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SAMMANFATTNING 

Norrköpings kommun avser pröva en ny detaljplan för trafikleden Johannisborgsförbin-
delsen etapp 2. Johannisborgsförbindelsen är benämningen på den vägförbindelse vil-
ken avser att koppla samman Europaväg 22 (E22) med Ståthögavägen och Västra Bravi-
kenvägen. Aktuell detaljplan omfattar Johannisborgsförbindelsen etapp 2 som ligger i 
östra delen av centrala Norrköping. Detaljplanen sträcker sig från Lindörondellen i sö-
der till Norra Promenaden på den norra sidan av Motala ström. Detaljplaneområdet av-
ser knytas samman genom uppförande av en bro över Motala ström. Detaljplanens syfte 
är att förbättra transportinfrastrukturen i Norrköping genom att skapa en komplett yttre 
ringled runt de centrala delarna av staden. Genom en ny trafikförbindelse, Johan-
nisborgsförbindelsen, kommer Riksvägen och Söderleden kopplas ihop. Med en ny 
komplett yttre ringled avlastas centrala Norrköping från genomfartstrafik som har start- 
och målpunkt utanför staden samt att tung trafik lyfts ut till ringleden vilket resulterar i 
att olägenheter i form av buller, luftföroreningar och barriäreffekter förväntas minska i 
de centrala delarna av staden. 

Nollalternativet antas i detta fall innebära att trafiksystemet i Norrköping inte komplett-
eras med en ringled. I nollalternativet uppnås ingen avlastning av trafik från centrala 
Norrköping och fordonsflödet på Hamnbron och Östra Promenaden, som redan i dagslä-
get är hårt belastade, kommer att öka. Markanvändningen inom planområdet kommer 
sannolikt vara oförändrad jämfört med nuläget vilket innebär att området fortsatt nyttjas 
för industri- och hamnändamål.  

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett ge-
nomförande av detaljplanen, när kvartersmark och allmänna platser är fullt utbyggda. 
Bedömningen av miljöeffekter och konsekvenser avser år 2026, då andra etappen av Jo-
hannisborgsförbindelsen, med bro över Motala ström och anslutning i Norra Promena-
den, bedöms vara utbyggd. Vid detta år bedöms även ny kvartersmark med användning 
industri vara genomförd. En översiktlig bedömning har även utförts för vissa aspekter 
kopplat till en helt utbyggd vägförbindelse vilken bedöms vara genomförd 2035. 

Planförslaget möjliggör utbyggnaden av en ny huvudgata mellan Lindörondellen i söder 
till Norra Promenaden i norr. Planförslaget säkerställer en ny broförbindelse över 
Motala ström, val av broutformning är i dagsläget inte fastslaget. För att skapa en god 
anpassning mellan den nya vägen och befintliga verksamheter i området planläggs i 
mindre omfattning även ny kvartersmark för industriändamål. Vägsträckan inom plan-
området uppskattats till cirka 1,5 kilometer och planområdet uppskattas till cirka 15 
hektar och inrymmer huvudgata med 2 + 2 körfält, fyra cirkulationsplatser samt tillhö-
rande gång- och cykelvägar.  

Planområdet utgörs i dagsläget av flertalet lokalgator vilka anknyter till industrier och 
verksamhetsområden. Den södra kajen nyttjas i dagsläget av Lantmännen medan den 
norra kajen i stor utsträckning står orörd. Dagens Jungmansgatan avses planläggas för 
att möta broförbindelsen på den norra sidan strömmen samt ansluta till Norra Promena-
dens östligaste delar i en cirkulationsplats. Planområdet angränsar övervägande till be-
fintliga industrifastigheter, närmaste bostäder återfinns på Syltbergsgatan. Angränsande 
detaljplaner vilka inrymmer bostadsbyggnation återfinns även i Inre hamnen.  
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Detaljplanen berör riksintresset för flyg samt Motala ström som är utpekat som riksin-
tresse för hamn. Söderleden är utpekad som riksintresse för väg, varav den södra och 
sydvästra delen (söder om Lindövägen) är utpekad som planerad väg av riksintresse ge-
nom en förlängning av väg E22 benämnd Norrleden i Norrköping enligt 3 kapitlet 8 §. 
Indirekt kan även detaljplanen komma att beröra riksintresset för kulturmiljövård [E52]. 
Planförslaget bedöms orsaka negativa konsekvenser för riksintresset Norrköpings stad 
[E52] men inte medföra påtaglig skada. 

Planförslaget väntas påverka flertalet aspekter däribland Norra Promenaden. Intrånget i 
promenaden som planförslaget medger väntas bli stort oavsett val av utförande och kon-
sekvenserna vilken planen antas medföra bedöms bli stora för såväl landskapsbilden, 
naturvärden och det byggnadsminne som Norra Promenaden utgör. Biotopskyddsdis-
pens och tillstånd för intrång i byggnadsminnet söks parallellt med planarbetet.  

Planförslaget väntas påverka olika kulturmiljöer och dess värden. Byggnadsminnet 
Norrköpings Promenader samt hamn- och industrirelaterad bebyggelse och miljö med 
konstruktioner och spår av både historisk och pågående verksamhet, däribland; kajer, 
järnvägsräls i mark och traverser mellan byggnader. Infrastruktur med transportleder är 
emellertid ett normalt inslag och en del av karaktären i en industriellt präglad miljö. 
Förbindelsen med en ny bro över strömmen i det föreslagna läget bedöms inte utgöra ett 
främmande element utan kan ses som en naturlig utveckling och en ny årsring av och i 
Norrköpings moderna industrilandskap. Konsekvensen bedöms sammantaget bli liten 
negativ. Vid ett genomförande av planförslaget väntas två byggnader att rivas vilka har 
tilldelats klass 2 samt 4 i Norrköping kommuns byggnadsantikvariska underlag. 

Arkeologiska utredningar har utförts för delar av planområdet (norra sidan Motala 
ström). Resultatet av den arkeologiska utredningen visade att inga anläggningar eller la-
ger som utgör spår av historisk aktivitet kunde hittas i området. I planområdet söder om 
Motala ström har ingen arkeologisk utredning genomförts. Anledningen till detta är att 
hela området är exploaterat i dag, antingen som industrimark eller som vägområde. Om-
rådet är alltså historiskt påverkat av mark- och anläggningsarbeten och ur arkeologisk 
synvinkel är risken stor att området är så gott som söndergrävt.  

Inom planområdet återfinns främst naturvärden i klass 3 och 4 (små-måttliga naturvär-
den), vilka utgörs av igenväxande marker med främst yngre triviallövträd men också av 
mer eller mindre öppna gräs- och buskmarker. Dessa områden gynnar bland annat polli-
natörer vilka kommer att påverkas negativt av planförslaget. Värdefulla häckningsplat-
ser för fågelarter i området bedöms inte påverkas av planen. Planförslaget bedöms inte i 
någon större utsträckning ge negativ påverkan på värdekärnor eller värdetrakter för 
triviallöv eller ädellöv, inklusive läderbaggenätverket. Utifrån det måttliga värdet och de 
måttliga negativa effekterna bedöms konsekvensen sammantaget som måttligt negativ. 

Planförslaget föreslår stora åtgärder vilka kan komma att påverka landskapsbilden, dels 
över Norra Promenaden, dels genom uppförande av bro över Motala ström. Intrånget i 
Norra Promenaden bedöms medföra måttliga-stora konsekvenser på kort sikt med hän-
syn till det värde som promenaden hyser. På lång sikt väntas konsekvenserna dock 
kunna bli positiva med hänsyn till val av gestaltning och återplantering av träd. Bro över 
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Motala ström kommer att medföra negativ påverkan på strömmen som helhet och sikt-
linjer väntas förändras. Industrilandskapet runt strömmen i höjd med brofästet bedöms 
dock inte ha något större värde eller ha integrerats i landskapet. Viktiga siktlinjer vilka 
kommer att förändras bedöms främst vara den mot Inre hamnen. Konsekvenserna be-
döms bli små till måttliga.    

Planförslaget förutsätter att mark ianspråktas och förorenade jordmassor till följd av ti-
digare verksamheter i området förväntas uppkomma i projektet. Exploatering inom om-
råden där föroreningar potentiellt kan förekomma förväntas undersökas och bortskaffas 
vilket leder till en totalt sett mindre föroreningsbelastning inom kommunen samt att ris-
ker för människor och miljö minskas. Konsekvenserna bedöms därav bli små positiva. 

Konsekvenserna för båttrafikens framkomlighet varierar beroende på val av brokon-
struktion. En öppningsbar bro skulle ge färre negativa konsekvenser för framkomlig-
heten och båttrafiken i sig men eventuellt ha en större negativ påverkan på vattenområ-
det och landskapsbilden. En fast bro innebär definitiva och stora konsekvenser för båt-
trafiken eftersom den begränsar framkomligheten för större båtar då den segelfria höj-
den i sådana fall sätts till 4 meter.  

Detaljplanen ger förutsättningar för en ökad mängd fordon inom planområdet vilket 
kommer generera ökade bullernivåer inom planområdet. De ökade trafikmängderna be-
döms främst ske genom utveckling av planområdet men till följd av att mer bostadsnära 
områden avlastas från trafik bedöms effekterna på lång sikt bli positiva. Konsekven-
serna av en fullt utbyggd Johannisborgsförbindelse och så även etapp 2 bedöms sam-
mantaget ge små konsekvenser avseende buller. Små positiva konsekvenser avseende 
bullersituationen i innerstaden medan små negativa konsekvenser inom planområdet. 

Dagvattenhanteringen inom planområdet utgår i diken och dammar, reningseffekten 
väntas dock inte bli hundraprocentig och det föreligger en viss risk för förorenade äm-
nen att nå recipienten. Negativ påverkan på MKN bedöms emellertid inte föreligga. 
Konsekvenserna bedöms mot bakgrund till detta samt övriga osäkerheter kopplat till 
dagvattenhanteringen i detta skede till små negativa. 

Planförslaget inrymmer inga bostäder eller förskolor vilket minskar konsekvensen vid 
en eventuell olycka avseende farligt gods. I närheten av planområdet finns Sevesoklas-
sade anläggningar som riskerar orsaka skada vid en olycka, dock inte i tillräckligt stor 
utsträckning för att skada människors hälsa eller miljön. Planförslagets konsekvenser 
avseende risken för människors hälsa och miljö bedöms därav bli små negativa. Den 
fullt utbyggda förbindelsen innebär att risken förknippad med farligt gods-transporter 
förflyttas från områden med känsligare markanvändning med hög persontäthet så som 
centrumverksamhet och bostäder till områden med mindre känslig verksamhet och lägre 
persontäthet. Den fullt utbyggda förbindelsen förväntas därmed leda till en reduktion av 
samhällsrisken och konsekvenserna bli små positiva.  

De negativa konsekvenserna av planförslaget väntas bli små avseende växthusgasut-
släpp till följd av att trafiken i stort endast omfördelas inom kommunen. Lösningar för 
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gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafik är prioriterat och följer Norrköpings kom-
muns trafikstrategi.  Konsekvenserna av nollalternativet väntas främst innebära att trafik 
inklusive tyngre transporter tar vägar genom centrala stadsdelar, vilket både väntas få 
negativ påverkan på luftkvaliteten centralt och på klimatet i stort.  

Stora delar av planområdet är låglänt och det finns risk för översvämningar. Störst pro-
blematik blir det vid anslutning till Motala ström samt Ljurabäck, där marken ligger 
som lägst inom planområdet. Vid anslutning mot Motala ström är risken för översväm-
ning redan idag stor. Området invid strömmen utgör översvämningsytor såväl i dagslä-
get som vid en framtida utveckling av detaljplanen. Skyfallsproblematiken i detta om-
råde bedöms därför inte förändras till följd av planförslaget och konsekvenserna bedöms 
därav bli oförändrade, detsamma gäller för ett nollalternativ.   

Genomförande av planen bedöms sammanfattningsvis ge en liten till måttlig negativ 
konsekvens jämfört med nollalternativet. Störst påverkan blir på byggnadsminnet Norr-
köpings Norra Promenad och på landskapsbilden både över Motala ström och Norra 
Promenaden.  

