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1. Sammanfattning 
Förprojekteringen är en del i arbetet gällande framtagande av detaljplan och MKB 
för den östra delen av fastigheten Borg 17:6. Syftet är att möjliggöra 
verksamhetsmark för industri och utrymmeskrävande verksamheter.  
 
Område utgör en förlängning av befintligt exploateringsområde, Klinga etapp 4.  
 
Förprojekteringen omfattar följande:  
 

 Gatu- och GC-utsträckning i området 
 Ytbehov för gator och GC-vägar 
 Profiler för gata och GC-vägar 
 Typsektioner 
 Utformningsplaner för gata och GC-vägar 
 Placering av E-områden 
 Avvattning av gatuterass 
 Principer för dagvattenhantering i området 

 
Parallellt med denna förprojektering har en dagvattenutredning tagits fram. Valda 
delar av den återfinns i detta PM. 
 

2. Bakgrund och syfte  
 
Tyréns har på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret (SHBK), Norrköpings 
kommun, utfört en teknisk utredning i samband med pågående planarbete för den 
östra delen av fastigheten Borg 17:6. Den tekniska utredningen omfattar gata, 
belysning, VA samt dagvatten. Projektet benämns Klinga etapp 5.  
 
Syftet med detaljplanen och förstudien är att utöka befintligt verksamhetsområde, 
Klinga Borg 17:6. Utökningen skall möjliggöra för utrymmeskrävande industri 
och verksamheter med kompletterande anläggningar.  
 
Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av allmän 
plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken. 
 
Utredningen och förprojekteringen utgör en del i den detaljplan som parallellt tas 
fram för området. Förprojekteringen utgör i sin tur grund för framtagande av 
Förfrågningsunderlag/Bygghandling. 
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3. Underlag 
3.1 Information om projektområdet  

Planområdet omfattar cirka 95 hektar och ligger cirka sju kilometer sydväst om  
centrala Norrköping med nära koppling till E4 och Linköpingsvägen. Längs  
planområdets västra gräns sträcker sig Alsätersvägen. Marken utgörs till största  
delen av skogsmark.    
 
Planområdet angränsar i nordväst till Norrköping Söderköpings golfklubb och  
Klingaområdet vilket är ett verksamhetsområde inrymmande olika typer av  
verksamheter. Nordväst om planområdet, på ett avstånd om cirka en kilometer,  
är Svevias bergtäkt lokaliserad.    
 
I norr avgränsas planområdet av jordbruksmark och Glans vattenskyddsområde. I  
övrigt omges planområdet av skog och ett fåtal privata bostäder. Inom  
planområdet äger Norrköpings kommun marken. Se Figur 1 och 2 för en 
översiktlig kartbild över området. 
 

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdet i förhållande till närliggande verksamheter och objekt. Notera att 
plangränsen (svart linje) är något justerad i den gällande plankartan jämfört med markerat område i figuren 
ovan. Karta Norrköpings kommun.  
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Figur 2. Flygfoto över planområdet (i gult). Karta Norrköpings kommun. 

3.2 Föreslagen markanvändning  

Detaljplanen skapar förutsättningar för utrymmeskrävande industri- och  
verksamhetsetablering, allmän platsmark i form av naturområden och gata, se  
figur 3.  
 
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.  
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3.2.1 Allmän platsmark - (markerat med grönt och grått 
på kartan nedan)  

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.  

3.2.2 Kvartersmark - (markerat med blått på kartan 
nedan) 

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, 
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. 

3.2.3 Teknisk försörjning - (markerat med turkost på 
kartan nedan)  

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.  
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Figur 3. Urklipp från planbeskrivningen. Daterat 2022-11-05.  

3.2.4 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 
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. 

3.2.5 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. Syftet är att markens  
nivåer och växtlighet ska bevaras som en skyddszon mellan allmän väg och  
verksamhetsmark samt 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  
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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. 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. 
 

3.3 Terrängmodell  

Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30 
Höjdsystem: RH 2000 
 
Den terrängmodell som använts är framtagen i programmet AutoCAD Civil 3D. 
Den är baserad på laserdata med höjdgrid 1x1 m och höjdkurvor från baskarta. 
Laserdata och baskarta är båda erhållna från Norrköpings kommun. Felmarginalen 
på laserdata ligger på ±30 cm. 
 
Befintliga markhöjder inom området varierar mellan ca +21,0 till +64,0. 

3.4 Dagvatten/dagvattenlösningar 

Befintlig dagvattenhantering   
 
Planområdet utgörs idag av skogsmark och därmed finns ingen anordnad befintlig 
dagvattenhantering.  
 
Inom planområdet varierar marknivåerna mellan +30 meter över havet i norra 
delen och +60 meter på högst höjderna inom området. Området berör tre 
avrinningsområden och den ytliga avrinningen sker därmed åt tre olika håll; mot 
väster/söder, norr och mot sydost (Figur 4). 
 
Längs sydöstra delen av planområdet finns idag ett skogsdike dit 
naturmarkavrinning sker. Diket varierar mellan cirka 1-5 meter i bredd. Längre 
nedströms ingår diket i markavvattningsföretag (cirka 1,5 kilometer från gränsen 
på planområdet). Nedströms detta ligger Ensjön som berörs av ett 
regleringsföretag. 
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Figur 4. Karta över områdets naturliga ytavrinning. Svarta pilar visar övergripande rinnvägar, blå linjer är 
gränsen för SMHI:s delavrinningsområden och svarta linjer är höjdryggar inom området. Källa Nodra AB, 
2021. 

Markavvattningsföretag 
 
Det finns markavvattningsföretag i alla riktningar som området rinner mot idag. 
Om avrinningsområdet kvarstår innebär det en ökning av flödet för dessa 
samfälligheter. En lista över de samfälligheter som bedöms ligga närmast 
nedströms, se  
Tabell 1 nedan.  
 

Tabell 1. Sammanfattning av alla markavvattningsföretag nedströms planområdet. 

Akt nr Namn Riktning 
R_1344 Herrebrokärren if 1946 Norr 
S_47 Björksätter-Åkermossens dikningsföretag år 1956 Sydöst 
05_NKG_324 Ekenbergstorp m. fl. S:t Johannes; utj. Åkmossen, Hägn m. fl. 

Borg år 1900 
Sydöst 

R_648 Ensjöns reglering är 1934 Sydöst 
R_502/ R_ 1598-4 (år 
oklart) 

Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag år 1930 Sydväst 

R_1133 Alsäter dikningsföretag 1951 Sydväst 
 
Då viss påverkan på flöden sker rekommenderas att ett avtal bör slutas minst med 
närmaste vattenanläggning, enskilt dike eller samfällighet. Gällande vatten och 
diken påverkar även enskilda diken, fastigheter och verksamheter, vilket innebär 
att avtal kan behövas. Detta kan till exempel hanteras via ett nyttjanderättsavtal 
med ägare till det enskilda diket.  
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Vattenskyddsområde 
 
Planområdet gränsar till vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan, se Figur 5. 
Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område som kommunen eller 
länsstyrelsen inrättat för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som kan 
utnyttjas som vattentäkt. Vattenskyddsområdet för Glan är indelat i en 
vattentäktszon vid vattenverket, samt en primär och sekundär skyddszon som 
omfattar cirka 50 meter per sida om vattendraget. Planområdet gränsar till den 
primära och sekundära skyddszonen. Det finns även en tertiär skyddszon som 
planområdet gränsar till. 
 

 
Figur 5. Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. Källa: Norrköpings kommun. 
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Herrebro Våtmark 
 
Herrebro våtmark är belägen nedströms planområdet, strax söder om 
Linköpingsvägen, se Figur 6 nedan. Våtmarken anlades av Norrköpings kommun 
2012 med syftet att bland annat minska transport av fosfor och kväve till Motala 
ström, samt fungera som en barriär mot eventuella föroreningar från 
Herrebrodeponin till vattentäkten Glan. Sedan våtmarken anlades har ytor i dess 
avrinningsområdet hårdgjorts, bland annat verksamhetsområdet Klinga 4. En 
utredning om våtmarkens kapacitet och om eventuella åtgärder som behövs för att 
förbättra våtmarken har pågått parallellt med detta PM och har nu färdigställts. 

