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1. Översiktsplanens syfte 
 
1.1 Syfte 
 
Översiktsplanens syfte är att belysa och förbereda en framtida ändrad markanvändning inom 
Kimstad, i första hand för kommunikationer och bostäder. 
 
Planens huvuddrag är att ange markanvändning för en pendeltågsstation, verksamheter, 
bostadsområden samt gång- och cykelvägar. Dessutom sker kompletteringar för övrig 
markanvändning som anses nödvändiga för samhällets sociala och funktionella utveckling. 
 
1.2 Lägesbestämning och planavgränsning 
 
Kimstad samhälle är beläget inom Norrköpings kommun, cirka 13 km sydväst om 
Norrköpings stadskärna. Motala ström rinner genom Kimstad. E4 passerar cirka 2 km sydost 
om Kimstad. 
 
Översiktsplanen omfattar samhället med omgivande oexploaterade markområden. 
Avgränsningen har i sydost i huvudsak skett mot befintliga allmänna vägar, i övrigt har 
avgränsningen i huvudsak skett enligt markägogränser. 
 
1.3 Sammanfattning av planens innehåll  
 
Fördjupningen av översiktsplanen avseende Kimstad innehåller en utbyggnad av bostäder 
med en tydlig orientering mot en ny pendeltågsstation och säkra och bekväma gång- och 
cykelvägar. En långsiktigt hållbar samhällsutbyggnad i Kimstad förutsätter att infrastrukturen 
förbättras i syfte att överbrygga de befintliga barriäreffekterna som ges av stambanan och väg 
215. I övrigt har planen anpassats till de lokala natur- och kulturmiljöförhållandena. 
 
Folkmängden kan under planperioden fram till år 2027 öka från cirka 1500 invånare till cirka 
4500 invånare. Kommunen måste därför med uppmärksamhet följa den sociala utvecklingen i 
Kimstad och anpassa utbyggnadstakten därefter. 
 
Översiktsplanen genomförs med detaljplaner genom kommunens planmonopol men med 
privata exploatörer. 
 
 
2. Upprättande av MKB 
 
Denna MKB har upprättats av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB på uppdrag av 
Norrköpings kommun, stadsbyggnadskontoret genom fysisk planerare Magnus Gullstrand 
och verksamhetschef fysisk planering Gunilla Holmquist inom planenheten.  
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3. Avgränsning av miljöbedömning 
 
Under arbetet med översiktsplanen har behov av en MKB aktualiserats. Innehållet i MKB:n 
baseras på den avgränsning som gjorts som en del av miljöbedömningen. Innehållet i MKB:n 
grundas på checklistan i dokumentet Avgränsning av miljöbedömning. 
 
En fördjupning av översiktsplanen förutsätts alltid medföra betydande miljöpåverkan vilket 
kräver att planen miljöbedöms och att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Enligt 
Miljöbalken 6 kap 11§ och Plan- och bygglagen 5 kap 18§ ska en avgränsning av 
miljöbedömningen göras (se Norrköpings Kommun, Avgränsning av miljöbedömning, 2006)  
 
Avgränsningen av miljöbedömningen resulterade i att innehållet i miljökonsekvens-
beskrivningen i första hand avgränsats till nedanstående punkter. Dessa frågeområden 
studeras närmare i denna MKB.  
 
• Planförslagets påverkan på miljömålen och kommunens miljöprogram 
• Strandskydd  
• Naturvård, rekreation och barriäreffekter 
• Landskapsbild, kulturmiljöer och fornlämningar  
• Skyddsavstånd till Sevesoanläggning och djurhållning 
• Markanvändning och alternativ lokalisering 
• Trafik, farligt gods och buller 
• Översvämningsrisk 
• Trygghetsfrågor 
 

Ett lämpligt jämförelsealternativ (och en alternativ lokalisering) är ett nollalternativ vilket 
innebär att bland annat ingen ny bebyggelse eller åtgärder för att hantera de stora barriärerna 
i tätorten föreslås (se vidare kapitel 5 Miljö- och riskförhållanden utan planens 
genomförande). 
 
De miljöfrågor och riskfrågor som bedömts behöva diskuteras vidare återfinns i denna MKB. 
Tyngdpunkten ligger på en konsekvensredovisning. I förslaget till fördjupning av 
översiktsplanen belyses respektive frågeområde mer utförligt beträffande förutsättningar och 
förslag. 
 
 
4. Sammanfattning av miljö- och riskkonsekvenser 
 
Nedan följer en sammanfattning av gjorda analyser av översiktsplanens miljöpåverkan som 
underlag för beslut om översiktsplanen.  
 
•  Översiktsplanen visar en effektiv användning av mark, befintlig infrastruktur och service 

med de förutsättningar som givits. Boendemiljön inom planområdet har förutsättningar att 
uppfylla olika önskemål om hustyp, boendeform, exploateringsgrad och krav på friytor. 

•  Den föreslagna bostadsbebyggelsen anpassas i höjd, volym och skala till vad som råder 
inom det omgivande landskapet och på orten i helhet.  

•  Bostadsbebyggelsen ska skyddas från buller från stambanan, järnvägen till Finspång samt 
väg 215. Bullerskydd ska byggas mot vägtrafikbuller och tågbuller för de nya 
bostadsområden som berörs.   



  5(39)

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande                    Antagandehandling 
Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad    

•  Planförslaget påverkar inte riksintresset, Södra stambanan, som finns inom planområdet. 
Utbyggnaden enligt översiktsplanen är i huvudsak belägen en bit ifrån 
riksintresseområdet.  

•  För de områden som berör strandskyddet kan åtgärder, i form av byggande av gång- och 
cykelvägar, vidtas så att ett upphävande av strandskyddet inte innebär någon påtaglig 
skada.   

•  Översiktsplanen tar hänsyn till värdefull natur och vegetation inom området. De högst 
klassade naturområdena skyddas genom att de reserveras som närrekreationsområden.  
Plantering av nya ekområden görs för att binda ihop eklandskapet.  

•  Översiktsplanen tar också hänsyn till fornlämningar och kulturhistoriska intressen inom 
området genom att så långt som möjligt undvika att föreslå bebyggelse inom sådana 
områden samt genom anpassning av den nya bebyggelsen till omkringliggande. 

•  Planområdets rekreationsanläggningar kommer fortsatt att vara allmänt tillgängliga och 
kunna nyttjas för rekreationsändamål.  

•  Översiktsplanen föreslår att mark reserveras och bevaras som närrekreationsområden för 
att de även i framtiden ska kunna vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. 

•  Om översiktsplanen genomförs kommer trafiken att öka inom planområdet. Nya gator 
tillkommer för lokaltrafik inom främst nya bostadsområden. 

• Översiktsplanen föreslår att en pendeltågsstation byggs centralt i Kimstad samt att 
hållplatslägen för en duospårvagn reserveras. Pendeltågsstationen och en eventuell 
duospårvagn innebär att det kollektiva resandet till och från Kimstad samt till viss del 
även inom orten kommer att öka. Bilanvändandet kan därmed minska vilket är positivt för 
miljön.   

• Planen förutsätter en kraftfull utbyggnad av gång- och cykelvägar samt planskilda 
korsningar. Dessa ska minska rådande barriäreffekter som idag orsakas av Södra 
stambanan, järnvägen till Finspång och väg 215.  

•  Säkerhetsavstånd har iakttagits till kraftledningar, sevesoanläggningen, djurhållning och 
ska vid behov hållas till befintlig nedlagd deponi. Samt vid byggande nära riskområden 
för översvämningar. 

 
 
5. Miljö- och riskförhållanden utan planens 

genomförande  
 
Nollalternativ 
 
I denna MKB redovisas nollalternativet som om översiktsplanen inte skulle genomföras.  
Nollalternativ kan därmed sägas utgör den nuvarande situationen i Kimstad. Ett troligt 
nollalternativ är att ingen ny bebyggelse uppförs inom planområdet inom överskådlig tid och 
att pågående markanvändning för jordbruk, bostadsbebyggelse, verksamheter och 
kommunikationer fortsätter i samma omfattning som idag. Om inte översiktsplanen 
genomförs kan man ändå förvänta sig att den befintlig markanvändning genomgår en del 
förändringar i form av mindre exploateringar och förbättringar. 
 
Nedan följer en sammanfattning av gjorda analyser av miljö- och riskpåverkan om 
översiktsplanen inte kommer att genomföras.  
•  Markanvändningen kommer fortsatt att, utöver nuvarande bebyggelse, bestå av jord- och 

skogsbruk. Samhället Kimstad utvecklas inte.  
•  Några nya bostadsområden tillkommer inte. 
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•  Några nya verksamhetsområden tillkommer inte.   
•  Någon pendeltågsstation och några hållplatslägen för en framtida duospårväg byggs inte 

och de som bor i Kimstad är i relativt hög grad fortsatt beroende av bussar och/eller bilar.  
• Någon lokal bullerbegränsning byggs inte för bostäderna närmast den tänkta 

pendeltågsstationen, utmed stambanan eller utmed väg 215. 
•  Skjutbanan flyttas inte.  
•  Riksintressena påverkas inte. 
•  Strandskyddet påverkas inte. 
• Natur och vegetation inom planområdet exploateras inte för bebyggelse. Några 

spridningskorridorer för ek planteras inte.  
•  Fornlämningar påverkas inte av exploatering. 
•  Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse erhåller inget skydd i detaljplaner. 
•  Planområdets rekreationsanläggningar kommer fortsatt att vara allmänt tillgängliga och 

kunna nyttjas för rekreationsändamål.  
•  Några  markområden  reserveras inte som närrekreationsområden. 
• Någon utbyggnad av gång- och cykelvägnätet sker inte, inte heller utbyggnad av planskilda 

korsningar för gång- och cykeltrafik för väg 215, stambanan eller järnvägen mellan 
Kimstad och Finspång. Ingen ny gång- och cykelbro byggs över Motala ström. Därmed 
kvarligger barriäreffekterna inom orten. Att inga nya gång- och cykelvägar byggs intill 
Motala ström innebär också att det därmed inte skapas några skyddsvallar mot 
översvämning. 

•  Säkerhetsavstånd iakttas till kraftledningar, sevesoanläggningen, djurhållning och till 
befintlig nedlagd deponi.  

 
 
6. Genomgång av miljöfaktorer 
 
6.1 Användning av mark, vatten och andra resurser 
 
Jord- och skogsbruk 

Den till arealen dominerande markanvändningen inom planområdet utgörs av jordbruk och 
skogsbruk. Jordbruksmarken utgörs i regel av stora arronderingar med olika ägare inom 
området. Djurhållning är känd i närheten av två föreslagna bostadsområden vilket om de 
bebyggs skulle kunna påverka bostadsmiljön negativt (se vidare avsnitt 6.16 Djurhållning).  
 