Konsekvensbedömning av relevanta aspekter och motsvarande nollalternativ ses i Ta-
bell 1 nedan.  
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Positiv konsekvens 

Obetydliga/ oförändrade/ ingen konsekvens 

Liten konsekvens 

Liten till måttlig konsekvens 

Måttlig konsekvens 

Måttlig till stor konsekvens 

Stor konsekvens 

 
 
Tabell 1. Sammanfattande konsekvensbedömning av planens genomförande samt nollalternativ. 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Norra Promenaden 
 

 
 

Kulturmiljö  
 

 

Naturmiljö   

Landskapsbild Motala 
ström   

Båttrafik   

Luft   

Buller   

Förorenade områden    

Dagvatten   

Risk farligt gods och far-
liga verksamheter    

Klimatpåverkan 
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1 INLEDNING 
Aktuell detaljplan omfattar Johannisborgsförbindelsen etapp 2 som ligger i östra delen 
av centrala Norrköping. Detaljplanenen sträcker sig från Lindörondellen i söder till 
Norra Promenaden på den norra sidan av Motala ström, se figur 1. Detaljplaneområdet 
avser knytas samman genom uppförande av en bro över Motala ström.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av en ny huvudgata mellan Lind-
örondellen i söder till Norra Promenaden i norr, med en ny bro över Motala ström. Den 
nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet avser 
utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.  

Detaljplanen medger även ny industrimark, i huvudsak på ytor där allmän plats för gata 
tidigare varit huvudsaklig användning. Industrimark planläggs i syfte att utvidga befint-
liga industrifastigheters möjligheter att ordna utrymmen för parkering, lastning, loss-
ning, upplag och komplementbyggnader.  

Slutligen syftar detaljplanen till att ge skydd för en byggnad av särskilt kulturhistoriskt 
värde. 

 
Figur 1. Kartan visar ungefärligt läge av detaljplanens område, markerat med blå cirkel, i för-
hållande till Norrköpings tätort. Källa: Norrköpings kommun.  
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Norrköping är idag en viktig knutpunkt för både gods- och persontransporter. Europa-
väg 4 (E4) går från norr till sydväst och passerar väster om staden. Europaväg 22 (E22) 
ansluter till E4 i trafikplats Norrköping södra sydväst om staden. I Nationell plan för 
transportsystemet 2014–2025 är kopplingen mellan vägarna E4 och E22 samt hamnom-
rådet i Norrköping utpekad som en brist då den skyltade vägen mellan E4 (norr om 
Norrköping) och E22 innebär en sex kilometer lång omväg jämfört med att åka genom 
centrala Norrköping. Många bilister väljer att åka den kortare vägen genom centrala 
Norrköping, vilket leder till trängsel på vägnätet samt försämrad luftkvalitet och ökat 
buller. Kopplingen mellan Europavägarna och hamnområdet leder även till att mycket 
tung trafik går genom centrala Norrköping. Johannisborgsförbindelsen avser utgöra en 
yttre ringled runt de centrala delarna av Norrköping. Etapp 2 vilken nu planläggs, avser 
utgöra en del av den yttre ringleden, vilken återges i figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Hela Johannisborgsförbindelsen markerad med turkos färg i förhållande till den be-
fintliga yttre ringleden. Den rödmarkerade sträckan är etapp 2 vilken binds samman med Norra 
Promenaden – Hanholmsvägen i blått och dess vidare sträckning i grönt, samt Lindövägen i 
lila. Källa: Norrköpings kommun.  

2 STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 
Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljöbedöm-
ning när en översiktsplan, detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras om pla-
nen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den strategiska miljöbedömningens 
första steg, enligt 6 kapitlet 5–6 §§ MB, är därför att undersöka om genomförandet av 
planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  
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Norrköpings kommun har i miljöbedömningens första steg, behovsbedömningen, tagit 
ställning till att detaljplanen bedöms kunna ge en sådan betydande miljöpåverkan. Av-
gränsningssamråd hölls med Länsstyrelsen i Östergötlands län den 2021-10-22, se vi-
dare kapitel 3. Skriftligen kompletterades behovsbedömningen under våren 2022, med 
anledning av att Norrköpings kommun ändrat planområde söder om Motala ström. Ju-
steringen innebar ingen väsentlig skillnad i sak från de slutsatser som avgränsningssam-
rådet hösten 2021 resulterade i.  

En strategisk miljöbedömning genomförs parallellt med framtagandet av förslag till de-
taljplan enligt lagstiftningen i 6 kapitlet MB. Syftet med en miljöbedömning är att inte-
grera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
En del av miljöbedömningen innebär att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
vilken ska ingå som beslutsunderlag till planförslagets samrådshandling. Syftet med en 
MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av påverkan på människors hälsa och mil-
jön till följd av planförslagets genomförande.  

MKB:n ska även ange hur planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. I MKB:n lämnas förslag på åtgärder för att förhindra eller mini-
mera negativa miljöeffekter av föreslagna inriktningar och åtgärder i planförslaget. 
Planförslaget tillsammans med MKB:n är idag i ett skede där de två ska samrådas med 
bland annat allmänheten. 

3 AVGRÄNSNINGAR  

3.1 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

MKB:n avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett genomförande av detaljplanen, när 
kvartersmark och allmänna platser är fullt utbyggda. Bedömningen av miljöeffekter och 
konsekvenser avser år 2026, då den andra etappen av Johannisborgsförbindelsen, med 
bro över Motala ström och anslutning i Norra Promenaden, bedöms vara utbyggd. Vid 
detta år bedöms även ny kvartersmark med användning industri vara genomförd. En 
översiktlig bedömning har även utförts för vissa aspekter kopplat till en helt utbyggd Jo-
hannisborgsförbindelse vilken bedöms vara genomförd 2035. 

3.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Den rumsliga avgränsningen av MKB:n utgörs av detaljplanens planområde. För vissa 
miljöaspekter har dock den rumsliga avgränsningen utvidgats för att ta hänsyn till ett re-
levant influensområde. Planområdet är cirka 15 hektar stort och avgränsas enligt figur 3. 
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Figur 3. Översikt över planområdet. Röd linje är plangräns från underlag plankarta daterat 
2022-04-18. Källa: Norrköpings kommun.  

3.3 SAKLIG AVGRÄNSNING  

Norrköpings kommun har genomfört ett avgränsningssamråd avseende betydande mil-
jöaspekter, tid och geografi med Länsstyrelsen i Östergötlands län. De miljöaspekter 
som behandlas inom ramen för MKB-arbetet redovisas och motiveras i Tabell 2 nedan 
tillsammans med berörda miljökvalitetsmål.  

Tabell 2. Miljöaspekter vilka kan komma att påverkas av detaljplanen.  

Miljöaspekt Motivering 
Kulturmiljö och byggnadsminne 
 
 

Planen medför intrång i byggnadsminnet Norra Promenaden 
samt eventuell påverkan på riksintresse för kulturmiljövård. 

Naturmiljö 
 
 

Planområdet hyser naturvårdsarter och rödlistade arter vilka kan 
påverkas av den planerade åtgärden, samt med hänsyn till in-
trånget i Norra Promenaden. 

Stads- och landskapsbild Landskapsbilden förändras avsevärt med avseende på bro- 
passagen över Motala ström samt genom intrånget i Norra Pro-
menaden. 

Buller samt luftkvalitet Ökade trafikmängder förväntas medföra mer buller och försäm-
rad luftkvalitet inom och i anslutning till planområdet. 

Dagvatten och skyfallshantering 
 
 

Planen medför delvis ny markanvändning vilket ger upphov till 
ett förändrat flöde och föroreningssammansättning i utgående 
dagvatten från planområdet. 

Risk kopplat till farligt gods samt till 
farliga verksamheter i området 

Vägkorridoren passerar farliga verksamheter och del av väg-
sträckan avser utgöra sekundär transportled för farligt gods. 

Risk kopplat till klimatförändringar  Extrema regn och stigande havsnivåer 
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Förorenad mark Historisk och befintlig markanvändning tyder på ett överlag för- 
orenade område. 

 
1999 antog Riksdagen 16 nationella miljömål som visar vägen mot ett hållbart samhälle. 
Målen konkretiseras i 21 miljökvalitetsmål. För fysisk planering är framför allt miljö-
målet God bebyggd miljö vägledande. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många 
sätt. Enligt MB ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitets-
mål och annan miljöhänsyn beaktas i planen.  

De mål som har bedömts påverkas påtagligt vid ett genomförande av planförslaget finns 
listade i Tabell 3 nedan. I tabellen redovisas globala, nationella och lokala mål. 

 
Tabell 3. Miljökvalitetsmål vilka bedöms beröras av planförslaget.  

Miljökvalitetsmål 
God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv 
Giftfri miljö Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
Frisk luft Begränsad klimatpåverkan 

4 BEDÖMNINGSGRUNDER OCH BEDÖMNINGSMATRIS  
Bedömningen av miljökonsekvenserna till följd av detaljplanens genomförande har ut-
gått från det berörda områdets förutsättningar och värden samt bedömd omfattning av 
störningen eller ingreppet (effekten). Om en aspekt i ett område med stort värde avse-
ende aktuell aspekt störs i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser me-
dan en liten störning på ett område med litet värde innebär små negativa konsekvenser. 
Positiva konsekvenser kan uppstå om inverkan på ett område är positiv.  

Områden med stora värden är till exempel riksintressen eller andra intressen som gäller 
på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden. Områden med måttliga värden utgörs till ex-
empel av regionala och större kommunala intressen. Områden med låga värden är områ-
den med lokala och mindre kommunala intressen. Omfattningen av påverkan/effekten 
som planförslaget antas medföra för respektive miljöaspekt har bedömts på en skala: 
ingen – liten negativ – måttligt negativ – mycket negativ, eller positiv. Konsekvenserna 
har sedan bedömts utifrån en sammanvägning av värdet och omfattningen av effekten, 
se Figur 4 nedan. 
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Intressets värde 

 
Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) 

Stor negativ  
effekt 

Måttligt negativ 
effekt 

Liten negativ  
effekt 

Positiv 
effekt 

Högt värde/ 
känslighet 

Mycket stor  
konsekvens 

Måttligt till stor  
konsekvens 

Måttlig konsekvens Positiv  
konsekvens 

Måttligt värde/ 
känslighet 

Måttligt till stor  
konsekvens 

Måttlig konsekvens Liten till måttlig  
konsekvens 

Positiv  
konsekvens 

Lågt värde/ 
känslighet 

Måttlig konse-
kvens 

Liten till måttlig  
konsekvens 

Liten konsekvens Positiv  
konsekvens 

Ingen/obetydlig  
påverkan 

Obetydliga/oförändrade konsekvenser 

Figur 4. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB:n. 

4.1 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i 5 kapitlet MB. De beskriver lägsta godtagbara 
miljökvalitet inom ämnesområdena utomhusluft, omgivningsbuller och vatten. Miljö-
kvalitetsnormerna omfattar dels gränsvärden som inte får över- eller underskridas, dels 
riktvärden som skall eftersträvas och inte bör överskridas. Miljökvalitetsnormerna med 
åtgärdsprogrammen fungerar som styrmedel för att styra i riktning mot de nationella 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna anger även en högsta acceptabel förore-
ningsnivå till skydd för människors hälsa och miljön. Enligt 6 kapitel 7 § 2 punkten MB 
ska en MKB beskriva hur det ska undvikas att verksamheten/åtgärden medverkar till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet inte följs. 

Kommunerna är skyldiga att i sin fysiska planering samt prövning enligt plan- och 
bygglagen agera så att miljökvalitetsnormerna kan följas. 

För detaljplanen bedöms miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgivningsbuller och 
vatten vara aktuella. Påverkan på dessa beskriv närmare i kapitel 6.   

4.2 RIKSINTRESSEN  

Ett riksintresse innebär att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv. Utpekandet 
signalerar att värdena är så höga att de ska ha ett företräde i avvägningen mot andra in-
tressen. Områdena ska skyddas mot ingrepp som medför en påtaglig skada på riksintres-
set. Riksintressen regleras i MB. Vid konflikt mellan intressen som utgör riksintresse 
enligt 3 kapitlet MB ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 
främjar hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, enligt 3 ka-
pitlet 10 § MB.  

Detaljplanen berör riksintresset för flyg samt Motala ström som är utpekat som riksin-
tresse för hamn. Söderleden är utpekad som riksintresse för väg, varav den södra och 
sydvästra delen (söder om Lindövägen) är utpekad som planerad väg av riksintresse ge-
nom en förlängning av väg E22 benämnd Norrleden i Norrköping enligt 3 kapitlet 8 §. 
Indirekt kan även detaljplanen komma att beröra riksintresset för kulturmiljövård [E52]. 
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Riksintresseområdena tillsammans med planområdet syns i figur 5 nedan. Riksintresse-
område för flyg illustreras inte i figuren då området är stort och gör figuren svårläst.   

