändras till en mer urban miljö, genom att 
jordbruksmark hårdgörs med asfalterade ytor. Bostadshusen i Klinga by väster om 
planområdet påverkas av det nya verksamhetsområdet. Deras långa utblickar över 
lantliga åkermiljöer kommer att brytas. För att mildra påverkan planeras ytan närmast 
bostäderna att hållas öppen för att i viss mån efterlikna dagens läge av öppna fält.  
 
En landskapsvall anläggs sedan i anslutning till verksamhetsområdet. Genom att 
planlägga skogsområdet söder om bostäderna med NATUR säkerställs att skogen går 
från en produktionsskog till att bli en rekreationsskog. Verksamheterna som planeras i 
området är ytkrävande och kommer vara dominanta i det öppna landskapet som finns 

Figur 37. Illustrationsbild som visar översiktlig placering och utbredning av dagvattendammar och 
närliggande vegetation. Bild: Tyréns, 2019b.  
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idag. Därför görs anpassningar för att minska verksamheternas upplevda storlek genom 
att skapa en visuell distans och en mjuk lummighet av träd och annan vegetation i 
förgrund och bakgrund, samt inom området. 
 
Konsekvenserna av planen bedöms ge måttligt negativa konsekvenser då det idag 
storskaliga jordbrukslandskapet med långa utblickar förändras. Det redan etablerade 
verksamhetsområdet har inverkat markant på upplevelsevärdet i den västra delen och 
bebyggelsen har förändrat landskapsbilden drastiskt. Anpassningarna som görs mildrar 
dock konsekvenserna något genom att ge området en ny landskapskaraktär.  
 
Nollalternativet bedöms ge små negativa konsekvenser på grund av det befintliga 
intilliggande industriområde som upprättats utan någon hänsyn till landskapsanpassning 
och dominerar vissa utblickar.   

5.6.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
• Från Linköpingsvägen i höjd med Herrebrokärret kan verksamhetsområdet 

komma att dominera utblicken mellan två trädområden, se Figur 32. Förslag till 
åtgärd är att lägga en trädridå som knyter ihop skogsområden och på så sätt 
skärmar bort verksamhetsområdet från landskapsbilden.  
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5.7 OMGIVNINGSPÅVERKAN  

5.7.1 NULÄGESBESKRIVNING 
Planområdet idag är inte belyst mer än befintliga verksamheter och bostäder runt om. 
Idag används planområdet som åkermark och är därför inte försedd med någon 
belysning.  
 
Tyréns (2019a) har genomfört en bullerutredning kring planområdet. Området är indelat i 
två zoner, zon A och zon B, se Figur 38. Området utsätts för trafikbuller från framförallt 
E4, men även från Linköpingsvägen. Beräknad ekvivalent ljudnivå för beräkningspunkt 
A mitt i zon A är 46 dBA. Där bidrar E4 med cirka 45 dBA och Linköpingsvägen med 
38 dBA. Beräknad ekvivalent ljudnivå för beräkningspunkt B är 42 dBA och där bidrar 
E4 med 41 dBA. 
 
Friluftsområdet Borgs ekhagars naturreservat ligger en liten bit nordväst om 
planområdet, delvis mellan E4 och Linköpingsvägen. Den är redan i nuläget utsatt för 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA från framförallt E4 och Linköpingsvägen. 
Herrebrokärret norr om planområdet är i dagsläget utsatt för vägtrafikbuller på drygt 40 
dBA. 
 
De bostäder som ligger närmast planområdet är de som ligger längs Alsätersvägen, 
Klinga by, sydväst om nordvästra hörnet på planområdet. Där är beräknad ekvivalent 
ljudnivå cirka 50 dBA i nuläget, det vill säga långt under riktvärdet 65 dBA för befintlig 
miljö. 
 
I anslutning till planområdet finns marker som nyttjas för uppfödning av nötkreatur för 
köttproduktion.  
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Figur 38. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, nuläge (Tyréns, 2019a). 

5.7.2 BEDÖMNINGSGRUNDER BULLER 
I Samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53, fastställde riksdagen riktvärden 
för trafikbuller, se Tabell 7. Den är tillämpbar vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av väginfrastruktur.  
 

