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Genomförandetidens sista dag:  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och 

verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk 

infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer 

utgöras av allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken. 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas utökat förfarande, enligt plan- 

och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun (antagen av kommunfullmäktige 

2017) anger att området är utpekat som ett utvecklingsområde för 

verksamhetsmark. 

Verksamhetsområden betecknar områden där kommunen beslutat att det finns 

förutsättningar för förändrad markanvändning för i huvudsak verksamheter som 

av olika anledningar inte är lämpliga att anlägga i staden. Detta kan exempelvis 

bero på faktorer som lukt, buller eller andra störningar som verksamheterna ger 

upphov till. Detaljplaneläggningen överensstämmer med kommunens 

översiktsplan. 

Planförslaget innebär att ett stort område som idag utgörs av skogsmark planläggs 

för industri och utrymmeskrävande verksamheter. Klinga verksamhetsområde är 

ett expansivt verksamhetsområde med ett strategiskt läge nära Europaväg 4.  

Planområdet är beläget cirka 7 kilometer sydväst om innerstaden och är en 

strategisk fortsättning av Klinga verksamhetsområde. Det totala området för 

detaljplanen omfattar omkring cirka 95 hektar mark. Kommunen äger den största 

delen av marken, övriga delar är privatägd. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. 
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1. Inledning 

1.1 Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:3000 med bestämmelser och illustrationer  

Till planhandlingarna hör även: 

 Planbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Samrådsredogörelse (vid granskning) 

 Granskningsutlåtande (vid antagande) 

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning  

Plankartan är juridiskt bindande. 

1.2 Om detaljplaner 

Vad är en detaljplan? 

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden. 

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för 

bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och 

när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 

platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.  

Se kommunens hemsida och Boverkets hemsida för mer information. 

Planprocessen 

En ansökan kommer in till kommunen om ny eller ändrad detaljplan. Sökande kan 

vara en privatperson, ett företag eller kommunen själv. För att 

detaljplaneprocessen sen ska påbörjas behöver samhällsplaneringsnämnden 

besluta om att ge den sökande ett positivt planbesked och sedan även ge 

samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny eller ändrad detaljplan. 

I början av detaljplanearbetet väljer kontoret vilket förfarande detaljplanen ska 

handläggas med, standardförfarande eller utökat förfarande. Under vissa 

förutsättningar kan även detaljplanen handläggas med begränsat 

standardförfarande. Val av förfarande görs efter ett antal kriterier som regleras i 

plan- och bygglagen. Denna detaljplan upprättas enligt nedan angivna förfarande. 

Utökat förfarande 

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan tillämpas utökat förfarande, enligt plan- 

och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Planprocessen 

genomgår flera faser som sker enligt beskrivning nedan och figur 1. 
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Figur 1. Planprocessen, utökat förfarande. 

Program 

För att underlätta detaljplanearbetet kan ett program göras innan en detaljplan 

påbörjas. Programmet görs för att, i ett tidigt skede, ange planeringens 

utgångspunkter och mål samt lyfta frågor om olika alternativa lösningar. Ett 

program kan behövas till exempel om detaljplanen saknar stöd i översiktsplanen 

eller som underlag för större utvecklingsområden som omfattar flera framtida 

detaljplaner. För denna detaljplan har inget program upprättats.  

Samråd 

I ett första förslag till en ny detaljplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 

kommunala lantmäterimyndigheten, andra kommunala och statliga instanser, 

fastighetsägare och boende som berörs. Här finns då möjlighet att lämna skriftliga 

synpunkter på förslaget. 

Granskning 

Efter samråd bearbetas planförslaget innan den tas upp i 

samhällsplaneringsnämnden för beslut om granskning. När förslaget sedan är ute 

på granskning finns det ytterligare ett tillfälle att lämna in skriftliga synpunkter. 

Antagande 

Det slutliga planförslaget tas upp för beslut om antagande. Detaljplanen antas av 

kommunfullmäktige eller av samhällsplaneringsnämnden på delegation från 

kommunfullmäktige. 

Överklagande 

När en detaljplan har antagits och offentliggjorts kan den som är berörd av 

detaljplanen överklaga kommunens beslut. Skriftliga synpunkter måste dock ha 

lämnats under samrådstiden och/eller granskningstiden och synpunkterna ska inte 

heller helt eller delvis ha blivit tillgodosedda. 
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Laga kraft 

En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta 

detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller 

ha valt att överpröva beslutet. 

2. Planens huvuddrag 

2.1 Planområdet 
Området är beläget cirka 7 kilometer sydväst om Norrköpings innerstad och är en 

strategisk fortsättning av Klinga verksamhetsområde, utpekat i översiktsplanen för 

staden, som ett område lämpligt att bygga ut med verksamhetsmark, se figur 2. 

Det totala området, som till största delen består av skogsmark, omfattar omkring 

95 hektar mark vilket planläggs som industri och verksamhetsmark och allmän 

gata och naturmark. Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon gällande 

detaljplan. Kommunen äger den största delen av marken, övriga delar är 

privatägd.  

 

Figur 2. I kartan syns planområdet och dess omgivning. Ungefärligt planområde 

är inritat i orange. Karta: Norrköpings kommun.  
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2.2 Planens syfte och bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och 

verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk 

infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer 

utgöras av allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken. 

Ansökan om detaljplaneläggning för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) 

inom Borg i Norrköpings kommun har inkommit till samhällsplaneringsnämnden 

från exploateringsenheten i Norrköpings kommun. Beslut om planbesked fattades 

vid samhällsplaneringsnämndens sammanträde 2020-09-08, § 181. Den 14 

september 2021 fattade samhällsplaneringsnämnden beslut § 156 om att upprätta 

en detaljplan.   

Planområdet är en av få platser i kommunen som uppfyller behovet för 

utrymmeskrävande verksamheter. Efterfrågan på mark för ytkrävande 

verksamheter är stor och projektet ska sträva efter att skapa så stora 

sammanhängande verksamhetstomter som möjligt. En säkrad tillgång till sådan 

typ av industrimark är strategiskt viktig för såväl Norrköping som Sverige i helhet 

för att kunna konkurrera om framtida etablering av större verksamhets- och 

industriföretag. 

Området lämpar sig väl på grund av närheten till både Europaväg 4 och 

stadskärnan och är en fortsatt etapp på ett utvecklingsområde planlagt för 

verksamhetsmark. Området närmast Europaväg 4 är utbyggt och etablerat sedan 

flera år tillbaka med bland annat bensinservice, snabbmatsrestaurang, 

småindustrier, gokartbana och kontor. 

Planens genomförande har bedömts kunna medföra risk för en betydande 

miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram i 

samband med planarbetet.  

2.3 Planförslag 
Planförslaget innebär att ett stort område som idag utgörs av skogsmark planläggs 

för utrymmeskrävande industri- och verksamhetsetablering. Området som 

omfattas av planläggning är cirka 95 hektar och är en strategisk fortsättning av 

Klinga verksamhetsområde. Planområdet består idag främst av skogsmark. I 

planområdets norra del finns en äldre verksamhetsbyggnad, utöver den finns 

ingen bebyggelse inom området, se figur 3.  
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Figur 3. Planområdets omfattning är inom orange markering i kartan. 

Fastigheten där det finns en äldre verksamhetsbyggnad ligger i norra delen inom 

planområdet som är ljusare. Karta: Norrköpings kommun. 

3. Tidigare ställningstaganden 

3.1. Översiktsplaner 

Förutsättningar 

Detaljplanen har stöd i Norrköpings kommuns översiktsplan. Översiktsplanen för 

staden antagen av kommunfullmäktige 19 juni 2017, är ett dokument som pekar ut 

hur kommunens mark- och vattenområden ska användas på lång sikt, planen 

sträcker sig fram till år 2035. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger 

vägledning för kommande detaljplanering.  

Detaljplanen ingår i ett större område utpekat i översiktsplanen som lämpligt att 

bygga ut med verksamhetsmark, se figur 4. Verksamhetsområden betecknar 

områden där kommunen beslutat att det finns förutsättningar för förändrad 

markanvändning för i huvudsak verksamheter som av olika anledningar inte är 

lämpliga att anlägga i staden. Detta kan exempelvis bero på faktorer som lukt, 

buller eller andra störningar som verksamheterna ger upphov till. I riktlinjer för 

fortsatt planering för Klinga står följande:  

 Möjligheten att ta sig till området med kollektivtrafik och gång- och cykel 

ska förbättras. 
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 Hänsyn ska tas till golfbanan och dess verksamhet, samt framtida bostäder 

i anslutning till golfbanan. 

 Vid planering och utbyggnad ska möjligheterna att utveckla områdena 

ytterligare tas om hand. 

 Infrastruktur i och till området utvecklas och byggs ut. 

 Utbyggnadsområdena anpassas efter Ostlänken.  

   

Figur 4. Orangefärgat område visar planområdet. Skrafferat område visar 

utpekat verksamhetsområde i översiktsplanen för staden i Norrköpings kommun, 

antagen av kommunfullmäktige 2017. Områden i lila visar gällande detaljplaner.  

Karta: Norrköpings kommun. 

Klinga har funnits utpekat som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark sedan 

år 2010 i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping.  

Detaljplanens förhållningssätt 

Planen är upprättad i enlighet med riktlinjerna för området i översiktsplanen.  

Möjligheten att ta sig till området med kollektivtrafik samt gång- och cykel 

kommer att förbättras genom att planerad ny gång- och cykelväg förbättrar 

förbindelserna till övriga gång- och cykelvägar i kommunen. 
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Hänsyn har tagits till golfbanan och dess verksamhet, samt befintliga bostäder i 

planområdets närhet genom att planlägga ett sammanhängande naturområde som 

avskärmar bostäder och golfbanan från verksamhetsområdet. 

Detaljplanen är en fortsättning på det redan etablerade verksamhetsområdet i 

Klinga. Detaljplanen möjliggör för en utbyggnad av allmän väg från intilliggande 

verksamhetsområde som är planlagt sedan tidigare.  

Ostlänken bedöms inte påverkas av detaljplanen. 

Kommunen har gjort bedömningen att området på cirka 6 hektar i den norra delen, 

se figur 4, som ligger utanför utpekat område i översiktsplanen för staden, antagen 

2017, även ska omfattas i denna detaljplan för Borg 17:6 (östra delen). 

Översiktsplanen är vägledande i sin geografiska avgränsning och avvikelsen 

bedöms ligga i linje med översiktsplanens syfte där stora delar föreslås bli 

verksamhetsmark och motiveras också av att det skett schaktarbeten på stora delar 

av fastigheten. Bedömning är att området är lämpligt att pröva planläggning för 

verksamhetsområde. 

Alternativ placering 

Kommunens planläggning görs med utgångspunkt från 2 kapitlet 3 § plan- och 

bygglagen samt målet om en god bebyggd miljö. Kommunens planstrategi, i syfte 

att nå målet samt i enlighet med plan- och bygglagen, är att bygga inifrån och ut 

samt använda befintliga trafikanläggningar och teknisk infrastruktur i så stor 

utsträckning som möjligt. Det är kommunens uppfattning att strategin bidrar till 

en sammanhållen bebyggelsestruktur med minsta möjliga markanspråk och med 

en optimerad användning av tidigare investeringar, statliga som kommunala. Ur 

markhushållningssynpunkt är lokaliseringen av planområdet en strategisk 

fortsättning av ett redan planlagt område för verksamhetsmark med närheten till 

befintlig infrastruktur.  

 

Övriga kriterier som kan utgöra grund för utpekade exploateringsområden i 

kommunens översiktsplan är rådande ägoförhållanden, mark- och 

terrängförhållanden, angöring och trafiksituation, närhet till kollektivtrafik samt 

möjlighet att genomföra en fortsatt strukturerad utbyggnad som svarar mot 

framtida behov. 

 

Kommunens bedömning är att det finns ett allmänt behov av att planera för 

betydligt mer verksamhetsmark än vad som finns planlagt idag. En förstärkt 

planberedskap främjar förutsättningarna för nyetableringar, omflyttningar och 

expansion av befintliga företag och verksamheter. Behovet av större, 

sammanhängande, markytor som möjliggör etablering av exempelvis större 

lager/logistikbyggnader, batterifabriker eller etablering av datacenter har 

förstärkts under senare år.  

Förfrågningarna har ökat kraftigt eftersom vikten av en effektiv logistik och 

närhet till större städer speglar det ökade behovet av transporter.  
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Då etableringarna innebär mycket transporter är närheten och möjligheten att 

utnyttja större vägar som E4 väldigt viktigt. Dels för att minska miljöpåverkan av 

buller och vibrationer från trafikarbete i allmänhet och dels för att reducera 

miljöbelastningen till luft och vatten i form avgaser och partiklar i synnerhet. 