 

Figur 5. Riksintresseområden i närheten av planområdet (röd heldragen linje).  

4.2.1 RIKSINTRESSEOMRÅDE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 
[E52] 

Omkring 1 kilometer väster om planområdet ligger riksintresseområde för kulturmiljö-
vården Norrköpings stad [E52]. Riksintressets motivering lyder: ”Stadsmiljö och indu-
strimiljö kring kraftkällan Motala ström, som tydligare än någon annan plats i landet 
speglar den industriella utvecklingen, dess förutsättningar och den miljö detta skapat 
under särskilt 1600-talet och 1800-talets senare del”. 

Riksintresseområdet omfattar inte bara Norrköpings centralt belägna stads- och industri-
landskap utan yttrar sig också genom anläggningar utanför dess gränser. Bland de ut-
tryck för riksintresset som nämns bedöms följande vara aktuella att beakta. 

• Industrianläggningar från skilda tider, även utanför det centrala industriland-
skapet, med högt markutnyttjande. 

• Det forsande vattnet.  

• De allékantade promenaderna. 
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• Järnvägsmiljön och Inre hamnen, med magasinsbyggnader, kajer, tullhus med 
mera. 

• Uttryck för de speciella ekonomiska och sociala förhållanden som storindustrin 
skapade. 

Riksintressen för kulturmiljövården regleras enligt 4 kapitlet MB. Ett område som pe-
kats ut som riksintresse bedöms ha så stora kulturhistoriska värden att det är av vikt för 
hela landet. Planförslagets påverkan på riksintresset redovisas i kapitel 6.2. 

4.2.2 RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATION  

Inom detaljplanen ingår flera områden av riksintresse för kommunikationer, enligt 3 ka-
pitlet 8 § MB. Trafikverket avgör vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens 
anläggningar (väg, järnväg, luftfart och sjöfart). Inom detaljplanen finns riksintresse för 
Norrköpings flygplats, (befintlig) väg (Söderleden) och (befintlig) hamn. Planförslaget 
bedöms dock inte medföra någon negativ påverkan på riksintressena och konsekven-
serna uteblir därmed.  

Riksintresse för hamn 

Allmän hamn utpekas efter prövning och beslut från Trafikverket som hamn av riksin-
tresse för sjöfarten i det fall hamnen antingen ingår i TEN-T-nätverket (Trans European 
Transport Network) och/eller omsätter en godsmängd överstigande 100 000 ton per år 
eller 200 000 passagerare per år över en femårsperiod eller på annat sätt är så väsentlig 
för landets beredskap, försörjning, energiförsörjning eller godshantering att den inte 
utan olägenhet för det allmänna intresset kan ersättas med annat trafikslag eller annan 
hamn.  

Norrköpings hamn är utpekat som riksintresse (enligt av Trafikverkets beslut TRV 
2013/110669) med motiveringen att hamnen ingår i TEN-T-nätverket, att hamnen årli-
gen omsätter en godsmängd på 100 000 ton per år samt är nationellt strategiskt viktig 
för industri- och energiprodukter ur ett nationellt perspektiv. Planförslaget kan komma 
att påverka riksintresset negativt. Brostöd och kajer planeras dock att utformas på sådant 
sätt att hamnverksamheten kan fortgå utan hinder varför konsekvenserna för riksintres-
set bedöms bli oförändrade av planförslaget.  

 
Riksintresse för väg 

Söderleden är utpekad som riksintresse för väg, varav den södra och sydvästra delen 
(söder om Lindövägen) är utpekad som planerad väg av riksintresse genom en förläng-
ning av väg E22 benämnd Norrleden. Väg E22 ingår i det av EU utpekade Trans-Euro-
pean Transport Network, TEN-T-nätverket. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse. Väg E22 utgör en viktig nationell förbindelse mellan Skåne, 
Blekinge och ostkusten vidare norrut. Johannisborgsförbindelsen avser inte påverka 
riksintresset och konsekvenserna av planförslaget bedöms därmed utebli.  
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5 PLANFÖRSLAGET OCH ALTERNATIV  

5.1 PLANFÖRSLAG   

Det aktuella planförslaget, som omfattar etapp 2 av projektet Johannisborgsförbindel-
sen, är belägen i Norrköping stads östra ytterområde, mellan Lindörondellen i söder och 
Norra Promenaden i norr, se figur 6. Plankartan och illustrationskartan visar planförsla-
get i sin helhet. 

 

 
Figur 6. I kartan syns planområdet och dess omgivning, både översiktligt och detaljerat. Plan-
området illustreras med en röd heldragen linje. Karta: Norrköpings kommun. 

Planförslagets huvudsakliga markanvändning syns i figur 7 nedan. Förslaget syftar till 
att möjliggör utbyggnaden av en ny huvudgata mellan Lindörondellen i söder till Norra 
Promenaden i norr. Planförslaget säkerställer en ny broförbindelse över Motala ström.  

Nya och befintliga grönytor säkerställs i syfte att hantera dagvatten kombinerat med na-
turmark med möjlighet till planteringar och/eller som tillgänglighetsytor för allmän-
heten. 

Planförslaget ger även skydd för en byggnad av särskilt kulturhistoriskt värde. 

Då den nya planerade väginfrastrukturen lokaliseras till ett område med flera befintliga 
verksamheter för industriändamål innefattar detaljplanen även kvartersmark för industri. 
Detta görs i syfte att skapa en god anpassning mellan detaljplanens huvudsyfte, en ny 
trafikförbindelse, och de befintliga verksamheter som finns i området idag. Dessa ytor 
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planläggas för att användas som en utvidgning av befintliga industrifastigheter och öka 
möjligheter att ordna utrymmen för parkering, lastning, lossning, upplag och komple-
mentbyggnader. 

 

 
Figur 7. Planförslaget huvudsakliga markanvändning. Källa: Norrköpings kommun. 

Bro över Motala ström 

Inom projekt Johannisborgsförbindelsen etapp 2, planeras en vägbro över Motala ström 
att uppföras som del i detaljplanen. Då typ av bro i dagsläget inte är fastställt redogörs 
för såväl öppningsbar som stängd bro i denna MKB. Tillståndsansökan för 
vattenverksamhet med tillhörande MKB för bro hanteras separat och parallellt med 
planprocessen.  

Brotyp 

Oavsett brotyp planeras passage över Motala ström att omfattas av 2+2 körfält samt en 
cirka fem meter bred gång- och cykelbana på brons västra sida. Fri brobredd bedöms bli 
omkring 24 meter. Total brolängd bedöms bli ungefär 210 meter varav 120 meter över 
Motala ström. Segelfri höjd om minst fyra meter ska utföras i farleden Motala ström. 
Farledens bredd ska vara minst 14 meter inom segelfri höjd, figur 8 nedan. Segelfri höjd 
ska bestämmas enligt Sjöfartsverket. Kajernas utformning är under utredning. Gång, 
cykel- och mopedtrafik ska kunna passera planskilt under bron. 
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Figur 8. Avser utformning av bro oavsett öppningsbar eller sluten bro, Tyréns 2022. 

Bron kan utföras som öppningsbar bro eller som en fast broförbindelse. Antal brostöd 
som grundläggs i strömmen blir 4 stycken oavsett utförande för spännvidder omkring 
30 meter, se figur 9. Andra spännvidder är också möjliga men fler brostöd än fyra är 
sannolikt inte aktuellt på grund av den höga kostnaden att anlägga brostöd under fritt 
vatten.  

 
Figur 9. Avser förslag till utförande för sluten brokonstruktion, Tyréns 2022. 

 

En öppningsbar bro kan utföras genom flera olika brotyper med övergångskonstrukt-
ioner mellan delarna. För den öppningsbara delen av bron kan större brofundament be-
höva anläggas, beroende på om maskin- och manöverutrymmen ska utföras inne i bro-
stödet eller utföras på kajen vid sidan av bron/integrerat i klafftorn. Den öppningsbara 
bron föreslås utföras som en så kallad ”holländsk klaffbro”. Se figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Avser förslag till utförande för öppningsbar brokonstruktion, Tyréns 2022. 

Material och gestaltning  
Broöverbyggnaden kan utföras i både stål och betong eller som samverkansbro med 
brobalkar av stål och brobaneplatta i betong. Brostöden förutsätts utföras i betong. En 
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stålbro eller samverkansbro har fördelen att lättare kunna lanseras på plats från land el-
ler sidolanserad från ponton till permanenta brostöd. En stålbro är lättare än en betong-
bro vilket även innebär att mindre laster som behöver beaktas vid grundläggning. En 
broklaff till förslag öppningsbar bro föreslås utföras med ståltvärsnitt. En betongbro har 
fördelar ur underhållssynpunkt samt är mer robust vid påsegling.  

Alternativet öppningsbar bro föreslås utföras med ett kraftigt ledverk för skydda bron 
mot påsegling av ett fartyg med storleken 60 meter gånger 12 meter (Passagerarfartyget 
Saga Lejon vilken periodvis anlöper Inre hamnen). Alternativet fast bro kan utföras med 
ett enklare ledverk för att skydda brostöd mot påsegling av mindre båtar. Längd och typ 
av ledverk samt behov av eventuella övriga påseglingsskydd mot ankringsplats i när-
heten är i nuläget inte beslutat.   

Uppförande av bro över Motala ström kommer att påverka och förändra den bild av det 
landskap som finns på platsen idag. Bron i sig är ett kraftigt byggnadsverk och kommer 
förändra siktlinjerna över strömmen och landskapsbilden generellt. Den estetiska ge-
staltningen är inte fastslagen utan utformas i ett senare skede. En öppningsbar bro kom-
mer mest troligt att ge en större påverkan på landskapsbilden då den i öppningsbart läge 
blir högre (20 meter) och broklaffar och överliggare kan komma att skönjas på längre 
avstånd än vid uppförande av en sluten bro. Beroende på utformning och gestaltning be-
döms påverkan kunna bli både positiv och negativ se figur 11 och 12 nedan.   

 

 
Figur 11. Vy från inre hamnen, norra kajen österut. Visualisering av öppningsbar bro. Källa 
Norrköpings kommun. 
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Figur 12. Vy mot Inre hamnen, norra kajen västerut. Visualisering av fast bro. Källa: Norrkö-
pings kommun. 

5.1.1 VÄGUTFORMNING 

Full utbyggnation av Johannisborgsförbindelsen planeras att ha två körfält i varje rikt-
ning för hela sträckan mellan trafikplats Ljura och Ståthögavägen. Vägsektionen inom 
etapp 2 planeras att utformas som 2+2 väg med gång- och cykelvägar, trädplanteringar 
och belysning. Detta ger en vägbredd på cirka 30-35 meter beroende del av vägsträckan. 
Detaljplanen omfattar fyra cirkulationsplatser varav en är befintlig (Lindörondellen), 
övriga cirkulationsplatser ska projekteras och anpassas till lokalgator och omgivningen. 
Projekteringen av vägkorridoren ska följa ”Vägar och gators utformning” (VGU Trafik-
verket) utifrån angivna hastighetsbegränsningar. Vägens körbana ska minst ha en höjd 
om +2,5 meter över havet (RH2000) för att undvika att översvämmas vid framtida höjda 
havsnivåer och extrema regn.  

Hastigheten på huvudgatan kommer att vara 60 km/h. Lägre hastigheter kommer gälla 
på lokalgator som ansluter Johannisborgsförbindelsen, till exempel 40 km/h på Norra 
Promenaden. 

5.1.2 ANSLUTNING NORRA PROMENADEN  

Den aktuella detaljplanen överlappar i norr området för byggnadsminnet Norra Prome-
naden, då den nya vägen behöver en anslutningspunkt i korsningen Norra Promenaden 
och Jungmansgatan. Planförslaget med en ny trafikled som korsar Norra Promenadens 
östra del är en åtgärd som är tillståndspliktig eftersom den leder till ingrepp i byggnads-
minnet. Tillståndsansökan hanteras separat men parallellt med planprocessen och i sam-
förstånd med ansvarig myndighet. 

Norrköpings kommun har i samarbete med Tyréns studerat olika alternativ till lösning 
för anslutningen med vägförbindelsen i byggnadsminnet Norra Promenaden. Alternati-
ven bygger på två väldigt olika angreppssätt till hur mötet mellan den nya vägen och 
Norra Promenaden kan utformas och gestaltas.  