Tabell 7. Riktvärden för bostäder. Trafikbuller som normalt inte ska överskridas vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av väginfrastruktur.  

Riktvärden för trafikbuller gällande på 
följande platser eller utrymmen 

Ekvivalent 
ljudnivå, dBA 

Maximal 
ljudnivå, dBA 

Inomhus 30 452) 

Utomhus1)   
Vid fasad 55 - 
Vid uteplats - 70 
1) Frifältsvärde. 
2) Nattetid 

 
Naturvårdsverket har år 2015 tagit fram en ny vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, rapport 6538, se Tabell 8. Vägledningen ska vara ett stöd för tillsyns- 
och prövningsmyndigheter. Nivåerna i Tabell 8 bör i normalfallet vara vägledande för 
bedömning av om buller utgör en olägenhet.  
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Tabell 8. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde (Naturvårdsverket 2015). 
 Leq dag 

(06–18)  
Leq kväll (18–22) 
samt lör-, sön- och 
helgdag (06–18) 

Leq 
natt 
(22–06) 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid bostäder, 
skolor, förskolor och vårdlokaler  

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 
Utöver detta gäller:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–
06 annat än vid enstaka tillfällen. 

 
• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 

buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som nitningsarbete, lossning 
av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter bör värdena i Tabell 8 sänkas med 5 dBA.  

 
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör 
den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten 
pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även 
vid kortare händelser. 

5.7.3 DETALJPLAN 
Planen kommer innebära att området blir mer upplyst än i nuläget genom gatubelysning 
och belysning på parkeringar och fastigheter med mera. Infartsvägen till de fastigheter 
som upprättas inom de östra delarna av planområdet kommer att anläggas på den södra 
sidan av bebyggelsen.  
 
Infartsväg är placerad på motsatt sida från bostäderna. Plankartan föreskriver att ingen 
skyltning mot park tillåts och landskapsvallen kan i viss mån utgöra ett skydd mot 
ljusföroreningar mot bostäderna. Planområdets sydvästra delar etableras som NATUR 
där skog och höjdryggen behålls vilket skyddar viss bebyggelse mot ljusföroreningar och 
buller. 
 
För år 2035 antas ökade trafikflöden vilket medför att den ekvivalenta ljudnivån ökar, se 
Figur 39.  
 
De bostäder som ligger närmast planområdet är de som ligger längs Alsätersvägen. För 
prognosalternativet minskar trafiken längs den befintliga Alsätersvägen, vilket medför att 
de bostäder som ligger närmast Alsätersvägen får sänkt ljudnivå från vägtrafik. De nya 
vägarna i planområdet förväntas inte påverka ljudnivån vid bostäderna, då avståndet är 
för långt. Beräknad ljudnivå från de nya vägarna till bostäderna ligger långt under 
riktvärdena för nybyggnad, 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal 
ljudnivå vid uteplats, se Tabell 7. Bullerstörningar som eventuellt kan komma från 
planerade verksamheter i området har beaktats i planarbetet och installationer av 
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friskluftsintag, fläktar och liknade tekniskanordning ska placeras så att störningar för 
närboende minimeras.  
 
Friluftsområdet Borgs ekhagars naturreservat ligger en liten bit nordväst om 
planområdet, delvis mellan E4 och Linköpingsvägen. Den får någon eller några dBA 
ökad ljudnivå jämfört med nuläget, men eftersom den redan nu är kraftigt bullerutsatt 
från framförallt Linköpingsvägen och E4 omfattas den inte av riktvärden. Våtmarkerna 
norr om planområdet påverkas marginellt av de nya vägarna, jämför Figur 38 och Figur 
39. 
 

 
Figur 39. Beräknad ekvivalent ljudnivå från vägtrafik, år 2035. Bild: Tyréns, 2019a. 

Enligt planbeskrivningen ska grönska fungera som avskiljande barriärer mellan zoner 
med högre och lägre bebyggelse. Grönska kan fungera som en viss barriär och minska 
bullernivåerna.  
 
