
 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET  

 

 

 
 2019-08-29 

Dnr: SPN 2017/0272 214 

 
 

Beställare: Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontoret 

Planområde/fastighetsbeteckning: Borg 17:6, med närområde inom Borg i Norrköping 

 

Upprättad av: Tyréns AB 

Susanna Davidsson 

Josefine Svensson 

 

Granskad av Tyréns:  Ulrica Heidesjö: Landskapsarkitekt 

  Mikael Fredriksson: Gatuprojektör 

 

Uppdragsnummer hos konsult: 294720  

PM teknisk utredning för detaljplan 
Borg 17:6 Etapp 1, Klinga 



  2(15) 

Innehåll 
Dnr: SPN 2017/0272 214 .................................................................................................................. 1 

1. Uppdraget ................................................................................................................................ 3 

2. Bakgrund och syfte.................................................................................................................. 3 

3. Förutsättningar ........................................................................................................................ 3 

3.1 Styrande dokument .............................................................................................................. 4 

3.2 Koordinat- och höjdsystem ................................................................................................. 4 

3.3 Kartunderlag ........................................................................................................................ 4 

3.4 Terrängmodell ...................................................................................................................... 4 

3.5 Andra underlag .................................................................................................................... 4 

3.6 Avgränsningar ...................................................................................................................... 4 

4. Projektering ............................................................................................................................. 5 

4.1 Allmänt .................................................................................................................................. 5 

4.2 Höjdsättning ......................................................................................................................... 5 

4.3 Huvudgata ............................................................................................................................. 5 

Förlängning Skalles väg ............................................................................................................ 5 

Koppling till Alsättersvägen ...................................................................................................... 5 

Befintlig Skalles väg ................................................................................................................. 5 

Befintlig Skalles väg 2 .............................................................................................................. 6 

4.4 Lokalgator ............................................................................................................................. 6 

Skalles väg 2 .............................................................................................................................. 6 

4.5 Utrymme för media (VA, fjärrvärme, el, opto etc) ........................................................... 6 

4.6 Landskap ............................................................................................................................... 6 

Landskapsvallen ........................................................................................................................ 7 

Dammområdet ......................................................................................................................... 12 

Gatuträd ................................................................................................................................... 14 

5. Rekommendationer för fortsatt arbete ............................................................................... 15 

6. Bilagor .................................................................................................................................... 15 

 

  



  3(15) 

1. Uppdraget 

Den tekniska utredningen är utförd på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings 

kommun. I utredningen ingår att studera: 

• gatusträckningen genom området 

• ytbehovet för gator och gång-och cykelvägar 

• hantering av dagvatten från gator 

• profiler för gator 

• avvattningen av gatuterrass 

Parallellt med denna utredning har MKB, dagvattenutredning, plankarta med planbeskrivning och 

trafikutredning tagits fram. 

2. Bakgrund och syfte  

Utredningen ska ligga till grund för den detaljplan som ska tas fram för området. Detaljplanen ska 

möjliggöra etablering av verksamhetsområde. I de nordvästra delarna av området planeras för 

mindre typer av verksamheter, och i de sydöstra delarna planeras större typer av verksamheter, tex 

i form av stora lagerlokaler. Det är ca 60 hektar mark som ska planläggas. 

3. Förutsättningar 

Utredningsområde. Illustration: Tyréns 2019 
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3.1 Styrande dokument 

Följande dokument har varit styrande i denna utredning 

• VGU (Krav för vägar och gators utformning) 2015:086 

• TRVK Väg TRV 2011:072 

• Norrköpings kommun tekniska handbok på kommunens hemsida 

3.2 Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 

Höjdsystem: RH 2000 

3.3 Kartunderlag  

Bakgrundskarta över aktuellt område är erhållen från Norrköpings kommun 2019-04-11 och 

innehåller befintligheter i området så när som på ett relativt nytt utbyggt industriområde närmast 

studerat utredningsområde.  

3.4 Terrängmodell  

Använd terrängmodell är framtagen i programmet Civil 3D som en triangelmodell. Den är baserad 

på laserdata som erhållits från Lantmäteriets nationella höjdmodell via Norrköpings kommun 

under maj-juli 2019. Felmarginalen på höjder i laserdata ligger på ± 30 cm. Ingen 

projekteringsinmätning för gator är utförd. Befintliga höjder i området varierar från ca +22,0 till 

+54.0.  

Studerat område består till mesta del av åkermark och skog på en bergsrygg. De nya vägarna i 

området kommer att ansluta till befintliga vägar i nordväst samt sydöst. Skogsområdet är delvis 

mycket kuperat medan åkermarken är relativt flack. Området lutar åt nordväst.  

I de sydöstra delarna där det planeras större typer av verksamheter har framtida marknivå antagits 

ligga på +27,0.  