Den ena principen tar avstamp i en utformning som placerar den nya korsningspunkten 
mellan Johannisborgsförbindelsen och Norra Promenaden som en central del av bygg-
nadsminnet, med sikte på att skapa en väl gestaltad avslutning på promenaden. Denna 
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princip illustreras i figur 13 nedan, och innebär i korthet att en cirkulationsplats placeras 
i byggnadsminnet och anpassas till platsen genom en cirkulär trädplantering runt vägan-
läggningen. Detta formspråk hämtar inspiration av hur originalidén bakom Norrköpings 
promenader tog sig uttryck i trädgårdsarkitekten Knut Forsbergs ritning från 1856, se 
figur 14.   

 

 
Figur 13. Gestaltningsförslag 1a etapp 1 till vänster. Gestaltningsförslag 1a etapp 2 till höger. 
Källa: Tyréns 2021. 

 
Figur 14. Knut Forsbergs originalritning, ”Promenader, parker och trädgårdar i och omkring 
staden Norrköping”, från 1856. 
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Den andra principutformningen bygger på att minimera det fysiska ingreppet i bygg-
nadsminnet. I detta alternativ är den nya cirkulationsplatsen placerad utanför och norr 
om byggnadsminnet, se Figur 15.   

 
Figur 15. Gestaltningsförslag 2. Källa: Tyréns 2021. 
 

5.2 IDENTIFIERING AV RIMLIGA ALTERNATIV  

Planer på en komplett ringled runt centrala Norrköping har funnits med i kommunens 
strategiska planering i många år. Projektet har sedan start syftat till att bygga en ringled 
runt centrala Norrköping för att avlasta Östra Promenaden och Hamnbron från den höga 
trafikbelastning som finns idag samt att flytta ut tung trafik från innerstaden. I ett större 
perspektiv ska också Johannisborgsförbindelsen vara en del av en ny förbindelse mellan 
E22 i söder till E4 i norr.  

Under en förstudieperiod i projektet, åren 2017-2019, studerades olika vägkorridorer 
mellan Ljura trafikplats och Hanholmsvägen, se figur 16. Arbetet mynnade ut i en ut-
värdering av för- och nackdelarna med de olika vägkorridorerna utifrån den översiktliga 
nivå som utredningsområdet studerats på.  
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Figur 16. Avser alternativa korridorlösningar för Johannisborgsförbindelsen. Källa: Norrkö-
pings kommun. 

Under år 2021 återupptogs planarbetet för etapp 2 av Johannisborgsförbindelsen (se fi-
gur 2 för projektets etappindelning). I samband med att planarbetet återupptogs studera-
des vägkorridorernas förutsättningar närmare. Initialt har tre vägkorridorer studerats, se 
figur 17 till 19 nedan. En närmare genomgång av underlaget för det beslutet redovisas i 
”PM Beslutsunderlag inför val av vägkorridor” (Norrköpings kommun, 2022, SPN 
2017/0031-24).  
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- Sjötullskorridoren ”s-form”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 17. Avser Sjötullskorridoren, Källa: Norrköpings kommun. 

- Sjötullskorridoren ”befintligt vägområde”  
 

Figur 18. Avser Sjötullskorridoren befintligt vägområde. Källa: Norrköpings kommun.  
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- Lindökorridoren  

 
Figur 19. Avser Lindökorridoren. Källa: Norrköpings kommun. 

Alternativa skillnader  
De tre studerade vägdragningsalternativen skiljer sig väsentligt åt med avseende på 
aspekterna; investeringskostnad, tidplan, markanspråk och påverkan på fastighetsägare 
samt möjligheten att uppfylla målsättningen med vägens funktionskrav och 
gestaltningsaspekter. Inom dessa områden är skillnaderna så stora att de kan anses vara 
alternativskiljande.   

Korridorval 
Beslut och utvärdering av korridorval grundar sig på flertalet utredningar från 2017 och 
framåt. Mot bakgrund i ”PM Beslutsunderlag inför val av vägkorridor” (Norrköpings 
kommun, 2022, SPN 2017/0031-24) har kommunen beslutat att gå fram med förslaget 
”Lindökorridoren” figur 19 ovan. Alternativet är en utvecklad variant av Lindökorrido-
ren från förstudiearbetet åren 2017-2019. Sträckningen med tillhörande markanspråk 
bygger på att hela den sektionen för vägen som tagits fram i förstudien ska få plats samt 
att inga verksamheter i området ska behöva omlokaliseras. Lindökorridoren förefaller 
vara det alternativ som medför minst investeringskostnader, uppfyller utsatt tidplan 
samt tar minst privat mark i anspråk.  

I förarbetet till detaljplanen har flera olika alternativa lokaliseringar av ny väg studerats. 
Med avseende på studerade miljöeffekter fanns inga tydliga alternativskiljande aspekter. 
Samtliga studerade alternativ passerar Motala ström och Norra Promenaden, vilket be-
döms utgöra källan till detaljplanens eventuellt större miljökonsekvenser.  
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För att undvika passage vid Norra Promenaden och passera precis öster om byggnads-
minnet skulle vägen behöva anläggas till stora delar över ett område som idag är öppet 
vatten. Detta skulle innebära stora ombyggnader av kajkonstruktionen öster om Jung-
mansgatan för att skapa fast mark under vägen och/eller förlänga broförbindelsen mar-
kant. Bägge dessa faktorer har stor inverkan på kostnader varför det inte ansetts vara ett 
rimligt alternativ. Ytterligare ett alternativ för att undvika passage med Norra Promena-
den är att gå diagonalt över Lantmännens och Norrköpings hamns anläggningar på Öh-
mansterminalen. Detta skulle innebära ett betydande intrång i befintliga industri- och 
hamnverksamheter med stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, varför alterna-
tivet inte ansetts rimligt att genomföra.  

En vägsträckning ytterligare österut är att likställa med Norrleden, som är Trafikverkets 
långsiktiga plan på att binda ihop vägarna E4 och E22. Norrleden finns inte med i Tra-
fikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Alternativa lösningar för intrång i Norra Promenaden 

Utredningar kopplat till val av lösning för intrång i Norra Promenaden har också 
studerats. Flera olika alternativ har studerats, utifrån två principiellt olika ingångar, se 
tidigare kapitel 5.1.2. Miljökonsekvenserna för Norra Promenaden utvärderas för de två 
olika principutformningarna i kapitel 6.1. 

Alternativa lösningar för passage över Motala ström  
Johannisborgsförbindelsen med ny bro över Motala ström initierades i programmet för 
Inre hamnen som ett förslag att fördela trafiken över Motala ström öster om framtida 
stadskvarter i Inre hamnen och Sylten. En ny bro möter olika behov, men huvudsyftet är 
att överbrygga den barriär Motala ström utgör. 

Inom projektet Johannisborgsförbindelsen har olika alternativ studerats. Högbro har av-
färdats, bland annat utifrån mycket stor påverkan på landskapsbild, stadsutveckling och 
kostnader. Kvarstående alternativ är en lägre bro som ansluter till de fasta punkterna 
Norra Promenaden och Sjötullsgatan. Med en öppningsbar bro kan större motoriserade 
fartyg, segelfartyg och båtar anlöpa Inre hamnen, vilket ger möjlighet för etablering av 
passagerarbåtstrafik, annan nyttotrafik samt fritidsbåtar/fartyg för övernattning. 

Ett utförande som fast bro skulle innebära samma höjdrestriktioner för båtar som för en 
öppningsbar bro när den är stängd. Ett sådan utförande skulle tillåta en höjd på båt för 
passage under bron till cirka 3,5-4 meter. 

På kort sikt (stadsutvecklingen i närtid i Inre hamnen) och långsiktigt (utvecklingen av 
innerstaden, Bråviken med bostäder och turism) bedömer samhällsbyggnadskontoret i 
Norrköpings kommun att en öppningsbar bro är det mest hållbara och framtidssäkra al-
ternativet. Beslut om brotyp över Motala ström förväntas fattas i kommunfullmäktige 
den 20 juni 2022. 
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5.3 NOLLALTERNATIVET 

En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma detalj-
planens miljökonsekvenser med ett scenario över områdets sannolika utveckling om de-
taljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ. Nollalternativet 
ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget ofta har stora lik-
heter. 

Nollalternativet antas i detta fall innebära att trafiksystemet i Norrköping inte komplett-
eras med en ringled. I nollalternativet uppnås ingen avlastning av trafik från centrala 
Norrköping och fordonsflödet på Hamnbron och Östra Promenaden, som redan i dagslä-
get är hårt belastade, kommer att öka. Markanvändningen inom planområdet kommer 
sannolikt vara oförändrad jämfört med nuläget vilket innebär att området fortsatt nyttjas 
för industri- och hamnändamål.  

Konsekvenserna för nollalternativet redovisas under respektive miljöaspekt. 

5.4 GÄLLANDE PLANER  

Johannisborgsförbindelsen finns utpekad i Översiktsplanen för staden 2017 (Norrkö-
ping, 2017), se figur 20, och syftar i sin fulla utbyggnad till att avlasta de centrala de-
larna av Norrköping från genomfartstrafik. Genom att minska genomfartstrafik, främst 
på Östra Promenaden, Hamnbron och Packhusgatan är det möjligt att skapa en trevli-
gare stad med mindre buller och bättre luft. Detta möjliggör en ökad stadsutveckling av 
Norrköping och ett effektivare markutnyttjande. 

I gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping anges övergripande principer 
för framtida bebyggelseutveckling, transportsystem och markanvändning för de båda 
kommunerna. Genom att planera tillsammans närmar man sig visionen om en gemen-
sam storstadsregion med två stadskärnor. En positiv utveckling i Linköping och Norrkö-
ping förutsätts ge positiva effekter i hela regionen. Den gemensamma översiktsplanen 
genomsyras av tanken att bebyggelseutveckling ska gå hand i hand med transportsyste-
mets utbyggnad. Tillgängligheten till och inom regionen ska bli betydligt bättre och den 
ökade tillgängligheten ska tillvaratas på bästa sätt. Utvecklingen av infrastruktur och be-
byggelse ska samordnas med särskild tonvikt på att åstadkomma bland annat en koncen-
trerad bebyggelseutveckling och lokalisering av målpunkter för många människor i cen-
trala Linköping och Norrköping (Norrköping och Linköpings kommun, 2010). 
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Figur 20. Utdrag ur Norrköpings kommuns översiktsplan 2017. Förslag till ringled omfattar de-
taljplan Johannisborgsförbindelsen Etapp 2. Planområdet markerat i svart. Källa: Norrköpings 
kommun.  

5.4.1 ANGRÄNSANDE PLANER  

Planområdet för aktuellt planförslag angränsar till flertalet detaljplaner. Inre hamnen är 
en del i Norrköpings större stadsutvecklingsprojekt, vilka detaljplaneläggs för blandad 
stadsbebyggelse med bland annat bostäder, kontor och allmän service. Johannisborgs-
förbindelsen har beaktats som en förutsättning vid framtagandet av dessa detaljplaner, 
se figur 21 nedan. 
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Figur 21. Avser stadsutvecklingsprojekt (orangea fält) i anslutning till delar av 
Johannisborgsförbindelsen. Planområdet schematiskt markerat i svart. Källa Norrköpings 
kommun.  
 
I dagsläget är det Inre hamnen, väster om Kaptensgatan, som är planlagd för blandad 
stadsbebyggelse med bostäder. Inga gällande eller pågående detaljplaner bedöms berö-
ras i någon större utsträckning av Johannisborgsförbindelsen, se Figur 22.  

 
Figur 22. Avser pågående detaljplaner i närområdet. Aktuell detaljplans planområdet markerat 
i orange till höger. Inre hamnen (Norra kajen) är bland annat planlagt för bostäder. Källa: 
Norrköpings kommun. 

https://kartor.norrkoping.se/spatialmap
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6 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  
I kapitlet beskrivs konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget. Varje miljöa-
spekt har ett eget avsnitt omfattande förutsättningar och en sammanfattande konse-
kvensbedömning av nollalternativ respektive planförslag. Där så är rimligt och möjligt 
kommer avsnitten avslutas med förslag till åtgärder som kan minska negativa konse-
kvenser av planförslaget. Eventuella osäkerheter listas även under respektive aspekt.  