I Jursla som ligger cirka 7 kilometer norr om centrala Norrköping pågår en 

detaljplan som ska möjliggöra för bland annat icke störande verksamheter. 

Inriktningen är företag, främst för logistikföretag och andra företag med behov av ett 

bra skyltläge och kommunikationsläge i anslutning till väg 55 och E4:an.  

Bygget av en ny avfart från E4:an vid Bråvalla är klar. I anslutning till den nya 

avfarten planerar kommunen även där för ett nytt verksamhetsområde. Både 

verksamhetsområdet vid Klinga och vid Bråvallaavfarten finns angivna i 

översiktsplanen för staden från 2017 och båda behövs för nya 

verksamhetsetableringar då efterfrågan på nya tomter för verksamheter är i stort i 

Norrköping. 

I anslutning till trafikplats Klinga finns andra områden utpekade och planlagda. 

Inget av dessa är tillräckligt stora och ligger till stor del även inom riksintresse för 

Ostlänken. För små och medelstora företag gör kommunen bedömningen att mark 

finns anvisad i översiktsplanen för staden 2017. För utrymmeskrävande företag 

bedöms ytterligare mark behöva beredas.  

Kommunens bedömning är att det under planprocessen inte framkommit någon ny 

information som ger anledning till ompröva kommunens ställningstagande till 

föreslagen detaljplan.  

3.2. Riksintressen 
Planområdet berör fyra riksintressen: Europaväg 4, reservat för Ostlänken, 

Natura-2000 samt Försvarsmaktens område.  

Inom planområdet sträcker sig Försvarsmaktens riksintresse för Malmens 

flygflottiljsplats samt ett övrigt påverkansområde. Planförslaget bedöms inte 

påverkar riksintresset påtagligt.  

Cirka två kilometer nordväst om planområdet går Europaväg 4 med Klinga 

trafikplats. I anslutning till Europaväg 4 ligger Trafikverkets järnvägsreservat för 

Ostlänkens framtida höghastighetsbana. Ostlänken föreslås att förläggas i tunnel 

under Linköpingsvägen, med tunnelmynning söder om Klinga. Planförslaget 

bedöms inte påtagligt försvåra för riksintresset vägar och järnvägar. 

Planområdet ligger i utkanten av Borgs ekhagar - Natura 2000 Norrköpings 

eklandskap och berör inga befintliga eller potentiella värdekärnor eller 

spridningssamband för ädellöv. Konsekvensen av detaljplanen bedöms inte 

påtagligt skada riksintresse för naturvården. 
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3.3. Strandskydd 
Detaljplanen omfattas inte av strandskydd. 

Vattenskyddsområde 

Förutsättningar 

Delar av planområdet avvattnas mot norr, vilket innebär att detaljplanen har att 

förhålla sig till föreskrifter för Glans vattenskyddsområde, se figur 5. 

 

Figur 5. Område i orange visar planområdet i förhållande till Glans 

vattenskyddsområde norr om planområdet. Karta: Norrköpings kommun. 

Enligt föreskrifterna för Glans vattenskyddsområde så gäller följande för 

dagvatten inom primär och sekundär zon: Utsläpp av dagvatten från nya eller 

ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, till exempel 

större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten 

utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och uppsamling i 

samband med exempelvis kemikalieolyckor. Upplag av snö som kommer från 

trafikerade ytor utanför primär och sekundär skyddszon får inte förekomma. 

Fordonstvätt får inte förekomma. Den tertiära skyddszonen avgränsas med hänsyn 

till föroreningar som kan påverka vattentäkten i ett långt tidsperspektiv. 
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Detaljplanens förhållningssätt 

Det dagvatten som leds mot Glans dricksvattentäkt och dess skyddsområde är 

viktigt att det renas för att inte riskera att påverka dricksvattnet negativt.  

En viktig faktor för dricksvattentäkten är att Herrebro våtmark inte påverkas 

negativt, så att dess reningsförmåga försämras. Ett ökat årsflöde till våtmarken 

kan göra att reningsfunktionen i våtmarken försämras.  

I framtagen dagvattenutredning redovisas hur detaljplanens genomförande kan 

undvika negativ påverkan på dricksvattentäkten Glans vattenskyddsområde. Det 

är viktigt att dagvattenflödet till våtmarken minimeras genom att marken inom 

planområdet så långt det går förses med infiltrerbara och genomsläppliga ytor där 

det är möjligt. 

Biotopskydd 

Några generellt skyddade småbiotoper bedöms inte förekomma inom 

planområdet.  

3.4. Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av någon befintlig detaljplan.  

3.5. Program för planområdet 
Planarbetet har inte föregåtts av något program eftersom detaljplanen 

överensstämmer med översiktsplanen för staden Norrköpings kommun antagen 

2017. 

3.6. Övriga kommunala beslut 

Beslut om planläggning 

Beslut om positivt planbesked fattades vid samhällsplaneringsnämndens 

sammanträde den 8 september 2020, § 181. 

Den 14 september 2021, § 156 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av 

samhällsplaneringsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för del av 

fastigheten Borg 17:6 (östra delen) inom Borg i Norrköpings kommun. 

Beslut om betydande miljöpåverkan 

Den 10 januari 2022, § 1 beslutade samhällsplaneringsnämnden, genom 

delegationsbeslut med nummer 6.5, att godkänna bedömningen att genomförande 

av detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Ett särskilt avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning enligt 6 kapitlet 10 

§ Miljöbalken har genomförts med Länsstyrelsen 18 november 2021. 
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Riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad – 
Arkitekturstaden Norrköping  

Den 27 augusti 2018 beslutade kommunfullmäktiga om att anta Arkitekturstaden 

Norrköping som Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad. 

Den innehåller strategier och riktlinjer för att höja och tydliggöra kommunens 

ambitioner i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Riktlinjen ska gälla i 

samhällsbyggnads-processens alla skeden – från tidig idé till färdig byggnad eller 

plats. Riktlinjen består av sju strategier som finns att ta del av i sin helhet i 

Arkitekturstaden Norrköping- riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad, 2018. 

Riktlinjerna ska efterföljas vid all form av byggnation som påverkar stadsbilden 

och stadsrummet, se figur 8. 

 
Figur 8. Utdrag från Arkitekturstaden Norrköping. En illustration av 

huvudstråken och indelningen av inner- och ytterstad. Planområdet ligger inom 

område ytterstaden i illustrationen. Bild: Arkitekturstaden Norrköping- riktlinje 

för arkitektur och stadsbyggnad, 2018, Norrköpings kommun. 

Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering  

Den 30 april 2019 beslutade Norrköpings kommun och Nodra AB, att anta en ny 

riktlinje för hållbar dagvattenhantering som baseras på den politiska riktlinjen för 

hållbar dagvattenhantering, fastställd av kommunfullmäktige den 28 januari 2019.  

Den nya riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar 

dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska även öka 

medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför kommunen kan 

bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den nya riktlinjen ska dessutom 

fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från planering och byggande till 

förvaltning och drift. 
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4. Förutsättningar och förändringar 

4.1. Mark- och vattenanvändning 

Befintlig användning 

Marken inom planområdets gräns består idag främst av kuperad skogsmark.   

Det finns ingen bebyggelse inom området. I figur 9 redovisas foton från olika 

delar av planområdet. Planområdet är delvis utnyttjat som område för rekreation.  

Planområdet berörs av befintlig 10kV luftledning med en 10 meter bred 

ledningsgata. 

 

Figur 9. I figuren redovisas foton från olika delar av planområdet. Planområdets 

omfattning är inom orange markering i kartan. Foton och karta: Norrköpings 

kommun. 

Utanför planområdets gräns i söder går Alsätersvägen och utmed den ligger en 

golfbana och områden med bostadsbebyggelse som till viss del är planlagd mark. 

Området utanför planområdet utgörs till största delen av skogsmark. Se figur 10 

som redovisar delar av befintlig användning i närområdet utanför plangränsen.  
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Figur 10. I kartan redovisas vad som finns runtom planområdet.  

Bild: Norrköpings kommun. 

Föreslagen användning 

Detaljplanen skapar förutsättningar för utrymmeskrävande industri- och 

verksamhetsetablering, allmän platsmark i form av naturområden och gata, se 

figur 11.  

Industriändamålet möjliggör att verksamheter som omfattas av Seveso-

lagstiftningen kan pröva möjligheten till att etablera sig inom planområdet.  

Planförslaget innebär en stor visuell förändring och omformning av landskapet då 

marknivåer inom planområdet kommer att förändras. Planen skapar 

förutsättningar för etablering av anläggningar med behov av stor andel byggbar 

yta och byggnader som tillåts bli upp till 20 meter höga.  

Möjligheten för rekreation kommer att begränsas med planförslaget då stora 

områden blir kvartersmark för industri och verksamheter. I planförslaget sparas 

flera naturområden i syfte att bevara skog med höga naturvärden, samt fylla 

funktion som viltpassage och möjliggör också för allmänheten att få fortsatt 

tillgång till område för rekreation och en passage genom området.  

Den 10kV luftledning som går genom planområdet kommer behöva 

omlokaliseras, och det sker i dialog med E.ON. För mer information gällande 

luftledning se avsnitt 6.2, Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation - El.  
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Figur 11. Illustrationskartan visar en översiktlig indelning av planförslagets 

markanvändning. Områdena markeras med zoner för att enklare orientera sig till 

texten som hänvisar till de olika zonerna. Karta: Norrköpings kommun. 

Allmän platsmark - (markerat med grönt och grått på kartan, figur 11) 

Planområdets NATUR planläggs för att bevara områden med värdefull natur och 

säkerställa ett skyddsavstånd till intilliggande bebyggelse, främst söder om 

planområdet. Användningen NATUR används för friväxande grön- och 

skogsområden som inte är anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan. Syftet 

med bestämmelsen är att säkerställa att markanvändningen förblir naturmark och 

att kommunen är huvudman för naturmarken. Inom markanvändningen finns även 

möjlighet att ombesörja fördröjning av dagvatten, genom exempelvis dammar. 

Samt i framtiden kunna tillskapa förbindelser för gång- och cykelväg. 

Inom planområdet planläggs för cirka 1,5 kilometer GATA – huvudgata. Syftet är 

att möjliggöra trafikförsörjning till området. Användningen innefattar gång- och 

cykelvägar och vägområde för fordon. 

Kvartersmark - (markerat med blått på kartan, figur 11). 

Inom kvartersmark medges olika kombinationer av användningar för att skapa en 

flexibilitet och hållbar detaljplan som kan möta olika behov av användningar över 

en lång tid. Ordningen på plankartan är satt efter den användning som är den 

huvudsakliga användningen. 

Huvudinriktning för området är J  – Industri. Med markanvändningen avses all 

slags produktion, lagring och annan hantering med varor. Även partihandel, lager 

och laboratorier ryms i användningen. Byggnader och anläggningar som fungerar 

som komplement, till exempel transformatorstationer, pumpstation, 
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personalutrymmen, återvinning ryms också inom markanvändningen. Inom 

användningen är det tillåtet med övernattning i begränsad utsträckning. 

Övernattning ska innebära ett komplement som är nödvändig för verksamheten 

och får inte utgöra bostadsändamål. 

Detaljplanen medger även Z- Verksamheter. Användningen Z-Verksamheter är 

bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad 

omgivningspåverkan. Det innebär att verksamheter som i begränsad utsträckning 

avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras 

här. Inom användningen Z ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, 

lager och verkstäder. Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 

utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder hushållsnära 

tjänster ingår. I användningen ingår komplement till verksamheten, så som 

parkering och kontor. 

Teknisk försörjning - (markerat med turkost på kartan, figur 11) 

Områden avsedda för tekniska anläggningar som exempelvis transformatorstation, 

spillvattenpumpstation eller tryckstegringsstation i nödvändig utsträckning 

behöver finnas i området. I plankartan redovisas dessa områden med 

användningen E1, E2 och E3 på plankartan. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom E-

områden är 5,0 meter.  

Utformning av allmänna platser 

Allmän väg som benämns som huvudgata tillskrivs med föreskriven höjd över 

nollplanet och redovisas på plankartan.   

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning 

Inom de områden som möjliggör för utrymmeskrävande industri- och 

verksamhetsetablering reglerar detaljplanen en högsta exploateringsgrad på 60 

procent av byggnadsarea per fastighetsarea. Det innebär att 60 procent av 

fastighetens yta får täckas med byggnad.  