 
Figur 6. Herrebro våtmark i gult, med dess maximala utbredning i lila. Orange markerar området där 
grundvattenytan tros underskrida 1 meter på grund av dämning vid våtmarken. Bild hämtad från Miljöinvest 
AB, Miljökonsekvensbeskrivning, våtmark-Herrebro. 
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3.5 Geologi, geoteknik och hydrologi  

3.5.1  Geologi 
Sweco har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett PM geoteknik1 och 
MUR geoteknik, markteknisk undersökningsrapport som ett underlag för 
planarbetet2. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 2, utgörs den ytliga jorden inom 
undersökningsområdet av glacial lera (gult), postglacial silt (ljusgult i norr), 
postglacial lera (ljusgult i söder), postglacial finsand (orange), sandig morän 
(blått) och berg i dagen (rött). 
 
Vid undersökningsområdet för planerad dagvattendamm norr om planområdet 
visar SGU:s kartering kärrtorv (ljusbrunt). 

 
Figur 7. Jordsartskarta från SGU:s WMS-tjänst med markerat utredningsområdet i svart och undersökta 
områden för dagvattendammar i rött. 

  

 
1 Sweco, Klinga etapp 5. PM geoteknik, 2021-12-08, version 2, Reviderad 2022-07-07. 
2 Sweco, Klinga etapp 5. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, 2021-12-08, version 2, 
Reviderad 2022-07-07. 



  13 (40) 

Planområdet har översiktligt delats in sju områden baserat på geologiska kartor, 
terrängmodell och utförda undersökningar. Indelningen redovisas på planritning i 
Figur 8 nedan. Gränserna mellan typområdena måste utredas vidare med utökade 
undersökningar i senare projekteringsskeden. 
 
Område sju har nyttjats som verksamhetsområde och delar av området är idag 
uppfyllt. Fyllningsmassornas sammansättning och egenskaper är okänd. 
 

 
Figur 8. Översiktlig områdesindelning av utredningsområdet.  
Källa: Sweco, PM GEO, del av ritning G-10.1-002, daterad 2021-12-08 rev B 

Område 1 – Fast mark eller liten lösjordsmäktighet  
 
Område 1 utgör den större höglänta delen av området, med marknivåer mellan ca 
+51 och +65. Marken utgörs av fast mark av morän eller berg, ställvis blockrika 
ytor alternativt ytliga lager av lösare jordar som sand, silt och/eller lera med liten 
mäktighet. Kompletterande undersökningar i alternativa väglinjeförslag längs del 
av norra kanten av planområdet, med marknivåer mellan ca +33 och +44, visar att 
jorden även där utgörs av fast mark. Vid väglinjens början i nordväst där 
terrängen är relativt låg utgörs jordprofilen av ca 1 m lera av fast 
torrskorpekaraktär på ca 0,5 m fast lagrad silt, följt av sandig morän på berg. I 
övriga punkter där terrängen stiger utgörs jorden direkt under matjorden av siltig 
och sandig morän på berg. Berg i dagen förekommer längs sträckan och bergfritt 
djup i undersökningspunkter varierar mellan ca 0,5 och 5 m. 
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Område 2 – Lerområde i nordväst  
 
Markytans nivå varierar mellan ca +49 och +51. Under ett övre orv/mulljordslager 
utgörs jordprofilen av siltig och sandig lera till djup mellan ca 3 och 6 m under 
befintlig markyta. Lerans övre ca 3 m är av fast torrskorpekaraktär och den lösare 
lerans mäktighet varierar således från 0 till ca 3 m.  
 
Den djupare lösare leran har låg till mycket låg odränerad skjuvhållfasthet om ca 
20 kPa under torrskorpan, som avtar till ca 13 kPa mot djupet. Lerans vattenkvot 
har uppmätts till 29-62% och konflytgräns till 29-64%. Under lera följer ca 1 – 7 
m medelfast till mycket fast lagrad friktionsjord på berg. 
 
Område 3 – Lerområde i nordöst 
 
Kompletterande undersökningar inom Borg 17:17 visar att område 3 utökas norrut 
och inkluderar det plana området i södra delen av fastigheten.   
 
Markytans nivå varierar mellan ca +35 och +45. Jordprofilen utgörs av ca 5 - 8 m 
något siltig varvig lera. Lerans övre ca 2 m är av fast torrskorpekaraktär. Den 
lösare leran har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet som med konförsök 
uppmätts till ca 12 kPa och utvärderats från CPT-sondering till ca 19 kPa. Lerans 
vattenkvot har uppmätts till 68-82% och konflytgräns till 60-73%.  
 
Den lösare leran är något överkonsoliderad den övre metern närmast torrskorpan, 
men är därunder normalkonsoliderad med uppmätt förkonsolideringsspänning om 
60 - 67 kPa.  
 
Utrymmet mellan förkonsolideringstryck och rådande effektivspänning är ca 11 – 
13 kPa. Med 80% utnyttjandegrad av förkonsolideringsspänningen finns således 
inget belastningsutrymme, utan ett sättningsförlopp med både konsoliderings- och 
krypsättningar kan förutsättas även vid små belastningar.  
 
Inom utökningen av område 3 inom Borg 17:17 är leran överkonsoliderad 
djupare, till ca 5,5 m under markytan. Förkonsolideringsspänningen är 60-79 kPa 
och skillnaden mellan förkonsolideringsspänning och rådande effektivspänning ca 
15 – 30 kPa.  
Kompressionsmodulen ML är dock betydligt lägre, vilket medför att beräknade 
sättningar blir av liknande storleksordning som tidigare beräkning inom område 3.  
 
Under leran följer mycket löst till medelfast lagrad friktionsjord till djup ca 16 m 
under befintlig markyta, följt av mycket fast friktionsjord till obestämt djup på 
berg. 
 
Område 4 – Lerområde i högre terräng i sydöst  
 
Markytans nivå varierar mellan ca +45 och +51. Jordprofilen utgörs av ca 2 – 3 m 
siltig varvig lera som i huvudsak är av fast torrskorpekaraktär. I mitten av området 
har ca 1 m lösare lera påträffats under torrskorpan. Lerans vattenkvot har 
uppmätts till 25-57% och konflytgräns till 24-64%. Under lera följer löst till fast 
lagrad friktionsjord av silt och sand till djup som varierar mellan ca 3 och 8 m 
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under befintlig markyta. Under följer mycket fast friktionsjord på berg. 
Slagsonderingar har stoppat mot förmodat berg vid djup mellan ca 3 och 17 m, 
motsvarande nivåer mellan ca +33 och +48. 
 
Område 5 – Lerområde i lägre terräng i söder 
 
Markytans nivå varierar mellan ca +46 och +48. Jordprofilen utgörs av ca 3 – 7 m 
något siltig och ställvis finsandig lera. I nordvästra änden av delområdet har leran 
en väl utvecklad torrskorpa till ca 3 m under markytan och den lösare lerans 
mäktighet är ca 1 m. Mot sydöst avtar torrskorpans mäktighet och den lösa lerans 
mäktighet ökar. I sydöstra änden av delområdet är endast ca 0,5 m av fastare 
torrskorpekaraktär följt av ca 6,5 m mycket lös lera.  
 
Den lösare leran har extremt låg till mycket låg odränerad skjuvhållfasthet som 
varierar från ca 7 kPa till ca 15 kPa. Lerans vattenkvot har uppmätts till 58-83% 
och konflytgräns till 52- 67%.  
 
Under torrskorpan är leran normalkonsoliderad med uppmätt 
förkonsolideringsspänning om 31 – 51 kPa. Utrymmet mellan 
förkonsolideringstryck och rådande effektivspänning är ca 3 - 8 kPa. Med 80% 
utnyttjandegrad av förkonsolideringsspänningen finns således inget 
belastningsutrymme, utan ett sättningsförlopp med både konsoliderings- och 
krypsättningar kan förutsättas även vid små belastningar.  
 
Under lera följer löst till fast lagrad friktionsjord på berg. Slagsonderingar har 
stoppat mot mycket fast friktionsjord, block eller berg vid nivåer mellan +38 och 
+42, motsvarande ca 5 – 8 m under befintlig markyta. 
 
Utförda sticksonderingar i planerat läge för dagvattendamm visar att 
lermäktigheten där varierar mellan ca 7 – 9 m. Ingen tydlig fastare torrskorpa eller 
lösa torvlager närmast markytan har kunnat identifieras med manuell sondering. 
 