6.1 NORRKÖPINGS NORRA PROMENAD  

Norra Promenaden är en av de längsta alléerna i Europa och ingår i ett system med två 
andra promenader, Östra och Södra Promenaden, som ursprungligen var tänkta att ut-
göra ett slags yttre gränsboulevarder för Norrköpings innerstad. De tillkom då Norrkö-
ping genom industrialismen upplevde en blomstringstid och ett av skälen var att för-
bättra luften i den expanderade industristaden. Utmed promenaderna uppfördes flera av 
stadens offentliga byggnader såsom tingshus, bibliotek och skolor som skulle få tillgång 
till frisk luft och grönska. Ritningsförslaget gjordes av trädgårdsarkitekten Knut Fors-
berg och förebilden hämtades från Paris. Promenaderna anlades på 1850-talet och Norra 
Promenaden slutade då i höjd med Johannisborgs slottsruin men 1899 förlängdes den 
österut mot Motala ström. Den östra delen av Norra Promenaden har historiskt aldrig 
befunnit sig i ett stadslandskap som de övriga promenaderna gör. Sedan 1900-talets bör-
jan har hamnrelaterad bebyggelse legat där. För lokalisering av promenaderna, se figur 
23. 

 
Figur 23. Orienteringskarta över Norrköping och Promenaderna. Kartan visar ytan för bygg-
nadsminnesförklaringen av Östra, Södra och Norra Promenaderna och årtal för anläggande. 
Källa: Norrköpings kommun.  
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6.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminnesförklarade med stöd av 3 kapitlet 1 § Kul-
turmiljölagen. Skyddet markerar promenadernas betydelse och kulturhistoriska värden. 
Två skyddsföreskrifter är formulerade i beslutet: 

 

• Inom alléområdet får inga byggnader uppföras, fasta anordningar uppsättas eller 
andra åtgärder vidtas som innebär ändring av områdets karaktär. Skyddsområdet 
för alléerna omfattar gaturummet, det vill säga från kvartersmark till kvarters-
mark. 

• Samtlig vård och underhåll av byggnadsminnet skall ske så att karaktären beva-
ras.  

Norra Promenaden är en allé och som sådan är den biotopskyddad enligt 7 kapitlet 11§ 
MB. Träden i allén består huvudsakligen av parklindar, Tiliaintermedia, och skogs-
lindar, Tiliacordata, men det finns också inslag av bohuslind, Tiliaplatyphyllos. Alléträ-
den står i två dubbla rader, på vardera sidan om en asfalterad körbana. Träden är form-
klippta på höjden och på sidorna. Bortsett något enstaka träd planterat på 1950-talet, be-
döms träden inom det aktuella området vara ursprungsträd från slutet av 1800-talet då 
Norra Promenaden förlängdes österut.  

Alléerna i promenaderna har inventerats på insekter, år 2013, och fladdermöss, år 2017. 
Insektsinventeringen konstaterar att Norrköpings promenader inte har de kvaliteter som 
kan hittas i andra trädmiljöer i Norrköpingstrakten. Orsaken kan bland annat vara att trä-
den under hela sin livstid genomgått skötsel, vilket gett resultatet att flera för vedinsek-
ter viktiga substrat tagits bort kontinuerligt, till exempel död eller svampangripen ved. 
Ändock finns ett flertal insekter knutna till de gamla lindarna, därav några rödlistade. 
Kännetecknande för dessa insektsarter är att samtliga trivs i gamla hålträd av till exem-
pel lind, alm, bok, björk, ask, lönn och poppel. 

Fladdermusinventeringen visade inte på några fynd av fladdermöss i alléerna, med un-
dantag för en ensam dvärgfladdermus. Flera fladdermusarter passerade istället på av-
stånd (hög höjd) och undvek således snarare alléerna. Avsaknaden av fladdermöss beror 
på att allén överallt är mer eller mindre kraftigt påverkad av ljus i form av gatljus och 
effektljus av olika slag och att mörka korridorer mellan allén och andra områden också 
saknas. 

Värdet för naturmiljön bedöms som måttligt med hänsyn till att vissa träd i allén hyser 
rödlistade arter.   

Värdet för kulturmiljön bedöms som måttligt med hänsyn till det byggnadsminne som 
Norra Promenaden utgör. Känsligheten i området bedöms dock som något lägre i denna 
del av promenaden. 
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Värdet för landskapsbilden bedöms som måttligt utifrån områdets känslighet i denna del 
av promenaden. 

6.1.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Byggnadsminnet 

Planförslaget medför att en ny vägsträckning passerar och ansluter till Norra Promena-
den i läge vid dagens Jungmansgatan. Två olika principlösningar (se figur 24 nedan) har 
studerats. Generellt gäller för bägge lösningarna att:  

• den nya vägen kommer ha en bredare sektion än dagens Jungmansgatan varför 
ett intrång kommer ske i Norra Promenaden.  

• en hårt belastad trafikled medför risk för negativa effekter i form av utsläpp, 
påkörningsskador, vägsaltning och annan trafikrelaterad påverkan.  

• den planerade vägförbindelsen blir en fysisk barriär som försvårar för fotgängare 
och cyklister att passera Jungmansgatan och fortsätta längs promenadstråket.  

• Promenadens marknivå ändras, i syfte att undvika att den nya huvudgatan över-
svämmas vid höga havsnivåer. Denna höjdvariation kan leda till risker för på-
verkan på träden. En förhöjd trafikanläggning kan också skapa intryck av barriär 
och medföra en visuell påverkan på byggnadsminnet. 

 

 
Figur 24. Principlösning 1, med cirkulationsplats i Norra Promenaden (t.v.) och principlösning 
2, med cirkulationsplats norr om Norra Promenaden (t.h.). Källa: Tyréns, 2021.  

På flera sätt skiljer sig de två olika principlösningarna åt avseende påverkan och konse-
kvenser för Norra Promenaden och byggnadsminnets karaktär. Den mest märkbara 
skillnaden är att en cirkulationsplats som placeras i Norra Promenaden (principlösning 
1, figur 24) medför ett större fysiskt ingrepp i form av risk för avverkning av cirka 20 – 
40 befintliga alléträd. Effekterna av detta ingrepp bedöms bli måttligt negativa. Att pla-
cera cirkulationsplatsen norr om byggnadsminnet (principlösning 2, figur 24) skulle 
istället innebära ett lindrigare fysiskt ingrepp, med risk för avverkning av cirka 11 träd, 
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vilket bedöms ge en liten negativ effekt. Antalet träd som behöver avverkas är inte obe-
tydligt, särskilt i principlösning 1. Sett till den cirka tre kilometer långa alléplanteringen 
kan dock den negativa effekten av intrånget anses vara begränsat. Norra Promenaden 
kommer fortsatt att vara ett levande tidsdokument som i sin helhet i stort är bevarad. I 
bägge principlösningar ingår nyplanteringar så att antalet träd på totalen inte minskas. 

En annan väsentlig skillnad mellan alternativen är att en cirkulationsplats i Norra Pro-
menaden utgår från en gestaltningsidé som avser förstärka de visuella och planmässiga 
originalidéerna från promenadernas trädgårdsarkitekt, Knut Forsberg, men i en ny tapp-
ning och i större skala. Förslaget signalerar, genom ett starkt landskapsarkitektoniskt ut-
tryck, början och slutet på promenadsträckan. Med en omsorgsfull gestaltning skulle ett 
sådant angreppssätt kunna tillföra kvaliteter till platsen och samtidigt bygga vidare på 
symmetrin i byggnadsminnets karaktär. På så sätt kan principlösningen anses vara för-
enlig med skyddsföreskriftens första punkt. En principlösning som istället utgår från en 
cirkulationsplats placerad utanför byggnadsminnet bedömer skyddsföreskriften som till-
godosedd genom att trafikanläggningen och byggnadsminnet i möjligaste mån hålls isär. 
Gestaltningen blir i en sådan variant inriktad på att försöka minska och försvaga relat-
ionen mellan byggnadsminnet och väginfrastrukturen.  

Konsekvenserna av planförslagets principlösning 1bedöms medföra måttliga konse-
kvenser medan förslag enligt principlösning 2 skulle medföra liten till måttlig konse-
kvens på Norrköpings Norra Promenad som byggnadsminne. 

Naturmiljö 

Bägge principlösningar har negativ effekt på naturmiljön då träd behöver avverkas. 
Störst negativ effekt har principlösning 1 som innebär ett större fysiskt ingrepp i prome-
naden. Bedömningen är att planförslaget kommer ge måttliga konsekvenser på naturmil-
jön, eftersom träden idag inte har så höga värden vare sig för insekts-, fågel- eller flad-
dermusfaunan men med osäkerheten gällande vilka träd som tas ned och vilka som hy-
ser rödlistade arter. De trädexemplar som behöver avverkas hade dock på sikt kunnat 
öka i naturvärde, då de fått möjlighet att bli ännu äldre. Den urbana miljön med belys-
ning och andra störningar skulle dock även fortsättningsvis ha gett begränsningar för ut-
veckling av framtida boplatser för sådan fauna.  

Landskapsbilden 

De mest påtagliga elementen i landskapsbilden för planområdet är Norra Promenaden 
med dess alléer. Johannisborgsförbindelsen kommer att påverka den östligaste delen av 
Norra Promenaden, figur 25, då förbindelsen blir en visuell och även fysisk barriär. 
Området ligger dock i utkanten av staden i en del som inte besöks eller nyttjas av all-
mänheten i någon stor utsträckning idag. Effekterna av planförslaget blir initialt negativt 
stora då flertalet träd kommer att behöva tas ner för att medge plats för väganlägg-
ningen. Principlösning 1 bygger på att utveckla den visuella upplevelsen av promena-
den. De långsiktiga effekterna bedöms därför bli positiva då upplevelsen och bilden av 
promenaden kommer att få ett mer naturligt avslut än det som finns i dag. Principlös-
ning 2 utgår från att minska den fysiska direkta påverkan. Den raka linjen av träd mot 
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vattnet bibehålls, vilket är positivt, men ett större glapp kommer ändå skapas genom den 
nya vägens bredare sektion. 

Som del i utvärderingen av landskapsbilden ingår att studera påverkan på siktlinjer. 
Norra Promenaden utgör i sig ett tydligt landmärke och är praktfull i sin helhet. Johan-
nisborgsförbindelsen kommer att förändra upplevelsen av denna vy genom placeringen 
och höjdsättningen av rondellen. I nuläget syns inget avslut på promenaden vilket kom-
mer att ändras i principlösning 1. Ett avslut av promenaden kan dock upplevas som po-
sitivt för ögat om det utformas på ett omsorgsfullt sätt. Siktlinjen är i stort oförändrad 
från idag, i principlösning 2. 

Konsekvenserna av planförslagets principlösning 1 bedöms medföra liten till måttlig 
konsekvens medan förslag enligt principlösning 2 skulle medföra måttlig konsekvens 
för upplevelsen av landskapsbilden i Norra Promenaden. 

 

 
Figur 25. Vy över Norra Promenadens östligaste del. Källa: Google maps. 

  

6.1.3 PÅVERKAN EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Ett nollalternativ innebär att ingen utbyggnad av Johannisborgsförbindelsen kommer till 
stånd vilket medför att Norra Promenaden kvarstår i samma utförande som i dagsläget. 
Inga skyddsvärda träd kommer att tas ned och påverkan på byggnadsminnet uteblir. 
Upplevelsen av promanden blir likvärdig med dagens. Konsekvenserna av ett nollalter-
nativ bedöms därmed utebli.  

6.1.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 

Parallellt med planprocessen upprättas en tillståndsansökan för intrång i byggnadsmin-
net samt en dispensansökan för den biotopskyddade allén. 
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Det fortsatta planarbetet ska studera hur korsningen med Norra Promenaden kommer se 
ut, med målsättningen att skapa en så god anpassning mellan ny väg och Norra Prome-
naden som möjligt. Det är viktigt att värdera de sekundäreffekter som kan uppstå som 
kan leda till förändrade livsbetingelser för de träd som utgör byggnadsminnets värdebä-
rare.  

I det fortsatta arbetat ska också förslag på skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder 
utredas, för de träd vilka kommer att påverkas i samband med detaljplaneförslaget. 
Detta hanteras i separat dispensansökan för biotopskyddet. 

Det fortsatta arbetet ska vidare studera betydelsefulla siktlinjer och hur de påverkas av 
gestaltningsförslagen, både invid strömmen och Norra Promenaden.  

Återplantering av äldre träd skulle vara att föredra i syfte att minimera tillväxttiden nå-
got, i syfte att få till känslan av en allé i ett tidigare skede. 

6.1.5 OSÄKERHETER 

Samrådsversionen av MKB:n utgår från två principlösningar för mötet mellan Johan-
nisborgsförbindelsen och Norra Promenaden, utan att peka ut ett uppenbart huvudalter-
nativ. Anledningen till detta är att utredningsarbete pågår kring förutsättningarna för ge-
nomförandet av respektive principlösning. Föreslagna alternativ kan komma att omarbe-
tas och förutsättningar förändras. 