3.5 Andra underlag 

• Översiktlig naturvärdesinventering vid Klinga, daterad 2013-11-28. 

• PM - Utredning av bedömning av påverkan på Natura 2000 Norrköpings eklandskap från 

verksamhetsområde vid Borg/Klinga, daterad 2019-05-16 

• PM - Bedömning av påverkan på naturvärden inom område som berörs av detaljplanering 

på fastigheten Borg 17:6, etapp 4, daterad 2019-06-11 

• Befintliga ledningar från ledningskollen, 2019-04-09 

3.6 Avgränsningar  

I denna utredning har inte överbyggnad på gator dimensionerats. Ett antagande av den totala 

överbyggnadstjockleken har gjorts utifrån den översiktliga geotekniska utredningen, daterad 2018-

12-13. Ingen hänsyn till grundvattennivåer, eventuell sättning och bergsprängning har gjorts. 

Körspår inklusive korsningskurvor görs i förprojektering. 
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4. Projektering 

4.1 Allmänt 

Se ritningar i Bilaga 1-5. Gatudragningen har studerats med utgångspunkten att infart till området 

sker från Linköpingsvägen via befintliga gator (befintlig Skalles väg och befintlig Skalles väg 2). 

Den har även delvis fått anpassats efter befintlig detaljplan och fastighetsindelning i samma 

område. Gatudragningen har också i möjligaste mån anpassats för att undvika områden med natur- 

och kulturvärden och med hänsyn till planerad storlek på verksamhetsmark. Planerat område 

kommer att genera stor andel tung trafik. Hastigheten i området har antagits till 40 km/h. Eftersom 

området ligger relativt nära Norrköpings stad och samtidigt kommer att generera arbetstillfällen 

kommer det att behövas gång- och cykelvägar till och från området. Lutningen på gatorna varierar 

mellan 0,5% - 8%. Antagen total tjocklek på överbyggnad är 1,0 m.  

4.2 Höjdsättning  

Generellt har höjdsättningen/profilen på gator anpassats efter befintlig terräng, en fungerande 

avrinning av dagvatten och att få ett bra samspel med horisontalgeometrin. Massbalansering har 

tagits i beaktande men har inte varit styrande.  

4.3 Huvudgata 

Förlängning Skalles väg 

Gatan blir 7 m bred med en 3,5 m bred gång- och cykelväg på södra sidan. En 4,75 m bred 

gräsremsa/svackdike med träd skiljer gatan från gång - och cykelvägen. Träd placeras närmare 

gång- och cykelvägen, då säkerhetsavståndet från gatukant är 3 m och endast i det område med 

mindre typer av verksamheter (sektion 0/300 - 0/800). Avvattningen av gatudagvatten blir via 

öppna diken. Gatuterrassens norra sida dräneras via diket. Gatuterrassens södra sida samt gång- 

och cykelvägens avvattnas via dränering. Diket på den norra sidan behöver generellt vara minst 2 

m djupt med en bottenbredd på 0,3 m för att möjliggöra anslutning av serviser och vara åtkomliga 

för skötsel. Gatan gör intrång på fastigheterna Tjugan 3 och Tjugan 4, vilka båda ägs av 

kommunen. Det är oklart hur gatan ska fortsätta utanför detaljplanen i de sydöstra delarna i 

området.  

Koppling till Alsättersvägen 

Gatan blir 7 m bred med en 3,5 m bred gång- och cykelväg på västra sidan. Ett kantstöd skiljer 

gatan från gång-och cykelvägen. Avvattning av gatudagvatten blir delvis via öppna diken och 

delvis via brunnar. Dagvattnet som kommer att avledas via brunnar leds till det öppna diket på 

andra sidan. Gatuterrassens östra sida dräneras via diket. Gatuterrassens västra sida samt gång- 

och cykelvägens terrass avvattnas via dränering. Breddökning på vägen där horisontalradier 

understiger 140m sker i förprojektering. 

Befintlig Skalles väg 

Gatan är idag 6,5 m bred och avvattnas på södra sidan via krossdike till dagvattenledning i gatan. 

På norra sidan är hantering av dagvatten oklart. På södra sidan om gatan finns belysningsstolpar.  

Gatan kommer att breddas till 7 m med en 3,5 m bred gång - och cykelväg på södra sidan. 

Förslagsvis sätts kantstöd på båda sidor om körbanan. Avvattning av gatudagvatten kommer då 

ske via brunnar som kopplas på befintlig dagvattenledning i gatan. Gatans och belysningsstolpars 



  6(15) 

planläge kommer att behöva justeras. Förändringarna på befintlig Skalles väg kommer att innebära 

eventuellt intrång på Tjugan 1. Det går att studera i detalj när inmätning av området är utförd.  