Inom det största användningsområdet zon 2, se figur 11, som möjliggör för 

utrymmeskrävande industri- och verksamhetseter reglerar detaljplanen en minsta 

fastighetsstorlek på 60 000 kvadratmeter  och att fastigheten ska ansluta mot 

allmän gata. Reglering av fastighetsstorlek tydliggör ambitionen att marken ska 

nyttjas för större, utrymmeskrävande och strategiska viktiga industrietableringar. 

Att fastigheten ska ansluta mot allmän gata är för att uppnå syftet att avrinning för 

extrema regn ska ske mot allmän dagvattenanläggning. Fastigheten ska ha 

anslutning till väg på den sträcka där det finns allmän spillvattenledning och 

dagvattendike. 

Begränsningar av markens bebyggande 

Inom områden med prickmark får byggnad inte uppföras. Ett område som är cirka 

10 meter brett längs med södra sidan av allmän väg och som fortsätter inom 

kvartersmark öster ut är planlagt med korsmark. Syftet är att inom området 

möjliggöra för tekniska anläggningar, samt ledningar till anläggningar som kan 
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behövas till verksamheter som etableras. Högsta tillåten byggnadshöjd är 5,0 

meter för tekniska anläggningar. Inom korsmarken ligger också u-område för att 

marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Markens anordnande - Mark och vegetation 

I zon 1 regleras ett område med prickmark med bestämmelse (n1) att markens 

höjd får inte ändras, grävning och schaktning medges inte. Växtlighet ska bevaras 

som en skyddszon mellan allmän väg och verksamhetsmark. Syftet är att markens 

nivåer och växtlighet bevaras för att skydda mot erosion och att behålla en för 

landskapsbilden viktig trädridå. Markens befintliga +höjder redovisas på 

plankartan.  

Utifrån den beräkning som gjorts i dagvattenutredningen har plankartan tillskrivits 

med bestämmelsen (n3) om att minst 15 procent av fastighetsytan ska vara 

genomsläpplig och exempelvis bestå av grönyta med gräs, plantering för grön 

fasad, planteringsytor och träd i fria former. Bestämmelsen n3 är direkt nödvändig 

för att 15 procent av markytan inte ska hårdgöras. Dagvattnet bör infiltrera i så 

hög utsträckning som möjligt för att minimera den ökade flödesbelastningen på 

Herrebro våtmark och för att bibehålla så mycket som möjligt av 

grundvattenbildningen inom inströmningsområdet.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga verksamhetsmark samt att utforma 

grönområden med positiva värden för området. Bestämmelsen ger exempel för 

vad utformning av grönska kan vara. Syftet är att motivera och rikta fokus till att 

arbeta med grönska inom fastigheterna som bebyggs. Mark intill vägar och 

parkeringsytor samt mellan verksamheter bör i möjligaste mån utföras som 

vegetationsytor. På så sätt kan dessa ytor bidra inte bara till en trevligare miljö 

utan även till infiltration av dagvatten. Bestämmelsen n3 om 15 procent 

genomsläpplighet av marken inom respektive fastighet ska redovisas i en 

markplaneringsplan i samband med bygglov. 

 

Plankartan tillskrivs med bestämmelsen (n4) att inom kvartersmark får dike finnas 

för att avleda markvatten och naturvatten från angränsande vegetationsområde där 

behovet bedöms finnas.  

 

Runt om delar av zon 1 och 2 har prickmark reglerats med bestämmelse (n5) om 

att terränganpassning ska ske mot omgivande naturmark och utföras inom 

kvartersmark. Syftet är att mötet mellan kvartersmark och naturmark ska få en 

mer naturlig övergång. 
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4.2. Bebyggelseområden 

Bebyggelsens och områdets nuvarande karaktär 

Planområdet består idag främst av skogsmark med en äldre verksamhetsbyggnad 

på den norra fastigheten Borg 17:17, utöver den finns ingen bebyggelse inom 

området. 

Förändringar 

Detaljplanen föreslår exploatering av större delen av skogsmarken inom 

planområdet i syfte att möjliggöra etablering av ett verksamhetsområde för 

utrymmeskrävande industri- och verksamhetsetablering. 

Ny bebyggelse i Klinga verksamhetsområde ska hålla en hög arkitektonisk nivå 

och utformas med en tydlig identitet, estetiskt hållbart och miljö- och 

klimatmässigt bra, samt ge en god helhetsverkan för området. 

 

Olika utformningsalternativ för hur bebyggelsen kan placeras inom planområdet 

har studerats. Storlek och typ av verksamhet är i dagsläget inte känt varför planen 

utformas med största möjliga flexibilitet. Illustrationerna som tagits fram till 

granskning visar en möjlig disponering och utformning, samt en möjlig placering 

av byggnader i området men redovisar inte en specifik verksamhet.  
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En översiktlig illustration visas i figur 12 och i figur 13 bilder som visar hur ny 

bebyggelse upplevs från olika perspektiv. 

 
Figur 12. Utsnitt från digital modell som tagits fram som analysverktyg. Den 

illustrerade bebyggelsen motsvarar maximal exploatering i utbredning och höjd 

för Klinga etapp 4 och 5 fullt utbyggt. Modellen visar en möjlig disponering och 

utformning av området men redovisar inte en specifik verksamhet. Planområdet 

för denna detaljplan är utritat med vit linje. Illustration: Norrköpings kommun. 
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Figur 13. Utsnitt från digital modell som tagits fram som analysverktyg. Fyra 

bilder som visar hur ny bebyggelse upplevs från olika perspektiv. Illustration: 

Norrköpings kommun. 

Placering, utformning, utförande 

Utformning och omfattning 

En generell bestämmelse som gäller för alla verksamhetsområden inom 

plankartan regleras med att pyloner för skyltning får uppföras till en maxhöjd om 

12,0 meter från marknivå på fastigheten. Föränderlig bild och blinkande ljus är 

inte tillåtet. Höjden regleras i syfte att minimera störningar mot omgivningen. Att 

pyloner inte får uppföras med föränderlig bild eller vara blinkande är för att 

minimera negativa påverkan för nattaktiva organismer. Belysning under den 

mörka tiden av dygnet ger upphov till så kallad ekologisk ljusförorening, vilket 

främst syftar på hur det naturliga ljuset och mörkret påverkar ekosystemen till 

följd av artificiellt ljus.   

Detaljplanen reglerar höjd på ny bebyggelse. I zon 1, se figur 11, tillåts inom den 

norra delen en högsta nockhöjd på 60,0 meter över nollplanet, samt i den södra 

delen en högsta nockhöjd på 63,0 meter över nollplanet. I zon 2, se figur 11,  

tillåts en högsta nockhöjd på 75,0 meter över nollplanet, vilket motsvarar en 

byggnadshöjd på ungefär 20 meter över planerad marknivå.  

Höjden på bebyggelsen har studerats i en digital modell över området. Då området 

är kuperat kommer marken som ska bebyggas att jämnas ut och den höjden kan 

variera inom området. Genom planbestämmelse om nockhöjd regleras höjden på 

den högsta delen av en byggnads yttertak. Nockhöjden definieras som avståndet 
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mellan nollplanet till yttertakets högsta del. Delar som sticker upp över taket som 

skorstenar och ventilationstrummor räknas inte in. Med nollplan avses geoiden i 

det höjdsystem, RH2000, som detaljplanen är upprättad enligt.  

För att säkerställa dagvattenavledning från kvartersmark inom zon 2 ska avrinning 

ske mot allmän väg enligt rinnpilsillustration som redovisas på plankartan.  

Det innebär att mark som bebyggs inom zon 2 inte kan ligga lägre än vägen. För 

zon 1 styrs höjden på marken som ska exploateras av att fastigheterna ska ansluta 

mot höjdsatt allmän väg för att kunna få till lämpliga infarter till fastigheterna, 

samt att avrinning ska ske enligt rinnpilsillustrationen. Det finns således en 

begräsning för hur mycket markens nivåer kan förändras i förhållande till 

anslutande höjdsatt allmän väg samt en högsta tillåten nockhöjd från nollplanet.  

  
Figur 14. Utsnitt från digital modell som tagits fram som analysverktyg. Vybild 

tagen norr om planområdet. I modellen redovisas maximal höjd på byggnader 

samt en möjlig disponering och utformning inom de områden som kan bebyggas. 

Illustration: Norrköpings kommun. 

Utseende (ny bebyggelse) 

Verksamhetsområdet kommer att behöva förses med belysning. För 

att undvika störningar mot omgivningen från verksamhetsområdet 

finns en generell bestämmelse som gäller inom alla verksamhetsområden. 

Plankartan regleras med att skyltning på byggnad ska vara placerad på fasaden 

och får inte vara blinkande. Att skyltar inte får vara blinkande är för att minimera 

negativ påverkan för nattaktiva organismer. Belysning under den mörka tiden av 

dygnet ger upphov till så kallad ekologisk ljusförorening, vilket främst syftar på 

hur det naturliga ljuset och mörkret påverkar ekosystemen till följd av artificiellt 

ljus 
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Skyltning på byggnader ska vara placerad på fasaden och den arkitektoniska 

utformningen, antingen genom målning, eller med fristående bokstäver och 

figurer mot fasad. De ska placeras och utformas med hänsyn till sin omgivning 

och på ett medvetet sätt samordnas inom området i samband med 

bygglovsprövning. Norrköpings kommun har riktlinjer för utformning och 

placering av skyltar antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden  

2019-02-13, § 21. 

Byggnader ska ges en medveten gestaltning, där färgsättning, fönsterplacering, 

detaljer och material bidrar till att skapa en varierad arkitektur. Nya byggnader 

kommer troligen att ha en industriell karaktär och till stor del slutna fasader. 

Detaljplanen tillåter verksamheter som är i behov av långa byggnader, exempelvis 

för lager och logistik. Planen bygger på idén om att utnyttja områdets topografi 

och bevara naturliga skogshöjder och viktiga siktlinjer i området. För att 

storskalig bebyggelse ska anpassas till landskapet, både från nära håll och i ett 

utzoomat perspektiv, har plankartan tillskrivits med bestämmelse (f1) fasaders 

kulör ska rymmas inom värdena 40 – 70 i NCS-skalans (Natural Colour System) 

värde för svärta och 05 – 10 för kulörstyrka. Detaljer, såsom fönster och skyltar 

kan färgsättas mer fritt. Exempel:  NCS S 5010-Y30R. Här står 50 för svärta och 

10 för kulörstyrka. Fasadkulörer bör smälta in med naturen och inte kontrastera 

med omgivande skog och landskap. Fasadkulörer ska utföras med dova kulörer 

och smälta in med naturen och inte kontrastera med omgivande skog och 

landskap.  

 

Genom att reglera svärta och kulörstyrkan avgränsas färgpaletten till återhållsam 

och naturlig för att inte störa omgivningen. I översiktsplanens riktlinjer för fortsatt 

planering för Klinga ingår att hänsyn ska tas till golfbanan och dess verksamhet, 

samt framtida bostäder i anslutning till golfbanan. Preciseringen av fasadkulörer 

bidrar till att färgsättning blir en neutral kontrast till naturen och dess färger som 

återfinns i landskapet. Denna gestaltningsprincip gäller för alla byggnader inom 

planområdet och skall bidra till en enhetligt hållen gestaltning som underordnar 

sig naturens egen färgpalett. 
 

För att byggnaderna i området inte ska upplevas alltför storskaliga och slutna 

föreskriver plankartan med bestämmelsen f2 För byggnader som är mer än 60 

meter långa ska minst 10 procent av fasaden brytas upp vertikalt och utföras i 

annat material eller genom förskjutning i fasadliv. Naturmaterial som trä och tegel 

kan med fördel användas, men obehandlade metallytor bör undvikas då de ger 

ifrån sig metaller i dagvatten. Bestämmelserna gäller inom alla zoner där 

bebyggelse möjliggörs. Se exempel på hur bebyggelsen kan komma att se ut i 

figur 14 från digital modell som tagits fram som analysverktyg. Modellen visar 

maximal exploatering som plankartan tillåter. Placering av byggnader i modellen 

redovisar ett av flera möjliga exempel på placering. Fasadfärger i modellen ska 

visa olika exempel på dova kulörer.  
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Byggnadsteknik 

Farligt gods-transporterna antas köra via Skärblackavägen -Linköpingsvägen -

Huvudvägen genom Klinga verksamhetsområde. Detta uppfyller de lokala 

trafikföreskrifterna om krav på kortaste och lämpligaste väg för transport av 

farligt gods till godsavlämnare eller godsmottagare från utpekad transportled för 

farligt gods, E4, cirka 1,5 kilometer bort från planområdet.  

Planbestämmelse (b1) reglerar att externt buller från godshantering får inte vara 

störande för omgivningen. Teknikanordningar ska placeras mot nordöst i mesta 

mån för att minimera störning för omgivningen.  