Område 6 – Sydöst (punkt 13) 
 
Markytans nivå är omkring +47. Jordprofilen utgörs av 2 – 3 m varvig siltig och 
finsandig lera. Lerans övre 1 – 2 m är av fastare torrskorpekaraktär. Den lösare 
leran har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet om ca 15 kPa. Lerans vattenkvot 
har uppmätts till 21-50% och konflytgräns till 23-56%.  
 
Under lera följer mycket lös till medelfast friktionsjord till ca 12 m under befintlig 
markyta. Eventuellt utgörs en del av detta lager, mellan ca 6-4 m djup, av lera av 
fastare karaktär. Under följer mycket fast friktionsjord där stopp med 
slagsondering mot block eller berg erhållits vid ca 12 m djup, motsvarande nivå ca 
+35. 
 
 
Område 7 – Norr 
 
Område 7 utgör övergången mellan fastmark och det flackare området med 
djupare lös  
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lera som planområdet gränsar mot. Jorden utgörs av relativ fast lera och silt, i 
huvudsak torrskorpa, som följs av fast morän eller finkornig friktionsjord på fast 
morän på berg. I utförda punkter är lermäktigheten ca 1,5 – 3,5 m, men bedöms 
kunna öka något mot områdets lägsta ytterkanter. 
 
Dagvattendamm norr om planområdet 
 
Jordprofilen utgörs av 10 – 16 m lera, där de övre ca 1 – 1,5 m är torrskorpefast. 
Leran är gyttjig och i enstaka prover något sulfidhaltig ner till ca 3 m under 
markytan. Leran har mycket låg odränerad skjuvhållfasthet mellan ca 7 – 15 kPa. 
Vattenkvot har uppmätts till 65-93% och konflytgräns till 77-85%.  
 
Under lera följer lös till medelfast friktionsjord till djup mellan ca 14 – 23 m 
under befintlig markyta där fastare jord, sannolikt morän, tar vid. 
 

3.5.2  Hydrogeologi 
Sweco har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett PM hydrogeologi 
som en ett underlag för planarbetet3. 
 
Utifrån utförda undersökningar har en konceptuell hydrogeologisk modell tagits 
fram, vilken ger en översiktlig förklaring av grundvattenförhållanden i området. 
Grundvatten förekommer huvudsakligen i friktionsjord, där ett större, 
sammanhängande grundvattenmagasin eller mer troligt flera mindre, 
osammanhängande magasin förekommer i såväl öppna som slutna förhållanden. 
 
I större delen av området förekommer fastmarksområden med morän och berg i 
dagen, som bedöms utgöra infiltrationsområden för magasinen. I de mer låglänta 
delarna av området, där geotekniska undersökningar har utförts, förekommer 
slutna magasinsförhållanden där lera överlagrar friktionsjorden.  
 
Uppmätta nivåer från grundvattenrör visar att det/de slutna magasinens trycknivå 
är beläget strax under markytan och möjligen även över markytan (artesiskt) där 
lermäktigheten är som störst. Se grundvattenrörens placering i Figur 9 nedan. 
 
 

 
3 Sweco, 2022c. PM hydrogeologi. Klinga etapp 5. Version 3. 2022-02-04.  
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Figur 9. Grundvattenrör som installerats inom detta uppdrag. De uppmätta grundvattennivåerna redovisas 
för mättillfället 2021-11-17. Sweco, 2022b. 

Grundvattenbildning till området sker i fastmarksdelarna av 
undersökningsområdet, varför exploatering av området bedöms kunna påverka 
grundvattennivåer i området genom minskad grundvattenbildning. Detta kan 
eventuellt hanteras via infiltrationsanläggningar av dagvatten inom 
fastmarksområdet.  
 
De höga grundvattennivåerna kan innebära risk för bottenupptryckning vid 
schaktning, vilket måste tas i beaktande vid grundläggning av eventuella 
byggnader.  
 
Risker till följd av minskad grundvattenbildning omfattar påverkan på brunnar 
samt risk för sättningar. Brunnar i området bedöms inte riskera påverkas då 
samtliga är borrade i berg enligt SGU, och minskad grundvattenbildning främst 
sker i jordlager.  
 
Risk för sättningar av befintliga byggnader bör utredas om sänkta 
grundvattennivåer observeras till följd av minskad grundvattenbildning eller aktiv 
avsänkning. Fortsatta nivåmätningar i av grundvattenrör rekommenderas för att få 
en bättre uppfattning om naturliga variationer av grundvattennivån. Längre 
mätserier från närbelägna grundvattenrör från tidigare etapper visar att artesiska 
grundvattennivåer kan förekomma i de slutna magasinen 
 
Tabell 2 nedan sammanfattar grundvattenrören satta inom detta uppdrag. 
Grundvattennivån redovisas för mätningstillfället ca tre månader efter installation, 
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då grundvattennivån antas ha stabiliserat sig. Detta gäller inte för det senare 
installerade röret GW22S004, vars nivåer kan vara påverkade av 
installationstillfället. 
 

Tabell 2. Sammanfattning av GV-rör satta inom detta uppdrag. Samtliga plusnivåer redovisas i 
RH2000. Blå värden indikerar artesiska nivåer 

 
 
De uppmätta grundvattennivåerna ligger mellan 0,0-0,9 meter under markytan, 
vilket innebär att trycknivån ligger i höjd med leran. Artesiskt vatten har med liten 
marginal uppmätts i rör GW21S008 och det är inte osannolikt att det förekommer 
under andra delar av året.  
 
Grundvattenrören har mätts 5 gånger under perioden november 2021-februari 
2022. Uppmätta nivåer i grundvattenrören visar på relativt liten variation över 
mätperioden bortsett från GW21S002 men större variationer över året och mellan 
olika år är möjligt och troligt. Magasinet där rör GW21S002 är satt är troligen litet 
och relativt isolerat, då grundvattennivån förändras mycket under kort tid. 
Nivåerna för rör GW21S012 och GW21S018 följer varandra mycket noga, vilket 
talar för att de är satta i samma magasin, eller olika magasin med god hydraulisk 
kontakt. Fortsatt mätning av grundvattennivån rekommenderas för att bättre kunna 
beskriva den naturliga variationen i området. 
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Konceptuell modell 
 
Grundvatten i området förekommer i huvudsak i friktionsjord inom området. 
Friktionsjorden utgörs av grova jordar, möjligen samma morän som enligt SGU:s 
jordartskarta återfinns på höjdområdena inom området. Inom delar av området – 
de delar som har undersökts i samband med den geotekniska undersökningen – 
förekommer lera i markytan. Leran utgörs av ett övre lager torrskorpa, vilket 
indikerar att grundvattennivån generellt ligger under markytan (ej artesiska 
förhållanden) under större delen av året. Där lera överlagrar friktionsjord 
förekommer slutna magasinsförhållanden, där leran som ligger ovan 
friktionsjorden agerar som ett lock för grundvattnet och förhindrar att grundvatten 
når markytan. I de punkter där grundvattenrör har satts har trycknivån uppmätts i 
leran, enstaka meter under markytan (ca 0,0 – 3 m). Lerans mäktighet varierar 
mellan ca 3-5 m, där de mäktigaste lerlagren har observerats i den södra delen av 
undersökningsområdet samt i punkt 21S007. En trolig bedömning är att 
friktionsjorden som utgör grundvattenmagasin ligger i markytan i höjdområdena 
(sandig morän, enligt SGU) och således står i hydraulisk kontakt med de slutna 
magasinen. Inom området finns således grundvattenmagasin som har både öppna 
och slutna förhållanden i olika delar av magasinet. Givet placeringarna av 
sonderingspunkterna och grundvattenrören saknas uppgifter om 
grundvattenförekomster i moränen i höjdområdena, men en bedömning är att 
grundvatten förekommer i mindre utsträckning i de tunna moränlagrena. Detta 
eftersom vattnet rinner mot lägre nivå.  
 