Hagmark för uppfödning av nötkreatur för köttproduktion tas inte i anspråk av planen. 
Detaljplanen bedöms inte påverka hagmarkerna genom ökad trafik med tillhörande 
utsläpp av växthusgaser inom planområdet. De utsläpp som sker lokalt från en ökad 
trafik runt planområdet bedöms inte lokalt nämnvärt påverka hagmark eller nötkreaturen 
i planområdets närhet.  
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5.7.4 KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN 
Planen medför ökad ljussättning inom planområdet. Med den landskapsvall som skapas 
mellan befintliga bostäder och verksamhetsområdet så minskas påverkan av nya 
ljuskällor inom planområdet på omkringliggande bostäder. Installationer av 
friskluftsintag, fläktar och liknade tekniskanordning ska placeras så att störningar för 
närboende minimeras samt att infartsvägen till verksamheterna i planområdet västra delar 
i stor utsträckning sker på motsatt sida från bostäderna gör att bullerstörningar från 
verksamheterna inte bör påverka boende i Klinga by.  
 
Etablerade verksamheter kan innebära en ljuspåverkan mot Herrebrokärret som är 
utpekat som fågelområde men byggnaderna blir placerade så att det blir tyst sida mot 
rekreationsskogen i söder.  
 
Enligt Figur 38 och Figur 39 ses en marginell förändring av ekvivalent ljudnivå mellan 
nuläge och år 2035 från fordonstrafik. Beräkningarna för år 2035 visar att gränsvärdena 
inte överskrids i och med planen.  
 
Omgivningspåverkan i form av buller och ljus bedöms medföra små negativa 
konsekvenser till följd av planen då befintlig verksamhet redan har etablerats i området 
samt att infartsvägar, landskapsvall och installationer av friskluftsintag, fläktar och 
liknade tekniskanordning ska placeras med hänsyn till boende. Inga bullernivåer 
överskrider gränsvärdena. Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå avseende påverkan 
på nötkreatur genom ökade utsläpp från fordonstrafik. Nollalternativet bedöms inte få 
några konsekvenser då inga förändringar med omgivningspåverkan sker.   

5.7.5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
 

• Belysning nattetid bör undvikas för cykelbanan i det område som även delvis kan 
fungera som viltpassage.   
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6. KUMULATIVA EFFEKTER 

Planområdet är en del av ett större område på cirka 300 hektar som planeras som 
verksamhetsmark. Mark som tas i anspråk för detta kan i dagsläget inte 
konskevensbedömmas mer än översiktligt men kan förstärka konsekvenserna för 
miljöaspekterna inom aktuellt planområde. Ostlänkens dragning i anslutning till området 
tillsammans med en ökad trafikmängd på E4 kan även bidra till ytterligare konsekvenser 
i framtiden för landskapsbilden och kulturmiljön i omgivningen runt planområdet. 
Landskapsbilden med dess kulturhistoria blir mer svårläst med verksamhetsområdet, E4 
och så småningom Ostlänken färdigutbyggd.   
 
I Översiktsplanen för staden (2017) har flera verksamhets- och bostadsområden förlagts 
på jordbruksmark, exempelvis Bråvalla, Malmölandet, Brånnestad och Åby/Jursla. 
Sammantaget kan andelen brukningsvärd mark minska i en omfattning som gör att 
möjligheterna att säkra en framtida lokal matproduktion nära staden riskeras.  
Jordbruksmarken har en viktig betydelse för förståelsen av platsens historia och 
läsbarheten i landskapet, vilket är sammankopplad med kulturmiljövärden i området. 
Dessa kan försvagas i och med utbyggnaden av planområdet och helt omintetgöras om 
hela området som är utpekat i översiktsplanen byggs ut. En full utbyggnad av det 
utpekade området ger även konsekvenser på skogsmark och områden med höga 
naturvärden. Planen tar nu endast en liten del skogsmark utan större naturvärden i 
anspråk. 
 
Ianspråktagandet av jordbruksmark inom planområdet på cirka 40 hektar kan ses som 
litet i ett globalt perspektiv men med en ökad befolkning och ett förändrat klimat kan 
jordbruksmarken i Sverige få ett högt värde avseende livsmedelsproduktion. All 
jordbruksmark som tas i anspråk bidrar därför med försämrade chanser för oss att 
försörja befolkningen med livsmedel inom nationens gränser.  
 