Men planbestämmelse (b2) regleras att lokaldisposition ska ske med hänsyn till 

trafikbuller och industribuller. Godshantering och den trafik det medför ska 

placeras mot nordöst i mesta mån för att minimera buller mot omgivningen söder 

om planområdet.  
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Reglering på plankartan 

 
 

4.3. Kulturmiljö 
På uppdrag av Norrköpings kommun har Tyréns Sverige AB tagit fram en  

landskapsbildsanalys som är en av flera rapporter som ska utgöra underlag till den 

MKB som tagits fram inom detaljplanearbete. Syftet med en landskapsbildsanalys 

är att visa vilka landskapsbildsvärden som finns i området idag, samt vilken 

påverkan en exploatering enligt detaljplanen medför för dessa. 

Landskapet är ett resultat av naturförutsättningar och människans kulturpåverkan. 

Med landskapsbild menas den övergripande visuella upplevelsen av landskapet. 

Det innebär att en landskapsbildsanalys till skillnad från en landskapsanalys är 

fokuserad på den visuella upplevelsen inom det specifika området och går inte 

djupare in på markens beskaffenhet, naturtyper med mera.  

Även om en upplevelse till stor del är subjektiv finns vissa allmängiltiga 

bedömningsgrunder. Genom att analysera landskapet avseende struktur och 

landskapselement kan det beskrivas och karaktäriseras. Landskapsbildsanalysen 
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fungerar därmed som ett hjälpmedel för att kunna skapa en övergripande bild av 

fysiska och visuella element och värden som finns i området samt vilken påverkan 

införandet av nya element kan ha på dessa. 

I närheten av detaljplaneområdet finns det regionala kulturmiljöintresset K 32 

Borgs kyrka – Klinga. Känsliga områden för kulturmiljön (det vill säga områden 

kring K 32 Borgs kyrka, Löfstad slott samt Himmelstalund) bedöms inte påverkas 

av planförslagets genomförande eftersom det ligger långt bort från planområdet 

och verksamhetsområdet kommer inte att synas från dessa områden. 

Från de allra flesta vypunkter bedöms påverkan som inga - små negativa 

konsekvenser men från rekreationsstråken norrifrån blir konsekvenserna måttligt 

negativa, eftersom de långa siktlinjerna över en bred naturvy kommer att störas av 

stora verksamhetsetableringar. 

Planens genomförande bedöms totalt sett innebära inga/små till måttligt negativa 

konsekvenser på landskapsbilden runt Klinga.  

Efter samrådet har planområdets omfattning minskat. I sydöstra delen utgår i 

plankartan till granskning ett område som i samrådet föreslogs planläggas för väg 

och industri och verksamheter. Området ligger inom utpekat område för 

verksamheter och kan komma planläggas i framtiden.  Ett område i södra delen, 

zon 2, som omfattar cirka 10 hektar föreslogs i samrådet planläggas för industri 

och verksamheter. Det har ändrats till granskning och planläggs som NATUR – 

allmän platsmark. Kommunens bedömning är att förändringarna innebär att 

mindre yta totalt kommer att exploateras och bedömningen i 

landskapsbildsanalysen inte påverkas negativt.   

Landskapsbildsanalysen som togs fram till samrådet finns att läsa i sin helhet. Se 

bilaga landskapsbildsanalys. 

Närområdets innehåll i nuläget och framtiden 

Planområdet ligger cirka 7 kilometer från centrala Norrköping. Idag finns i 

närområdet bostäder, en golfklubb och det intilliggande Klingas 

verksamhetsområde. I närheten av golfklubben pågår byggnation av ett nytt 

bostadsområde, Klinga park med villor, kedjehus och radhus. I övrigt består det 

direkta närområdet tills största delen av skog. 

Arbetsplatser 

Detaljplanen möjliggör för ett nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande 

industri- och verksamhetsetablering som primärt är ett område med arbetsplatser. 

Antalet arbetsplatser som kan bli aktuellt beror på typ av verksamhet som 

etablerar sig där.  
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Kommersiell service 

I intilliggande verksamhetsområde finns restaurang, verksamheter och viss 

närservice. Inom delar av intilliggande planområdet möjliggörs även 

verksamheter av mer publika inslag och gör det möjligt att etablera exempelvis en 

lunchrestaurang och samlingslokal. 

4.4. Naturmiljö 

Förutsättningar 

Planområdet består idag främst av en skogsbevuxen bergsrygg. Dominerande 

skogstyp är produktionsskog med tall och/eller gran. Området är kuperat och 

naturliga höjder syns i figur 15. 

 

 
Figur 15. Karta med höjdkurvor. Planområdet är markerat i orange.  

Karta: Norrköpings kommun. 

Enligt länsstyrelsens Gröna Infrastrukturplan berör planområdet så kallad 

”värdetrakt” för ädellöv respektive för triviallöv, se figur 16, dock inga 

värdenätverk eller värdekärnor. Planområdet (röd avgränsning i kartorna) är ett 

utpräglat barrskogsområde på en höjdrygg i landskapet och utgör därmed redan 

idag en barriär för nämnda gröna infrastrukturer. Området berör inte heller 

kommunens mer detaljerat kartlagda ”läderbaggenätverk” för staden med 

omgivningar, se figur 17). 
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Figur 16. Länsstyrelsens Gröna Infrastrukturplan. Ungefärligt planområdet är 

markerat i orange. Karta: Norrköpings kommun. 

 

Figur 17. ”Läderbaggenätverket” från kommunens grönstrukturunderlag för 

Norrköpings stad. Karta: Norrköpings kommun 
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Större delen av planområdet omfattas av en naturvärdesinventering (Fennicus 

Natur 2013) där sju naturvärdesobjekt identifierades inom det område som nu 

utgör planområdet. Sedan dess har avverkning utförts i åtminstone två av dessa 

vilket innebär att de tidigare identifierade naturvärdena idag inte bedöms kvarstå. 

De naturvärdesobjekt som idag bedöms ha kvar tidigare identifierade värden 

redovisas i figur 18.  

Två av de kvarvarande naturvärdesobjekten (klass 2 – motsvarar 

nyckelbiotopskvalitet) utgörs av nordvända branter/lodytor med gammal 

hällmarkstallskog på krönet söder om branterna. De övriga tre objekten (klass 4) 

utgörs av två ytor i norr med relativt gammal barrskog samt en mindre 

klibbalsdominerad lövsumpskog i söder. Statusen på det sistnämnda 

naturvärdesobjektet är oklar eftersom det eventuellt kan ha påverkats av 

intilliggande avverkning. 

  
Figur 18. Idag aktuella naturvärdesobjekt är koncentrerade i norra delen av 

planområdet. Bild: Norrköpings kommun. 

Figur 19 visar en grov indelning av skogstyp och ålder i dagsläget utifrån 

beståndsgränser och visuell tolkning av aktuellt ortofoto (2021). 
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Figur 19. Grov indelning av skogens status i området idag med avseende på 

skogstyp och ålder. De grönrutiga ytorna nordväst om planområdet är skog som 

utgör planlagd natur i Klinga etapp 4. Området som redovisar skogens status 

omfattar ett större område än aktuellt planområde till granskning. 

Bild: Norrköpings kommun. 

Inom de äldre skogsbestånden i den norra delen av planområdet har enligt 

Artportalen följande rödlistade arter rapporterats (2013): Hängticka, tallticka, 

motaggsvamp och gransotdyna. Inga av dessa arter är fridlysta. Inga observationer 

av fåglar har rapporterats i Artportalen men alla fåglars bon är skyddade under 

häckningstid. 

Förändringar och konsekvenser 

Den del av skogsområdet som tas i anspråk för verksamhetsmark hyser inga kända 

förhöjda naturvärden. Den äldre skogen med flera naturvärdesobjekt i norra delen 

av planområdet planläggs som NATUR. Detta skogsområde bildar, tillsammans 

med naturmark i angränsande plan ett sammanhängande större naturområde som 

utöver att säkerställa naturvärden även kan utgöra viktig rekreationsmark för 

närboende samt fungera som skyddszon mellan verksamhetsområdet i förhållande 

till boendemiljöer och golfbana. Den skog som planläggs som NATUR i norra 

delen kommer inte att skötas med produktionssyfte, vilket innebär en förbättring 

för natur- och rekreationsvärdena jämfört med dagens situation. Att högt belägen 

skog sparas vid skogsområdets norra krön kommer dessutom att bidra till att 

mildra påverkan på landskapsbilden mot de öppna landskapen norr om 

planområdet. 
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Planområdet omfattar inga skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken. Det 

ligger också perifert i förhållande till Natura 2000 Norrköpings eklandskap och 

berör inga befintliga eller potentiella värdekärnor eller spridningssamband för 

ädellöv. Planen bedöms därför inte medföra någon direkt risk för påverkan på 

Natura 2000 Norrköpings eklandskap. 

PM Naturvårdsbedömning har tagits fram inom projektet och ligger som en bilaga 

till planhandlingarna.  

4.5. Fornlämningar 
Arkeologerna, Statens historiska museer (SHM), har under mars 

månad år 2022 på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utfört en 

arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheterna Borg 17:16, 17:17 

och 17:26 vid Klinga sydväst om Norrköping. Utredningen föranleddes 

av att Norrköpings kommun arbetar en detaljplan för området industri och  

verksamhetsmark. Utredningsområdet omfattar ett större område än vad som  

ingår i detaljplan till granskning. 

 

Utredningsområdet faller huvudsakligen inom säteriet Klingas  

historiska utmark. Sedan tidigare var en stensättning (järnåldersgrav) 

och en torplämning från 1700-talet registrerade. Läget för de efter utredningen 

kända forn- och kulturlämningarna redovisas i figur 20. Till dessa kan nu 

läggas ytterligare en torplämning, en möjlig backstugulämning samt 

två äldre färdvägar i form av hålvägar. Dessutom har två stenbrott och 

ett gränsmärke registrerats. De sistnämnda utgör övriga kulturhistoriska 

lämningar. Till detta kommer 22 utredningsobjekt som bedöms 

vara möjliga lägen för boplatser, se figur 21. Av nivåförhållandena att döma är de 

från äldre stenålder (mesolitikum), förutsatt att de var strandbundna. 

Flertalet förmodade boplatser ligger på sandiga avsatser drygt 50 

meter över havet.  

 

Utredningen finns att läsa i sin helhet, se bilaga Rapport 2022:38 

Arkeologisk utredning, etapp 1. 

 

En ansökan om fortsatt arkeologisk utredning är inskickad till länsstyrelsen. 

Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950). Hittas något som kan 

vara en fornlämning ska kontakt tas med länsstyrelsen. 
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Figur 20. Läget för de efter utredningen kända forn- och kulturlämningarna. 

Karta: Arkeologerna, Statens historiska museer.   

Figur 21. Inringat området omfattar ett större område än vad som ingår i 

detaljplan till granskning. Vid utredningen noterades 22 möjliga boplatslägen. 

Karta: Arkeologerna, Statens historiska museer.  
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4.6. Markens beskaffenhet 

Förutsättningar 

Geologi, geoteknik och geohydrologi 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta består jordlagren 

inom planområdet av en blandning av berg, sandigmorän med mellanliggande 

stråk av lera, silt och sand, se Figur 22. Nedanför höjdområdet, där 

markavvattningsföretagen finns, dominerar lera och silt.  

 

 
Figur 22. Jordartskarta från SGU över området. Planområdet är markerat i rött. 

Bild Norrköpings kommun. 

Planområdet utgörs främst av skogsmark samt i ytterkanterna av mindre 

sammanhängande plana åkermarksområden. På uppdrag av kommunen har 

SWECO hösten 2021 genomfört en geoteknisk undersökning av området som 

finns att läsa i sin helhet, se bilaga PM Geoteknik.  

Området är mycket kuperat med marknivåer som varierar mellan cirka +30 meter 

och +65 meter över havet. Stor del av området utgörs av högre terräng med 

fastmark av morän och berg i dagen med goda grundläggningsförutsättningar. Där 

marknivån sjunker inom lägre dalgångar samt vid planområdets ytterkanter 

övergår fastmarken till lösare jordar där sättningsbenägen lera förekommer. 

Lermäktigheten inom lösjordsområdena varierar mellan cirka 2 – 7 meter. Leran 

är sättningsbenägen för ökad belastning och har extremt låg till låg hållfasthet. 
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Grundvatten i området förekommer troligen i ett flertal mindre, avgränsade 

grundvattenmagasin som avgränsas av grundvattendelare i form av varierande 

bergnivåer. Delar av magasinen kan infiltrera nederbörd direkt till 

grundvattenmagasinet (öppna förhållanden), medan andra delar ligger under tät 

lera (slutna förhållanden). De öppna magasinen är belägna där morän ligger i 

markytan (infiltrationsområde) och förser grundvatten till magasin inom och 

troligen även utanför undersökningsområdet. Mätningar från grundvattenrör i  

de slutna magasinen visar att grundvattennivåerna ligger omkring 1 meter under 

markyta, men kan med stor sannolikhet ligga över markytan (artesiskt vatten) 

under delar av året.  