Mätningar i grundvattenrören från detta uppdrag samt från tidigare geotekniska 
utredningar visar att grundvattennivån inom området ligger mellan +46 m och +49 
m, med lägre nivåer på +34 m i områdets norra del. Något tydligt samband mellan 
grundvattennivå och topografi eller placering går ej att se. Tolkad gradient är 
därmed svår att utröna: högre nivåer tycks förekomma mot mitten av området, 
utifrån den högsta uppmätta nivån i rör GW21S006. Från detta rör faller 
grundvattennivån mot alla andra grundvattenrör, vilket talar för att 
undersökningsområdets centrala höjdpartier utgör ett infiltrationsområde för 
omkringliggande slutna magasin. Alla grundvattenrör visar på slutna förhållanden, 
vilket innebär att högre grundvattennivåer är möjliga i infiltrationsområdena. I 
och med den kuperade bergytan kan det även förekomma mindre, lokala 
gradienter riktade från infiltrationsområdena, mot magasinens 
utströmningsområden.  
 
Från tidigare undersökningar finns uppgifter om grundvattennivåer på +23 m strax 
norr om undersökningsområdet. Dessa rör har uppmätta nivåer som är lägre än de 
nivåer som uppmätts i de nya grundvattenrören, vilket kan tala för att de är 
placerade i ett separat magasin. Utifrån SGU:s jorddjupskarta (Figur 3) utgörs den 
norra delen av undersökningsområdet av ett område med mycket tunna jordlager, 
vilket troligen kan innebära en grundvattendelare. Den uppmätta 
grundvattennivån i GW22S004 tyder på en gradient riktad norrut från området, 
vilket indikerar att de centrala delarna av utredningsområdet är 
infiltrationsområde. Ytterligare grundvattendelare skulle kunna förekomma på 
många platser inom undersökningsområdet på grund av den kuperade bergytan.  
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I Figur 10 nedan redovisas en översiktlig tolkning av möjliga grundvattendelare 
utifrån topografi och jorddjup. Markens egenskaper vid grundvattenrören enligt 
den geotekniska undersökningen, inklusive uppmätta grundvattennivåer, redovisas 
i profilerna längs sonderingspunkterna inom området i Figur 10. Lera med ett övre 
lager av torrskorpa har tolkats mellan markytan (MY) och underkant (UK) lera. 
Under UK lera har friktionsjord tolkats, ovan bergytan. Mäktigheten av jordlager 
samt grundvattennivåer är interpolerade mellan punkterna och stämmer således 
inte nödvändigtvis överens med verkligheten. Grundvattennivån från 
grundvattenrören GW21S002 samt GW21S006 i profil ”02-06” i Figur 10 kan ses 
falla mot nordväst.  
 
En samlad bedömning från grundvattennivåer, jorddjup och geotekniska 
undersökningar är att detta område utgör ett slutet grundvattenmagasin som i 
huvudsak fylls på från moränområdet öster om GW21S006. Gradienten är riktad 
mot nordväst, men grundvattenmagasinets utbredning är troligen begränsat åt 
norr, varför grundvattenströmningen bedöms ske mot väster. Grundvattennivån i 
rör GW21S006 ligger strax under markytan, och det förekommer sannolikt 
artesiska nivåer även i detta rör under delar av året. Från övriga profiler går det att 
utläsa att liknande slutna magasin förekommer längsmed sonderingspunkternas 
placering, med liknande grundvattenbildning som härrör från moränområden.  
 
Grundvattenmagasinen bedöms vara åtskilda av berg, men det är också möjligt att 
de står i kontakt med varandra. Området inom och även utanför 
undersökningsområdet utgörs av flera mindre höjdområden med morän och berg i 
dagen, samt lägre belägna områden med lera och höga grundvattennivåer. Den 
stora variationen i topografi och bergnivå tyder på att det förekommer flera 
grundvattenmagasin med begränsad utsträckning i området, vilka fylls på av 
infiltrationsområden i höjdområden. Grundvattenmagasinen kan därmed antas 
vara små och svara snabbt på förändringar i nederbörd, evapotranspiration etc. 
Variationerna över året kan därmed antas vara relativt stora 
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Figur 10. Figur 9. Profiler av tolkade jord- och grundvattenförhållanden längsmed sonderingspunkterna. 
Kartan visar tolkade grundvattendelare utifrån jorddjup och topografi. Blå streckad linje visar 
grundvattennivå, gul linje visar underkant lera, röd linje visar bergyta och svart linje visar marknivå. 
Samtliga linjer är interpolerade mellan sonderingspunkterna/ grundvattenrören. Grundvattennivåer är från 
mättillfälle 2021 -11 -17. Bakgrundskarta är SGU:s jorddjupskarta (SGUb, 2021) 

De geotekniska undersökningarna visar att markytan i området som har sonderats 
utgörs av lera med torrskorpa de översta metrarna, följt av lösare lera. Lerans 
mäktighet är ca 3- 5 m, och stundtals uppåt 7-8 m. Under leran förekommer en 
grövre friktionsjord, vilken utgör det huvudsakliga vattenförande lagret. Det undre 
magasinet är slutet under mäktiga lerlager, genom vilket grundvattenbildning 
generellt är låg. Den huvudsakliga påfyllnaden till det undre magasinet sker i de 
högre belägna områdena där friktionsjordar ligger i markytan, i norr och i mitten 
av undersökningsområdet. Detta speglas i en grundvattengradient som är riktad åt 
flera håll inom området, troligtvis till flera mindre, åtskilda magasin. 
 
Utifrån planerad markanvändning enligt dispositionsskissen kommer området att 
exploateras genom anläggande av byggnader (industrier), gata och grönytor. Ytor 
för dagvattenhantering ingår också i detaljplanen. Att hårdgöra delar av området 
bedöms kunna orsaka påverkan på grundvattenbildningen, och i förlängningen 
grundvattennivåerna inom området. Eftersom stora delar av bedömt 
infiltrationsområde planeras exploateras som industrimark kan den totala 
grundvattenbildningen till omkringliggande magasin minskas. Detta kan i sin tur 
leda till sänkta grundvattennivåer.  
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Det finns ytterligare ytor utanför undersökningsområdet som också tolkas som 
infiltrationsområden, vilket kan förmildra effekten av minskad 
grundvattenbildning. Vilken möjlighet dessa ytterligare infiltrationsområden har 
att bidra med grundvatten inom undersökningsområdet beror i stor utsträckning på 
hur sammankopplade grundvattenmagasinen är. Av denna anledning bedöms det 
mer isolerade grundvattenmagasinet som är beläget vid sonderingspunkterna 
21S002-21S006 ha störst risk för att påverkas av minskad infiltration, då övriga 
magasin står i närmare kontakt till infiltrationsområden utanför 
undersökningsområdet.  
 
Negativa effekter av minskad grundvattenbildning, och påföljande sänkta 
grundvattennivåer, omfattar en förändrad – och ibland försämrad – funktion hos 
brunnar, samt risk för sättningar då grundvattnets tryck minskar i ovanliggande, 
sättningsbenägna jordar. Brunnar som är grävda med uttag i jordlager kan 
påverkas av försämrad uttagskapacitet då sänkta grundvattennivåer innebär att det 
finns en mindre mängd tillgängligt vatten för uttag. Det finns även risk för att 
grundvattenkvaliteten förändras (inte nödvändigtvis försämras) då sänkta 
grundvattennivåer kan medföra förändrade strömningar av grundvatten, där vatten 
från andra infiltrationsområden för med sig en annan grundvattenkemi än tidigare.  
 
Tillgänglig information från SGU:s Brunnsarkiv antyder att grundvattentillgången 
i jordlager redan i dagsläget är begränsad, och att samtliga brunnar är bergborrade. 
Eftersom brunnarna inhämtar dricksvatten från sprickor i berggrunden bedöms 
inte minskad grundvattenbildning i jordlager utgöra en stor risk för påverkan på 
omgivningen. Minskad grundvattenbildning i jordlager bidrar visserligen i viss 
mån till grundvattenbildning i berggrund, men påverkan är inte begränsad till ett 
avgränsat område, som vid grundvattenbildning till ett jordmagasin. Därtill 
bedöms den eventuella minskning av grundvattenbildning som hårdgörande av det 
aktuella området innebär endast ge en liten – om någon – sänkning av 
grundvattenytan, vilket är av mindre vikt i en bergborrad brunn med stort 
totaldjup och stor mängd tillgängligt vatten från berggrunden.  
 