Det är inte bara livsmedelsproduktionen eller landskaps- och kulturvärden som påverkas 
vid ianspråktagandet av jordbruksmark utan även jobbtillfällen. Genom att ta 
jordbruksmark i anspråk kan det bli olönsamt för brukaren att bedriva fortsatt jordbruk på 
andra områden i närheten, vilket kan ge konsekvenser för brukaren genom nerläggning 
men också att åker- och betesmark läggs i träda och blir obrukade. Det kan i sin tur leda 
till att landskaps-, kultur-, och naturvärden runt planområdet går förlorade.  
 
Utbyggnaden av planområdet i sig påverkar inte eklandskapets spridningssamband 
nämnvärt men en fortsatt utbyggnad av planområdet söder ut enligt Översiktsplanen samt 
planläggande av områden mellan Borgs eklandskap och andra eklandskap kan försvaga 
eksambanden i Norrköpings kommun.  
 
Samtidigt som landskapet inom planområdet påverkas negativt kan tätortsmiljön i 
Norrköping påverkas positivt genom att tillkommande skrymmande verksamheter 
etableras sig utanför stadskärnan och ger plats till mer levande kvarter. 
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Ökade bullernivåer från vidare utbyggnad av området, en ökad trafikmängd på E4 samt 
Ostlänken kan göra att åtgärder som vidtas för att minska bullersituationen i planområdet 
inte är tillräckliga på lång sikt.  
 
Verksamheterna kommer att medföra buller och ljusstörningar som kan påverka 
förutsättningarna för rekreation vid Borgs ekhagar och Herrebrokärret negativt. Den nya 
planerade cykelvägen på den gamla järnvägsbanken tillgängliggör Klingaområdet med 
Norrköpings tätort och kan bidra till att fler söker sig ut till naturen kring Klinga för 
rekreation och friluftsliv. Uppförandet av en ny gång- och cykelväg kan även bidra till att 
det blir mer attraktivt att bo och vistas utanför tätorten vilket i sin tur kan bidra till en mer 
levande landsbygd.  
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7. PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGTIDEN 

Planområdet för fastigheten Borg 17:6 kommer att byggas ut i flera etapper och 
utbyggnaden kommer att ske under en längre period. Utbyggnadsetapperna samordnas 
med utbyggnaden av den allmänna infrastrukturen.  
 
Själva byggskedet för planens genomförande kan innebära påverkan på luft, buller, 
landskap, kulturmiljö och vatten samt innebära risker förknippade med 
anläggningsarbeten.  
 
Under byggskedet kan påverkan ske på recipienten Motala ström genom utsläpp från till 
exempel intensiv trafik och schaktarbeten. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit 
åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt 
utebli. Grävarbeten och transporter kan även orsaka bland annat grumling av dagvattnet.  
 
För att förhindra att förorenat dagvatten når recipienten under byggskedet bör 
fördröjningsdammar och diken anläggas tidigt i byggprocessen. Andra exempel på 
åtgärder som kan vidtas beroende på förväntat föroreningsinnehåll är slam- och 
oljeavskiljning i till exempel containersystem av dag- och dräneringsvatten från 
arbetsområden.  
 
Under byggskedet finns även risk för utsläpp av främst oljeprodukter från 
entreprenadmaskiner. Spill kan hanteras genom att adsorptionsmedel finns tillgängligt, 
vilket bör vara ett krav på arbetsplatsen.  
 
Bullerstörningar och vibrationer kan också uppstå under byggskedet, vilket kan ge 
påverkan på näraliggande bostäder. Det är främst byggtrafik till och från området och 
buller från anläggningsmaskiner som ger ökade ljudnivåer.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. 
Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll 
respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde 
för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid klockan 22–07. De allmänna 
råden innehåller även rekommendationer om när högre riktvärden bör kunna tillåtas vid 
olika typer av verksamheter. Huruvida riktvärden kan klaras under hela byggtiden går 
inte att säga i dagsläget eftersom det inte är klart hur arbetena kommer att utföras. Detta 
utreds av utförande entreprenaden.   
 