Förändringar 

Inom fastmarksområdena är de geotekniska förutsättningarna goda för planerad 

markanvändning. Inom lösjordområdena krävs dock åtgärder. Eftersom 

området har stora nivåskillnader krävs omfattande uppfyllning inom de lägre 

områdena för att eftersträva massbalans och uppnå en jämn höjdsättning 

av området. Utan åtgärder skulle det medföra såväl sättnings- som 

stabilitetsproblem i lerområdena. En tänkbar åtgärd är att gräva ur leran och 

återfylla med sprängsten från fastmarksområdet. Andra tänkbara åtgärder där 

leran lämnas kvar, är att antingen behålla befintliga marknivåer i lerområdena 

och därmed inte tillföra ny belastning på leran, alternativ förstärka leran på 

plats. 

 

I detaljprojektering ska en analys av kostnad och miljöpåverkan från de olika 

alternativen, gräva ur leran och köra bort den, samt köra in nya massor eller 

pålning och låta leran ligga kvar behöver utföras. 

 

Grundläggning inom fastmarksområden kan utföras med ytlig grundläggning. 

Grävs leran ur inom lerområdena kan ytlig grundläggning utföras även där. 

Lämnas leran kvar behöver grundläggning sannolikt utföras med 

pålgrundläggning eller annan form av förstärkning för allmän platsmark och 

gator. 

 

Att hårdgöra ytor som idag är infiltrationsområden kan medföra minskad 

infiltration och därmed lägre grundvattennivåer, vilket har tagits i beaktande i 

planen, där krav ställs på gröna ytor och åtgärder för dagvattenhantering.  

Högt belägna grundvattennivåer har uppmätts i framförallt de låglänta områdena, 

inom delar kan detta försvåra schaktning och eventuellt behöver 

grundvattennivån sänkas tillfälligt om det skulle bli aktuellt. Sänkta 

grundvattennivåer till följd av bortledning eller minskad infiltration kan orsaka 

sättningar i lerjordar, vilket också bör utredas i vidare projektering vid 

byggnation. 

 

Fortsatt undersökningsbehov behövs både vad gäller grundvattennivåer, påverkan 

på grundvattenbildning, dagvattenhantering samt geotekniska egenskaper inför 

detaljprojektering och höjdsättning. 
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4.7. Rekreation  

Förutsättningar  

Inom planområdet finns ett antal vägar och stigar som används för bland annat 

promenader, cykling, löpning och ridning. Den mest frekvent använda vägen 

inom planområdet ligger i planområdets norra del vilket även är de delarna som 

bedöms ha störst rekreationskvaliteter eftersom där finns en hel del äldre och 

strövvänlig skog. Det är också den del som ligger närmast flertalet närboende, i 

synnerhet i och med tillkomsten av det nya bostadsområdet vid golfbanan. De 

södra delarna har mer otillgänglig och mindre attraktiv skog i form av hyggen och 

ungskog. 

Planområdet nyttjas troligtvis för bär- och svampplockning av närboende. I figur 

23 nedan visas visualiserade data över hur planområdets nyttjas för löpning och 

cykling i nuläget samt närliggande ridanläggningar. Norr om planområdet finns 

det ett i översiktsplanen utpekat rekreationsområde. 

Planområdet bedöms ur ett kommunperspektiv ha ett litet värde medan det för 

närboende bedöms utgöra ett stort värde då flertalet olika rekreationsformer 

nyttjar området 

 

 
Figur 23. Kartan visar rutter för löpning- och cykling inom planområdet samt 

närliggande ridanläggningar och närliggande rekreationsområde. En starkare 

röd färg indikerar en mer nyttjad rutt. Svart linje visar ungefärligt planområde. 

Kartan är baserad på Strava Heatmap. Kartkälla: Norrköpings kommun och 

Strava. 
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Förändringar 

Det som inom detaljplanen planläggs som NATUR och GATA är allmän 

platsmark och är således tillgängliga för allmänheten. Området med gammal och 

medelålders skog i norra delen planläggs som NATUR och kommer därmed inte 

att skötas med produktionssyfte. Tillsammans med planlagd skog i detaljplanen 

för Klinga etapp 4 kommer därmed ett större sammanhängande rekreationsområde 

säkerställas som möjliggör rörelse mellan Alsäters väg och vidare norrut mot 

grönområden vid Herrebro och Borgsholms-området. Föreslagen gång- och 

cykelväg från planområdets norra gräns kommer att underlätta denna rörelse. 

4.8. Gatunät, trafik och parkering 

Gång- och cykelvägar 

Förutsättningar 

Avståndsmässigt finns det goda förutsättningar att cykelpendla till och från 

etableringen inom hela Klinga verksamhetsområde samt för bostäder i dess 

närhet. Cykelpendling kan ske antingen via landsväg till Hjalmar Brantings gata 

eller parallellt med Linköpingsvägen via Borgs kyrka. Den befintliga landsvägen 

skulle behöva rustas upp och kompletteras med cykelkopplingar. Stråket längs 

Linköpingsvägen skulle behöva kompletterande infrastruktur i form av förbättrad 

gång- och cykelväg. 

Förändringar 

Möjlighet för cykeltrafik till och från centrala Norrköping via Klockaretorpet 

planeras att ske via befintlig landsväg som rustas upp till cykelväg, se figur 24. 

Gång- och cykelvägen ska dimensioneras för att kunna fungera som en alternativ 

väg för utryckningsfordon, då räddningstjänsten har behov av att ha flera vägar in 

till området. 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

40(68) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2020/0165 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

Figur 24. Möjliga kompletteringar av cykelinfrastruktur. Planområdet är inringat 

i svart. Karta: Norrköpings kommun.  

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Befintlig kollektivtrafik i området utgörs av busslinjerna 480, 482 och 483 som 

trafikerar hållplatsen Klinga på Linköpingsvägen. Från busshållplatsen är det 

initialt cirka 2 kilometers promenad utmed Linköpingsvägen via Skalles väg och 

huvudvägen fram till de/den västra fastigheten/fastigheterna i planområdet.  

Idag finns ingen trottoar utmed Linköpingsvägen utan gångtrafik får ske i 

vägrenen. Det finns inte heller någon gång- och cykelpassage över 

Linköpingsvägen utan det får ske där fotgängare finner det mest lämpligt. 

Hållplatslägena är inte tillgänglighetsanpassade men det södra hållplatsläget är 

utrustat med ett väderskydd.  

Förändringar 

Juni 2022 justeras trafikeringen för Norrköpings landsbygd vilket innebär ett ökat 

utbud mellan Skärblacka och Norrköping förbi Klinga. Dock innebär det nya 

trafikeringsförslaget att Skärblackavägen slutar att trafikeras och all busstrafik går 

via Lövstad. För arbetspendling till och från Klinga innebär förändringen en stärkt 

kollektivtrafik med högre utbud.  

Plankartan har i norra delen utformats med ett område för gata mot norra 

plangränsen. Syftet är att möjliggöra en framtida förbindelse för kollektivtrafik 

mellan Klinga verksamhetsområde och Klockaretorpet. Kommunen kommer 

inledningsvis att anlägga gång- och cykelväg i denna del. Framtida 

vägförbindelser för kollektivtrafik har en längre tidshorisont.    
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Bilvägar 

Förutsättningar 

E4 som ligger i nära anslutning till området ingår i det av EU utpekade Trans 

European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 

internationell betydelse. Europaväg 4 sträcker sig genom hela Sverige, från 

Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter av såväl 

gods som personer. Trafikverket är väghållare.  

Linköpingsvägen går parallellt med Europaväg 4 mellan trafikplatserna Lövstad 

och Norrköping södra för att sedan ansluta till E22 i riktning mot Kalmar. 

Linköpingsvägen är reservväg för Europaväg 4  vilket betyder att trafik leds om 

till Linköpingsvägen vid reparationer, ombyggnationer eller större olyckor. 

Trafikverket är väghållare.  

Skärblackavägen förbinder tätorten Skärblacka med Norrköping via Europaväg 4 

och trafikplats Klinga. Skärblackavägen ansluter även till Linköpingsvägen och 

Alsätersvägen via en fyrvägskorsning med en spansk sväng från 

Linköpingsvägen. Trafikverket är väghållare. 

Huvudvägen som är den väg som planeras förlängas genom det expanderande 

verksamhetsområdet in mot Klinga 5. Korsningspunkten med Linköpingsvägen är 

idag utformad som med ett vänstersvängskörfält på primärvägen och stopplikt på 

sekundärvägen. Norrköpings kommun är väghållare. 

Alsätersvägen går från Linköpingsvägen till Klinga Golfklubb och vidare till 

gårdar i området. I samband med genomförandet av Klinga etapp 4 planeras 

Alsätersvägen kopplas samman med huvudvägen, i plankartan för Klinga etapp 4 

har område för lokalgata planlagts, så att biltrafik till Klinga Golfklubb leds via 

huvudvägen. Vägen är en enskild väg men Norrköpings kommun har skött drift 

och underhåll de senaste åren fram till Alsäter gård. Ansökan om att bilda en 

gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening är inskickad och ska klargöra 

framtida väghållarskap. Alsätersvägen ligger utanför planområdet.  
  

Förändringar 

I takt med utbyggnation av området blir korsningen med Skalles väg allt mer 

belastad. När etableringen av Klinga 5 är fullt utbyggt bedöms befintliga 

verksamheter få svårigheter med trafikförsörjning via befintlig korsning. Det råder 

dock osäkerheter gällande när behovet uppstår vilket gör att åtgärd inte vidtas före 

behovet blir påtagligt. Däremot skapas en beredskap genom följande fortsatta 

arbete:  

- Utreda möjligheten för två anslutningspunkter mot Linköpingsvägen och 

säkerställa markanvändning för detta. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

42(68) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2020/0165 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

- Teckna avsiktsförklaring med Trafikverket gällande ombyggnad av 

korsningen Skalles väg/Linköpingsvägen. Detta sker innan antagande av 

detaljplan för Klinga 5.  

För Alsätersvägen som ligger söder om och utanför planområdet kan den nya 

vägkopplingen till huvudvägen möjliggöra för väghållaren att stänga av vägen för 

genomfartstrafik. En förutsättning för detta är dock att vägen även fortsättningsvis 

har annat än kommunalt väghållaransvar. Skulle Alsätersvägen övergå till 

kommunalt väghållaransvar behöver den hållas allmänt tillgänglig vilket kan leda 

till att trafikmängden ökar i takt med att verksamhetsområdet expanderar.  

Utanför planområdets norra gräns finns möjlighet att ansluta med vägförbindelse 

till utpekat utvecklingsområde för verksamhetsmark i översiktsplanen för staden 

antagen 2017. Om verksamhetsområdet utpekat i översiktsplanen för staden, 

antagen 2017, i framtiden expanderar bör behovet av en anslutande 

vägförbindelse till Gamla Övägen utredas, se figur 25.  

 

Figur 25. Blå pilar visar en schematisk beskrivning för möjliga framtida 

vägförbindelse till utvecklingsområdet för verksamhetsmark i översiktsplanen. 

Skrafferat område är utpekat som verksamhetsmark i översiktsplanen för staden 

2017. Karta: Norrköpings kommun.  
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Beredskap för trafikförsörjning till Klinga 
verksamhetsområde 

För att tydliggöra planeringsförutsättningar gällande trafikförsörjning till Klinga 

verksamhetsområde på kort och lång sikt har förutsättningar och möjliga åtgärder 

sammanställs i ett PM Beredskap för trafikförsörjning till Klinga 

verksamhetsområde som ligger till grund för detaljplanering för Borg 17:6.  

Se bilaga PM Beredskap för trafikförsörjning till Klinga verksamhetsområde. 

Parkering 

Förutsättningar 

Inga offentliga parkeringsplatser finns inom planområdet.  

Förändringar 

Norrköpings kommun har i februari 2017 antagit parkeringsnormer för Norrköpings 

stad. Normerna utgår ifrån en intention att uppmuntra och prioritera hållbara 

transportsätt, som till exempel med kollektivtrafik, cykel och till fots, som 

alternativ till bilåkande.  

All parkering och varumottagning inom planområdet ska anordnas inom 

kvartersmark. ”Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun” ska följas 

gällande anläggning och utformning av parkering för bilar och cyklar. De slutliga 

parkeringsbehoven fastställs i bygglovsskedet.  