6.2 KULTURMILJÖ  

6.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varie-
rande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan 
preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre 
eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt ut-
nyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjäll-
landskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även imma-
teriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 

Johannisborgsförbindelsens sträckning från Norra Promenaden via bro över Motala 
ström och vidare ut på Lindövägen påverkar olika kulturmiljöer och dess värden. Bygg-
nadsminnet Norrköpings Promenader samt hamn- och industrirelaterad bebyggelse och 
miljö på vardera sida om Motala ström påverkas. Samtliga miljöer faller också in under 
olika uttryck för riksintresset för kulturmiljövården Norrköpings stad [E52] även om 
planområdet inte ligger inom dess gränser utan cirka 1 kilometer öster därom. Det beror 
på att även miljöer utanför riksintresseområdets gränser ingår i riksintresset. Därav före-
kommer en viss upprepning under olika rubriker i texten nedan. Påverkan på byggnads-
minnet Norra Promenaden hanteras i föregående avsnitt. 
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Fornlämningar 

Det finns inga tidigare kända fornlämningar inom planområdet söder om Motala ström. 
Åren 2018-2019 genomfördes en arkeologisk utredning steg 2, omfattande ett område 
norr om Motala ström och upp till Hanholmsvägen. Den arkeologiska utredningen om-
fattade delar av aktuellt detaljplaneområde. Resultatet av den arkeologiska utredningen 
visade inga anläggningar eller lager som utgör spår av historisk aktivitet i området. Den 
planerade exploateringen bedömdes därmed kunna fortskrida utan vidare arkeologiska 
åtgärder. 

Bebyggelsemiljö  

Norrköpings kommun har tagit fram ett byggnadsantikvariskt underlag, Norrköpings 
kommun 2021, med syfte att identifiera och förtydliga kulturhistoriska kvaliteter och 
värden vad gäller såväl enskilda byggnader, bebyggelsemiljöer samt övergripande stads-
bildskaraktärer, och på så sätt skapa förutsättningar för kulturmiljöns värnande och till-
varatagande vid framtida stadsdelsutveckling.  

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader har klassificerats i en skala 1-4 där (se även figur 
26 nedan):  

• Klass 1 (Blå) utgör högst värde, med bebyggelse av byggnadsminnesklass. 

• Klass 2 (Grön) utgör fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från hi-
storisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och får inte för-
vanskas. Skyddas av förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kapitlet § 13.  

• Klass 3 (Gul) Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden 
och/eller visst kulturhistoriskt värde. Omfattas av varsamhetskravet i 8 kapitlet 
17 §, PBL.   

• Klass 4 (Grå) Fastighet med bebyggelse av lågt kulturhistoriskt värde. Omfattas 
dock av varsamhetskravet i 8 kapitlet 17 §, PBL.   
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Figur 26. Klassificering av kulturhistorisk värdefulla byggnader enligt Norrköpings kommuns 
byggnadsinventering. Källa: Norrköpings kommun.  

6.2.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget kommer påverka en byggnad av klass 2 (Grön) som sannolikt behöver ri-
vas. Det är Östgötalantmännens magasin byggt 1937 och belägen på fastigheten Fiskal-
sängen 3, på södra sidan om Motala Ström. Magasinsbyggnaden består av tre förskjutna 
byggnadskroppar med gulmålad liggande träpanel, pulpettak och småspröjsade fönster-
band, se figur 27. 1950 genomgick byggnaden ändringar genom inredning av kontor, la-
ger mm. Fasaden mot söder har ändrats genom att ursprungliga entréportar och en del 
fönsterband har satts igen med skivmaterial. I övrigt är mycket fönsterglas trasigt och 
byggnaden bristfälligt underhållen. I Norrköpings stads inventering bedöms den vara en 
enkel men omsorgsfullt gestaltad funktionsbyggnad som utgör ett exempel på den tidiga 
funktionalismens gestaltningsmässiga ideal och principer. Byggnaden har en koppling 
till Lantmännens övriga bebyggelse och är en del i verksamhetens utveckling på platsen. 
Byggnaden har en ovanlig utformning. En rivning bedöms medföra små till måttliga ne-
gativa konsekvenser. 
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Figur 27. Magasinbyggnad från 1937 som sannolikt kommer behöva rivas som en följd av de-
taljplanen. Källa: Norrköpings kommun.  

Planförslaget kommer även påverka en cistern av klass 4 (Grå), genom rivning, se figur 
28. Det är en av tre metallcisterner som enligt äldre kartmaterial troligen uppfördes för 
Holmens Bruk under 1950-talet. I Norrköpings kommuns inventering bedömdes bygg-
naden motsvara Grå klass i och med sin förhållandevis låga ålder och mycket enkla, all-
dagliga och funktionscentrerade gestaltning. Byggnaden är inte betydelsebärande eller 
unik, en rivning medför små negativa konsekvenser för kulturvärden.  

 

Figur 28. Cisternen längst till vänster i bild kommer sannolikt behöva rivas. Källa: Norrköpings 
kommun.  
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På båda sidor om Motala ström finns markområden mellan bebyggelse och strömmen 
med konstruktioner och spår av både historisk och pågående hamnrelaterad verksamhet, 
så som; hamnkajer, järnvägsräls i markbeläggning och traverser mellan byggnader. Vid 
rondellen som planeras i mötet mellan Surgatan och Lindövägen påverkas en järn-
vägskorsning där flera järnvägsspår förgrenar sig ut till industriområden i samtliga fyra 
väderstreck. Små till måttliga negativa konsekvenser väntas uppstå beroende på utform-
ningen av rondellen och vad som kan behållas av spårmiljön. 

Östra sidan av Syltenberget tangeras i aktuellt planförslag. Inom berget finns höga kul-
turvärden men inga av dessa värden bedöms påverkas av planförslaget. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården [E52] 

Även om planområdet inte ligger inom riksintresse för kulturmiljövården kan genomfö-
randet av planen beröra några uttryckta värden utanför områdets gräns. Nedan redogörs 
för uttryck som beaktats: 

I motivering och uttryck nämns bland annat Motala ström och det forsande vattnet. 
Siktlinjerna utmed strömmen påverkas med en ny bro och dess förhöjda landfästen. In-
frastruktur med transportleder är emellertid ett normalt inslag och en del av karaktären i 
en industriellt präglad miljö. En bro över Motala ström i det föreslagna läget bedöms 
inte utgöra ett främmande element utan kan ses som en naturlig utveckling och en ny 
årsring av och i Norrköpings moderna industrilandskap. Sikten från befintliga Hamn-
bron till den planerade Johannisborgsbron bedöms inte påverkas till följd av avståndet 
och vattendragets riktning. Mot bakgrund till detta bedöms de negativa konsekvenserna 
av planförslaget bli små och inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset.  

Uttrycket som rör allékantade promenaderna har berörts ovan i stycke 6.1.2. Samman-
fattningsvis bedöms planförslaget orsaka måttliga negativa konsekvenser för riksintres-
set men inte medföra påtaglig skada. 

Uttrycket Industrianläggningar från skilda tider, även utanför det centrala industri-
landskapet. Den industrimark som tas i anspråk, de byggnader med industriell koppling 
och de traverser mellan olika byggnader som berörs bedöms sammantaget ha måttliga 
kulturhistoriska värden. De bedöms inte vara av sådan betydelse att läsbarheten av mil-
jöns historia och utveckling eller att samband, funktioner eller betydelsebärande förete-
elser går förlorade i och med planförslaget. I gällande plankarta säkras dock byggnaden 
”Pyramiden” som kulturhistorisk intressant byggnad som en åtgärd för att bevara rele-
vanta byggnader med industriell koppling, se figur 29. Planförslaget bedöms medföra 
små till måttliga konsekvenser för kulturvärden men inte medföra någon påtaglig skada 
på riksintresset. 
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Figur 29. Funktionsbyggnaden (”Pyramiden”) som skyddas genom rivningsförbud i planförsla-
get. 

Till riksintressets uttryck hör också, landets första rätvinkliga rutnätsplan på Saltängen 
från 1613 och stadens siluett. Området Saltängen har haft olika geografisk utsträckning 
genom århundradena. Idag sträcker sig området som benämns Saltängen ända ut till 
vattnet i öster. 1600-talets Saltängen, som avses i riksintressebeskrivningen, är belägen 
väster om Hamnbron och berörs således inte av planförslaget. Norrköpings stads siluett 
bedöms inte påverkas negativt av Johannisborgsförbindelsen. Bron över Motala ström 
påverkar siktlinjerna lokalt och blir en del av siluetten lokalt i närområdet. Hamn- och 
industrimiljöer är generellt sett tåliga för förändringar och infrastruktur med transportle-
der utgör en naturlig del i dessa. Konsekvenserna bedöms mot värdet och effekterna bli 
oförändrade.  

Uttrycket som berör Järnvägsmiljön och Inre hamnen… kajer… m.m. Vid rondellen 
som planeras i mötet mellan Surgatan och Lindövägen påverkas en järnvägskorsning 
där flera järnvägsspår förgrenar sig ut till hamn- respektive industriområden i samtliga 
fyra väderstreck. Järnvägsräls finns också i markbeläggningen nära kajerna. Järnvägs-
räls inom planområdet har varit en viktig del av infrastrukturen i både hamn- och indu-
strimiljön. Tas räls bort så påverkas läsbarheten av miljöns historia och utveckling. De 
infrastrukturella sambanden mellan dessa delar av Norrköping och järnvägsområdet 
centralt i stan påverkas genom måttligt negativa konsekvenser. Påtaglig skada på riksin-
tresset uppstår dock inte. De kulturhistoriska värden som finns i Inre hamnen, genom 
dess struktur och bebyggelse, ligger väster om planområdet och bedöms inte påverkas 
av planförslaget. Kajer på vardera sida om Motala ström berörs. Dessa ligger inom in-
dustrimark där verksamhet bedrivs. Vilka eventuella kulturvärden dessa har idag behö-
ver först klarläggas innan påverkan och konsekvens kan formuleras. 

Östra sidan av Syltenberget tangeras och där finns bebyggelse som har en koppling till 
ett uttryckt värde i riksintresseområde för kulturmiljövården; …de speciella ekonomiska 
och sociala förhållanden som storindustrin skapade. Syltenberget blev Norrköpings 
första fritidsområde med sommarvillor, planteringar, trädgårdar från 1800-talets andra 
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hälft. Miljön illustrerar den tidens ökande intresse för rekreation och ett framväxande 
borgerligt ideal om ett lantligt sommarboende på avstånd från industrialismens ohälso-
samma städer. Villorna har ägts av disponenter, sjökaptener, läkare etc. Markområdet i 
östra delen av Syltenberget, i anslutning till Surgatan, bär inte på några spår efter de 
värden som i övrigt finns inom berget och åtgärden leder således inte till någon påver-
kan på riksintresset. 

Fornlämningar  

Området söder om Motala ström har inte utretts tidigare med avseende på fornläm-
ningar. På södra sidan om strömmen strax väster om Surgatan ligger Syltenberget som 
är markerat som möjlig fornlämning (L2009:7138 Bytomt/gårdstomt), se figur 30. 
Eventuellt utgör det platsen för medeltida byn Ledungshammar. 

 
Figur 30. Riksantikvarieämbetets Fornsök 2022-04-13, blå markering avser potentiell fornläm-
ning. Svart schematisk markering avser Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Källa: Riksantikva-
rieämbetet.  

6.2.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet förutsätter att området nyttjas och ser ut på samma sätt som i dagsläget 
med de kulturvärden vilka omfattas av området idag. Om trafikförbindelsen inte byggs 
sker ingen förändring av kulturmiljöer i området, effekterna av det bedöms som liten 
positiv. Ett nollalternativ innebär samtidigt att tung trafik fortsatt kommer trafikera 
andra lokala gator där kulturvärden är högre än inom planområdet. Därmed bedöms ett 



 
  

Uppdrag: 317505, Johannisborgsförbindelsen etapp 2 2022-05-05 
Beställare: Norrköpings kommun Samrådshandling 

 
45(100) 

nollalternativ ge indirekta negativa effekter av måttlig karaktär med hänsyn till att riks-
intresset för kulturmiljövården bedöms kunna beröras i en större utsträckning. 