Befintlig Skalles väg 2 

Gatan är idag 6,5 m bred och avvattnas på västra sidan via krossdike till dagvattenledning i gatan. 

På östra sidan är hantering av dagvatten oklart. På östra sidan om gatan finns belysningsstolpar.  

Gatan kommer att breddas till 7 m med en 2,5 m bred gångväg på västra sidan. Förslagsvis sätts 

kantstöd på båda sidor om körbanan. Avvattning av gatudagvatten kommer då ske via brunnar 

som kopplas på befintlig dagvattenledning i gatan. Gatans och belysningsstolpars planläge 

kommer att behöva justeras.   

4.4 Lokalgator 

Skalles väg 2 

Gatan blir 7 m bred med en gångväg på norra sidan. Ett kantstöd kommer att skilja gatan från 

gångvägen. Ett träd placeras utanför gatusektionen på norra sidan i ett 3 m brett stråk i sektion 

0/285-0/800. Avvattning blir delvis via öppna diken och delvis via brunnar. Dagvattnet som 

kommer att avledas via brunnar leds till det öppna diket på andra sidan. Gatuterrassens södra sida 

kommer att dräneras via diket. Diket behöver generellt vara minst 2 m djupt med en bottenbredd 

på 0,3 m för att möjliggöra anslutning av serviser och vara åtkomliga för skötsel. Avvattning av 

gatuterrassens norra sida samt gångvägen kommer att ske via dränering. 

Den nya sträckningen går över fastigheten Tjugan 4 som ägs av Norrköpings kommun. Gatan gör 

även intrång på fastigheten Tjugan 5.  

Breddökning på gatan där horisontalradier understiger 140m sker i förprojektering. 

4.5 Utrymme för media (VA, fjärrvärme, el, opto etc) 

Utrymme för ledningar kommer att studeras närmare i förprojektering när underlag för det finns 

tillgängligt. 

4.6 Landskap 

Den befintliga detaljplanen nordväst om aktuellt planområde har redan medfört att 

landskapsbilden är förändrad. Den föreslagna detaljplanen möjliggör utbyggnad av ett 

verksamhetsområde, inom det som i översiktsplanen pekats ut som lämpligt för verksamhetsmark. 

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.  

 

 
Tv: Utsikt över fälten från Alsättersvägen. T h: Befintligt verksamhetsområde dominerar över den lantliga karaktären. Här sett från 

Borgs ekhage. Foton: Tyréns, 2019 
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Den övergripande gestaltningsidén för det aktuella planområdet är att minimera verksamheternas 

visuella påverkan i landskapet. Detta ska ske genom anläggande av naturlika topografi- och 

vegetationsridåer kring och inom området. På så sätt kan nya större byggnader och hårdgjorda ytor 

bäddas in i en grönska som påminner om kringliggande naturliga landformer, åkerholmar och 

skogsridåer.  

 

 
Övergripande gestaltningsidé för planområdet. Illustration: Tyréns 2019 

Landskapsvallen 

Utsikten från befintliga bostadshus väster om planområdet påverkas av det nya 

verksamhetsområdet. Deras långa utblickar över lantliga åkermiljöer kommer att brytas. En åtgärd 

för att minska denna påverkan är anläggandet av en landskapsvall strax väster om de 

tillkommande verksamhetstomterna. 

 

 
Befintliga bostäder sett från där vallen kommer att anläggas. Foto: Tyréns 2019. 



  8(15) 

 

Syftet med att anlägga landskapsvallen är att skapa en visuell avskärmning mellan bostäderna och 

de nya verksamhetstomterna. I viss mån ska landskapsvallen även bidra med rekreativa värden för 

området. Illustrationen nedan visar översiktligt vallens utbredning och utformning med 

släntlutningar på 1:3 eller flackare. Vallen blir då ca 70 m bred. 

 

 
Illustrationsplan som visar översiktlig placering, utbredning och utformning av naturvallen. Illustration: Tyréns 2019. 
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Naturvallen ska anläggas som en serie naturligt formade kullar, med variation i höjd, bredd och 

lutning. Dessa ska vara bevuxna med naturlik vegetation. Kullarna ska gestaltningsmässigt ta stöd 

mot befintlig åkerholme norr om planområdet och mot befintligt skogsbryn i söder, och på det 

sättet se ut att vara en del av den naturliga gröna och topografiska infrastrukturen. Detta innebär 

att topphöjden på kullarna ska vara cirka +34-36 möh (befintlig åkerholme ligger på +34 möh och 

befintligt skogsbryn på cirka +35 möh). Det innebär också att vegetationen på och mellan kullarna 

ska bestå av en flora som speglar den som finns på befintlig åkerholme och i befintligt skogsbryn, 

dvs med bl a ek, tall, hagtorn och nyponros.  