4.9. Störningar, hälsa och säkerhet 

Buller 

Trafiken inom området kommer att medföra störning i form av buller och 

vibration. Verksamheter som etableras kommer genom sin materialhantering, 

fläktar på tak och annan utrustning att medföra buller.  

Buller – trafik 

Detaljplanen möjliggör verksamhetsmark för industri- och utrymmeskrävande 

verksamheter, men det är i dagsläget inte känt vilka verksamheter som kommer 

etableras inom området. Vid en exploatering kommer trafiken att öka, inom samt 

till och från området, vilket kan ge upphov till höjda bullernivåer. Det gäller både 

personbils- och godstrafik.  

På uppdrag av Norrköpings kommun har Tyréns tagit fram en bullerutredning, se 

bilaga Bullerutredning i sin helhet för en mer omfattande redogörelse.  

Buller från trafiken inom ett verksamhetsområde bör som huvudprincip bedömas 

som industribuller. I vissa fall kan det dock vara rimligt att i stället använda 

bedömningarna för trafikbuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på 

angränsande vägar och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara 

vägledande.  
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Då planområdet är stort och kommer att delas upp mellan flera olika 

verksamhetsutövare är det rimligt att tillämpa riktvärden för vägtrafik, se tabell 1. 

För rekreations- och friluftsområden samt skolgårdar har bland annat 

Naturvårdsverket tagit fram riktvärden för trafikbuller som ska eftersträvas, se 

tabell 2.  

 
Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller vid bostäder, som normalt inte ska överskridas vid nybyggnation 
eller väsentligt ombyggd trafikinfrastruktur. 
 

 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller, som normalt inte ska överskridas vid områden vid nybyggnation 
eller väsentligt ombyggd trafikinfrastruktur. 
 

 
 

Bullerutredning som tagits fram för området visar på att vägtrafiken på 

huvudvägen från Linköpingsvägen genom industriområdet inte ger upphov till 

trafikbullernivåer som överskrider riktvärdet för vägtrafik vid omkringliggande 

bostäder. Den ökning av trafik på det allmänna vägnätet som utbyggnaden ger 

upphov till påverkar endast trafikbullernivåerna marginellt. Se figur 26 som är 

från bullerutredning och redovisar beräknad ekvivalent ljudnivå 5 meter över 

mark från vägtrafik år 2035 med utbyggt Klinga.  
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Figur 26 Beräknad ekvivalent ljudnivå 5 meter över mark från vägtrafik år 2035 

med utbyggt Klinga 5, dBA. Källa: Tyréns.  
 

Verksamhetsbuller 

Det är i dagsläget inte bestämt vilken verksamhet som kommer att etableras inom 

området. Det går därför inte att göra någon bedömning av bulleralstringen från 

denna verksamhet.  

 

Hur ljudet sprids beror både på utformningen av området, exempelvis hur och var 

interna vägar anläggs, byggnadsplacering och volymer liksom höjdförhållandet 

till omgivningen. Även varierande parametrar som temperaturgradienter och 

vindförhållanden påverkar bullerspridningen. Planområdet ligger i ett område som 

idag har mycket låga trafikbullernivåer, och utan särskilda åtgärder kommer 

utbyggnaden att ge ökade bullernivåer. 

 

Av planbestämmelsen b1 framgår det att externt buller från fläktanläggningar och 

godshantering får inte vara störande för omgivningen och ska vändas mot nordöst 

i möjligaste mån för att minimera störningen på omgivningen. Av 

planbestämmelsen b2 framgår att lokaldisposition ska ske med hänsyns till 

trafikbuller, industribuller, godshantering och den trafik det medför ska placeras 

mot nordöst i mesta mån för att minimera buller mot omgivningen söder om 

planområdet. Detta bedöms vara en positiv åtgärd för att minska 

omgivningspåverkan med avseende på bebyggd miljö. 

 

Bullerstörningar som eventuellt kan komma från planerade verksamheter ska 

hanteras vid utformningen av området, och installationer av friskluftsintag, fläktar 

och liknande tekniska anordningar ska placeras så att störningar för närboende 

minimeras. 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

46(68) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2020/0165 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

 

Då det i dagsläget inte är känt vilka verksamheter som kommer etableras inom 

området kan en detaljerad bullerutredning inte tas fram i detta skede. Istället 

föreslås att en det tas fram inom ramen för respektive verksamhets 

tillståndsvillkor, anmälan eller bygglovsansökan med utgångspunkt i relevanta 

riktvärden.  

Bullernivåer till följd av ökad trafik och nya verksamheter kan riskera att 

överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för bostäder. Bullerdämpande åtgärder 

ska vidtas ifall riktvärden överskrids vid bostäder. 

För bostadsbebyggelse gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader, med ändring SFS 2017:359. Riktvärdena i förordningen ska 

tillämpas retroaktivt i detaljplaneärenden, i ärenden om bygglov och i ärenden om 

förhandsbesked påbörjade från och med 2 januari 2015. Bullernivåer vid 

bostadsbyggnads fasad bör inte överstiga 60 dBA ekvivalent nivå. För en bostad 

om högst 35 kvadratmeter bör den ekvivalenta ljudnivån vid fasaden inte 

överskrida 65 dBA. Vid uteplats som anordnas i anslutning till bostaden bör 

trafikbuller inte överstiga 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

Störande ljus  

Förutsättningar 

Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsmark utan bebyggelse och inga 

störande ljus bedöms finnas.  

Förändringar 

Verksamhetsområdet kommer behöva förses med belysning. För att minimera den 

negativa påverkan som ljusstörningar kan orsaka ska belysning inom planområdet 

anläggas på ett sådant sätt att störningar för omgivningen minimeras.   

Närboende kan möjligen påverkas av störande ljus från området och trafiken både 

genom direkt bländning eller genom diffust artificiellt ljus upp mot natthimlen.  

För att minimera ljusstörningar reglerar detaljplanen att befintligt område med 

trädvegetation bevaras och planläggs som NATUR längs den södra delen av 

planområdet, det vill säga mot bostadsbebyggelsen längs Alsätersvägen. 

Planförslaget regleras med en generell bestämmelse om att skyltning på byggnad 

ska vara placerad på fasaden och får inte vara blinkande. Under skydd mot 

störningar regleras bestämmelse (m2) att besvärande ljus från verksamheten mot 

bostäder och natur ska begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12,0 meter 

höga. Belysningsarmaturen på fasader får sitta som mest 8,0 meter över 

anslutande marknivå. Belysning ska vara riktad och begränsas till 

verksamhetsområdets utbredning.  
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Belysning under den mörka tiden av dygnet ger upphov till så kallad ekologisk 

ljusförorening, vilket främst syftar på hur det naturliga ljuset och mörkret 

påverkar ekosystemen till följd av artificiellt ljus 

Reglering på plankartan 

 

Markföroreningar 

Förutsättningar 

Ramboll genomförde under december månad 2021, på uppdrag av Norrköpings 

kommun, en översiktlig miljöteknisk markundersökning för området Borg 17:6, 

se PM, Markundersökning Klinga etapp 5, Norrköping kommun, Ramboll, 2021-

12-10.  

Ramboll genomförde den miljötekniska undersökningen under två arbetsdagar i 

fält (2021-11-22 till 2021-11-23). På grund av geologiska förutsättningar och tunt 

jordlager med närhet till berg kunde inte grundvattenrör installeras trots flera 

försök att borra djupare. Totalt uttogs jordprov från 11 provpunkter samt 2 

ytvattenprov vid vattendrag som avgränsar del av området.  

Totalt analyserades 17 samlingsprov på jord avseende metaller (inkl. kvicksilver), 

alifater, aromater och BTEX (bensen, toulen, etylbensen och xylener). 2 jordprov 

analyserades avseende poly- och perflourerade ämnen (PFAS) och 2 ytvattenprov 

analyserades avseende PFAS.  

Analysresultaten visar att det inte förekommer halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) i de undersökta 

provpunkterna. Det förekommer halter över riktvärdet för Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) i två uttagna prov inom 

området.  

Det förekommer låga halter av PFOS (perflouroktansulfonat) samt summa PFAS 

11 i uttaget jordprov. Halterna understiger det preliminära riktvärdet för PFOS, 

Sveriges geotekniska institut (SGI) från 2015. Prov uttaget på ytvatten visar att 

det förekommer PFOS samt summa PFAS 11 i låga halter, under gränsvärden från 

Havs- och vattenmyndighetens klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 

ytvatten (HVMFS 2019:25) samt preliminära riktvärden.  

 

Skydd mot störningar 
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En kompletterande provtagning av grundvatten genomfördes också i området. 

Detta skedde i mars 2022 men det var svårt att få tillrinning av vatten till 

grundvattenrören. De resultaten som erhölls påvisar låga halter av PFAS 11  

(1,3 ng/l) och PFOS (0,87 ng/l). Resultaten underskrider de preliminära riktvärden 

som finns för PFOS i grundvatten, Sveriges geotekniska institut (SGI) från 2015.  

Utifrån uppmätta halter i mark och för områdets planerade markanvändning 

bedöms inte föroreningshalterna förorsaka någon oacceptabel risk för människors 

hälsa eller miljön.  

Förändringar 

Inga halter överskrider MKM, dock överstiger enstaka provtagningspunkter KM 

vilket innebär att en anmälan om avhjälpandeåtgärd ska lämnas in till miljö och 

hälsa inom samhällsbyggnadskontoret i enlighet med 10 kapitlet miljöbalken. 

Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att de enstaka påträffade föroreningar 

och eventuella överskottsmassor hanteras i enlighet med lagstiftningens krav. 

Översvämningar vattendrag, sjöar eller hav 

Förutsättningar 

I dagsläget finns ingen översvämningsrisk från vattendrag, sjöar eller hav för det 

tänkta planområdet. Området består idag till största delen av skogsmark med 

varierande topografi.  

Förändringar 

Inga av de planerade åtgärderna inom planområdet kommer att öka 

översvämningsrisken från sjöar eller hav. I planområdets sydöstra del finns ett 

vattendrag i form av en bäck som leds vidare österut. Konsekvensen av att vatten, 

vid extrema regn, leds vidare i den bäcken redovisas i dagvattenutredningen.  

Översvämning – Regn  

Förutsättningar 

Enligt kommunens översvämningskartering för regn (WSP, 2017) bedöms en 

översvämningsrisk vid extrema regn finnas inom lågpunkter i det tänkta 

planområdet, se figur 27. Karteringen bygger på dagens regnstatistik med en 

klimatkompensation på 25 procent.  
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Figur 27. Kartan visar maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn. 

Översvämningskarteringen visar att det i dagsläget finns risk för översvämning 

inom lågpunkter i planområdet vid ett 100-års regn. Källa: Norrköpings kommun. 

 

Förändringar  

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska bebyggelse säkras 

för extrema regn. Kommunen ska arbeta för att samhället ska klara minst ett 100-

års regn i klimatscenariot för 2100. Nivåer ska tas fram i kommunens risk- och 

sårbarhetsarbete. Detta är inte klart ännu så en egen bedömning behöver göras 

genom till exempel dialog med kommunens Säkerhetsenhet. I detta planområde 

har säkerhetsnivån satts till 100 års regn. 

I samband med exploatering kommer markhöjderna i området ändras. Vid 

planering av framtida höjdsättning ska hänsyn till extrema regn tas genom att 

möjliggöra sekundära avrinnvägar för extrema regn ut från kvartersmarken till 

kringliggande mark. Sekundära avrinningsvägar är rinnvägar där vattnet rinner när 

dagvattenhanteringen för stora regn inte räcker till. Genom att skapa olika 

nedsänkta vägar, diken, höga kantstenar eller vallar kan vatten ledas så att skador 

på byggnader minimeras och prioriterade vägar inte översvämmas. För att det ska 

fungera ska marklutningar på kvartersmarken och allmän platsmark utformas 

enligt illustration med rinnpilar på plankartan med bestämmelsen (m1), se figur 

28. Sekundära avrinningsvägar för extrema regn bör ha ett längsfall på minst 0,5 

procent men helst 1 procent lutning. Det är önskvärt om fastigheterna inom 

planområdet anlägger egna översvämningsytor där extrema regn kan 

mellanlagras.  
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Figur 28. Utformning av marklutningar för att säkra avrinning av extrema regn 

inom kvartersmark och allmän plats enligt rinnpilarna i illustration. Norr om 

planområdet redovisas föreslagen placering av dagvattendamm. Illustration: 

Norrköpings kommun.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Luftkvalitén bedöms inte påverkas negativt av planområdets exploatering. 

Vattenkvalitet –  

Planområdet avvattnas norrut till Norsån som ligger inom ett avrinningsområde 

vars recipient är Motala ström (Motala ström, Glan-Bråviken SE649609-152033). 