Om den planerade byggnationen skulle byggas med källare, eller av någon annan 
anledning bedöms kräva en grundläggning där marken schaktas ut, bör hänsyn tas 
till risken för bottenupptryckning i de låglänta delarna där marken utgörs av lera. 
De uppmätta grundvattennivåerna ligger generellt några meter under markytan 
och grundvattenmagasinet ligger under lera på dessa platser. Lerans mäktighet är 
generellt måttlig och schaktning under eller nära grundvattennivån kan utgöra risk 
för relativt grunda schakter, varför risken för bottenupptryckning bör utredas i 
närmare detalj om det skulle vara relevant.  
 
För att undvika bottenupptryckning kan grundvattenbortledning från undre 
magasin bli aktuellt, vilket generellt utgör tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Även annan grundvattensänkning eller grundvattenbortledning är generellt 
tillståndspliktigt. Möjliga artesiska förhållanden och tät lera med flera meters 
mäktighet medför att markens övre skikt är tämligen tät och ogenomsläpplig i de 
lägre belägna delarna som ligger mellan fastmarksområdena. I kombination med 
grundvattennivåer som generellt ligger ytligt lämpar sig de låglänta områdena 
sämre för infiltration av dagvatten än de högre belägna fastmarksområdena, där 
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grundvattenytan antas ligga längre under markytan. Detta bör undersökas i 
närmare detalj vid projektering av dagvattenlösningar inom området. 
 
Den faktiska påverkan av planen kommer inte vara klar förrän utformningen på 
framtida byggnation är klarlagd. Att hårdgöra ytor som idag är 
infiltrationsområden kan medföra minskad infiltration och därmed lägre 
grundvattennivåer, vilket bör tas i beaktande vid utformning av 
dagvattenhantering. Om möjligt kan med fördel infiltrationsytor för dagvatten 
anläggas inom området med moränjordar för att kunna bibehålla 
grundvattenbildning inom området.  
 
Högt belägna grundvattennivåer har uppmätts inom delar av området – detta kan 
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 om 
det skulle vara aktuellt. De flesta åtgärder där grundvatten påverkas är 
tillståndspliktiga enligt miljöbalken (MB), kapitel 11 – Vattenverksamhet. Det 
finns dock en så kallad ”undantagsregel” som gäller vattenverksamheter där det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas (MB 11:12), vilket 
kan vara aktuellt att åberopa vid grundvattenbortledning förutsatt att inga 
skyddsobjekt bedöms påverkas. Ett eventuellt åberopande av undantagsregeln 
kräver dock en gedigen undersökning av påverkan från grundvattenbortledning på 
närbelägna skyddsobjekt (till exempel brunnar, byggnader/infrastruktur i 
sättningskänslig jord och grundvattenberoende naturobjekt).  
 
Fortsatta grundvattennivåmätningar rekommenderas för att kunna skapa en bättre 
bild av grundvattennivån och dess naturliga variation i området. Mätningar i 
befintliga grundvattenrör kan med fördel utföras en gång i månaden fram till att 
åtminstone ett års grundvattennivåer finns att tillgå. 
 

3.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer  

Beskrivning av miljökvalitetsnormer och recipientens känslighet, både yt- och 
eventuellt grundvatten. Ange för vilka ämnen och i vilken omfattning det 
föreligger reningsbehov, jämför med recipientens förutsättningar. Beskriv hur de 
föroreningar som dagvattnet kan ge upphov till kan förhindras/minskas. Beskriv 
vilka delar av dagvattenflödet som behöver renas och om flöden med olika 
reningsbehov på något sätt kan separeras och hanteras utifrån sina behov.  
 
Recipient och MKN 
 
Utredningsområdet avvattnas idag åt tre olika håll. Recipienten för den del av 
området som avvattnas norrut är Motala ström. Innan vattnet når strömmen 
passeras Herrebro våtmark, och Herrebro invallningsföretag.  
 
Den sydvästra delen av området rinner åt recipienten Ålbäcken och den östra 
delen åt recipienten Ensjön. Vattenförekomsternas nuvarande status och 
miljökvalitetsnorm sammanfattas i Tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Sammanfattning över berörda vattenförekomster och statusbedömningar. Källa: Viss.se 

 
 
Motala ströms miljökvalitetsnorm är god ekologisk potential. Vid bedömning av 
ekologisk potential ställs lägre krav på växt- och djurlivet än vid bedömning av 
ekologisk status. Idag är statusen otillfredsställande på grund av 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Strömmen är starkt påverkad av mänsklig 
aktivitet vilket exempelvis kan påverka möjligheten för djur och växter att röra sig 
upp- och nedströms längs vattendraget. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och 
SFÄ klassas med god status. 
 
Påverkanskällor till statusen är bland annat förorenande områden, industri, 
förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar, förändring av 
hydrologisk regim, urban markanvändning.  
 
Förutom kvicksilver och PBDE som överskrids i alla vattendrag i Sverige, så 
överskrids halten PFOS i Motala ström. Den kemiska statusen uppnår således ej 
god.  
 
Ensjön har bland annat problem med övergödning och kvalitetsfaktorn 
näringsämnen klassas med måttlig status. Betydande påverkanskällor är enligt 
viss: Förorenade områden, urban markanvändning, jordbruk enskilda avlopp, 
atmosfärisk deposition, förändring av morfologisk tillstånd för jordbruket.  
 
Inom eller i direkt närhet till planområdet finns inte någon grundvattenförekomst. 
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3.7 PM fauna och grönstråk 

Tyréns har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett PM fauna och 
grönstråk som ett underlag för planarbetet4. 
 
Som Djur behöver kunna röra sig i landskapet för att fungera. Det kan vara 
dagliga rörelser mellan viloplatser och platser för födosök, men det kan också 
vara årstidsrörelser för till exempel fortplantning eller längre rörelsemönster för 
spridning. Spridning kan innebära att individer söker sig nya revir eller växter 
som sprids till nya växtplatser. Sammantaget är dessa rörelser och spridningsvägar 
centrala för att upprätthålla de ekologiska funktionerna i landskapet. Aktuellt 
planområde innebär en omfattande exploatering av ett naturområde, vilket innebär 
att djurs rörelsemönster förhindras och skärs av. För att landskapet fortsatt ska 
fungera för de djur som lever i området behöver planområdet utformas så att det 
blir genomsläppligt. 
 
För att skapa en genomsläpplighet har planområdet analyserats med avseende på 
möjliga rörelsestråk utifrån den exploatering som planeras. Analysen har utgått 
från att möjliggöra passage åt både norr, söder och öster och koppla vidare till 
befintliga skogsområden i närheten av planområdet. I Figur 11visas möjliga 
rörelsestråk. 
 

 
Figur 11. Befintligt grönstråk (a) i tidigare exploatering, föreslagna grönstråk i aktuell planering (b-g) och 
framtida grönstråk (h-k). 

 
4 Tyréns, 2022x. PM Fauna och grönstråk tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg17:6 
(östra delen) med närområde inom Borg i Norrköpings kommun. 2022-04-28. 
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De gröna stråken är kopplade till aktuell detaljplan, medan de orangea är stråk 
som behöver avsättas i planering av kommande verksamhetsområden. Vitt stråk 
(a) är ett redan existerande grönstråk anlagt vid tidigare detaljplaneläggning. 
 
Stråk b och c kopplar ihop med stråk d och vidare i e. Stråk d passerar planerad 
väg, vilket minskar grönstråkets funktion, men med rätt utformning kan stråket 
ändå få en acceptabel funktion. Även stråk f passerar över vägen och samma sak 
gäller för detta stråk. Stråk f kopplar vidare ihop med stråk g.  
 
Vid framtida exploatering behöver grönstråken i aktuell detaljplan kopplas ihop 
med ytterligare grönstråk. Stråk f och g behöver en koppling i stråk h. Stråk f 
behöver även en koppling i stråk i och j för att säkerställa öst-västliga rörelser i 
norra delen. Stråk k behövs för att säkerställa kopplingar i väst – östlig riktning i 
södra delen i gränsen mellan framtida verksamhetsområde och öppen mark. Det är 
viktigt att stråken inte blir för smala, det gäller exempelvis stråk h, j och g vid 
kommande exploatering.  
 