Planen får i första hand konsekvenser för jordbruket, eftersom flera utbyggnadsområden för 
bostäder finns på åkermark. För ny bebyggelse i anslutning till pågående jordbruk bör 
jordbrukets intressen uppmärksammas i den del som avser eventuella olägenheter med lukt 
och partiklar i luften. En planteringszon kan förläggas inom kvartersmarken mot jordbruket. 
Information från jordbruket om förestående aktiviteter kan också minska olägenheterna. 
Planens negativa konsekvenser för jordbruket är att en del jordbruksmark tas i anspråk för 
bostads- och verksamhetsbebyggelse.   
 
Skogsmarken består generellt av små ägor med stort inslag av lövträd, främst ek. 
Skogsmarken har ett högt rekreationsvärde för närboende. 
 
Några föreslagna bostadsområden finns inom befintlig skogsmark, dock inte inom ekskog. 
Det är viktigt att en exploatering sker försiktigt med hänsyn till större träd. 
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Vid fortsatt planläggning ska därför kommunen bevaka att viktiga träd bevaras. Planen tar i 
övrigt stor hänsyn till befintliga bestånd av ek genom att spridningskorridorerna utökas 
genom nyplantering av ek.  
 
Den produktiva skogsmark som finns inom planområdet bör kunna nyttjas för ortens behov 
av nära rekreationsmiljöer. Planen innebär små negativa konsekvenser för skogsbruket. 
 
Bostadsanvändning 
 
Ny bostadsbebyggelse enligt översiktsplanens anvisningar innebär att Kimstad ökar från 
cirka 1500 invånare till cirka 4 500 invånare. Ett stort antal människor kommer att ha 
Kimstad som sin hemort. De kommer att ställa krav på sin omgivning i form av goda 
boendemiljöer, nära och säkra kommunikationer, en trygg förskola och skola, tillgänglig 
övrig social service, närströvområden och grönstruktur. 
 
Utbyggnadstakten av bostäder kommer att påverkas av att en pendeltågsstation etableras samt 
av det utbud av kollektivtrafik som denna alstrar. Ett ökat antal bostäder i Kimstad ökar 
samtidigt underlaget för en pendeltågsstation. En utbyggnad av bostäder enligt 
översiktsplanen är geografiskt centrerad kring pendeltågsstationen. Det är rimligt att ju 
närmare stationen man bygger, desto högre kan exploateringen bli, det vill säga högre och 
tätare bebyggelse. Högre exploatering ställer stora krav på friytor av god kvalitet. Där 
komplettering sker nära etablerad bostadsbebyggelse bör exploatering och karaktär anpassa 
sig till vad som redan finns på platsen. Längre från stationen kan bebyggelsen vara glesare, 
ofta innebär detta småhusbebyggelse.  
 
Påverkan på befintlig bebyggelse som en följd av att nya bostadsområden uppförs i dess 
närhet måste uppmärksammas vid den fortsatta detaljplaneringen. Om ny bebyggelse 
anpassas i skala, läge och utformning till den som redan finns, ökar förutsättningarna för en 
lyckad komplettering  
 
Sammantaget uppstår positiva konsekvenser vid ett ökat bostadsbyggande i Kimstad, för de 
som idag bor i Kimstad, för de som kommer att bosätta sig i Kimstad samt för kommunen. 
 
Övriga verksamheter 
 
Ett ökat antal invånare i Kimstad ställer krav på närbelägen samhällsservice. Befintliga 
skolor har överkapacitet och bedöms klara ett ökat antal barn även efter en utbyggnad. 
Befintliga förskolor kan behöva kompletteras vid en kraftigt ökad bostadsutbyggnad. 
Komplettering kan ske inom nya bostadsområden. Behovet av förskolor följs upp i 
detaljplaneskedet.  
 
Befintliga verksamheter i anslutning till stambanan centralt i Kimstad har ett visst 
skyddsavstånd till befintlig bebyggelse. Någon ytterligare bostadsutbyggnad föreslås inte i 
närheten av dessa på sätt som kan påverka verksamheterna negativt. 
I ett läge söder om väg 215 och öster om stambanan finns goda förutsättningar för att etablera 
ytterligare verksamheter av småskalig karaktär, som till exempel hantverk, småindustri, 
service, kontor, handel, värmeverk, parkering och återvinningsstation. I denna del är bostäder 
inte lämpligt genom närheten till industrier, stambana och väg 215.  
 
Konsekvenserna av att planlägga området öster om järnvägen och söder om väg 215 är flera. 
Dels upphör markanvändningen för jordbruk vid en planläggning, dels är området bullerstört, 
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i första hand av tågbuller. Endast verksamheter som kan tåla viss påverkan av buller bör 
etableras i denna del. En etablering av verksamheter söder om väg 215 och öster om 
stambanan påverkar inte omgivningen negativt. Befintliga större industrier påverkas inte 
negativt av planen. 
 
Området söder om område 5 har utpekats som ett utredningsområde för bostäder och/eller 
verksamheter. Dess läge nära den nedlagda soptippen och framförallt nära den allmänna 
vägen (väg 1149) gör området intressant för verksamheter. Verksamheter bör då förläggas 
närmast soptippen och i närheten av den allmänna vägen. Allra närmast den allmänna vägen 
föreslår planen ett verksamhetsområde.     
 
Väster om område 2 föreslår planen ett mindre utredningsområde för bostäder och/eller 
verksamheter. Vilken markanvändning som är mest lämplig ska utredas i detalj-planeskedet. 
Centralt i Kimstad intill eller i närheten av väg 215, väster om område 3 föreslås tre 
utredningsområden för bostäder och/eller verksamheter. Öster om stambanan och norr om 
område 6 föreslås ett verksamhetsområde. Ytterligare ett verksamhetsområde och ett 
utredningsområde för bostäder och/eller verksamheter föreslås strax söder om järnvägen till 
Finspång intill område 11.  
 
Kommunikationer 
 
Planen påverkar inte riksintresset Södra stambanan, däremot innebär en ny pendeltågsstation 
att trafiken på stambanan påverkas genom schemaläggning vilket innebär att pendeltågen på 
dagen kommer att stanna var 20:e minut. 
 
Väg 215 påverkas genom nya eller ombyggda korsningar i olika lägen, av planskilda nya 
gång- och cykelvägar samt av bullerskydd längs vägen. De allmänna vägarna 1146 (väster 
om väg 215) och väg 1149 (öster om väg 215) kommer att påverkas genom nya anslutningar 
till de nya bostadsområdena. Utformning av korsningar ska ske i samråd med Vägverket.  
 
6.2 Riksintressen 

Planen berör, i olika omfattning, tre riksintressen, Södra stambanan, kulturmiljöerna KE 48, 
Norsholm – Tångestad samt KE 49, kulturmiljön kring Löfstad slott.  
 
Påverkan på riksintresset Södra stambanan innebär att pendeltågen regelbundet kommer att 
stanna i Kimstad. För vissa nya bostadsområden nära stambanan kommer bullerskydd att 
behöva byggas. Detta ska ske i samråd med Banverket och bekostas av respektive exploatör.  
 
Påverkan på kulturmiljön KE 48 är liten då miljön tangerar översiktsplanens södra gräns och 
en föreslagen utbyggnad för bostäder. Närheten innebär att viss hänsyn måste tas till 
placering och utformning av dessa bostäder i den fortsatta planeringen så att den visuella 
påverkan minimeras.  
 
Påverkan på kulturmiljön KE 49 är obefintlig då någon exploatering inte föreslås inom 
kulturmiljön. Översiktsplaneområdet har under arbetets gång anpassats till kulturmiljöns 
avgränsning på så sätt att planområdesgränsen ligger en bit väster om kulturmiljön. 
 
Sammantaget innebär översiktsplanen att inte något av riksintressena påverkas påtagligt. 
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6.3 Strandskydd 
 
Områdena 12 och 14 ligger delvis inom strandskyddsområdet. Område 15 ligger helt inom 
det strandskyddsområde om 100 meter som tillhör Motala ström.  
 
Vid en utbyggnad av bostäder inom område 15, bör allmänhetens tillträde till strandområdena 
säkerställas. Detta kan till exempel ske genom att anlägga en allmän gång- och cykelväg 
mellan stranden och bostäderna. Eventuellt krävs även någon form av 
kommunikationskorridorer från områdets omland ner till stranden där exploateringen avses 
ske.  
 
Konsekvenserna för djur- och växtlivet bedöms vara begränsade vid en exploatering inom 
område 15, sett ur strandskyddssynpunkt. I samband med att område 15 planläggs för 
bostadsändamål bör man föreslå åtgärder (gång- och cykelväg) som ökar förutsättningarna 
för att strandskyddet kan upphävas i denna del.  
 
De föreslagna exploateringarna inom områdena 12 och 14 bedöms endast i mindre del 
påverka strandskyddet, eftersom avståndet mellan områdena och Motala ström varierar 
mellan 50 och 100 meter. Förutsättningar finns för att anpassa områdenas utformning så att 
strandskyddet kan upphävas inom dessa områden.  
 
Sammantaget bör strandskyddet kunna upphävas inom berörda delar. Ett starkt särskilt skäl 
för detta är kommunens behov av attraktiva bostadslägen i Kimstad.  
 
6.4 Mark 

Grundläggningsförhållanden  
 
Översiktliga geotekniska undersökningar bör utföras inför varje exploateringsföretag i 
samband med fortsatt planläggning. Grundläggningsförhållandena inom planområdet bedöms 
som relativt goda. Av tidigare geotekniska undersökningarna framgår att områdena är 
möjliga att bebygga. 
 
Bedömning av skredrisk 
 
Risk för skred bör undersökas för områdena 12, 14 och 15 i ett fortsatt detaljplanearbete. 
 
Bedömning av föroreningar i mark 
 
En avslutad avfallsdeponi finns i närheten av Brinks gård inom den östra delen av 
planområdet. Enligt miljöbalken betraktas en avslutad deponi som en pågående verksamhet. 
Därför kan man få räkna med en skyddszon på upp till 500 meter (Boverkets skrift ”Bättre 
plats för arbete”).  
En påstådd deponi öster om stambanan och norr om väg 215 har inte helt kunnat identifieras. 
Vid en eventuell framtida detaljplanering av området krävs en närmare markundersökning. 
 
Utöver ovan finns flera mindre förorenade markområden ofta kopplade till olika 
verksamheter i form av industrier. Dessa markområden redovisas under kapitel 7 Genomgång 
av riskfaktorer, avsnitt Föroreningar i marken. 
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I övrigt bör marken inte bebyggas där det smalspåriga järnvägsspåret mot Löfstad tidigare 
legat (se Fördjupning av översiktsplanen, kapitel 3 Historik, figur 8) eftersom 
järnvägssliprarna kan ha förorenat jorden. Marken kan däremot vara lämplig att ta i anspråk 
för en gång- och cykelväg. 
 