Denna vattenförekomst har en otillfredsställande ekologiskpotential och uppnår ej 

god kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god 

ekologisk potential uppnås till 2039 och god kemisk status med undantag i form 

av mindre strängt krav för kvicksilver, bromerade difenyletrar och PFOS.  

Den del av planområdet som avvattnar vid extrema regn åt sydväst rinner mot 

Ålbäcken (SE649192-151547). Ålbäcken har måttlig ekologisk status och uppnår 

Skydd mot störningar 
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ej god kemisk ytvattenstatus. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska 

god ekologisk uppnås till 2033 och kemisk status ska uppnås med undantag i form 

av mindre strängt krav för kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Planområdet berör ingen grundvattenförekomst.  

Skyddsrum 

Inom planområdet finns inga skyddsrum.  

4.10. Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar 

Området omfattas idag inte av verksamhetsområde för vatten- och spillvatten. 

Ledningar kommer att läggas inom angränsande industriområde som precis har 

börjat byggas. Ledningar finns idag i den före detta banvallen och går bland annat 

till golfbanan. 

Förändringar 

Ledningar för vatten och spillvatten kommer att byggas till området för 

detaljplanen. VA-försörjningen till området kommer ske från det angränsande 

industriområdet via detaljplanens lokalgata. Yta finns avsatt för en 

spillvattenpumpstation. Vid pumpstationen kan ett underjordiskt magasin för 

spillvatten komma att anläggas för att mellanlagra spillvatten innan det pumpas 

vidare om behov uppstår. Nodra AB kommer erbjuda serviser. 

Dagvatten 

Förutsättningar 

Dagvatten är vatten i form av regn, nederbörd, framträngande grundvatten och 

spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan inom områden med 

samlad bebyggelse. Spolvatten definieras som vatten från dricksvattennätet som 

används för rengöring och tvätt och därefter leds till dagvattensystemet. 

Dagvatten ska hanteras enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering 

(2019). Hållbar dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska 

som sociala behov ska tillgodoses och även bidra till att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Fastighetsägaren är ansvarig för hantering av dagvatten inom den egna 

fastigheten. Enligt riktlinjen för hållbar dagvattenhantering ska de mindre regnen 

tas om hand nära källan för att minska avrinning, rena och för att säkra 

grundvattenbildning. Detta ska i första hand ske genom att öka möjligheterna för 

infiltration, avdunstning och transpiration och i andra hand fördröja och rena 

flöden innan det släpps vidare. De stora regnen ska i första hand hanteras lokalt av 
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fastighetsägaren om förutsättningar finns. Saknas förutsättningar ska dagvattnet i 

andra hand hanteras i enskilda eller allmänna dagvattenanläggningar.  

I det tänkta planområdet finns idag ingen dagvattenhantering. Naturlig ytavrinning 

från området berör tre avrinningsområden och avvattning sker naturligt åt tre håll, 

där avrinningen mot två håll, norr och söder, kan påverkas av planen. 

För att inte riskera försämra reningsfunktionen i Herrebro våtmark och därmed 

påverka dricksvattentäkten negativt är det viktigt att dagvattenflödet till 

våtmarken minimeras genom att marken inom planområdet så långt det går förses 

med infiltrerbara och genomsläppliga ytor där det är möjligt. 

Hantering av mindre regn (avser de delar av planområdet som avleds mot 
Motala ström) 

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska mindre regnen, upp 

till 10 millimeter regn, tas om hand nära källan för att minska avrinningen, rena 

dagvattnet och säkra grundvattenbildningen i området. Avledningen av dagvatten 

från hårdgjorda ytor som hustak, uppfarter, parkeringar ska i första hand 

minimeras genom att öka möjligheterna för infiltration, avdunstning och 

transpiration. I andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det släpps vidare 

till en allmän dagvattenanläggning. 

Hantering av stora regn inom verksamhetsområde för dagvatten (avser de 
delar av planområdet som avleds mot Motala ström) 

Enligt kommunens riktlinje för hållbar dagvattenhantering ska 

dagvattenanläggningarna för de stora regnen utformas så att bebyggelsen ska 

kunna ha full samhällsfunktion vid dessa regn. Dagvattensystemen ska utformas 

så att en så stor del som möjligt infiltreras och så att flödestopparna minimeras 

samt föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten. 

Dagvattenhanteringen ska berika gestaltningen av stadsmiljön och bör ha 

ytterligare funktioner utöver avledning och rening samtidigt som anläggningar på 

allmän platsmark ska vara säkra.  

Förändringar 

Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behövs 

dagvattenhantering i ett större sammanhang inom planområdet. Det bedöms 

därmed omfattas av verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet för 

samtliga fastigheter inom detaljplanen. Nodra AB avser ha verksamhetsområde 

för dagvatten och det kommer att finnas en allmän dagvattenanläggning som 

fastigheterna kan anslutas till.  

Hantering av mindre regn  

Hanteringen av mindre regn görs av exploatören/fastighetsägaren och därför 

studeras den inte närmare i framtagen dagvattenutredning. I figur 29 visas förslag 

på olika lösningar på hur de mindre regnen kan hanteras för den planerade 

bebyggelsen. Hur mycket regn som behöver omhändertas beror på hur mycket av 

fastigheten som är hårdgjord, det vill säga, hur stor yta som inte kan infiltrera 
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vatten (ex. betong- och asfaltytor). Dagvattnet kan exempelvis hanteras i dammar, 

gröna tak, grönytor, växtbäddar/biofilter, eller genomsläppliga ytor. För större 

hårdgjorda ytor och parkeringsplatser finns krav på någon form av 

reningsanläggning med oljeavskiljande funktion. 

 

  
Figur 29. Förslag på hantering av de mindre regnen på kvartersmark. Källa 

Norrköpings kommun.  

Hantering av stora regn  

En utredning har tagits fram som beskriver hur stora regn kan hanteras inom 

planområdet. Utredningen har även tagit fram förslag på möjlig utformning av 

fördröjnings- och reningsanläggningar.  

I samband med exploatering kommer markhöjderna i området ändras. Den 

principlösning som redovisas i granskningsförslaget bygger på att dagvatten från 

gator och kvartersmark avleds till diken som sedan leds vidare till en renings- och 

fördröjningsdamm.  
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Figur 30. Illustration för dagvattenhantering för stora regn. Principlösning som 

föreslås bygger på att dagvatten från gator och kvartersmark avleds till diken som 

sedan leds vidare till rening och fördröjningsdammar. Källa: PM-Dagvatten 

Tyréns. 

För att hantera dagvatten från stora regn kommer Nodra att bygga ut en allmän 

dagvattenanläggning. Den allmänna dagvattenanläggningen kommer så långt det 

går att utformas så att belastningen på systemen nedströms varken ökar avseende 

flöde eller avseende förorening, det vill säga att flödet för ett dimensionerande 

regn upp till och med 20 års återkomsttid fördröjs och vattnet renas ner till dagens 

nivåer. För att inte riskera en ökad föroreningsbelastning till dricksvattentäkten så 

avses anläggning utföras så att eventuella läckage, släckvatten med mera inom 

området kan stoppas innan det leds vidare.  

Ianspråktagandet av jordbruksmark i samband med anläggning av dagvattendamm 

norr om planområdet motiveras med att området som föreslås för dagvattendamm 

är en naturlig lågpunkt i området. Dammen kräver en relativt plan yta vilket 

saknas inom planområdet som till stor del är kuperat. Föreslagen placering har 

också bedömts som lämplig utifrån att det ska gå att rena och fördröja dagvattnet 

på önskvärt sätt innan det leds vidare till Herrebro våtmark och sedan Motala 

ström. 
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Placering av dagvattendammen anläggs på jordbruksmark så att den inte påverkar 

sumpskogen direkt norr om åkermarken eftersom sumpskogen har vissa 

naturvärden och eventuellt även utgör livsmiljö för skyddsvärd fågel. Dammen 

kommer dessutom att bidra till den biologiska mångfalden i området, Dammen 

bidrar med positiva kumulativa effekter för de växter och djur som är beroende av 

dessa typer av miljöer. 

  

Den yta jordbruksmark som ianspråktas för dammen bedöms som förhållandevis 

liten totalt sett för genomförandet av planen som i huvudsak berör skogsmark. 

Marken ägs av kommunen.  

 

Dagvattnets påverkan på miljökvalitetsnormer 

Utredning av hur detaljplanen påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten 

redovisas i framtagen dagvattenutredning. Eftersom industriområde generellt 

medför högre föroreningshalter än skogsmark och att det dessutom blir ett 

betydligt större årsflöde så kommer mängderna per år som når recipienten att öka 

markant om dagvattnet inte renas. Avsikten är att bygga reningsanläggningar för 

stora regn så att belastningen på recipienten så långt det går inte ökar efter 

exploatering jämfört med innan och att det inte blir någon negativ påverkan på 

recipienternas miljökvalitetsnormer. Dagvattendammen planeras att anläggas 

strax norr om planområdet, se figur 30.  

Stora regn från planområdet avvattnas norrut rinner via Norsån till Motala ström, 

vilken är en vattenförekomst (Motala ström, Glan-Bråviken SE649609-152033). 

Denna vattenförekomst har en otillfredsställande ekologisk potential och uppnår 

ej god kemisk status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god 

ekologisk potential uppnås till 2039 och god kemisk status med undantag i form 

av mindre strängt krav för kvicksilver, bromerade difenyletrar och PFOS. 

Strax nedströms norr om planområdet ligger Herrebro våtmark som delvis anlagd 

som barriär och efterpoleringssteg för den sluttäckta deponin intill. Våtmarken har 

ett tillstånd med utsläppsvillkor. En utredning har tagits fram kring varför 

våtmarken inte fungerar helt tillfredsställande och möjliga förbättring av den. 

Eftersom årsflödet från aktuellt detaljplaneområde och övrig ny industrimark i 

området ökar när marken omvandlas från skogsmark och jordbruksmark till 

industrimark kan bland annat uppehållstiden i våtmarken påverkas, därför tas 

effekter av exploateringarna med i utredningen.  

För en mindre del av planområdet avvattnas extrema regn åt sydväst och rinner 

mot Ålbäcken (SE649192-151547). Ålbäcken har måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för 

vatten ska god ekologisk uppnås till 2033 och kemisk status ska uppnås med 

undantag i form av mindre strängt krav för kvicksilver och bromerade 

difenyletrar. 
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Båda vattenförekomsterna kan ha en betydande påverkan från urban 

markanvändning samt transport och infrastruktur, dagvatten. Ämnen som ofta 

förekommer i höga halter i dagvatten och där dagvatten därmed ensamt eller 

tillsammans med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs är främst PAH'er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. För 

Ålbäcken dit avrinning bara sker vid extrema regn bör det inte bli någon påverkan 

eftersom avrinning sker så sällan och att de mesta föroreningarna då redan spolats 

av till dagvattennätet och kvarvarande eventuella föroreningar blir väldigt 

utspädda. 

Plankartan tillskrivs med administrativ bestämmelse om att marklov krävs för 

hårdgörning av mark. Syftet är att säkerställa att inte åtgärder som försämrar 

markens genomsläpplighet för vatten genomförs.  

Reglering på plankartan 

 

El 

E.ON Energidistribution AB kan erbjuda anslutning till el för planområdet. 

Värme 

Kommunen har som målsättning att uppvärmningen ska ske på ett så miljövänligt 

sätt som möjligt samt att energianvändningen ska minimeras.  

Avfallshantering  

Varje fastighet behöver ha dels hämtning av verksamhetsavfall i de fall detta 

uppkommer, dels kommunalt avfall. Kommunalt avfall (restavfall, matavfall och 

returpapper) hämtas oftast i kärl, men även andra insamlingssystem finns, vilket 

framgår av avfallstaxan (se www.nodra.se). Det är även önskvärt att planera för 

hämtning av förpackningar.  

Administrativa bestämmelser  
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Transportvägar, dragvägar och avfallsutrymmen behöver uppfylla krav i Handbok 

för avfallsutrymmen (Avfall Sverige)1. Observera att det behöver finnas goda 

vändmöjligheter på eller i anslutning till respektive fastighet, alternativt 

genomfart. Mått på vändplan eller plats för t-vändning finns i handboken.  

I de fall tillagningskök/restaurangverksamhet förekommer behöver fettavskiljare 

finnas, med goda tömningsförutsättningar, se ovan nämnda handbok.  

5. Genomförande av detaljplanen 
Detta kapitel om genomförande av detaljplanen redovisar de organisatoriska, 

fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som 

behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Beskrivningen fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 

Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-

anläggningar, vägar med mera, regleras, prövas och genomförs enligt respektive 

särskilda lag. 