 

  

 
Inspirationsbilder för utformningen av naturvallens kullar. Ovan t v: vissa delar består av tätare vegetation, ovan t h: andra delar består 

av öppnare haglik vegetation. Nedan: Befintlig åkerholme inspirerar till formspråk och skala på naturvallens kullar. Foton: Tyréns 2019 
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Inspirationsbilder för vegetationstyper på kullarna. Tv: Bild från angränsande skog söder om vallen. Th: Bild från Borgs ekhage – 

inspiration för haglika delar. Foton: Tyréns 2019. 

 

Det är viktigt att vegetationen på kullarna på sikt utgörs av en kombination av större träd och mer 

brynlik vegetation för att skymma verksamheterna bakom dem. Enbart kullarnas höjd kommer 

inte att räcka (cirka 4-5 m för lågt för att skymma hela byggnaderna). Se sektioner på 

nästkommande sida.   

 

Kullarna ska placeras så nära verksamhetstomterna som möjligt för att spara en så stor yta som 

möjligt närmast bostadsbebyggelsen. Denna yta ska fortsätta att brukas som åkermark, äng eller 

beteshage för att bibehålla en lantlig utsikt för bostäderna, med öppna ytor i förgrunden och en 

naturlik vegetationsridå i fonden.  
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Sektioner som visar hur vallen och vegetationen samverkar för att skärma av de nya verksamheterna från befintliga bostäder. 

Sektionshänvisning (A-a och B-b) redovisas i översiktlig planillustration s 7. Illustrationer: Tyréns 2019. 
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Dammområdet 

I planområdets nordöstra, mer låglänta delar, placeras de dammar som behövs för att rena och 

fördröja områdets dagvatten. För teknisk information om dagvattensystemet, se PM Dagvatten. 

Dammområdet kommer att ligga mellan verksamhetstomterna och planområdesgränsen mot 

intilliggande mark. I vissa delar planläggs dammområdet som natur och i andra delar som e-

område på kvartersmark. Illustrationen på nästkommande sida visar övergripande utformning av 

dammområdet. 
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Illustrationsplan som visar översiktlig placering, utbredning och utformning av dagvattendammar och området kring 

dagvattendammarna. Illustration: Tyréns 2019.  
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Inspirationsbild för karaktär på miljöerna med dagvattendammar inom planområdet. Naturligt formade, avlånga dammar med buskig 

vegetation intill. Bild från Helsingborg. Foto: Tyréns u.å. 

 

 I hela dammområdet används särskild vegetation i dammarna och deras översilningsbara 

släntytor, för att effektivisera rening samt klara den ståndort som en tidvis översvämmad yta 

innebär. Gestaltning av dammarna samt deras kringområden behöver studeras närmare i 

förprojekteringsskedet. 

 

För att kunna sköta underhåll av dagvattendammarna anläggs enklare anslutningsvägar. Liksom 

vid landskapsvallen kommer skötseln att vara extensiv i dammområdet, varför det är viktigt att i 

projekteringsskedet skapa en anläggning som sköter sig själv i stor utsträckning, och ser ut på 

tänkt sätt utan stora skötselinsatser. 

Gatuträd 

En del av grönstrukturen i det nya, mer småskaliga verksamhetsområdet ska utgöras av gatuträd. 

Trädrader ska utföras längs förlängningen av Skalles väg och längs Skalles väg 2, enligt 

översiktlig illustrationsplan, s 7. Träden placeras i sektionen enligt beskrivning av gatorna under 

rubrik 4:3 och 4:4 och bilagda ritningar. Trädraderna avslutas naturligt vid den gröna ridån i norr 

och vid det gröna rörelsestråket i sydost.  

 

Trädraderna utförs med varierande artsammansättning för att undvika risk för sjukdom på hela 

beståndet. På vilket sätt variationen ska se ut behöver studeras vidare i förprojekteringen. Även 

buskträd är lämpliga att använda i trädradsytorna för större variation. Buskage ska hållas undan 

vid korsningspunkter av trafiksäkerhetsskäl.  
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5. Rekommendationer för fortsatt arbete 

Ledningssamordning i sektion för att studera ytbehov för det.  

 

Vidare projektering bör ske med mer underlag gällande geoteknik, trafik och plankarta med 

planbeskrivning.  

 

Dikenas storlek behöver dimensioneras mer i detalj med hänsyn till serviser, gatuvatten och 

dräneringsvatten.  

6. Bilagor  

Till denna tekniska utredning hör följande bilagor: 

Bilaga 1: M-31-1-001 Markplaneringsplan 

Bilaga 2: M-31-2-001 Sektionsritning 

Bilaga 3: M-31-2-002 Profilritning Förlängning skalles väg 

Bilaga 4: M-31-2-003 Profilritning Skalles väg 2 

Bilaga 5: M-31-2-004 Profilritning Koppling till Alsättersvägen 