Vid utbyggnad av området kan en hel del massor fraktas till och från området för att 
fungera som uppfyllnad inför byggnation av verksamheter. Att återvinna uppgrävda 
massor inom ett område för utfyllnad är resurseffektivt. Schaktas massor från ett ställe 
inom området kan de med fördel användas till utfyllnad inom någon annan del av 
området. Det minskar arbetets klimatpåverkan och sparar pengar inom projektet. Om 
misstanke finns om förorenade massor bör provtagning för analys ske för att vara säker 
på att inga föroreningar sprids vidare eller börjar urlaka till grundvattnet. 
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Omfattande byggtrafik och markarbeten under flera månader, kan sammantaget vara en 
påfrestning på närboendes hälsa på grund av påverkan från ökat buller, försämrad 
framkomlighet på vägar, damning och risk för förorening till mark och vatten med mera. 
Ett sätt för kommunen att minska denna påverkan är att ställa miljökrav på dem som ska 
upphandla entreprenörer avseende bland annat arbetsmaskiner, fordonsbränsle, 
bevattning av vägar och restriktioner för buller för att minska miljöpåverkan. 
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8. SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

8.1 SAMLAD BEDÖMNING AV DETALJPLANEN OCH 
NOLLALTERNATIVET 

I Tabell 9 redovisas en samlad bedömning av bedömda konsekvenser vid genomförandet 
av planen och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av planen är att 
alla åtgärder inarbetade i planen vidtas, dock inte att föreslagna åtgärder vidtas. 
Vidtagande av föreslagna åtgärder skapar mer positiv konsekvens för planen.  
 
Genomförande av planen bedöms innebära både måttligt till stora negativa och positiva 
konsekvenser. Nollalternativet innebär generellt inga eller liten negativ konsekvens.  
 

 
 

Tabell 9. Samlad konsekvensbedömning för planent och nollalternativet för samtliga aspekter. 

 
Miljöaspekt DETALJPLAN  Nollalternativ  
Kulturmiljö Måttligt negativa 

konsekvenser. 
 
Kulturmiljölandskapet inom 
och i planområdets omgivning 
påverkas negativt. Det 
regionala intresseområdet för 
kulturmiljövården påverkas i 
de västra delarna av 
planområdet. Utvecklingen av 
ett gång- och cykelstråk längs 
järnvägsbanken återupptar 
äldre kommunikationsstråk 
och bidrar till att mildra 
konsekvenserna tillsammans 
med placering av byggnader 
för att dämpa den visuella 
påverkan på siktlinjerna.  

 Liten negativ konsekvens. 
 
Angränsande industriområde 
har redan orsakat en skada på 
den kulturhistoriska siktlinjen 
mellan Klinga by och 
gravfälten i Natura 2000-
området. Området fortsätter 
brukas som ett öppet 
jordbrukslandskap.  

Naturmiljö Liten negativ konsekvens. 
  
Detaljplanen bedöms inte 
påverka naturvärdena på något 

Inga konsekvenser. 
 
Grönstrukturen bevaras likt 
nuläget. 
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Miljöaspekt DETALJPLAN  Nollalternativ  
betydande sätt. 
Verksamhetsområdet bedöms 
inte heller ge någon betydande 
påverkan på Natura 2000-
området Borgs ekhagar. En 
viss förlust av öppen åkermark 
med kantzoner samt generell 
barriäreffekt uppstår i 
landskapet.  

Jordbruk Måttligt till stora negativa 
konsekvenser. 
Området har ett högt värde 
som tätortsnära odlingsmark 
och lokal livsmedels- och 
djurfodersproduktion. Detta 
värde går förlorat i området 
genom planen utbyggnad. 
Vissa restytor uppstår som till 
största delen har en god 
arrondering och bedöms kunna 
fortsätta brukas. 
Översiktsplanen för staden ger 
företräde för verksamhets- och 
industrimark.   

Inga konsekvenser. 
 
Jordbruksmarken fortsätter 
brukas likt dagens läge. 

Trafik Liten negativ konsekvens. 
 
Planen ger en trafikökning i 
och i angränsning till området.  

Inga konsekvenser.  
 
Trafiksituationen kommer att 
vara oförändrad. Dock 
förväntas en ökning av 
trafiken generellt i Sverige.  

Dagvatten Inga konsekvenser 
 
Planens genomförande bedöms 
inte medföra några 
konsekvenser för området. 
Vissa föroreningsmängder 
gällande tungmetaller 
förväntas öka. Fosfor och 
kväve bedöms minska. 
Våtmarken bedöms dock 
kunna rena dessa tungmetaller 
innan vattnet når recipient 
Motala ström. 