Det finns inget exakt mått att luta sig mot när det gäller stråkens bredd. När man 
bygger ekodukter över vägar och järnvägar brukar man utgå från minst 30 meter. 
Men eftersom dessa stråk är mycket längre än en ekodukt är behöver de också 
vara bredare för att uppnå sin funktion. Ett riktmärke kan vara uppåt 80 – 100 
meters bredd. De flesta av föreslagna grönstråk utgår från att befintlig natur 
bevaras, men i några fall kan en gestaltning och komplettering behövas för att 
upprätthålla funktionen. Det kan till exempel handla om planteringar och 
släntutformning eller skärmar mot belysning eller buller. En viktig fråga för att 
upprätthålla stråkens funktion är utformning och placering av belysning i 
planområdet. Belysning påverkar många arter negativt. Grönstråken bör därför 
vara helt fria från belysning och spill-ljus från exploaterade delar bör skärmas av 
och riktas in mot bebyggelsen. 

3.8 Trafik 

I takt med utbyggnation av området blir korsningen med Skalles väg alltmer 
belastad. När etableringen av Klinga 5 är fullt utbyggt bedöms befintliga 
verksamheter få svårigheter med trafikförsörjning via befintlig korsning5. 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. 

- Teckna avsiktsförklaring med Trafikverket gällande ombyggnad av 
korsningen Skalles väg/Linköpingsvägen. Detta sker efter samråd 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 

 
5 Tyréns, 2022. PM Trafik – Klinga etapp 5. 2022-04-29 
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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 i framtiden expanderar bör behovet av en 
anslutande vägförbindelse till Gamla Övägen utredas, se Figur 12. 
 

 
Figur 12. Blå pilar visar en schematisk beskrivning för framtida vägförbindelse till utvecklingsområdet för 
verksamhetsmark i översiktsplanen. Skrafferat område är utpekat som verksamhetsmark i översiktsplanen för 
staden 2017. Karta: Norrköpings kommun. 

För att tydliggöra planeringsförutsättningar gällande trafikförsörjning till Klinga 
verksamhetsområde på kort och lång sikt har förutsättningar och möjliga åtgärder 
sammanställs i ett PM6. 
 
Parkering 
All parkering och varumottagning inom planområdet ska anordnas inom 
kvartersmark. ”Riktlinjer för parkering i Norrköpings kommun” ska följas 
gällande anläggning och utformning av parkering för bilar och cyklar. De slutliga 
parkeringsbehoven fastställs i bygglovsskedet. 

  

 
6 Norrköpings kommun, 2022. PM Beredskap för trafikförsörjning till Klinga verksamhetsområde 
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3.9 Styrande dokument  

Följande dokument har varit styrande i förprojekteringen: 

 VGU (Krav för vägar och gators utformning) 

 Norrköpings kommun tekniska handbok på kommunens hemsida 

 Svenskt Vatten Publikation P110  

 Svenskt Vatten Publikation P104 Nederbördsdata vid dimensionering och 
analys av avloppssystem 

 I Norrköping kommuns ”Riktlinje för hållbar dagvattenhantering” (2019) 
 

3.10 Dimensioneringsförutsättningar 

Gata: 

 Huvudväg 60 km/h (lokal sänkning till 40km/h vid viltpassage) 
 

Vatten: 

 10 mm regn ska omhändertas lokalt på kvartersmark enligt Norrköpings 
riktlinjer för dagvatten. 

 Dimensionering av kommunala dagvattenanläggningar utförs med 
återkomsttid 20-års regn. 

 Dimensionering av VA-ledningar utförs enligt P110 Svenskt vatten. 
 

3.11 Avgränsningar  

I denna förprojektering har inte dimensionering av överbyggnader på gator 
utförts.  
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4. Resultat 
4.1 Allmänt  
Följande Huvudgata och gc-väg ingår i förprojekteringen.  
 

 
Figur 13, huvudgata, anslutning mot Klinga etapp 4 respektive GC-väg 

HUVUDGATA 
Huvudgatan ansluter till befintlig gata i exploateringsområdet Klinga Etapp 4. 
Från anslutningspunkten anpassas vägens planläge efter en projekterad slänt på  
fastigheten Norrköping Borg 17:17, norr om gatan, samt ett område med 
naturvärden söder om gatan.  
 
Längre upp i området anpassas gatans läge till tilltänkta tomtmarker på vardera 
sidan om gatan samt till hur befintlig mark ser ut. Målet har varit att få en jämn 
balansering mellan schakt- och fyllnadsmassor där så är möjligt.   
Dimensionerande hastighet för Huvudgatan är 60 km/h i utformningsförslaget. 
Där gc-vägen ansluter till Huvudgatan planeras för en viltpassage. Förbi 
viltpassagen föreslås en hastighetssänkning till 40 km/h. En avsmalning av 
körbanan för att initiera hastighetssänkning behöver utredas vidare i nästa skede.  
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Valda horisontalradier för huvudgatan vid dimensionerande hastighet 60 km/h 
anges i VGU att de ska skevas. Skevning av gatan är något som behöver arbetas in 
i nästa skede. 
 
Förbi fastighet Norrköping Borg 17:17 (norr om Huvudgatan) har målsättningen 
varit att göra dikesbredden i sektionen så smal som möjligt och samtidigt inte 
skapa någon mark som lutar mot fastigheten. Vägens innerslänt läggs i lutning 1:2 
och det erfordras då en gc-räcke. 
 
Förbi slänt på fastigheten Hövändaren 1 krävs också ett gc-räcke då slänten är 
brantare än 1:2. 
 
GC-VÄG 
Gc-vägens planläge har styrts av att få så låg längslutning som möjligt samt att 
begränsa barriäreffekten för vilt.  
 
Där gc-vägen ansluter till huvudgatan är marken kuperad och går varierande både 
i skärning och i bank. Gc-vägen ansluter sedan till en befintlig grusad väg som går 
längsmed Herrebrotippens nordöstra kant.  
 
Standard på befintlig grusväg och eventuellt åtgärdsbehov för att uppnå 
Norrköpings kommuns standard behöver studeras vidare i nästa skede. 
Utgångspunkten i teknisk handbok är att Norrköpings cykelvägar ska beläggas 
med asfalt. 
 
I förslaget ligger gc-vägen med 5% längslutning vilket endast är godtagbart för 
gc-vägar med höjdskillnad på 1-2 m. Höjdskillnaden i detta fall är 12-13 m och 
största godtagbara lutning enligt VGU är 2%, vilket också är det största 
godtagbara lutning utan vilplan. Största godtagbara längslutning är 7% efter 
beställarens godkännande. Därav lades gc-vägen i 5% då det var fullt möjligt utan 
att skapa stor barriäreffekt.  
 
Skevning bör anpassas i kurvor då de ligger i kraftig längslutning. 
 
Gc-vägen ska ha möjlighet att fungera som alternativ räddningsväg till området. 
 

4.2 Höjdsättning  
Styrande för höjdsättningen av huvudgatan är den anslutande höjden på gatan i 
Klinga Etapp 4 samt den angränsande, projekterade slänten på fastigheten 
Norrköping Borg 17:17.  
 
Befintlig mark och massbalansering har varit andra styrande parametrar. Även 
släntutbredning och möjlig avvattning för att inte skapa onödigt långa och stora 
slänter samt möjliggöra en säker rinnväg för tillkommande dagvatten i vägdikena.  
 
Två lågpunkter på gatan har placerats på strategiska ställen för att möjliggöra 
vidare avvattning. En av de ligger vid den anslutande gc-vägen norrifrån. Den 
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andra lågpunkten är placerad strax öster om fastigheten Hövändaren 1, norr om 
huvudgatan. Där finns ett område avsett för dagvattenhantering. Vid båda 
lågpunkterna kan vattnet rinna vidare norrut till den tänkta dagvattendammen.  
 

4.3 Huvudgata, typsektion 
Med hänsyn till framkomlighet och framtida drift och underhåll av huvudgatan 
med tillhörande vägdiken blir körbanebredden 7,0 m med en vägren på 0,25 m på 
vardera sida. Detta överensstämmer med anslutande gata i Klinga Etapp 4.  
 
Utmed ena sidan av gatan placeras en 3,5 m bred gc-väg som skiljer från 
huvudgatan med en kantsten. Avvattning av gatan sker huvudsakligen genom 
öppna diken och dräneringssystem under gatan. Se figur 14.  
 
Mellan sektion 0/300-0/650 placeras ett svackdike. Avvattning av gatans terrass 
sker via dräneringsledningar som kopplas till en dagvattenledning för samma 
sträcka. En halvmeter bottenbredd erfordras i vägdiken för de sträckor dit 
dagvattenserviser ansluter. 
 