Radon 
 
Radon är en hälsofarlig gas som kan förekomma i marken och i vissa byggnadsmaterial. 
Enligt den kommuntäckande markradonundersökningen för Norrköpings kommun från 1990 
ligger Kimstad inom låg- eller normalriskområden. Ingen del av planområdet ligger inom ett 
högriskområde. Arbetet med en uppdaterad sammanställning av markradon i kommunen 
pågår med stöd av de markundersökningar som gjorts vid exploatering på senare tid.  Vid 
detaljplaneläggning i Kimstad bör aktuellt material studeras.   
 
Tills  vidare gäller därför att all bebyggelse ska grundläggas radonskyddat om inte de 
geotekniska undersökningarna inom respektive område ger annat resultat. Därmed kommer 
inte bebyggelsen att påverkas av radon i skadlig omfattning.  
 
6.5 Grundvatten 

Grundvattenförhållandena inom området är inte kända annat än som normala. 
Grundvattennivån ska undersökas i kommande översiktliga geotekniska undersökningar som 
kommer att utföras i samband med fortsatt planarbete för respektive exploatering. 
 
Grundvattennivåerna bedöms inte påverkas nämnvärt genom översiktsplanen då 
exploateringen sker på traditionellt sätt. Ledningsschakt läggs på normala djup och 
gatubyggnader följer terrängen. För gång- och cykeltunnlar kan bortpumpning av dagvatten 
påverka grundvattennivån lokalt.  
 
6.6 Ytvatten (Motala ström) 
 
Regleringssituationen i Motala ström 
 
Motala ström ingår inom planområdet fram till söder om Älvås i sjön Roxens regleringsyta. 
Vid Älvås finns en kraftverksdamm med viss möjlighet till reglering. Vattenståndet i Roxen 
varierar som ett medelvärde under 50 år mellan nivåerna 32,9 och 33,5. Det högsta uppmätta 
vattenståndet är 34,85. Det lägsta uppmätta vattenståndet är 32,3.  
 
Bedömning av höga vattennivåer och översvämningsrisker inom planområdet 
 
Räddningsverket har gjort en översiktlig översvämningskartering för Motala ström  
(2001-03-27). Översvämningsrisken vid en eventuell olycka redovisas inte eftersom 
karteringen enbart omfattar naturliga flöden. Enligt kartläggningen ligger några områden i 
Kimstad inom det beräknade 100-årsflödet. Sannolikheten att vattnet stiger till denna nivå 
någon gång under de närmaste 100 åren är 63 procent. Att detta ska ske inom de närmaste tio 
åren beräknas till tio procent. Kartan (figur 5) under kapitel 7 Genomgång av riskfaktorer, 
visar 100-årsflödet samt det beräknade högsta flödet som representerar en kalkyl där man 
utgår från att alla kritiska faktorer, som kan orsaka större vattenmängder, sammanfaller. 
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Sannolikheten för det hösta flödet är omkring en procent på 100 år. Föreslagna bostads-
områden, verksamhetsområden och kommunikationer är belägna på högre nivåer än det 
uppmätta högsta vattenståndet. Eftersom karteringen är översiktlig krävs bättre och mer 
detaljerade beräkningar vid framtida detaljplanering eller bygglovhandläggning inom de 
aktuella områdena. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten 
 
Omhändertagande av dagvatten ska planeras inom planområdet på sådant sätt att någon 
negativ påverkan av föroreningar eller näringsläckage inte ska ske på Motala ströms 
vattensystem. Dagvatten ska därmed inte passera från planområdet direkt ut i Motala ström. 
Omhändertagande av dagvatten inom planområdet bör i första hand ske genom lokal 
infiltration inom för detta lämpliga områden. Dagvatten från områdets lokalgator, 
parkeringsytor och allmän platsmark leds efter infiltration eller fördröjning till Motala ström.  
 
6.7 Naturmiljö 
 
Topografi och landskapsbild 
 
Områdets topografi med skogsbevuxna kullar och öppna lägre partier kommer att bevaras. 
De flesta ingrepp i form av ny bebyggelse följer terrängen, antingen de sker inom 
skogsområden eller inom öppen jordbruksmark.  
 
Landskapsbilden kommer att påverkas framför allt inom den östra delen av planområdet där 
nya bostadsområden tillkommer på den öppna åkermarken. Förändringen av landskaps-bilden 
kompenseras till viss del genom att omfattande planteringar föreslås ske av ny ekskog i 
anslutning till den nya bebyggelsen. Landskapets karaktär kommer därigenom att behållas 
eller förändras i rätt riktning. 
 
Natura 2000 
 
En miljö strax utanför planområdet har klassats som ett Natura 2000-område. Området nr 
536, Kyrkhagen, består av en ekbevuxen 20 meter hög kulle med stort rekreations- och 
botaniskt värde. Miljön kommer inte att beröras då den ligger utanför planområdet. 
Länsstyrelsen har tagit fram en bevarandeplan för området. 
Vegetation 
 
Översiktsplanen innebär stor hänsyn till områdets höga naturvärden. Ny bebyggelse förläggs 
i huvudsak på jordbruksmark. Där nya bostäder föreslås inom områden med träd och 
vegetation ska man i det följande detaljplanearbetet ta hänsyn till större träd och övriga 
naturvärden.  
 
Eklandskapet inom den östra delen av planområdet påverkas marginellt bland annat genom 
bostadsområdena nr 5, 6 och 7. Exploateringen sker i huvudsak på åkermark. Nya 
ekkorridorer, bland annat i form av alléer planteras som spridningszoner mellan de befintliga 
ekkullarna. Det nya verksamhetsområdet öster om stambanan och söder om väg 215 påverkas 
också endast marginellt då exploateringen sker på åkermark. Det samma gäller för övriga nya 
verksamhetsområden och utredningsområden för bostäder och/eller verksamheter. Planen tar 
därigenom hänsyn till befintliga naturvärden.  
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Spridningskorridorer för eklandskapet 
 
Översiktsplanen innehåller i sin nordöstra del två större områden som föreslås bli planterade 
med ekskog i samband med att intilliggande jordbruksmark exploateras för bostäder. Syftet 
med detta är att de omgivande höjderna med ekskog tillsammans med ekplanteringarna ska 
bilda ett sammanhängande eklandskap, lika det som finns nordost om planområdet. Den ena 
planteringen finns mellan område 7:s två delar och den andra mellan områdena 5, 6 och 7. 
Ytterligare en ekplantering föreslås en bit väster om Brinks gård. Närmast stambanan föreslås 
ett utredningsområde för ekkorridor och/eller verksamheter. 
 
Ett sammanhängande eklandskap är viktigt för den långsiktiga överlevnaden av hotade och 
rödlistade arter som till exempel insekten läderbaggen. 
 
6.8 Kulturmiljö 

Fornlämningar 
 
Områdena KE 48 och KE 49 utgör riksintressen för kulturminnesvården. Översiktsplanen har 
avgränsats med hänsyn till dessa intressen genom att områdena ligger utanför 
planområdesgränsen. 
 
Översiktsplanen tar stor hänsyn till områdets fornlämningar. Ny bebyggelse förläggs 
generellt med skyddsavstånd till fornlämningarna. Där bebyggelse föreslås intill ”osäker 
fornlämning” eller i närheten av inte undersökta lämningar, måste ytterligare utredningar 
eller förundersökningar göras innan man vet om bebyggelse är lämplig. En påträffad fast 
fornlämning, till exempel en boplats innebär som regel att någon bebyggelse inte sker då en 
utgrävning kan leda till mycket höga kostnader. Inom den planerade tätortsparken i Greby 
finns fornlämningar. Dessa kommer att exponeras och framhävas i samband med att parken 
iordningsställs.  
 
Området K 24 kring kyrkan, utgör regionalt intresse för kulturmiljövården, innebär att ett 
visst respektavstånd ska hållas inom vilket bland annat den öppna åkermarken sydost om 
kyrkan ingår. Då denna mark föreslås exploateras för bostäder (område 2) kommer miljön K 
24 att påverkas visuellt. Hänsyn ska tas till detta genom utformning, placering och höjd av 
den nya bostadsbebyggelsen i förhållande till kyrkan och kyrkogården. 
 
Sammantaget innebär översiktsplanen att ytterligare utredningar och förundersökningar kan 
krävas under detaljplanearbetet, trots att översiktsplanen har visat stor hänsyn till kända 
fornlämningar.  
 
Fornlämningsområden som kan beröras av exploatering 
 
Kimstad med omgivningar är rikt på fornlämningar. Därför är risken stor att de nya 
bebyggelseområden kan beröra fornlämningar, såsom område 4 (osäker fornlämning), 
område 5, 6 och 7 (närhet till fornlämningar, områdena kan innehålla äldre boplatser), 
område 8 och 10 (närhet till fornlämningar) samt verksamhetsområdet norr om område 11 
(närhet till fornlämningar).  
 
Kunskap om eventuella fornlämningar i dessa områden erhålls först genom utredningar eller 
förundersökningar i samband med detaljplanearbetet. 
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Kulturhistorisk bebyggelse 

Planområdet innehåller flera delområden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Området 
kring kyrkan utgör en värdefull miljö och berörs inte direkt av föreslagen exploatering. 
Området söder om kyrkan och kring järnvägsstationen innehåller äldre kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Området berörs inte direkt av föreslagen exploatering. Vid kommande 
detaljplaneläggning av området bör bevarandeintressena påverka planutformningen och 
behovet av skyddsbestämmelser beaktas. 

6.9 Rekreationsvärden 

Översiktsplanen tar hänsyn till de rekreationsmiljöer som finns inom planområdet. 
Badplatsen väster om Älvås kan utvecklas, även om vattnet i Motala ström i denna del 
innebär starka strömmar. 
 
Elljusspåret vid Krokhagen kvarligger och de nya bostadsområdena 8 och 10 placeras med 
hänsyn till spåret. Befintliga rekreationsvärden kan behållas och utvecklas inom planen.  
 
Planen föreslår även att mark reserveras och bevaras som närrekreationsområden för att de 
även i framtiden ska kunna vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. En omfattande 
utbyggnad av gång- och cykelvägar och planskilda korsningar föreslås vilka minskar 
barriäreffekterna och kan bidra till ett bättre tillgängliggörande av rekreationsmiljöerna.  
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6.10 Landskapsbild och relationer till omgivningen 

Landskapsbild 
 
I det följande diskuteras landskapsbilden relaterad till ny bebyggelse. Det är i första hand de 
öppna landskapspartierna som påverkas. 
 
I den centrala delen av planområdet, öster om stambanan och söder om väg 215 kommer 
långsiktigt åkermarken att exploateras för verksamheter. Bebyggelsen bör hållas låg med 
hänsyn till landskapsbilden och kan möjligen nå upp till tre till fyra våningars höjd i sin norra 
del närmast väg 215 ur landskapssynpunkt. 
 
De nya bostadsområdena som placerats på den öppna åkermarken inom områdena 5, 6 och 7 
men även inom områdena 12, 14 och 15, innebär att hänsyn måste tas till landskapsbilden 
genom lämpligt val av placering och höjd för bostäderna. Bebyggelsen bör generellt hållas 
låg inom de öppna partierna och kan tillåtas upp till omkring två våningar där visuellt stöd 
finns i de omgivande skogsbrynen. Nya gator ska följa markens topografi så att schakter och 
slänter minimeras.  
 