5.1. Tidplan 

Detaljplanearbete 

Planuppdrag: 14 september 2021 

Plansamråd: 9 maj 2022 – 1 juni 2022 

Granskning: 21 november – 22 december 2022  

Beslut om godkännande  

samhällsplaneringsnämnden: Februari 2023 

Antagande kommunfullmäktige: Mars 2023 

Genomförande, allmän plats 

Projektering allmän plats och VA: 2023 

Entreprenadupphandling,  

allmän plats och VA: 2023 

Marklösen, fastighetsregleringar: 2023 - 2024 

Utbyggnad av gata, VA med mera: 2024 

 

 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

58(68) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2020/0165 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

Genomförande, kvartersmark 

Marktilldelning, kommunägd mark: 2023 - 2024 

Fastighetsbildning: 2023 - 2024 

Husbyggnad: 2024 - 2027 

Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens 

beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan 

tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till två år framåt i 

tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomförandet. 

5.2. Ansvarsfördelning och 
genomförandeorganisation 

Allmän plats 

Norrköpings kommun ska vara huvudman för gator och andra allmänna platser. 

Kommunen är ansvarig för utbyggnad samt för drift och underhåll. 

Genomförandet leds och samordnas av Norrköpings kommun, 

samhällsbyggnadskontoret, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av 

gator, torg och allmänna anläggningar. Nodra AB ansvarar för den tekniska 

kontrollen av VA-ledningar samt eventuella dagvattendammar och övriga 

fördröjningsmagasin inom allmän platsmark. 

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 

kvartersmark samt för fastighetsbildning, inklusive bildande av eventuella 

gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsbildning med mera 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 

fastighetsrättsliga frågor handläggs av kommunala lantmäterimyndigheten i 

Norrköpings kommun. 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov lämnas till Norrköpings kommun, 

samhällsbyggnadskontoret, bygglov. Till bygglov lämnas även anmälan i de fall 

endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta beställs hos 

samhällsbyggnadskontoret, geografisk information. 

Vatten och avlopp 

Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten och - spillvatten 

och hela området kommer att ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. 

Norrköpings kommun är huvudman för de allmänna vatten- och 



NORRKÖPINGS KOMMUN 

 

 

59(68) 
  

Vårt diarienummer 

SPN 2020/0165 214 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
 

 
  

 

avloppsanläggningarna genom Nodra AB och är ansvarig för att vatten-, 

spillvatten- och dagvattensystem byggs ut i området, samt ansvarar för drift och 

underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Nodra AB är även ansvarig för 

allmänna dagvattensystem för stora regn inom allmän platsmark. 

Markavvattningsföretag  

Överenskommelse med aktuellt markavvattningsföretag ska vara påskrivet innan 

detaljplanen antas för att veta att föreslagen avledning av dagvatten är juridiskt 

möjlig.  

El 

E.ON Energidistribution AB är huvudman för elnätet. 

Planområdet berörs av befintlig 10kV luftledning med en 10 meter ledningsgata. 

För att åstadkomma möjlighet till etablering krävs att befintlig luftledning 

antingen förläggs som jordkabel, eller dras i en alternativ sträckning. Kostnaden 

för en flytt bedöms uppvägas av de ökade intäkter som blir resultatet av en större 

exploaterbar yta. Befintliga luftledningar måste flyttas innan exploateringen av 

planområdet påbörjas, se figur 31. 

 

Figur 31. Blå linje visar placering av befintlig 10kV luftledning genom 

planområdet. Karta: Norrköpings kommun.  
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Tele, bredband 

Skanova AB är huvudman för telenätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastighet. 

I samband med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet anläggs tomrör för 

bredband-/fibernät på uppdrag av Norrköpings kommun. Kommunen upplåter 

sedan utrymme i rören till ledningsägare. 

Fjärrvärme 

Utbyggnad av fjärrvärme är inte aktuellt.  

5.3. Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som beslut om antagande av 

detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller 

upphäva detaljplanen utan att fastighetsägare får någon ersättning för byggrätt 

som inte utnyttjats. 

5.4. Genomförande inom allmän plats 
Detaljprojektering och utbyggnad av gator och övriga anläggningar på allmän 

platsmark påbörjas genom beställning till samhällsbyggnadskontoret, 

exploatering, och samordnas med projektering och utbyggnad av vatten- och 

avloppsledningar. 

Utbyggnaden kan starta när detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering är 

genomförd. Entreprenad för anläggningsarbeten kommer att handlas upp enligt 

lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Vid detaljprojektering och utbyggnad ska samordning ske med respektive 

ledningshavare för el och tele inom området. 

5.5. Genomförande inom kvartersmark 
Utbyggnad inom kvartersmark kan ske när utbyggnaden av vägar och vatten- och 

avloppsanläggningar i huvudsak är slutförd, samt fastighetsbildning. Enskilt 

byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked har 

tagits. 

Bestämmelsen n3 om 15 procent genomsläpplighet av marken inom respektive 

fastighet ska redovisas i en markplaneringsplan i samband med bygglov. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet 

är upprättad och nödvändig fastighetsbildning är genomförd. 
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5.6. Kommunens marktilldelning 
Markanvisning kommer att ske genom tävlingsförfarande eller genom 

direkttilldelning. Kommunen, genom samhällsbyggnadskontoret, exploatering, 

kommer att inbjuda till tävling alternativt till intresseanmälan om direkttilldelning. 

Vid marktilldelning tecknas ett först ett optionsavtal och sedan ett 

marköverlåtelseavtal med exploatören. Avtalet reglerar marköverlåtelsen, den 

planerade byggelsens utformning, kommunens anvisningar och krav samt 

parternas ansvars- och kostnadsfördelning i genomförandet av exploateringen. 

5.7. Mark- och avtalsfrågor 
Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 

handläggs av samhällsbyggnadskontoret, exploatering. 

5.8. Tekniska utredningar 
Utredningar som har genomförts är följande. Se även referenser i slutet av 

planbeskrivningen. 

 MUR Geoteknik, markteknisk undersökningsrapport 

 PM Geoteknik  

 PM Hydrogeologi 

 PM Trafik – Klinga etapp 5 

 PM Markundersökning  

 PM Beredskap för trafikförsörjning till Klinga verksamhetsområde 

 PM Naturvårdsbedömning 

 Landskapsbildsanalys 

 PM Fauna och grönstråk 

 Bullerutredning  

 Dagvattenutredning 

 

6. Genomförandets konsekvenser 

6.1. Inverkan på miljön 
Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen medför risk för påtaglig skada 

för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för 

överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. 

Den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som fanns framtagen inför samrådet är 

reviderad inför att detaljplanen ställs ut för granskning och bedömningarna är 
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gjorda utifrån det minskade planområdet och det förslag presenteras till 

granskning.  

Ett genomförande av planen bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen av 

miljömålet Begränsad klimatpåverkan, som är ett av de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen som ska visa vägen till ett hållbart samhälle, i och med ökade 

utsläpp, både från transporter och från ökad energianvändning. Ianspråktagande 

av skog innebär förlust av en kolsänka.  

Samtidigt gör Norrköpings geografiska läge att en logistiknod med närheten till 

hamnen, godsbangården på Malmölandet och dess närhet till E4 kan bidra till 

effektivare och mer klimatsmarta transporter, speciellt då planområdet kan ansluta 

till logistiknoden och minska transporter med lastbil till förmån för frakt med tåg 

eller båt, vilket kan minska påverkan på miljökvalitetsmålets negativa inverkan. 

En samlad bedömning av planförslagets konsekvenser illustreras i tabellen, se 

figur 32. MKB:n finns att läsa i sin helhet tillhörande planhandlingarna. 

Figur 32. Tabell med samlad bedömning av planförslagets konsekvenser 

illustreras i tabellen. Tabellen är hämtad från den MKB som tagits fram. 

Figur: Tyréns.  
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6.2. Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Ägoförhållanden 

Marken ägs till största delen av kommunen. Fastigheten Borg 17:17 är privatägd 

mark.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsindelning 

Borg 17:17 är privatägd. Fastighetsreglering från Borg 17:17 till kommunen 

fastighet Borg 17:6. Fastighetsreglering från Borg 17:6 till Borg 17:17. Separata 

avtal tecknas med respektive fastighetsägare.  

 

Figur 33. Kartan visar fastigheten Borg 17:17 med röd linje. Områden A-C 

berörs av fastighetsreglering och anläggningsförrättning. Karta : Norrköpings 

kommun. 

A = 25 223 kvm, B = 106 kvm, C = 13 147 kvm 
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Fastighet Fastighetsbildningsåtgärd 

Borg 17:17 Markområdena A överförs till Borg 17:6 som 

allmänplatsmark 

Borg 17:17 Markområdet B överförs till ny fastighet med 

teknisk anläggning 

Borg 17:6 Markområdena C överförs till Borg 17:17 som 

kvartersmark 

 

 

6.3. Ekonomiska konsekvenser 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Kommunen tillsammans med privata fastighetsägarna bekostar utbyggnaden av 

allmän plats.  

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Den totala kostnaden för utbyggnad och ombyggnad av gator, gång- och cykelväg  

samt erforderliga ledningsflyttar till följd av detta finansieras av intäkter från 

markförsäljning samt exploateringsavtal.  

Driftskostnader 

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (spårväg, gator, torg och 

park med mera) inom detaljplanen bekostas med skattemedel.  

Samhällsbyggnadskontoret har idag skötselansvaret för de befintliga allmänna 

platserna. Den tillkommande lokalgatan samt naturytor medför ökade drift- och 

underhållskostnader på preliminärt i storleksordningen 50 000 kronor per år.  

Vatten och avlopp 

Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 

genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Härtill tillkommer 

ledningsdragning på tomtmark som respektive fastighetsägare ansvarar för. 

Debitering av anslutningsavgifter sker när förbindelsepunkt finns upprättad. 

Driftkostnader 

Drift och underhåll finansieras genom brukningsavgifter enligt gällande VA-taxa. 

El/energi och tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål av 

ledningsägare och operatörer. 
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Fastighetsbildning, inlösen, ersättning 

Ersättningar för marköverföringar och bildande, respektive upphävande av 

servitut, bestäms genom överenskommelse mellan berörda parter. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.  

Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan samhällsbyggnadskontoret, 

detaljplanering och samhällsbyggnadskontoret, exploatering beträffande 

finansiering av detaljplan. Planavgifter regleras i samband med kommunens 

markförsäljningar respektive i plankostnadsavtal och föravtal med deltagande 

fastigheter. 

6.4. Sociala konsekvenser 

Jämställdhet 

Detaljplanen utgör en del av ett större utvecklingsområde utpekat i 

översiktsplanen. När området utvecklas med fler arbetsplatser växer även behoven 

av annan service, liksom vilka kommunikationsalternativ som finns att tillgå. Det 

kan medföra positiva effekter för de som arbetar och bor i närheten med ökad 

tillgång till service och förbättrade kommunikationsalternativ. För boende i 

närområdet idag är tillgången på service och kommunikationsalternativ till viss 

del begränsad. Med möjlighet för företag att etablera sig inom kommunen skapas 

nya jobb vilket medför ökad ekonomisk och social trygghet för fler invånare.  

Barnperspektiv 

Huvudsyftet med detaljplanen är att planlägga för verksamhetsmark vilket inte är 

ett område avsett för barn. Tillträde till riskfyllda verksamheter eller områden ska 

förhindras genom att staket sätts upp runt verksamhetsområdet.  
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7. Medverkande 

7.1. Tjänstemän 
Plansamordnare för detaljplanen har varit Johan Nordström. Planhandlingar vid 

samråd och granskning har upprättats av Johan Nordström, planarkitekt och Anita 

Johansson, planingenjör vid samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering. 

Detaljplanen har utarbetats i samverkan med följande tjänstemän inom 

Norrköpings kommun:  

Anna Bellner,  Nodra AB, innovation och utveckling 

Niclas Piekart, Nodra AB, planering och utredning  

Maria Agvald Jägborn, samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 

Maria Rothman,   samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 

Daniella Aman,  samhällsbyggnadskontoret, exploatering 

Johan Lindqvist,  samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 

Magnus Sandberg   samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 

Jenny Bergström,  samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa 

Erik Telldén   samhällsbyggnadskontoret, geografisk information 

Oscar Fröjd   samhällsbyggnadskontoret, geografisk information 

Erick Arango Marcano  samhällsbyggnadskontoret, geografisk information 

Christina Berglund  samhällsbyggnadskontoret, infrastruktur 

Arvid Wendel samhällsbyggnadskontoret, stadsmiljö 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Julia Stenström Karlsson Johan Nordström  

enhetschef detaljplanering  planarkitekt 
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