Liten negativ konsekvens. 
 
Dagvattenhanteringen 
kommer att vara densamma 
som idag med utsläpp av 
halter över riktvärdet. 
Intilliggande planområde har 
en bristfällig 
dagvattenhantering. 
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Miljöaspekt DETALJPLAN  Nollalternativ  
Landskapsbild Måttligt negativa 

konsekvenser. 
 
De långa utblickarna över 
dagens jordbrukslandskap 
förändras genom utbyggnaden 
av planområdet. Viss befintlig 
störning finns redan idag och 
landskapsanpassningar som 
genomförs mildrar 
konsekvensen något.  

Liten negativ konsekvens. 
 
Befintligt intilliggande 
industriområde har upprättats 
utan hänsyn till 
landskapsanpassning och 
dominerar utblickar från 
Natura 2000-området Borgs 
ekhagar. 

Omgivningspåverkan 
(buller och ljus) 

Liten negativ konsekvens. 
 
Genom att befintlig 
verksamhet redan har 
etablerats i området och 
landskapsvall placeras med 
hänsyn till boende mildras 
konsekvensen. Planen bedöms 
även ge en viss ljuspåverkan 
på omgivningen.    

Inga konsekvenser.  
  
Nollalternativet bedöms inte 
få några konsekvenser då 
inga förändringar från 
omgivningspåverkan sker.   

8.2 MILJÖMÅL 
En bedömning av hur planens genomförande påverkar miljökvalitetsmålen redovisas i 
Tabell 10.  
 
Följande miljömål bedöms inte påverkas av genomförandet av planen och redogörs 
därför inte för i Tabell 10: Giftfri miljö, Skyddade ozonskikt, Säker strålmiljö, hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och storslagen fjällmiljö.  
 

Tabell 10. Planens konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens 
genomförande. 

Miljökvalitetsmål  Planens påverkan på möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsmålen  

1. Begränsad 
klimatpåverkan  

Sett ur ett nationellt perspektiv kan ambitionen om att samla 
stora transporttunga verksamhet runt en nod som Norrköping 
bidra till effektivare och mer klimatsmarta transporter. 
Norrköping är idag en bra logistiknod med hamnen, den nya 
godsbangården på Malmölandet samt närhet till E4. En ny 
verksamhets lokalisering av området i anslutning till denna nod 
kan ge minskat antal transportkilometer med lastbil till förmån 
för frakt med tåg eller båt.  
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Miljökvalitetsmål  Planens påverkan på möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsmålen  

2. Frisk luft  Ökade antal transporter med lastbil till och från 
verksamhetsområdet kan ge lokalt och regionalt ökade halter av 
luftföroreningar. I Norrköpings tätort kan partikelhalterna 
minska något då tung trafik kan minska om industrier belägna i 
staden flyttas ut till Klingaområdet.  

3. Bara naturlig 
försurning 

Den ökade mängden lastbilstransporter ger högre utsläpp lokalt 
och regionalt. Ett effektivt transportsystem och närheten till E4 
antas dock bidra till minskade utsläpp och fossila bränslen 
nationellt.  

7. Ingen 
övergödning 

Planen bedöms minska läckaget av näringsämnen från 
jordbruksmark då en stor andel bebyggs och nya 
dagvattenlösningar tillkommer som renar dagvattnet innan det 
släpps ut till recipienten Motala ström. Ökade utsläpp kan dock 
uppstå genom en ökad mängd lastbilstransporter i området.  

8. Levande sjöar 
och vattendrag 

Dagvattenhanteringen inom området utvecklas för att klara av 
att omhänderta dagvatten från planområdet samt angränsande 
detaljplan för verksamheter som idag har en bristfällig 
dagvattenhantering. Dagvattensystemet renar och fördröjer 
dagvattnet innan det når recipienten Motala ström. 
Föroreningshalten i dagvattnet beräknas därmed att minska 
jämfört med dagens situation. Planens genomförande bedöms 
inte påverka statusen eller möjligheten att uppnå gällande 
kvalitetskrav i vattenförekomsten Motala ström SE649609-
152033. Planen bedöms inte påverka miljömålsuppfyllelsen 
negativt.   