Bebyggelsens skala och höjd 
 
Den nya bebyggelsen bör följa den småskalighet som har utvecklats inom orten. Det innebär 
relativt gles bebyggelse. Dock bör bebyggelsen kunna öka i höjd, storlek och täthet nära 
pendeltågsstationen. Denna skalförändring bör ske successivt och inte abrupt i förhållande till 
befintlig bebyggelse. Inom område 9 bör hänsyn tas till omgivande småskaliga bebyggelse. 
Om hänsyn tas på detta sätt till befintlig bebyggelse i skala så innebär översiktsplanen en god 
anpassning till bebyggelsens skala och höjd.  

Relationer till omgivande bebyggelse 
 
Generellt bör all ny bebyggelse, både för bostäder och verksamheter, anpassas till befintlig 
bebyggelse i skala, höjd och karaktär. Det behöver inte innebära upprepningar i formspråk. 
Ett nytt formspråk kan tillämpas för all ny bebyggelse. Det viktiga är att bebyggelsen låter sig 
anpassas av det omgivande landskapets förutsättningar inklusive befintlig 
bebyggelsekaraktär. Om hänsyn tas till omgivande bebyggelse och landskap i riktning, skala, 
höjd och placering så innebär översiktsplanen en god anpassning. 
 
6.11 Klimatfrågor 
 
Förhärskande vindar blåser från sydväst. Ny bebyggelse inom den öppna åkermarken innebär 
en utsatthet för vindar. Genom uppsättande av bullerplank, läplanteringar och nyplantering av 
spridningskorridorer för ek ges ett bättre lokalt klimat. 
 
Områdena 5, 6, 7 och 15, liksom utredningsområdet för bostäder eller verksamheter i östra 
delen av planområdet samt området för verksamheter närmast den allmänna vägen, en bit 
söder om område 5, innebär bebyggelse inom områden som idag är utsatta för kalluftsstråk. 
Områdena 12, 14 och 15 innebär bebyggelse i fuktutsatta miljöer nära Motala ström. 
Översiktsplanen innebär generellt ingen betydande negativ klimatpåverkan förutsatt att det 
lokala klimatet kan förbättras genom planteringsskydd och väl valda husplaceringar. Detta 
bör uppmärksammas i ett fortsatt detaljplanearbete. I detaljplaneskedet skulle en möjlig 
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åtgärd vara att lägga vägen genom de aktuella områdena något lägre än omgivande 
bebyggelse för att på så sätt leda bort kalluften och få ett bättre lokalklimat. 
 
6.12 Trafiksäkerhet 
 
Kollektivtrafik  
 
En pendeltågsstation i Kimstad innebär stora fördelar för ortens utveckling och för den 
dagliga livssituationen för många invånare.  
 
Det kollektiva resandet kommer att öka till och från Kimstad när pendeltågsstationen tas i 
bruk. Lokalisering av bostäder nära stationen stärker samtidigt underlaget för kollektivt 
resande avsevärt.  
 
Om stationen inte byggs blir konsekvenserna en betydligt långsammare utbyggnad av 
bostadsorten Kimstad. De kollektiva pendlingsresorna kommer då som nu att upprätthållas av 
bussar. Den privata pendlingen med bil kommer då att fortsatt vara hög.   
 
Biltrafik  
 
Väg 215 kommer att fortsatt utgöra en barriär genom Kimstad. Samtidigt fungerar väg 215 
som den enda tillfarten för vägnätet inom samhället Kimstad. Den framtida ökningen av 
trafiken på väg 215 är således beroende av den allmänna utvecklingen men också av ett ökat 
byggande i Kimstad. 
 
•  Trafikmängden på väg 215 var 2001 vid järnvägsbron 3650 fordon per årsmedeldygn, 

varav 390 tunga fordon. 
•  År 2010 beräknas trafikmängden vid järnvägsbron vara 4525 fordon per årsmedeldygn, 

varav 553 tunga fordon. 
•  År 2025 beräknas trafikmängden vid järnvägsbron vara 5437 fordon per årsmedeldygn, 

varav 704 tunga fordon. 
•  Trafikmängden på väg 215 var 2001 vid Krokhagen 2930 fordon per årsmedeldygn, varav 

250 tunga fordon. 
•  År 2010 beräknas trafikmängden vid Krokhagen vara 3516 fordon per årsmedeldygn, 

varav 343 tunga fordon. 
•  År 2025 beräknas trafikmängden vid Krokhagen vara 4218 fordon per årsmedeldygn, 

varav 437 tunga fordon. 
 
Beräkningarna utgör inga prognoser utan endast uppräkningar av nuvarande utveckling, det 
vill säga ett fullt utbyggt Kimstad med cirka 4500 invånare ingår inte. 
 
Många av nackdelarna med att ha en genomfart genom ett samhälle kommer att finnas kvar 
inom planperioden. Negativa konsekvenser blir transporter av farligt gods nära 
bebyggelseområden, buller och avgaser. En annan nackdel är bristfälliga passager för 
oskyddade trafikanter på/över/under väg 215, tillgängligheten för lokal trafik ut på väg 215 
med mera. 
 
Fler bostäder i Kimstad ger ökad biltrafik inom och genom orten. Ökningen av biltrafiken 
kan dämpas genom utbyggnad av kollektivtrafik (pendeltåg) och gång- och cykelvägar. 



  16(39)

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande                    Antagandehandling 
Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad    

Även om biltrafiken påverkas av en mängd faktorer som kommunen inte råder över, kan 
kommunen medverka med ovanstående åtgärder för att förändra resmönstret.    
Den prognostiserade ökade biltrafiken i Kimstad bör följas av åtgärder för att förbättra 
trafiksäkerheten. Bostadsgator kan utformas för att tillåta mindre frekvent trafik. Korsningar 
med framförallt väg 215 kan utformas med en hög trafiksäkerhet och samtidigt 
framkomlighet.   
 
Gång- och cykelvägar 
 
Översiktsplanen visar på olika möjligheter att förbättra och bygga ut gång- och cykelvägnätet 
inom Kimstad. Utöver Vägverkets planerade utbyggnad av en gång- och cykelväg vid sidan 
av väg 215 fram till Skärblacka, krävs en omfattande utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Dessa ska förbinda de nya bostadsområdena med varandra och med övriga Kimstad, särskilt 
med pendeltågsstationen.  
 
Antalet möjliga trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter tvärs väg 215 är begränsade. 
En utbyggnad av det framtida gång- och cykelvägnätet förutsätter att dessa passager 
utnyttjas. För ortens utveckling är det nödvändigt att gång- och cykelvägnätet byggs ut 
kraftfullt enligt översiktsplanen. Om inte gång- och cykelvägnätet byggs ut enligt 
översiktsplanen kvarstår barriäreffekterna och ökar bilanvändandet lokalt inom orten, till 
exempel från bostad till butik, pendeltåg, skola med mera. 
 
6.13 Buller 
 
Allmänt om buller 

Enligt den infrastrukturproposition som antogs av riksdagen 1997 gäller följande riktvärden 
för trafikbuller vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: Ekvivalentnivån, det vill säga den 
genomsnittliga nivån, ska inte överstiga 30 dBA inomhus respektive 55 dBA utomhus (vid 
fasad). Maximalnivån inomhus (nattetid) är 45 dBA. Utomhus rekommenderas 
maxbullervärdet inte överstiga 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostaden.  
 
I Kimstad orsakar trafiken på Södra stambanan och länsväg 215 mest störningar. 
Bullernivåerna påverkas av trafikens hastighet och antalet fordon. Dessutom inverkar 
markens topografi på hur ljudet sprider sig. Ljudnivån i omgivningen varierar till exempel 
kraftigt om vägen/järnvägen går i skärning (det vill säga skär igenom landskapet) eller om 
den går på en bank. Därför är det svårt att ange några generella skyddsavstånd till 
kommunikationslederna i Kimstad.  
 
För att minska bullernivåerna bör bullret dämpas vid källan genom bullerplank eller 
ljudabsorberande skärmar. En sämre lösning är att dämpa bullret i eller intill bostaden med 
bullerplank, fasad- eller fönsteråtgärder.   
 
Vägverket respektive Banverket kan åläggas att bekosta bulleråtgärder när bullernivån når 
upp till en nivå som överstiger de ovan relaterade uppsatta gränsvärdena. 
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Buller från tåg 
 
Kimstad är påverkat av buller från järnvägstrafiken. Till järnväg krävs normalt stora avstånd 
för att klara de lagstiftande riktvärdena om inga särskilda bulleråtgärder vidtas. En översiktlig 
trafikbullerberäkning i Kimstad (Banverket, Rapport S-10855-r-c) från 1999 visar att 
bullernivåerna förväntas överskrida riktvärdena för utomhusbuller på beräkningspunkter upp 
till 120 meter från spårmitt. Ljudnivån 120 meter bort uppskattades till 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå, respektive 80 dBA maximal ljudnivå. Uppmätta värden utmed stambanan är 80-84 
dBA maximalt värde vid Ringvägens villabebyggelse närmast järnvägen. 
 
I samband med att en ny pendeltågsstation byggs, kommer bullerfrågorna att uppmärk-
sammas och bullernivån orsakad av järnvägstrafik att sänkas för de närboende.  
 
För de nya bostadsområdena 6 och 7 kommer bullerskydd att byggas nära stambanan. Exakt 
omfattning och utformning studeras i ett framtida detaljplanearbete. 
 
Buller från vägtrafik 
 
Kimstad är påverkat av buller från vägtrafiken, i första hand från väg 215. Uppmätta värden 
överstiger 55 dB(A) ekvivalent värde och 70 dB(A) maximalt värde men är beroende av 
vilken hastighet som råder på vägen. Ju högre hastighet desto högre bullernivå. Om 
hastighetsbegränsningen är 50 km/h kan det vara möjligt att lägga bebyggelse omkring 50 
meter från vägen. Om den tillåtna hastigheten däremot är 70 km/h, respektive 90 km/h, ökar 
avståndet. Varje enskild situation måste dock utredas i detaljplan.  
 
Med bulleravskärmning kan ljudet reduceras. I delen ”Planförslag” i översiktsplanen 
diskuteras bulleravskärmning i vissa delar av Kimstad. Se även under rubriken ”Farligt gods” 
nedan där säkerhetsavstånd till kommunikationslederna behandlas med hänsyn till 
olycksrisker. 
 
För de nya bostadsområdena 2, 3, 4, utredningsområdet för bostäder och/eller verksamheter 
söder om område 5 samt väster om område 3 och i närheten av område 10, 11 och 13 måste 
behovet av bullerskydd studeras i ett framtida detaljplanearbete. Utgångspunkten måste vara 
att så långt möjligt dämpa bullret vid källan, i form av vallar eller plank (se vidare under 
rubriken Bullerutredning nedan). 
 