Dagvatten som rinner utmed kantstenen samlas upp via dagvattenbrunnar med 
gallerbetäckning. Dagvattnet leds via ledning till det djupare diket på södra sidan. 
Alternativt till en längsgående dagvattenledning för sträckan 0/300-0/650. 
 

 
Figur 14, del av ritning 101T0301 

Befintlig mark är kuperad och det skapas sträckor utan dike där gatan ligger i 
bank. Diken byggs därmed upp med en ”vall”, se ritning 101T0301 för att 
säkerställa dagvattnets rinnväg. Se figur 15. Fastighetsgränsen rekommenderas 
ligga två meter utanför släntkrönet på ”vallen” som en säkerhetsmarginal för att 
möjliggöra justeringar av gatan eller diket.  
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Figur 15, del av ritning 101T0301 

 
Det utrymme som skapas mellan vallens släntkrön och fastighetsgränsen justeras 
lämpligen när tomten anläggs genom att göra en flackare lutning upp mot 
tomtgränsen. Syftet är att förenkla behov av drift/skötsel som annars måste ske 
om ”vallen” blir kvar. 

4.4 GC-vägar, typsektion 
Gc-vägen blir 3,5 m bred och avvattnas via öppna diken. GC-vägen är tänkt att 
även fungera som alternativ räddningsväg till området. Körspår med typfordon Lu 
har utförts i detta skede, men behöver studeras mer i en detaljprojektering med 
avseende på eventuellt behov av breddökning.  
 
En genomgående dikesprofil har skapats för att leda dagvatten norrut till en tänkt 
dagvattendamm. 
 

 
Figur 16, del av ritning 101T0301 
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4.5 Belysning 
Belysning/Utformning 
I området finns det i dagsläget inte någon belysning. I samband med 
exploateringen av det nya området och sträckning av gata, gång-och cykelvägar 
utförs ny gatubelysning. Den nya gång-och cykelvägen samt körbana bygger 
vidare på det tidigare områdets utförande.  
 
Vid anslutningspunkten av den nya gatan, idag vändzon för Klinga etapp 4, 
kommer befintlig belysningsstolpe att behöva flyttas. 
  
Kraftförsörjning 
Nytt kablage förläggs inom hela området och kommer att matas ifrån ett nytt 
markskåp som placeras i E-område vid närmast anslutning till gång-och 
cykelvägen. Det nya markskåpet matas ifrån tidigare etapp beroende på längder 
och de nya förutsättningarna. 
 
Armaturer 
Teknisk information för belysning: 

 Belysning utförs med LED armaturer, typ koffertarmatur se figur 17. 
 Färgtemperatur 3000K 
 Färgåtergivning RA80 
 Konstantljusflöde, CLO 
 Nattsänkning för vägbelysning kl 22.00 ner på 50% , kl 05.00 upp till 

100%. Belysning för gång-och cykelväg förses med sensor och ska kunna 
anpassas beroende på användningen av gång- och cykelvägen. 

 Armaturer skall vara ZD4i-certifierad. 
 Armaturer för Gång-och cykelväg förbereds med Zhaga sockel och D4i 

don. 
 Belysningsklass M4 (enligt VGU) skall gälla för gata. 
 Belysningsklass P3 (enligt VGU) skall gälla för Gång-och cykelväg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Koffertarmatur LED, Evolume Fagerhult. 
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Stolpar 
Stolpe längs huvudgatan utgörs av en stolpe med enkel arm på 8 meters höjd, se 
figur 18. 
  
Vid separat gång-och cykelväg mellan trafikväg (skallesväg) och Linköpings 
vägen, placeras en enkel stolpbelysning på 5 meters höjd, se figur 19. 
 
 
  

   
  

 

  

   

   

    
Figur 18, stolpe med dubbelarm  Figur 19, enkel stolpbelysning 
 
  

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

Utrymme för underjordisk infrastruktur så som kablar och ledningar finns i 
huvudgata samt gång- och cykelvägar, principiellt redovisat i figur 20 och ritning 
101T0301. El, fiber, belysning mm förläggs i gång och cykelväg vid sidan av 
vägen och har ett tillgängligt utrymme på ca 3,5m i sektionen. 
 
Kommunala VA-ledningar förläggs i huvudgatan. Anslutningspunkt för vatten 
och spillvatten finns i början av huvudgata vid anslutning till Klinga etapp 4. 
Höjdsättning av ledningar ska utföras så att servisledningar kan korsa dikes-
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systemet och få erforderlig täckning och längslutning. Höjdsättningen av 
servisledningarna kommer vara den styrande faktorn till ledningsdjup och anspråk 
på utrymme i sektion.  
 
På delar av huvudgatan kan viss kvartersmark ej anslutas med självfall för 
spillvattnet. Där erfordras interna pumpstationer för att trycka spillvattnet upp till 
förbindelsepunkt i gatan. 
 
E-tomt för spillvattenpumpstation framgår enligt detaljplanen. 
 

 
Figur 20. Normalsektion med förläggning av nya ledningar, del av ritning 101T301. 
 

Idag finns ingen beslutad fastighetsindelning för området. Föreslagna principer 
bygger på att spillvattenledningarna för anslutande fastigheter längs huvudgatan 
kan ansluta till ett nytt spillvattennät som leds med självfall till E-område för 
pumpstation, se ritning R-51-1-001. 
 
Vid längdsektion ca 1/145m på huvudgatan finns en höjdrygg för gatan. Man bör 
undvika fastighetsindelning norr om denna punkt eftersom det skulle försvåra 
självfallsanslutning för spillvatten. Svårighet med självfallsanslutning norr om 
denna längdsektion gäller även dagvatten. 
 
En fastighetsindelning norr om denna punkt skulle teoretiskt innebära behov av 
ytterligare en kommunal pumpstation samt utökat ytanspråk för diken. 
 
Väljer man att ha egen fastighet norr om höjdryggen behöver man genomföra en 
kompletterande utredning gällande konsekvenser för Nodras delar såsom utökad 
anläggning, behov av ytterligare pumpstation samt tillkommande diken.  
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4.7 Dagvattenanläggning 
I och med att det är befintliga skogsområden som ska exploateras så kommer 
markanvändningen att förändras. Hårdgörningsgraden kommer att öka och det 
kommer bli en ökad mängd föroreningar från bland annat trafik och verksamheter. 
Planområdet ska inte förvärra dagens situation, med varken ökade flöden eller 
högre belastning av föroreningsämnen som eventuellt kan försvåra uppfyllandet 
av miljökvalitetsnormerna för respektive nedströms recipient. 
 
Föreslagen dagvattenhanteringen inom detaljplanen består till stor del av öppna 
dagvattenlösningar, så som diken och en öppen dagvattendamm, se figur 21.  
 

 
Figur21. Principskiss över dagvattenhantering i planområdet. Skiss återfinns i bilaga 1 i dagvattenutredning. 

 
Längsmed ny huvudgata sker främst en öppen avledning av dagvatten i både 
mindre och större diken. Det större dikessystemet utförs främst på sträcka inom 
området där även dagvatten från kvartersmark ansluts till diken. Täckning och 
vattengångar från anslutande servisledningar från kvartersmark påverkar 
höjdsättningen av diken. Dessa diken kommer att hantera både mindre och stora 
regn, samt fungerar som rinnvägar för extrema regn. Det större dikessystemet 
utförs på den sydvästra sidan av huvudgatan, och dagvattnet samlas upp i 
lågpunkt på gatusträckan innan det leds vidare i ny trumma under vägen. 
Dagvattnet leds via dikessystem vidare norrut längs med den nord östra 
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plangränsen upp mot planerade dagvattenanläggningar som ligger utanför 
detaljplanen.  
 
Dagvatten från de nordvästliga delarna av planområdet - från gator och gång- och 
cykelvägar kommer till stor del att ledas ner i ledningsnät och vidare ut i öppet 
dike på den sydöstra sidan av GC-vägen, som sedan faller norrut till tänkta 
områden för hantering av dagvattnet. Där ska dagvatten renas och fördröjas innan 
det leds vidare ut i recipienten, Herrebro våtmark.  
 
Vid gång- och cykelbanor norrut kommer vägen korsa befintliga diken, bland 
annat vid deponin. Där kommer det krävas nya trummor, och tillkommande 
dagvatten bör undvika anslutning till dessa system. 
 