6.2.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Viktigt vid kommande förändringar är att det fortsatt ska kunna gå att läsa av hur den 
fysiska miljön har använts. Utöver byggnader kommer detta till uttryck genom till ex-
empel kajer, förtöjningsplatser, ytor för lastning/lossning, järnvägsspår och strukturer. 
Även de funktionella sambanden mellan olika byggnader vilka är avläsbara genom de 
många traverserna i området på södra sidan av strömmen. Målsättningen bör alltså vara 
att bevara så mycket som möjligt av dessa uttryck.  

6.2.5 OSÄKERHETER 

Fornlämningsbilden på södra sidan om Motala Ström är okänd inom planområdet men 
bedöms begränsad till följd av redan stora exploaterade ytor. 

Kulturhistoriska värden mellan markområden och strömmen är delvis oinventerade. 
Eventuella samband mellan konstruktioner och spår av både historisk och pågående 
hamnrelaterad verksamhet kan komma att påverkas av planförslaget.  

6.3 NATURMILJÖ 

Av 1 kapitlet 1 § MB framgår bland annat att MB ska tillämpas så att värdefulla natur-
miljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. Vidare framgår 
det av 2 kapitlet 3 § MB att skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått i övrigt 
ska vidtas för att hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Bedömningen av detaljplanens konsekvenser på naturmiljön bygger på naturvärdesin-
venteringar, vilka har utförts inom och kring detaljplanens område.    

6.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Större delen av detaljplanens område består idag av befintliga vägar och infrastruktur. 
Inom aktuellt område för detaljplanen återfinns Norra Promenaden med dess allé, som 
är utpekad som särskilt skyddsvärda träd. I övrigt berörs inga särskilda områdesbestäm-
melser såsom naturreservat och Natura 2000-områden.  

Som underlag till planarbetet har Norrköpings kommun låtit genomföra en naturvårds-
bedömning (Norrköpings kommun, 2022b) av planområdet bland annat baserad på två 
tidigare genomförd naturvärdesinventering genomförda 2012 och 2017. En naturvär-
desinventering vid norra kajen från 2016 har även utförts som används till underlag för 
värden i Motala ström (WSP, 2016).  

Det aktuella planområdet består av två delytor på norra respektive södra sidan om 
Motala ström. Den norra delen av planområdet ligger cirka 1,5 kilometer från stadskär-
nan och angränsar till Slottshagens reningsverk. Dessa ytor utgörs främst av kultiverade 
gräsmattor, lövträdsbestånd och generella avlastningsytor. Det närmsta landskapet do-
mineras av industrimark med insprängda naturmiljöer. Planområdet ligger cirka 1,5 
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kilometer norr om Händelö ekhagar med en mycket rik skalbaggsfauna samt Norra Pro-
menaden, som sträcker sig in i Norrköpings stadskärna. Öster om planområdet ligger 
Motala ström och Blixholmen med rika våtmarksmiljöer. Planområdets norra del utgörs 
övervägande av sekundära lövträdsbestånd och gräsmarker spontant uppkomna på ut-
jämnade schaktmassor. Järnväg från och till Händelö och angränsande industrierna 
sträcker sig igenom planområdet. Skötsel av spårområdet har en avgörande effekt på 
områdets karaktär.  

Övervägande består den södra delen av planområdet av industrimark. Planområdet grän-
sar till den lövträdsbevuxna kullen “Sylten”, vilken var Norrköpings första rekreations-
område med promenadstråk som anlades i mitten av 1800-talet.  

 
Naturvärdesträd 

2017 utfördes en naturvärdesinventering med fördjupad inventering av insekter och 
skyddsvärda träd. Ett av områdena ligger i närheten av detaljplanen, norr om Norra Pro-
menaden. Området med den gröna ovalen i figur 31 nedan, utgörs av ett antal naturvär-
desträd av främst sälg samt död ved, vilket ger värden för insekter och insektsätande 
fåglar.  

 
Figur 31. Naturvärdesinventering som visar naturvärden norr om detaljplanen. Den gröna ova-
len visar området med trädslaget Sälg. Källa: Norrköpings kommun. 
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Enligt regional trädinventering ska det finnas sex stycken särskilt skyddsvärda träd 
längs Surgatan, se figur 32. Vid fältbesök 2022-03-31 noterades att fyra av träden (de 
väster om Surgatan), där två av träden ligger inom planområdet, inte finns där idag. Det 
grova träd som står öster om Surgatan på kvartersmark, visade sig vara en tvåstammig 
grov poppel och inte en skogsalm (som angivet i trädinventeringen). I södra delen av 
Surgatan finns det en hästkastanj som angetts i trädinventeringen, vilken står utanför 
planområdet.  

 
Figur 32. Planområdet i orange samt skyddsvärda träd och kommunens naturvärdesobjekt. 
Källa: Norrköpings kommun. 

Fridlysta arter 
Den fridlysta (enligt 8§ artskyddsförordningen (2007:845) tvååriga örten flockarun samt 
den ettåriga örten kalvnos har rapporterats från ett ruderatområde vid Norra hamnen 
som nyttjas av Norrköpings hamn som upplagsområde. Arterna är rödlistade i kategorin 
NT (nära hotad). Norrköpings hamn är den enda kända aktuella växtplatsen för de båda 
arterna inom Norrköpings kommun och förmodligen även inom Östergötlands län. 

En skyddsvärd fridlyst fågelart som är rödlistad i kategorin VU har under 2021 häckat 
på en byggnad belägen cirka 50 meter från gränsen för pågående detaljplaneområde. 
Platsen ligger cirka 125 meter från en del av planområdet där ny infrastruktur ska anläg-
gas. Arten har sålunda häckat inom ett verksamhetsområde där det redan idag finns 
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stora störningar från verksamheter och vägtrafik. Fågelarten har även häckat på andra 
håll i Norrköpings stad och andra platser i Sverige som är förknippade med stora stör-
ningar.  

Grön infrastruktur 

Enligt länsstyrelsens Gröna Infrastrukturplan berör området så kallad ”värdenätverk” 
för triviallöv, figur 33, och ”värdekärnor” för ädellöv, figur 34 nedan, i en mycket hård-
gjord omgivning. Norra Promenadens gamla träd utgör värdekärnor för ädellöv. I figur 
35 nedan ses kommunens detaljerade kartlagda ”läderbaggenätverk” för staden med om-
givningar. 

 

 
Figur 33. Länsstyrelsen Gröna Infrastrukturplan område med så kallad ”värdenätverk” för 
triviallöv. Planområdet schematiskt markerat i svart. Källa: Norrköpings kommun.  
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Figur 34. Länsstyrelsen Gröna Infrastrukturplan med ”värdekärnor” för ädellövträd. Planom-
rådet schematiskt markerat i svart. Källa: Norrköpings kommun.  

 
Figur 35.  ”Läderbaggenätverket” från kommunens grönstrukturunderlag för Norrköpings stad. 
Planområdet schematiskt markerat i svart. Källa: Norrköpings kommun. 
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Invasiva arter 

Längs Surgatan, inom planområdet, finns en växtplats på ungefär 150 kvadratmeter (en-
ligt kartdata) för parkslide (Reynoutria japonica), se figur 36 nedan.  

 

 
Figur 36. Förekomst av den invasiva arten parkslide väster om Surgatan. Källa: Norrköpings 
kommun. 

Biotopskydd 

Längs sydligaste delen av Surgatans östra sida står en rad med björkar, Figur 37 nedan, 
vilken eventuellt omfattas av biotopskyddet för alléer enligt 7 kapitlet 11§ MB. Ett par 
av dem står inom planområdesgränsen. Ytterligare träd som återfinns längs Lindövägen 
kan omfattas av biotopskyddet. Även Norra Promenaden ingår i biotopskyddet enligt 7 
kapitlet 11§ MB, se vidare kapitel 6.1 för mer information om Norra Promenaden.  

 

 
Figur 37. Björkträd längs Surgatans södra del. Källa: Norrköpings kommun. 
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Motala ström 

Området runt Norra kajen formas av nuvarande och tidigare antropogena och urbana 
verksamheter såsom fartygstrafik. Strandzonen är starkt påverkad av anlagda ytor och 
vattnet är strömmande och siktdjupet är relativt litet. Bottnarna i området består av hårt 
packad lera med inslag av sten och växtligheten är mycket sparsam. Området är inte av 
någon stor betydelse som lek- och uppväxtmiljö för fisk. En fiskart som återfinns i om-
rådet är gös. Några rödlistade eller ovanliga arter har inte återfunnits i området. 

6.3.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Inom planområdet återfinns främst naturvärden i klass 3 och 4, vilka utgörs av igenväx-
ande marker med främst yngre triviallövträd men också av mer eller mindre öppna gräs- 
och buskmarker. Dessa områden gynnar bland annat pollinatörer vilka kommer att på-
verkas negativt av utbyggnaden av Johannisborgsförbindelsen. Det finns relativt gott 
om sådana miljöer i stadens östra delar och trafikförbindelsen bedöms innebära ett rela-
tivt begränsat intrång. Det finns dessutom potential att, där vägen kommer att gå igenom 
naturmark, förstärka värden för arter knutna till främst gräsmarker. De arter som finns i 
området kan komma att påverkas vid bebyggelse av trafikleden och hänsyn bör tas vid 
exploatering av området.  

Rörande den fågelart som häckade i området under 2021 bedöms inte Johannisborgsför-
bindelsen tillföra ytterligare störningar som skulle kunna innebära ett hot mot artens 
möjligheter att fortsättningsvis häcka på platsen, vare sig under byggnation eller när pla-
nen är utbyggd.  

Det grova träd som står öster om Surgatan på kvartersmark och som inte bedöms påver-
kas av planförslaget, visade sig vara en tvåstammig grov poppel och inte en skogsalm 
(som angivet i trädinventeringen). I södra delen av Surgatan finns det en hästkastanj 
som angetts i trädinventeringen, men den står utanför planområdet och bedöms inte hel-
ler påverkas. 

Björkarna som växer längs sydligaste delen av Surgatans östra sida kan eventuellt be-
höva hanteras med en dispensprövning. Samma sak kan komma att gälla för träd längs 
Lindövägen som är mer än 30 år gamla eller har en stamdiameter i brösthöjd över 20 
centimeter. Norra Promenadens alléer kräver dispensansökan. 

Habitat och förekommande arter i Motala Ström består av relativt obetydliga värden. 
Habitatet är kraftigt antropogent påverkat med förhållanden som innebär att akvatisk 
flora och fauna i stort saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen. Vid en sammanväg-
ning av både habitat och artförekomster bedöms området uppnå ”visst naturvärde”. Jo-
hannisborgsförbindelsen bedöms inte påverka Motala ström mer än vad tidigare an-
tropogen påverkan har gjort.   

Johannisborgsförbindelsen bedöms inte i någon större utsträckning ge upphov till nega-
tiv påverkan på skyddsvärda träd, värdekärnor eller värdetrakter för triviallöv eller 
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ädellöv, inklusive läderbaggenätverket och Motala ström. Värdet på de skyddsvärda ar-
terna vid Johannisborgsförbindelsen bedöms vara av måttligt värde. Den samlade nega-
tiva effekten bedöms därav bli liten vilket sammantaget gör att ett genomförande av pla-
nen väntas ge upphov till små negativa konsekvenser. Det är dock viktigt ur perspekti-
vet för ekosystemtjänst, att ta vara på möjligheterna att förstärka den gröna infrastruk-
turen längs trafikförbindelsen genom trädplanteringar. På så vis kan påverkan istället 
komma att bli positiv på längre sikt. 

6.3.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet förutsätter att området nyttjas och ser ut på samma sätt som i dagsläget 
med de naturvärden vilka omfattas av området idag. De naturliga naturområdena för-
väntas kvarstå, men området bedöms vara relativt begränsat i och med att många av om-
rådena med naturvärden ligger inom industriområden eller starkt påverkat vattendrag. 
Konsekvenserna bedöms mot bakgrund till detta bli oförändrade i ett nollalternativ.  

6.3.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

De fridlysta örterna flockarun och kalvnos omfattning bör kartläggas noggrant under 
dess nästkommande huvudsakliga blomningstid. Det kan finnas goda möjligheter att 
flytta örterna från platser som kan komma att beröras av trafikanläggningen och/eller att 
vidta åtgärder som förstärker populationerna på platser som inte kommer att beröras av 
exploatering. Om kartläggningen visar att delar av populationen kommer att beröras av 
exploateringen bör påverkan samt eventuella behov av skydds- och kompensationsåt-
gärder utredas närmare. Om utredningen visar på en betydande population kan det fin-
nas möjligheter att flytta dem från platser som berörs av Johannisborgsförbindelsen eller 
att åtgärder vidtas som förstärker populationen på platser som inte berörs av exploate-
ring. Om de fridlysta arterna ska flyttas krävs artskyddsdispens.  