Buller från industrier och kraftverk  
 
Riktvärdena för externt industribuller motsvarar dem för trafikbuller (se föregående rubrik). I 
Kimstad finns flera bullrande anläggningar. Bullret från Tekniska Verkens vattenkraftstation 
vid Älvås överskrider gränsvärdena vid några av fastigheterna intill Motala ström. En 
skyddszon på 100 meter kan vara lämpligt kring anläggningen. Bullernivåerna påverkas dock 
av både terrängen och byggnadens lokalisering därför behöver skyddsavståndet inte 
nödvändigtvis vara radiellt.  
 
Till Lantmännens industri (f.d. Lactamin) bedömer miljö- och hälsoskyddskontoret att 200 
meter är ett lämpligt skyddsavstånd till ny bebyggelse. Detta gäller den nuvarande 
verksamheten. Verksamheten förändras dock över tiden, därför bör skyddsavståndet prövas 
på nytt om det skulle bli aktuellt med ny bebyggelse i fabrikens närhet längre fram i tiden. 
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Gasturbinanläggningen väster om Motala ström klassas som en Sevesoanläggning (se avsnitt 
6.14 Avgaser och utsläpp, rubriken Utsläpp från Sevesoanläggning). Gasturbinerna utgör en 
reservanläggning som under normala omständigheter inte är igång mer än 50-60 timmar per 
år. När den används, kan den vara igång dygnet runt flera dagar i sträck. Enligt de mätningar 
som utförts på uppdrag av ägarna, Svenska Kraftnäts Gasturbiner, bör ett skyddsavstånd på 
minst 300 meter hållas till anläggningen.  
 
Utöver detta finns Thorilds Verkstads AB och ett antal mindre verksamheter som bil- och 
motorverkstad, åkeri och blästringsfirma. Vid detaljplanering i närheten av verksamheterna 
bör man pröva vilket avstånd som är lämpligt att hålla till ny bebyggelse.  
 
För övriga verksamheter bör skyddsavstånd bestämmas i samband med detaljplanering. 
Erfarenhetsmässigt bör dessa avstånd vara 50 – 100 meter. Störningarna från dessa 
verksamheter kan minskas till acceptabla nivåer genom att ta hänsyn till ovanstående 
avstånd. Det är inte alltid möjligt att begränsa denna typ av buller vid källan. 
Industriverksamhet har dessutom ofta lokaliserats med förutsättningen att verksamheten 
orsakar en viss bullernivå.  
 
Buller från skjutbana 
 
Vid Gustavslund, omkring 800 meter söder om plangränsen ligger en skjutbana där det skjuts 
omkring 3000 skott per år. Skjutbanan orsakar idag sådana störningar i södra Kimstad att den 
inte kan tillåtas vara kvar i det fall att områden söder om kyrkan skall exploateras för 
bostadsbebyggelse. I praktiken torde detta innebära att skjutbanan upphör och att skyttarna 
hänvisas till annan skjutbana.  
 
Bullerutredning  
 
Som en del i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har en bullerutredning gjorts. 
Syftet med utredningen är att kartlägga bullerspridning från järnväg (Södra stambanan, 
järnvägen till Finspång), väg (väg 215, 1146, 1149) samt skjutbanan vid Gustavslund. 
Bullerberäkningarna har utförts 2 meter över mark för hela planområdet, både för befintlig 
situation och för ett läge med bullerskyddsåtgärder för visa områden (se figur 1). Med de 
föreslagna bullerreducerande åtgärderna nås i huvudsak gällande riktvärden. De åtgärder som 
utredningen föreslår är bullerplank och vall.  
 
De åtgärder som föreslås är anpassade för att i närliggande planerade bebyggelseområden 
uppnå riktvärdena avseende ljudnivå utomhus. För områden planerade för annan verksamhet 
än bostäder finns inga direkta riktvärden för ljudnivån utomhus, men där har målet varit att 
inte överskrida maxinivån på cirka 85 dBA. Detta för att man med rimliga åtgärder skall 
klara en maximal ljudnivå inomhus på 55 dBA för denna typ av lokaler det vill säga för bland 
annat industri, handel och kontor. 
 
I delar av vissa områden, till exempel område 7:s västra del, ligger ljudnivån strax över 
riktvärdena men med placering av byggnader närmast järnvägen fås lokal avskärmning så att 
bullernivån minskar ytterligare. Genom att planera bebyggelsen så att uteplatser inte ligger 
mot järnväg och minst hälften av bostadsrummen ligger mot tyst sida kan man ändå klara en 
god bullermiljö. 
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Figur 1. Föreslagna bullerskyddsåtgärder (ÅF-Ingemansson AB, 2006). 
 
 
Inga åtgärder behövs för områdena 3, 4, 5 och 10 då befintlig ljudnivå underskrider 
riktvärdena. De västligaste delarna av område 1 ligger strax över riktvärdena för buller från 
järnvägstrafik. Genom placering av bebyggelsen så att lokal avskärmning skapas kan 
riktvärdena för bostäder sannolikt uppnås.  
 
Buller från skjutbanan är höga och överensstämmer väl med de av kommunen uppmätta 
nivåerna 2001. Detta innebär att skjutbanan måste avvecklas för att område 1 ska kunna 
bebyggas.   
 
Nedanstående kartor visar bullernivåerna, ekvivalent ljudnivå (figur 2) och maximal ljudnivå 
(figur 3), efter att föreslagna åtgärder vidtagits. Figur 4 visar buller från skjutbanan vid 
Gustavslund cirka 800 meter söder om plangränsen. 
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Figur 2. Ekvivalent ljudnivå med åtgärder. 
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Figur 3. Maximal ljudnivå med åtgärder. 
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Figur 4. Buller från skjutbanan vid Gustavslund. 
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6.14 Avgaser och utsläpp 
 
Avgaser och utsläpp från trafik 
 
Med ökad biltrafik på väg 215 ökar mängden avgaser och utsläpp. Utsläppsnivåerna bedöms 
ligga inom acceptabla värden och påverkar inte direkt de föreslagna bebyggelseområdena. 
Utsläpp från övriga allmänna vägar och nya bostadsgator bedöms också ligga inom 
acceptabla nivåer.  
 
Mängden avgaser (kvävedioxid, koldioxid, kolmonoxid eller kolväten) som alstras inom 
planområdet eller från allmänna vägen ligger under uppsatta riktvärden. Kolväten och 
kväveoxider bildar också marknära ozon, vilket ger skador på växtlighet. 
 
Intill en väg är vanligen halten av kvävedioxid dimensionerande. För kvävedioxid gäller idag 
ett gränsvärde beslutat av Naturvårdsverket om 0,110 mg/m3. I enlighet med miljöbalken har 
Naturvårdsverket beslutat om att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, från år 2005, inte får 
överstiga 0,090 mg/m3. Gränsvärden för kolmonoxid är för närvarande 6,0 mg/m3. 
 
Halten av luftföroreningar bestäms av lokalt tillskott och bakgrundshalt. Det lokala tillskottet 
beror på andel fordon och utformningen av trafikmiljön. Bakgrundshalten beror på var i 
landet man befinner sig och till exempel förekomst av närbelägna föroreningskällor. Under 
senare år har bakgrundhalterna av kvävedioxid successivt minskat samt beräknas fortsätta 
minska. 
 
Även om den framtida trafikmängden på de allmänna vägarna på sikt kan öka, bedöms inte 
avgaserna inom planområdet nå upp i närheten av gränsvärdena eller miljökvalitetsnormen. 
 
Utsläpp från Sevesoanläggning 
 
Sevesolagstiftningen är till för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Sevesobestämmelserna tillämpas på verksamheter 
där farliga ämnen i vissa mängder hanteras eller förvaras. Skyddsavståndet är minst 300 
meter till annan bebyggelse.  
 
Vattenfalls Gasturbinanläggning i Kimstad har relativt nyligen identifierats som en av 22 
Sevesoanläggningar i Östergötland. Anläggningarna delas genom lagstiftningen in i två 
klasser varav anläggningen i Kimstad tillhör den minst farliga klassen. Seveso-
bestämmelserna för gasturbinanläggningen avser hanteringen av en större mängd 
eldningsolja i tre cisterner. Cisternerna är avskärmade med en invallning vilket hindrar en 
eventuell brand från att sprida sig till intilliggande bebyggelse. Om anläggningen skulle 
drabbas av en olycka eller sabotage där både cisterner och invallning skadas kan oljan rinna 
ut i Motala ström och transporteras vidare till Glan. En sådan olycka skulle kunna bli mycket 
allvarlig då Glan är stadens ytvattentäkt för dricksvatten.  
 
Utsläpp förekommer momentant vid eldning. Eldningsintervallen är beroende av klimat, 
energipriser och energitillgång. Utsläppen bör rimligen ske i den förhärskande vindriktningen 
som under den kalla årstiden är nordostlig. Detta är gynnsamt för såväl planerade som 
befintliga bostäder i Kimstad.  
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6.15 Teknisk försörjning 
 
Allmänt  
 
Ortens ledningsnät har kapacitet att försörja ett ökat antal bostadsområden enligt 
översiktsplanen. Undantag utgör området väster om Motala ström och utbyggnad av 
optokablar. Om en utbyggnad av ett fjärrvärmenät sker inom Kimstad kommer det lokala 
klimatet på sikt att förbättras avsevärt. 
 
VA-försörjning för områden väster om Motala ström  
 
Norrköping Vatten AB (NoVa) har meddelat att en exploatering i detta område (som inte 
ingår i verksamhetsområdet) förutsätter minst 70 - 80 bostäder för att vatten- och 
avloppsförsörjning ska ske genom det allmänna nätet. Detta innebär att en utbyggnad väster 
om Motala ström bör vara av denna storleksordning. All utbyggnad i Kimstad där så är 
möjligt bör inlemmas i rådande ledningsförsörjning. Om så inte sker bör man avvakta med 
utbyggnad av bostäder väster om Motala ström. 
 
Dagvatten  
 
Ett lokalt omhändertagande av dagvatten begränsar påverkan på omgivningen.  
 
Kraftledningar  
 
I Kimstad finns ett ovanligt stort antal kraftledningar. En del av dem passerar mycket nära 
bebyggelse. Ellagen reglerar avståndet till bebyggelse med avseende på risker med nedfallna 
ledningar. Till vanliga byggnader ska ett säkerhetsavstånd på 10 meter hållas inom 
detaljplanelagt område (se vidare kapitel 7 Genomgång av riskfaktorer, avsnitt 7.4 
Kraftledningar). Beträffande elektromagnetisk strålning finns inga generella riktvärden.  
 
Miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköpings kommun tillämpar inte några riktvärden men 
rekommenderar att bebyggelsen inte läggs i direkt anslutning till ledningar. På kartan (figur 
5) under kapitel 7 Genomgång av riskfaktorer visas de ledningar som har en spänning på 130 
kilovolt (kV) samt de ledningar som har en spänning på mindre än 130 kV.  
 