Huvudgatan höjdsätts så att extrema regn ytligt kan rinna över vägbanorna, allmän 
platsmark mm, längsmed nya dikessystem norrut. I och med att många 
dikessträckor har en hög lutning så är det viktigt i detaljprojekteringen att titta 
vidare på erosionsskydd eller andra hastighetsdämpande åtgärder på dagvattnet, 
kopplat till drift och underhåll. 
 
För att fördröja och rena dagvattnet från detaljplanen föreslås en öppen 
dagvattendamm med permanent vattenyta, se figur 22, principiell utformning 
enligt bilaga 2 i dagvattenutredning. Den förläggs strax söder om Herrebro 
våtmark och ligger utanför planområdet för Klinga etapp 5. 
 

 
Figur 22. Principskiss för öppen dagvattendamm i norra delen av området. 
 
Anläggningen ska bland annat dimensioneras så att erforderlig rening av 
dagvattnet uppnås innan det ansluts på recipient. Dammen bör kompletteras med 
tekniska detaljer så som djupdelar, översilningsytor över växtlighet, oljeskärmar 
mm för att öka reningseffekten. Utlopp från dammar utförs förslagsvis med 
gradvis strypning av utloppsflöde samt förses med avstängningsventil för 
avstängning av utloppsflödet vid eventuella olyckor/utsläpp av föroreningar mm. 
 
Dagvatten från små regn ska tas omhand inne på kvartersmark enligt Norrköpings 
kommuns dagvattenriktlinjer. I detta område rekommenderas 
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infiltrationslösningar inne på kvartersmark för att öka grundvattenbildningen och 
minska risk för sättningsbenägenheten på delar av området. På viss del av 
kvartersmarken kan det krävas pumpning av dagvatten för att kunna ansluta till 
förbindelsepunkter i huvudgatan. Omfattning av detta beror på hur höjdsättning 
kommer att utföras inne på respektive kvarter. 
 
Dagvattenutredning och skyfallsanalys har utförts, och utförligare beskrivningar, 
beräkningar och rekommendationer framgår enligt dagvatten-PM daterat 2022-11-
05 med tillhörande bilagor. 

4.8 VA-försörjning 
Dagvatten redovisas i avsnitt 4.7. I detta avsnitt redovisas vattenförsörjning och 
spillvattenhantering. 

4.8.1 Vattenförsörjning 
Modellen och modellberäkningar samt resultat finns utförligare beskrivna i en 
separat rapport: PM KAPACITETSUTREDNING VATTENLEDNINGSNÄT 
KLINGA ETAPP 5. WSP 2022-04-29. 
 
Dimensionerande vattenförbrukning har beräknats som 0,75 l/(s*ha) för Klinga 
etapp 3, 4 och 5. För Klinga 4 och 5 tas hänsyn till att all mark inte kommer att 
exploateras. En faktor på 0,85 används därför. Utöver detta finns områden som 
tillkommer utanför Klinga 3 – 5 där dimensionerande vattenförbrukning beräknats 
till 10 l/s. Totalt blir dimensionerande vattenförbrukning 85,2 l/s, se tabell 4. 
 
Tabell 4 Dimensionerande vattenförbrukning 

Etapp Yta [ha] Exploaringsgrad Reducerad 
yta [ha] 

l/s,ha Flöde 
[l/s] 

3 6,1 1 6,1 0,75 4,6 
4 28,6 0,85 24,31 0,75 18,2 
5 37,9 0,85 32,22 0,75 24,2 
Övrigt     10 

 
Önskat brandvattenuttag är 40 l/s. 
 
Beräkningar har genomförts för ett tidigare exploateringsalternativ med större yta 
för exploatering inom Klinga etapp 5. Beräkningarna är gjorda med antagande om 
82,2 ha inom Klinga etapp 5, jämfört med 37,9 ha som nu är aktuellt. De 
beräkningarna genomfördes för två alternativ: 
- Anslutning Herrebro 
- Anslutning Klinga 4. 
 
Projektet har valt att ansluta mot Klinga 4 för att kunna använda befintlig ny 
tryckstegringsstation. Ledningar i Klinga 4 har dimensionerats upp för att klara 
tillkommande förbrukning från Klinga 5.  
 
Brandvattenuttaget bedöms kunna ske med 30 l/s med acceptabla 
säkerhetsmarginaler mot lågt tryck.  
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Så beräkningarna visade att systemet skulle fungera med den större antagna arean 
kommer det även att fungera med den area som är aktuell nu. Vidare finns det 
utrymme för att försörja framtida exploateringar som kan komma. 

4.8.2  Spillvatten 
 
Dimensionerande spillvattenflöde bedöms kunna komma att ligga i intervallet 
0,15 - 0,75 l/(s*ha) för Klinga 3, 4 och 5. Då befintligt ledningsnät, pumpstationer 
mm inte har kapacitet för detta kommer en uppföljning att behöva göras framöver. 
 
För Klinga 4 och 5 tas hänsyn till att all mark inte kommer att exploateras. En 
faktor på 0,85 används därför. För område som tillkommer utanför Klinga 3 – 5 
bedöms flödet på 10 l/s ta hänsyn till tillskottsvatten och säkerhetsfaktor.  
 
För spillvattendimensionering tillkommer tillskottsvatten enligt P110, Qläck,torr 
+ Qläck,regn, med 0,25 – 0,85 l/(s*ha). För spillvattendimensionering ska även en 
säkerhetsfaktor på minst 1,5 användas. 
 
Med lägsta möjliga värden på dimensioneringstalen blir dimensionerande 
spillvattenflöde 0,25 + 0.25 l/s,ha vilket ska multipliceras med 1,5, dvs 0,75 l/s,ha. 
Då blir dimensionerande spillvattenflöde samma som dimensionerande 
vattenförbrukning enligt se tabell 4, dvs 57 l/s. 
 
Om högsta värdena används blir istället dimensionerande spillvattenflöde 160,3 
l/s. 
 
För båda flödena saknas tillräcklig kapacitet i befintligt och planerat 
spillvattensystem nedströms.  
 
Två alternativa lösningar ska undersökas vidare. Det ena är att dimensionera upp 
hela flödeskedjan in till reningsverket och åtgärda sträckor med bristande 
kapacitet. Det andra alternativet är att anlägga ett utjämningsmagasin inom Klinga 
5 för utjämning av flödestopparna. Utredningen av dessa alternativ kommer att 
redovisas i en separat rapport. 
 
För att i framtiden ge handlingsfrihet till de tänkbara lösningarna behöver mark 
reserveras för ett eventuellt utjämningsmagasin. 
 
 

5. Rekommendationer för 
fortsatt arbete 

Höjdsättning 
Tyréns föreslår att vägområdet sträcker sig två meter utanför vägdiken och vallens 
släntkrön för att ha en justeringsmöjlighet på gatans och dikets utformning i 
detaljprojekteringen.  
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Avsmalning av körbana vid viltpassage. 
 
Skevning av huvudgata. 
 
Skevningsanpassning i kurvor på GC-vägen.  
 
Breddökning i kurva på GC-vägen. 
 
Dimensionering av dagvattenledningar och trummor med hänsyn till flöden och 
erforderlig täckning. 
 
Utredning och bedömning gällande skick och standard av befintlig grusväg utmed 
Herrebrotippens nordöstra kant. Klargöra behov av åtgärder för att fungera som en 
gång- cykelväg och som en alternativ räddningsväg. 
 
 
 
 

6. Bilagor  
Till förprojekteringen hör följande bilagor: 
 

 Ritningar enligt gemensam ritningsförteckning benämnd Bilaga 1 
 
 

7. Källförteckning 
Sweco MUR Geoteknik, 2021-12-08 rev 2022-07-07 
Sweco PM Geoteknik 2021-12-08 rev 2022-07-07 
Sweco PM Hydrogeologi 2022-02-04 
Tyréns Bullerutredning för Klinga etapp 5, 2022-04-12 
Tyréns Miljökonsekvensbeskrivning del av fastighet Borg 17:6, 2022-05-05 
Tyréns PM Dagvattenutredning, 2022-05-31 
Tyréns PM Fauna och grönstråk, 2022-04-28 
Tyréns PM Trafik, 2022-04-22 
WSP PM Kapacitetsutredning vattenledningsnät Klinga E5, 2022-04-29 
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