9. Grundvatten av 
god kvalitet 

Samma resonemang kan föras som för mål 7 och 8.  

12. Levande skogar Planen bedöms inte påverka miljökvalitetsmålet levande 
skogar. Genom att värdefull skog inte tas i anspråk utan istället 
planläggs som natur så blir det en positiv konsekvens för 
skogen.  

13. Ett rikt 
odlingslandskap 

Stadsnära odlingslandskap tas i anspråk och exploateras i hög 
grad och ger effekter på den lokala livsmedelsförsörjningen i 
längden. Planen bedöms inte påverka den nationella 
försörjningsgraden nämnvärt. Kulturmiljövärden kopplade till 
landskapet minskar i viss omfattning och vissa habitat knutna 
till jordbruksmark kan gå förlorade. Planen bedöms påverka 
miljömålsuppfyllelsen negativt.  

15. God bebyggd 
miljö 

Ökande mängder tung trafik riskerar att ge något ökade 
mängder buller för boende i nära anslutning till planområdet. 
Att placera trafikkrävande verksamheter utanför stadskärnan 
och i nära anslutning till en stor trafiknod, E4, gynnar 
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Miljökvalitetsmål  Planens påverkan på möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsmålen  
boendemiljöer inne i staden och även påverkan på 
miljömålsuppfyllelsen.  

16. Ett rikt växt- 
och djurliv 

Planen innebär att jordbruksmark och viss skogsmark tas i 
anspråk för anläggandet av verksamhetsmark och vägar. 
Förlusten av jordbrukslandskap med dess habitat och arter 
missgynnar till viss del uppfyllelsen av miljömålet, men 
utvecklingen av alléer längs de nya vägarna, landskapsvallen 
mot bostäderna och det planerade grönstråket mellan tippen och 
skogsbrynet underlättar spridning/rörelser för växter och djur 
genom området. Planen bedöms marginellt påverka 
miljömålsuppfyllelsen. 

8.3 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer för buller och vatten berör planen.  

Miljökvalitetsnormen för vattenkvalitet berörs då dagvatten från planområdet avrinner 
till recipienten Motala ström (SE649609-152033). De kvalitetsfaktorer i den kemiska 
statusbedömningen som skulle kunna påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen 
(såsom tungmetaller). Enligt föroreningsberäkningarna kommer dagvattnet från området 
inte överskrida riktvärdena, förutom för kvicksilver. Med nödvändig rening förväntas 
flera av halterna dessutom minska eller ligga runt dagens nivåer, och därför bedöms inte 
en försämring av recipientens kemiska status ske.  

 
När det gäller kvicksilver överskrids riktvärdet. Enligt provtagningen i utgående vatten i 
Herrebrokärret, så ligger halterna stabilt under riktvärdet (omkring 0,1 µg/l). 
Kvicksilverhalterna från utredningsområdet är inte så pass höga så de kan leda till att 
riktvärdet överskrids i utloppsvattnet från våtmarken. De ökade utsläppen torde vara 
mycket liten jämfört med den atmosfäriska deposition som sker. 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. 

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. 
Påverkan är låg och den årliga ökningen ligger för kadmium på 0,04 procent medan det 
för koppar endast ökar 0,0002 procent.    

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 
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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 miljökvalitetsnormen i Motala ström  

Norrköpings kommun omfattas av miljökvalitetsnormer för buller. Enligt den 
bullerutredning som har genomförts så har områdena närmast Linköpingsvägen 
ekvivalenta ljudnivåer upp till 70 dBA där E4 är den främsta källan till buller men även 
Linköpingsvägen. Inom planområdet planeras för en väg och det ekvivalenta 
ljudnivåerna i anslutning till den har beräknats till 60 dBA, vilka är de högsta inom 
planområdet. Bidragen från de närliggande vägarna, E4 och Linköpingsvägen, är små 
inom planområdet och de största delarna inom planområdet har ekvivalent ljudnivå på 50 
dBA. Vägarna i norr är de enda ljudkällorna som finns i angränsning till planområdet och 
miljökvalitetsnormen bedöms inte överskridas till följd av planen. 
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