Befintliga högspänningsledningar om 10 – 20 kV, vilka står i konflikt med föreslagna 
bostadsområden måste förläggas till kablar under mark. Dessa åtgärder bör ändå ske av 
säkerhets- och driftsskäl. Större högspänningsledningar flyttas inte.  
 
Tele- och optokablar  
 
Befintliga tele- och optokablar beräknas kunna kvarligga och/eller byggas ut i den takt som 
efterfrågan genom nya bostadsområden sker.  
 
6.16 Djurhållning 

Ett antal större lantbruksföretag äger mark inom planområdet. Jordbruket kännetecknas inom 
planområdet av odling på åkermark. Djurhållning bedrivs i form av mjölkproduktion och 
hästuppfödning på Forsby gård och Lycke gård. 
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Närheten till hästar kan ge besvär i form av lukt och allergier för närboende. Ny forskning 
tyder på att avståndet till hästar kan var betydligt kortare än vad som varit tillämpligt förut. 
De allergiframkallande ämnena transporteras inte i luften så långt som man tidigare trott. 
Utan allergenet från hästar klingar av efter cirka 50-100 meter. Denna forskning har skett vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Miljötekniska enheten, Stockholms läns landsting. 
Utifrån denna forskning har länsstyrelsen i Skåne tagit fram riktvärden som presenterats i 
publikationen Hästar och bebyggelse från 2004. 
 
I ett framtida detaljplanearbete är det viktigt att ta hänsyn till den lokala platsen, bland annat 
gällande vindriktning och avskärmande vegetation. Storleken på anläggningen/ antalet hästar 
har också stor betydelse. Åtgärder som minskar negativ påverkan på omgivningen bör vidtas. 
Exempel på sådana kan vara att krav ställs på skötselrutiner genom bland annat täckta 
flytgödselbehållare för att undvika lukt och flugansamling samt avskärmning av 
gödselplattor. Ventilationsluften från stallar kan renas. Ridstigar och beteshagar kan anläggas 
på lämpligt sätt i förhållande till bebyggelse.  

  
Vid detaljplaneringen bör hänsyn tas till djurhållningen och bland annat avståndet mellan 
djurhållning och eventuell ny bebyggelse studeras närmare. För ny bebyggelse i anslutning 
till pågående jordbruk bör jordbrukets intressen uppmärksammas i den del som avser 
eventuella olägenheter med lukt och partiklar i luften. En planteringszon bör generellt 
förläggas mellan ny bebyggelse och jordbruk. Tidig information från jordbruket om 
förestående aktiviteter kan också minska olägenheterna.  

6.17 Störningar för närboende 

Utblickar 
 
Utblickar från befintlig bostadsbebyggelse ut mot det öppna landskapet eller Motala ström 
kan komma att påverkas av ny bebyggelse genom översiktsplanen, detta kanske i första hand 
genom bostadsområdena 12, 13, 14 och 15. En påverkan är oundviklig vid en ökning av 
antalet boende i en ort från 1500 invånare till 4500 invånare. Relativt sett är påverkan liten 
med utgångspunkt från de förändringar som kan förväntas ske i kransområdet av en 
expanderande tätort.  
 
Respektavstånd mellan befintlig och ny bostadsbebyggelse 
 
Ny bostadsbebyggelse förläggs i flera fall nära befintliga bostäder. Så är fallet för områdena 
2, 3, 4, 8, 10 och 14. Vid kommande detaljplanering ska hänsyn tas till närboende beträffande 
respektavstånd till fasader och uteplatser. Respektavståndet innebär att avståndet mellan 
befintligt och nytt småhus/villa ska vara minst 30 meter. Respektavståendet mellan befintligt 
småhus/villa och radhus eller flervåningshus ska vara minst 50 meter. 
 
Ökad trafik 
 
Trafikmängden inom planområdet kommer att öka i förhållande till dagens situation. 
Ökningen sker dels på de allmänna vägarna dels på nya vägar. Någon större ökning på  
lokalgator bedöms inte uppstå, annat än där ny bebyggelse utnyttjar befintligt vägnät som i 
områdena 8, 10, 12, 13, 14 och 15. Ökningarna ska bedömas ur trafiksäkerhetssynpunkt i 
samband med ett framtida detaljplanearbete. 
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Buller 
 
Den föreslagna bostadsbebyggelsen beräknas alstra en marginellt ökad ekvivalent bullernivå 
inom planområdet. Vägtrafikbuller från väg 215 och väg 1149 kan innebära att bullerskydd 
måste byggas för att skydda de nya bostadsområdena. Buller skapas även från verksamheter 
och Södra stambanan (se figur 5, kapitel 7 Genomgång av riskfaktorer samt avsnitt 6.13 
Buller). 
 
Ljus och skarpt sken 
 
Vid kommande planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till eventuell påverkan av 
ljus och skarpt sken från omgivande vägar, järnvägar och industrier.  
 
6.18 Tillgänglighet 
 
Med tillgänglighet avses i första hand hur lätt det är att nå respektive målpunkt. 
Tillgänglighet för personer med nedsatta rörelsefunktioner regleras i lagstiftning och bevakas 
av kommunen i samband med bygganmälan. Tillgängligheten till Kimstad är god och blir 
mycket god när pendeltågstrafik etableras i Kimstad.  
 
Tillgängligheten inom orten är idag inte bra för oskyddade trafikanter genom 
barriäreffekterna som ges bland annat av Södra stambanan och väg 215. Tillgängligheten på 
båda sidor om såväl järnväg som väg 215 föreslås öka för de oskyddade trafikanterna. Det 
sker i första hand genom att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid den 
föreslagna pendeltågsstationen samt genom att bygga en gång- och cykeltunnel under väg 
215 i närheten av pendeltågsstationen. 
 
Vägverkets föreslagna gång- och cykelförbindelse mellan Kimstad och Skärblacka ökar 
tillgängligheten mellan orterna. Vid den fortsatta utbyggnaden av kommunikationer inom 
Kimstad bör gång- och cykelvägar och planskilda korsningar med Södra stambanan och väg 
215 prioriteras.  
 
6.19 Trygghet och jämställdhet  
 
En förutsättning för en god boende- och arbetsmiljö är att en acceptabel trygghet kan skapas. 
Detta ges av utformning och innehåll i bostadsområdet, arbetsmiljön och de 
kommunikationer som används. 
 
Bostadens närmiljö och utformning av gång- och cykelvägar är två viktiga förutsättningar för 
hur tryggheten upplevs av barn. Gång- och cykelvägar ska ges en förläggning med goda 
siktavstånd utan tät vegetation, utan korsningar med annan trafik, närhet till bebyggelse och 
god belysning. Planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik ska i första hand, om möjligt, 
ordnas som broar då tunnlar generellt uppfattas som mindre trygga. 
 
6.20 Hälsoriktigt byggande och kretsloppsanpassning 
 
Kommunen avser att lämna råd och anvisningar för åstadkommande av hälsoriktigt byggande 
i samband med bygglov och kvalitetsuppföljning. Kommunen avser också att lämna råd och 
anvisningar för åstadkommande av en ökad kretsloppsanpassning i samband med bygglov 
och kvalitetsuppföljning. 



  27(39)

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande                    Antagandehandling 
Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad    

7. Genomgång av riskfaktorer 
 
7.1 Riskhänsyn 
 
Inom planområdet finns det flera olika riskfaktorer som hänsyn måste tas till. I följande 
avsnitt beskrivs dessa samt olika konsekvenser för planens genomförande. 
 
7.2 Översvämningar 
 
Motala ström påverkas av nederbördens variationer. Inom planområdet står Motala ström i 
direkt förbindelse med Roxen.  
 
Roxens variationer under en 50-årsperiod pendlar mellan nivåerna 32,9 och 33,5. Det högsta 
uppmätta vattenståndet inom planområdet är 34,9. Vid höga vattenstånd kan Motala ström 
och Roxen avtappas vid Älvås.  
 
Föreslagna bostadsområden, verksamhetsområden och kommunikationer har sina lägsta 
punkter över nivån för det högsta uppmätta vattenståndet 34,9. 
 
Vid en så kraftig översvämning som efter ett 100-årsregn bör således de nya bostäderna inte 
påverkas.   
 
Kommunikationen till område 14 och 15 kan däremot påverkas vid höga vattenflöden om 
bron vid Älvås inte blir körbar. Om så skulle ske kan områdena nås via bron en bit norr om 
Norsholm cirka 1,5 kilometer söder om Kimstad.  
 
För att minska risken att en översvämning får omfattande konsekvenser bör gång- och 
cykelvägar som byggs nära Motala ström samtidigt fungera som skyddsvallar. 
 
7.3 Deponi 
 
Den påstådda deponien sydväst om område 7 har inte helt kunnat dokumenteras eller göras 
synlig i terrängen. Tills vidare noteras den som osäker och att ytterligare kartläggning får ske 
i samband med att till exempel område 7 detaljplaneras.  
 
För den nedlagda avfallsdeponien nordost om Brinks gård gäller det rekommenderade 
skyddsavståndet 500 meter mellan deponien och bostäder. De störningar som kan uppstå är 
lukt, brandrisk, gasbildning, skadedjur, lakvatten och nedskräpning. Skyddsavståndet når in 
cirka 200 meter i de östra delarna av utredningsområdet för bostäder eller verksamheter söder 
om område 5, en bit in i område 5 samt östra delen av område 6.    
 
Vid detaljplaneläggningen av dessa områden bör man göra en analys av möjligheterna att 
utvinna råvaror och energi ur deponien samt dess tillstånd beträffande riskerna för påverkan 
på bostäder inom avståndet 500 meter. Utvecklingen går snabbt när det gäller att ta vara på 
de råvaru- och energiresurser som finns inom deponier. Om avståndet 500 meter fortfarande 
är relevant i samband med planläggningen bör områdena reduceras mot öster. 
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Figur 5. Miljö- och riskfaktorer. 
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7.4 Kraftledningar 
 
Tillräckliga säkerhetsavstånd bör tillämpas mellan befintliga större kraftledningar och 
planerad bostadsbebyggelse. Vilket avstånd som bedöms tillräckligt avgörs senast vid 
detaljplaneringen av respektive område i samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret och 
ledningsägare. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska horisontellt skyddsavstånd från kraftledning för 
högst 55 kV vara minst 5 meter till närmaste byggnadsdel för inte detaljplanelagt område. 
Inom detaljplanelagt område är skyddsavståndet minst 10 meter.  
 
Avståndet till bostäder bör generellt överstiga gällande rekommendationer eftersom 
säkerhetsaspekten är viktig samt att människors oro för magnetisk strålning bör beaktas.   
 
Även för parkeringsplatser har Elsäkerhetsverket ett horisontellt skyddsavstånd som ska vara 
minst 5 meter vid högst 55 kV-ledningar och minst 10 meter vid högre spänning. Inom 
detaljplanelagt område ska avståndet vara minst 10 meter oavsett spänning. Till brandfarligt 
upplag, till exempel tankar för diesel/bensinbränslen ska det horisontella skyddsavståndet för 
ledning upp till 40 kV vara minst 15 meter, upp till 130 kV minst 30 meter och upp till 400 
kV minst 50 meter.  
 
Det horisontella skyddsavståndet till skolgård, idrottsplats, åskådar platser, camping, 
travbana, bad och lekplats ska vara minst 20 meter mellan områdets närmaste gräns och 
kraftledningen oavsett spänning.  
 
Den kraftledning som finns inom område 5, 6 och 7 måste flyttas som en följd av föreslagen 
exploatering. Ledningen bör förläggas som en jordkabel genom området i samband med 
detaljplanens genomförande. Översiktsplanen har generellt tagit hänsyn till befintliga större 
kraftledningars lägen.  
 
7.5 Skredrisk 
 
En översiktlig geoteknisk undersökning ska göras i samband med planarbetet. Denna får visa 
om någon skredrisk finns. Bedömningen är tills vidare att någon skredrisk inte föreligger på 
grund av begränsat lerdjup, mindre schaktdjup samt normal grundläggning för normal 
småhusbebyggelse med begränsade uppfyllnader. 
 
7.6 Föroreningar i marken 
 
Förutom en avslutad deponi vid Brinks gård och en osäker avslutad deponi finns det flera 
mindre förorenade markområden inom planområdet. Deponien vid Brinks gård är avslutad 
men bedöms ur risksynpunkt som pågående.  
 
De förorenade markområdena finns i huvudsak i anslutning till en verksamhet och/eller 
industri. I figur 5 är deponierna och de övriga förorenade markområden markerade och 
numrerade.  
 
Nedan redovisas de numrerade områdena genom att fastighetsbeteckning anges, företags- 
namn eller liknande samt vilken verksamhet som bedrivs (se även figur 5). 
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1.  Greby 3:32. Bil & Motor (Bilvårdsanläggning). 
2.  Ask 5:1. Deponi Ask (Hushålls- och något industriavfall, cirka 1950-1960). 
3.  Ask 3:1. Lantmännen (f.d. Lactamin AB) (Livsmedelsindustri, djurfodertillverkning). 
4.  Kimstad 8:63. Arla Foods AB (Livsmedelsindustri, nuvarande Scandinavian Oat Processing AB).  
5.  Kimstad 66:1. Alhagens Hantverkscentrum (Verkstadsindustri, plåtslageri) 
6.  Lövstad 2:1. Brinks Gurkor & Lantbruk AB (Handelsträdgård – gurkodling). 
7.  Lövstad 2:1. Brinks Avfallsdeponi (Avfallsdeponi I. Schaktmassor, livsmedelsavfall, aska och 

avfall från växtodling). 
8.  Forsby 4:2 och Kimstad 8:36. Kimstad gasturbinanläggning (Förbränningsanläggning). 
9.  Kimstad 12:1. Norrköpings ytbehandling AB (Ytbehandling av metaller). 

10.  Kimstad 8:45. Kimstads Verkstads, Thorilds Verkstads AB (Verkstadsindustri). 
11.  Kimstad 35:3. Norrköpings Piedestalsfabrik AB (Ytbehandling av trä, snickeri och förgyllning). 
 
7.7 Sevesoanläggning 
 
En verksamhet som vid en olyckshändelse resulterar i omfattande konsekvenser klassas som 
en Sevesoanläggning. Detta regleras genom Sevesolagstiftningen. Denna lagstiftning är till 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen 
ingår. Sevesobestämmelserna tillämpas på verksamheter där farliga ämnen i vissa mängder 
hanteras eller förvaras.  
 
Vattenfalls Gasturbinanläggning i Kimstad har relativt nyligen identifierats som en av 22 
Sevesoanläggningar i Östergötland (läs mer under avsnitt 6.14 Avgaser och utsläpp).  
 
Skyddsavståndet från en Sevesoanläggning till annan bebyggelse är minst 300 meter. En 
olycka i anläggningen kan inom detta skyddsområde leda till omfattande konsekvenser. En 
olycka skulle även kunna bli mycket allvarlig långt utanför detta skyddsområde ifall 
föroreningar rinner ut i Motala ström och sen vidare till Glan då Glan är stadens ytvattentäkt 
för dricksvatten.  
 
Vid all detaljplaneläggning, bland annat för ny samt befintlig bebyggelse, inom samt i nära 
anslutning till detta skyddsområde bör därför en riskanalys göras samt lämpliga  
skyddsåtgärder vidtas.     
 
7.8 Farligt gods 
 
Farligt gods är sådant gods som kan orsaka skada på personer, djur eller miljön. En stor 
mängd farligt gods transporteras på stambanan och väg 215 genom Kimstad. Transporter går 
bland annat till Skärblacka (Billerud Skärblacka AB) dit gods som svavelsyra och 
natriumklorat fraktas. En del av transporterna dit går på väg 215 och på godsspåret upp mot 
Finspång.  
 
Vid en olycka med utsläpp av farligt gods i centrala Kimstad blir konsekvenserna stora. De 
blir troligen mest allvarliga vid en olycka inom pendeltågsstationen om många människor 
samtidigt uppehåller sig där. Samma förhållanden gäller en olycka med farligt gods utmed 
väg 215 eller vid pendeltågsstationen. Enligt en riskanalys (2002-12-13) som Flygfältsbyrån 
gjort på uppdrag av Norrköpings kommun för en detaljplan i Herstadberg är riskerna 
godtagbara 200 meter från Södra stambanan. Som en jämförelse kan noteras att det 
transporteras avsevärt mindre farligt gods på den del av stambanan som passerar genom 
Norrköpings kommun än på sträckan söder om Mjölby. Banverket uppskattar att två 
tredjedelar av de farliga transporterna på stambanan fraktas mellan Mjölby och Malmö. 
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Än så länge sker alla transporter på stambanan nattetid. När Ostlänken byggts ut är det troligt 
att godstrafiken på stambanan ökar vilket kan innebära transporter dagtid. På godsspåret mot 
Finspång (Finspångsbanan), som har en normal spårvidd (1435 millimeter), är spårkvalitén 
mindre god, tågen kör dock sakta genom samhället. 
 
Enligt en uppskattning som gjorts av Vägverket, Boverket och Statistiska centralbyrån 
bedömer man att cirka 5-6 % av all tung trafik utgörs av farligt gods. I centrala Kimstad är 
årsmedeldygnstrafiken på väg 215 ungefär 390 ”lastbilar” per dygn. Busstrafiken (som inte 
ingår i kategorin tung trafik) utgör en försumlig andel av denna siffra. En skattning baserad 
på procentsatserna ovan ger en siffra på minst 20 transporter med farligt gods per dygn 
genom Kimstad på väg 215.  
 
I centrala Norrköping gjordes år 1992 en kartläggning av mängden farligt gods på ett antal 
större vägar. Siffrorna varierar mellan tre och 40 procent av den tunga trafiken. Naturligtvis 
beror den kraftiga variationen på var recipienterna för godset finns och vilka leder som är 
mest smidiga att använda. Mot bakgrund av dessa siffror är det rimligt att anta att andelen 
farligt gods är högre i Kimstad än de ovan nämnda 5-6 procenten, med tanken på att 
pappersbruket i Skärblacka enklast nås via väg 215 söderifrån. Om andelen farligt gods 
snarare ligger kring 10-12 % innebär det ett 40-tal transporter med farligt gods per dygn.  
 
Enligt Banverket har ingen människa omkommit på grund av olycka med farligt gods på 
järnväg under 1900-talet. Tre personer har omkommit i olyckor med farligt gods på väg. 
 
Samrådszonerna på kartan (figur 6) bygger på en uppskattning av riskerna med farligt gods 
som planenheten och tekniska kontoret gjort tillsammans. För planläggning med kortare 
avstånd till transportlederna krävs fördjupade studier av riskerna. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att göra en regelrätt riskanalys. Åtgärder som dämpar trafikbuller fungerar också 
som skydd mot olyckor med farligt gods. Riskerna påverkas kraftigt av faktorer som trafikens 
hastighet, vägens eller järnvägens kvalitet och områdets topografi. 
 
7.9 Riskhantering 
 
Det bästa sättet att beakta riskhänsyn är att redan i planeringsstadiet uppmärksamma riskerna. 
Det handlar om att i detaljplaneskedet så långt möjligt helt undvika riskområden som till 
exempel planering av ny bebyggelse i områden med risk för översvämningar, skred och 
förorenad mark eller inom säkerhetsavstånd till Sevesoanläggning och kommunikationsstråk 
som används till tranporter av farligt gods.  
 
Om planering ändå sker inom dessa områden ska en riskanalys göras samt vid behov 
lämpliga förebyggande skyddsåtgärder vidtas.  
 
När sedan en olycka/naturkatastrof inträffar är en viktig aktör Räddningstjänsten. 
Brandförsvaret har idag ingen räddningsstyrka i Kimstad. Den närmaste, som är en 
deltidsstation, finns i Skärblacka. Då Kimstad planeras att växa till cirka 4500 invånare inom 
en 20 års period kan behovet av en permanent räddningsstyrka på orten uppkomma.  
 
Brandförsvaret är medvetet om detta och framhåller att det är viktigt att invånarna i Kimstad 
tillförsäkras ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor jämfört med övriga 
kommuninvånare. Utifrån den lokala riskbilden ska den enskildes och kommunens förmåga 
att hantera olyckor sammantaget leda till detta. 
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I den kommunala riskanalys som kommunen gör inför de kommunala handlingsprogrammen 
enligt lagen om skydd mot olyckor uppmärksammas riskerna i kommunen och åtgärder 
vidtas för att skapa ett bra skydd mot olyckor. 
 
Brandförsvaret menar vidare att det är viktigt att redan i de kommande detaljplane-
processerna ge frågorna om skydd mot olyckor ett stort utrymme avseende risker för bland 
annat bränder, utsläpp av farliga ämnen och trafikolyckor. I dessa planer bör även närheten 
till olika riskobjekt uppmärksammas.  
 
 
8. Miljömål 
 
I enlighet med Avgränsningen av miljöbedömningen kan två av de nationella miljömålen 
komma att påverkas av översiktsplanens genomförande. Dessa är ”Ett rikt odlingslandskap” 
och ”En god bebyggd miljö”. Nedan redovisas hur dessa miljömål och andra miljöaspekter 
med anknytning till målen har beaktats i planen.  
 
8.1 Ett rikt odlingslandskap 
 
Nationella miljökvalitetsmål 

 
Miljömålet ett rikt odlingslandskap innebär utöver skydd och hänsynstagande till åkermarken 
även skydd av bland annat biologisk mångfald, småbiotoper, vattenmiljöer, kulturvärden, 
arter, naturtyper, livsmiljöer och spridningsvägar. 
 
Regionala miljökvalitetsmål 

Med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen har cirka 70 regionala miljömål i 
form av delmål formulerats. Dessa är i flera fall identiska med de nationella målen. 
 
Kommunala miljökvalitetsmål 

I Leva i Norrköping – miljöprogram för Norrköpings kommun från 2002 har kommunen 
utarbetat lokala miljömål och åtgärder som sammanhänger med det regionala och nationella 
miljömålet. De kommunala målen är av konkret karaktär och innebär bland annat: 
 
•  Återinventering av ängs- och hagmark. Föreslå åtgärder för att bibehålla och stärka 

värdena. 
•  Analys av åldersstruktur av ek inom områden med nationellt och regionalt värde. 
•  Ta fram lokalt informationsmaterial om eklandskapets naturvärden samt hur dessa  värden 

kan bibehållas och stärkas. 
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Förslag till åtgärder i översiktsplanen 

I förslag till åtgärder enligt kommunens miljöprogram, från 2002, för åren 2002-2006 finns 
inga avsatta medel för objekt inom översiktsplaneområdet. 
 
Exploateringen innebär att åkermark tas i anspråk och att miljökvalitetsmålet som rör ett rikt 
odlingslandskap därför påverkas. Basen för en långsiktigt hållbar livsmedels-försörjning 
försämras och odlingslandskapet övergår till ett stadslandskap. Planen undantar de områden i 
odlingslandskapet som har höga natur- och kulturvärden från exploatering.  
 
Däremot kan genom olika åtgärder i den fortsatta planeringen vissa andra kvaliteter värnas 
och utvecklas, vilka ingår i begreppet ett rikt odlingslandskap. Sådana kvaliteter utgör 
eklandskapet, ett levande och varierat landskap med både naturliga och kulturskapade 
naturtyper, miljöer med biologisk mångfald och värdefulla naturområden i övrigt.  
 
Exempel på gynnsamma åtgärder är att så långt möjligt bevara landskapsbilden genom att 
hålla bebyggelsen låg, att öka den biologiska mångfalden genom återplanteringar och 
bibehållande av våtmarker, att bevara och utöka eklandskapet, att bevara spridningsvägar, 
med mera. Genom att till exempel låta brynen till de trädbevuxna kullarna även i 
fortsättningen exponeras som bryn kan en del av det tidigare odlingslandskapet finnas kvar. 
 
8.2 En god bebyggd miljö 
 
Ett av huvuddragen i översiktsplanen är att föreslå områden för ny bebyggelse. Målet en god 
bebyggd miljö har därför en stor betydelse för planens genomförande. 
 
Nationella miljökvalitetsmål 

Miljömålet en god bebyggd miljö innebär bland annat att den bebyggda miljön ger 
skönhetsupplevelser, ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, det 
arkitektoniska, historiska och kulturella arvet värnas och utvecklas, en långtsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur utvecklas, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft, 
natur- och grönområden värnas, miljöanpassade kollektivtrafiksystem, säker gång- och 
cykeltrafik, användning av energi sker effektivt samt att avfall sorteras och återförs i 
kretsloppet. 
 
Regionala miljömål 

Med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen har cirka 70 regionala miljömål i 
form av delmål formulerats. Dessa är i flera fall identiska med de nationella målen. 
 
Kommunala miljömål 

Kommunen har i miljöprogrammet utarbetat lokala miljömål som sammanhänger med det 
regionala och nationella miljömålet. De kommunala målen är av konkret karaktär och innebär 
bland annat: En fortsatt inventering och planering av den fysiska miljön avseende bland 
annat: 
 
•  Skyddsområden för befintliga vattentäkter. 
•  Förorenade markområden samt befintliga och nedlagda avfallsdeponier. 
•  Områden med förhöjd risk för markradon. 
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•  Områden med risk för översvämning. 
•  Större miljöstörande verksamhet, bland annat kraftledningar och farligt gods. 
•  Minskat behov av lokala transporter. 
•  Trafikplanering som gynnar kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. 
•  Minska/ändra energianvändningen inom fastigheter till förnyelsebara energislag. 
•  Utarbeta bullersaneringsprogram. 
•  Upprätta system för att källsortera och omhänderta avfall.  
•  Tillse att detaljplaner vid behov förses med utformningsbestämmelser för naturmark i syfte 

att säkra och stärka deras naturvärden. 
 
Förslag till åtgärder i översiktsplanen 

I allmänhet ryms hantering och genomförande av de kommunala miljömålen inom respektive 
budget. Inom översiktsplanens område bedöms de uppsatta kommunala målen kunna 
genomföras i samband med detaljplanernas upprättande och senare genomförande. Den 
fysiska planeringen är således ett värdefullt hjälpmedel för att uppnå de kommunala 
miljömålen. 
 
Nya områden kan från början utformas som bra och trygga boendemiljöer med omgivningar 
med rika möjligheter till upplevelser, rekreation och rörelseaktivitet. I storlek genom 
måttfulla bostadskvarter i en mänsklig skala kommer att skapa trygghet i närmiljön.  
Bostäder skyddas redan från början från bullerpåverkan genom lokalisering och andra 
åtgärder.  
 
Tillkommande trafik ökar belastningen på det lokala vägnätet samt innebär ökade utsläpp och 
ökad bullerpåverkan, särskilt under byggtiden. Påverkan är inte av sådan omfattning att den 
bedöms innebära någon påtaglig störning för befintliga eller nytillkomna boende.  
Dessutom bidrar centralt lokaliserade nya bostadsområden till en ökad kollektivtrafik genom 
närheten till pendeltågsstationen i Kimstad och i en framtiden kanske även genom närhet till 
hållplatslägena för en duospårväg. Dessutom bör genom nya gång- och cykelvägar gång- och 
cykeltrafiken mellan centralt belägna bostadsområden och service kunna öka till förmån för 
ett minskat bilanvändande.  
 
Vad som kan vara svårt att uppnå inom översiktsplanens område är en varierad och utbyggd 
kommersiell service. Kommunen har dock möjliggjort detta genom att mark reserverats för 
detta i översiktsplanen och förutsätter att den typen av service vilar på vad som är 
ekonomsikt rimligt.  
 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på de två miljömålen endast bli marginell. Detta  
genom de åtgärder som föreslås i översiktsplanen.  
 
 
9. Miljökvalitetsnormer 
 
Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas som en följd av översiktsplanen. De 
miljökvalitetsnormer som åsyftas är de mätbara normerna för till exempel bly, kväve och 
koldioxid. 
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Figur 6. Sevesoanläggning och säkerhetszon för farligt gods. 
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10. Påverkan på grannkommuner 
 
Ett genomförande av översiktsplanen kan leda till en positiv påverkan för grann-
kommunerna. Påverkan sker bland annat genom ökad möjlighet till tågpendling på Södra 
stambana. I framtiden kanske även genom pendling med duospårvagn på järnvägen till 
Finspång.  
 
De i planen föreslagna nya boendemiljöerna och förbättrade kommunikationsmöjligheterna 
är även positivt för Linköping och Finspång och för den fjärde storstadsregionen i sin helhet. 
Orsaken till det är det ger en regionförstoring med ett större utbud av attraktiva bostäder och 
intressanta arbetsmarknader. Det minskar sannolikt även bilanvändandet vilket är positivt för 
miljön.  
 
 
11. Skadeförebyggande åtgärder 
 
Åtgärder som kan vidtas inom området i syfte att nedbringa miljöpåverkan under 
planperioden. 
 
Lokalt omhändertagande av dagvatten 
 
Målsättningen är att dagvatten omhändertas eller fördröjs inom den egna tomten. Dagvatten 
inom allmän platsmark omhändertas genom ledningar som avleds till recipienten Motala 
ström. Vid behov ska fördröjning eller lokalt omhändertagande anordnas på såväl 
kvartersmark som inom allmän platsmark. I detaljplaneskedet bör detta följas av 
planbestämmelser. 
 
Trädplanteringar 
 
Befintliga träd ska ges gynnsamma förutsättningar. Värdefulla träd ska bevaras i samband 
med nyexploatering inom skogspartier och säkerställas i kommande detaljplaneläggning. I 
detaljplaneskedet bör en inventering göras för att kartlägga bland annat värdefulla träd.   
 
Nya planteringar av ek ska knyta samman ekbestånden inom eklandskapet i östra delen av 
planområdet och på så sätt skapa spridningskorridorer.  
 
Buller från vägtrafik och tåg 
 
Påverkan av vägtrafikbuller och tågbuller inom planområdet bedöms i några fall som hög, 
varför skyddsåtgärder behöver vidtas i samband med nyexploatering. Skyddsåtgärderna sker i 
samråd med Vägverket och Banverket. Se vidare Bullerutredningen. 
 
Avgaser 
 
Halten avgaser bedöms hamna inom en acceptabel nivå, det vill säga inom rekommenderade 
gränser. 
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Skydd mot djurhållning 
 
Vad som utgör ett lämpligt minsta godtagbara avstånd mellan djurhållning och planerade 
bostäder avgörs i ett framtida detaljplanearbete.  
 
Åtgärder mot höga vattenflöden i Motala ström 
 
Skadeförebyggande åtgärder innebär att inte placera nya bostäder inom riskområden för höga 
vattenflöden/översvämningar. Markutformning, byggnadskonstruktion och installa-tioner bör 
i övrig projekteras och utföras med hänsyn till närheten till Motala ström. 
 
Farligt gods 
 
Den mest extrema åtgärden för att förhindra olyckor är att förbjuda transporter av farligt gods 
på stambanan och väg 215. Detta är dock knappast möjligt med hänsyn till stambanans 
nationella betydelse. 
 
En annan åtgärd för att minska följderna av en olycka är att inte lokalisera ny bebyggelse för 
nära stambanan eller väg 215. Hänsyn har i rimlig utsträckning tagits till avstånd till 
stambana och väg 215 vid utläggning av nya bostadsområden. I detaljplaneskedet bör 
riskanalyser genomföras och vid behov lämpliga skyddsåtgärder vidtas. 
 
 
12. Uppföljning av planens miljöpåverkan 
 
Något kontrollprogram bedöms inte behövas för att följa upp de föreslagna åtgärderna i 
översiktsplanen. Eftersom planen kommer att leda till viss miljöpåverkan bör ändå en 
uppföljning på en övergripande nivå genomföras. Nedan redovisas inom vilka frågeområden 
uppföljningen ska ske och vilken nämnd som har ansvaret.  
 
Resultatet av uppföljningen ska sammanställas och redovisas då nästa aktualitetsförklaring av 
kommunens översiktsplan påbörjas, dock senast år 2012. 
 
Följande frågeområden ska studeras och följas upp: 
•  Trafik. Ansvar: Tekniska nämnden. 
•  Buller, luftmiljö och förorenad mark. Ansvar: Byggnads- och miljöskyddsnämnden. 
•  Plantering av ek. Ansvar: Tekniska nämnden. 
•  Vatten, kulturmiljö och landskapsbild. Ansvar: Stadsplaneringsnämnden. 
•  Markägar-/markbytes frågan. Ansvar: Stadsplaneringsnämnden. 
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