En anläggning av mager ängsmark vid vägkanterna där naturmark återfinns rekommen-
deras vid ett genomförande av planen.   

För invasiva arter är det viktigt att sanera området och ta hand om avfallet enligt gäl-
lande anvisningar för arten i samband med genomförandet av planen. 

Vid eventuella störningar på den fågelart som häckade i området under 2021 krävs att 
ytterligare utredningar tillsätts. 

6.3.5 OSÄKERHETER 

Det är oklart om de fridlysta arterna flockarun och kalvnos kommer påverkas av plan-
förslaget, samt dess utbredning. Även en osäkerhet om de fridlysta arterna kommer 
överleva vid en eventuell flytt.  

6.4 LANDSKAPSBILD MOTALA STRÖM 

Med landskapsbild menas den visuella upplevelsen av landskapet. Landskapet kan besk-
rivas i markanvändning, topografiska termer och naturtyper. Det finns även andra land-
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skapliga kvaliteter som bör beaktas då de bidrar till en upplevelse av landskapet. Egen-
skaper som exempelvis underlättar orienteringen i området, synliggör platsens historia, 
att landskapet är upplevelserikt det vill säga omväxlande, storslaget eller särpräglat, el-
ler om det är små- eller storskaligt. 

6.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR  

Gestaltningen av Johannisborgsförbindelsen ska stärka vägens utformning till att ge ett 
stadsnära intryck, trots de relativt höga hastigheterna som föreslås på vissa sträckor av 
vägen. Vägen behöver förhålla sig till omgivande landskap så som det planeras att se ut 
vid prognosåret 2035. Det innebär att Inre hamnen liksom delar av Södra kajen kommer 
att ha en stadsmässig bebyggelse istället för nuvarande hamnverksamhet.  

Detaljplanen förutsätter att en bro över Motala ström byggs. Befintliga siktlinjer och 
upplevelsen av landskapet kommer att förändras, nuvarande förutsättningar presenteras i 
figur 38-41. 

 
Figur 38. Vy över landfäste för bro, södra kajen. Källa: Norrköpings kommun.  

 
Figur 39. Vy över landfäste för bro, norra kajen. Källa: Norrköpings kommun.  
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Figur 40. Vy mot Inre hamnen. Källa: Norrköpings kommun.  

 
Figur 41. Vy från inre hamnen. Källa: Norrköpings kommun.  

6.4.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

De största förändringarna i landskapsbilden till följd av föreslagen detaljplan förväntas 
bli på Norra Promenaden i anslutning till Jungmansgatan med cirkulationsplats samt 
den visuella bilden över Motala ström med ny bro.  

Utformningen på bron förväntas vara tvåfilig i respektive körriktning samt vara av ty-
pen öppningsbar klaffbro, alternativt fast bro. Förprojekteringen för bron presenterar två 
olika brotyper, enligt kapitel 5.1.1. Uppförandet av bron förväntas innebära stora för-
ändringar i landskapsbilden oavsett val av brotyp. En öppningsbar bro medför dock 
större effekter på landskapet genom en 20 meter öppningsbar klaff vilken i öppet läge 
kommer att synas på längre avstånd än en sluten bro. En öppningsbar bro förutsätter en 
lyftanordning vilken i sig också kommer att ta ett större rumsligt utrymme vid utblicken 
över Motala ström. Bron kommer i och med sin storlek och massivitet att utgöra ett stort 
byggnadsverk i stadsrummet, som kommer att prägla sin omgivning, och vara synlig 
från delar av promenaden, inte minst vid tilltänkta Jungmansrondellen i norr. Med rätt 
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gestaltning kan bron dock upplevas säregen och positiv i kontrast till det omgivande in-
dustrilandskapet som redan tar mycket plats i det landskapliga rummet.   

Siktlinjer 

Siktlinjerna från Hamnbron väster om planområdet över Motala ström är begränsade då 
avståndet till Johannisborgsförbindelsen uppskattas till cirka en kilometer. Med hänsyn 
till avståndet och den industribyggnation som finns i och omkring området runt bropas-
sagen bedöms inte intrycket av bron från detta håll bli särskilt stor. Siktlinjerna över 
strömmen kommer dessutom att påverkas då tillstånd har givits för en gång- och cykel-
bro över strömmen strax öster om befintliga Hamnbron. Lägg därtill planerad utveckl-
ing av kajområden på södra och norra sidan om vattnet, så blir intrånget i landskapsbil-
den minimal i detta läge, figur 42.  

 

 
Figur 42. Vy över Motala ström sett österut från Hamnbron. Källa: Norrköpings kommun. 

Bron kommer att förändra vyerna både från den södra och norra kajen. Den norra kajsi-
dan är till stor del begränsad för allmänheten och nyttjas i dagsläget för industriända-
mål. Planförslaget kommer medföra en större tillgänglighet till Motala ström och öppna 
upp för passage till den norra sidan. Siktlinjerna från den södra sidan strömmen är i 
dagsläget begränsad, planförslaget bedöms bidra med en positiv upplevelse av området 
och möjliggöra en ny vy över Motala ström, se figur 43.  

Siktlinjerna från norra kajen är också präglade av industrilandskapet. Den tillkommande 
bron i sig kommer inte att utgöra något större byggnadsverk än de redan befintliga indu-
stribyggnader som finns i området idag. Den tillgänglighet till strömmen som bron för-
väntas bidra med kommer ge en upplevelse av en närhet till strömmen på ett nytt och 
positivt sätt genom att kajkanterna tillgängliggörs på ett nytt sätt.   
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Figur 43. Visualisering av hur vyn över Motala ström skulle kunna se ut från Inre hamnen. 
Källa: Norrköpings kommun.  

Bron över Motala ström kommer att medföra en stor påverkan på vyn över strömmen i 
sin helhet och siktlinjerna väntas förändras. Effekterna bedöms dock bli små då om-
kringliggande industrilandskap med höga industribyggnader och kranar på respektive 
kaj inte har någon större känslighet och bron kan i förhållande till detta ge ett mer sär-
präglat och positivt uttryck beroende på val av gestaltning. Bilden mot Inre hamnen 
väntas bli den utblick som förändras mest i och med planförslaget, detta läge är dock be-
gränsat och upplevs endast från luften eller via båttransport. Uppförandet av bron be-
döms mot bakgrund till detta och med hänsyn till att broar över vattendrag i städer är ett 
naturligt inslag i stads- och landskapsbilden ge små-måttliga negativa konsekvenser. 

6.4.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Ett nollalternativ innebär att industriverksamhet fortsatt präglar omgivningarna inom 
planområdet i anslutning till Motala ström. Nollalternativet bedöms vara oförändrad för 
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landskapsbilden på grund av det befintliga intilliggande industriområdet som upprättats 
utan någon hänsyn till landskapsanpassning. Större industribyggnader och kranar kom-
mer fortsatt att dominera vissa utblickar. Norra Promenaden förväntas inte förändras i 
ett nollalternativ därav blir konsekvenserna avseende landskapsbilden över denna oför-
ändrad.    

6.4.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Utformning av Johannisborgsförbindelsen tillsammans med omgivande kvartersmark 
bör samordnas i syfte att få en sammanhållen bild av landskapet där så är möjligt.  

6.4.5 OSÄKERHETER 

Det finns flertalet osäkerheter i detaljplanen i detta skede, då det inte är beslutat om vil-
ken typ av bro som skall uppföras eller om tillstånd för denna ges. Tillstånd för åtgär-
derna i Norra Promenaden har ej heller erhållits. Val av lösningar blir avgörande för 
upplevelsen av landskapsbilden. 

6.5 BÅTTRAFIK 

6.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Inre Hamnen och Öhmansterminalen är de delar av hamnen som direkt kommer att på-
verkas av en utbyggnad av Johannisborgsförbindelsen. Inre Hamnen ligger innanför den 
passage som skapas över Motala ström och kommer därför endast vara tillgänglig för 
transporter som kan ta sig förbi passagen. Norrköpings hamn har inte längre någon 
verksamhet i Inre hamnen, innanför ny planerad bropassage, utan all verksamhet har 
omlokaliserats till antingen Pampusterminalen på Händelö eller öster om tänkt ny bro-
passage, till Öhmansterminalen.  

6.5.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Val av brolösning kommer få olika effekter på båttrafik och framkomligheten till Inre 
hamnen. En fast bro kommer endast medge båttrafik med en höjd om 4 meter, medan en 
öppningsbar bro ger fri passage även för större båtar.    

En öppningsbar bro ger stor flexibilitet men också begränsningar. Med en öppningsbar 
bro kan större motoriserade fartyg, segelfartyg och båtar anlöpa Inre Hamnen. Fram-
komligheten för fartygen påverkas dock av hur ofta en bro öppnas. En öppningsbar bro 
ger större påverkan på vattenflödet än motsvarande fast bro eftersom det behövs stora 
betongfundament för det maskineri som krävs för manövrering av bron. Detta kan ge 
påverkan på vattenflödet uppströms. Den negativa effekten bedöms bli liten för en öpp-
ningsbar bro varför konsekvenserna av planförslaget med öppningsbar bro blir liten- 
måttlig. 

Båttrafiken bedöms ha ett måttligt värde och effekterna av att begränsa framkomlig-
heten för båtar genom en fast bro bedöms som måttligt negativ varför den sammantagna 
konsekvensen bedöms bli måttlig. 
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6.5.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNTIVET 

I ett nollalternativ förväntas ingen fordonstrafikerad bro över Motala ström att uppföras, 
konsekvenserna för båttrafiken bedöms med anledning av det utebli.   

6.5.4 OSÄKERHETER 

Osäkerheter kopplat till broutformning och påverkan på båttrafiken föreligger. Val av 
skyddsåtgärder är i dagsläget ännu inte fastslagna likväl som val av broutförande. 

6.6 BULLER  

Buller är enkelt utryckt oönskat ljud, det vill säga ljud som människor känner sig störda 
av och helst vill undvika. Buller påverkar hälsa och välbefinnande och är ett folkhälso-
problem.  

Ljud från trafik kan anses vara buller vilket har en rad negativa hälsoeffekter. Trafikbul-
ler kan påverka sömnkvalitet, arbetsprestation och mer långsiktigt hälsan genom exem-
pelvis bidra till högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar. Trafikbuller är dock normalt inte 
av sådan styrka att det ger upphov till hörselskador. För att minimera risken för sömn-
störningar bör den maximala ljudnivån i sovrum inte överskrida 45 dBA1. Samtal med 
normalt röstläge kan störas vid maximala ljudnivåer över 70 dBA. 

6.6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att 
ljudets frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat upp-
fattar toner/frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka. I Sve-
rige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent ljudnivå 
(Leq) och maximal ljudnivå (Lmax). Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudni-
vån under dygnets 24 timmar för ett årsmedeldygn. Den maximala ljudnivån beräknas 
oftast som den ljudnivå som den bullrigaste fordonspassagen ger upphov till, vanligen 
den tunga trafiken. 

Bedömningsgrunder 

Vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av vägar har Trafikverket tagit fram riktlinjer 
för buller, TDOK 2014:1021. Riktlinjerna är en konkretisering av vad Trafikverket an-
ser vara en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Trafikverkets riktvärden motsvarar Na-
turvårdsverkets riktvärden för buller vid befintliga bostäder men innehåller också rikt-
värden för kontorslokaler.   

I tabell 4 nedan redovisas gällande riktvärden enligt TDOK 2014:1021. 

                                                        
1 Ljudets frekvenser beskrivs sammanvägt för att få ett samlat värde, ett hörselanpassat mått. 
Sådan så kallad A-vägning tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och skrivs med mät-
värdet dBA 
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Tabell 4. Utklipp från Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik enligt TDOK 
2014:1021 version 3.

 

För att identifiera byggnader som ska utredas för eventuella bullerskyddsåtgärder har 
Trafikverkets metodik följts. Det innebär att avgränsning av bullerberörda sker utifrån 
ny/ombyggd vägsträcka med trafikering endast på denna sträcka. Byggnader som beräk-
nas få ljudnivåer över riktvärden identifieras och utgör bullerberörda. Både ekvivalent 
och maximal ljudnivå kan vara avgörande. Metoden brukar benämnas solfjädersmo-
dellen. 

Som ett underlag till planarbetet har en trafikbullerutredning upprättats i vilken ljud-
nivåberäkningar har genomförts för:  

• Nollalternativ, prognosår 2026  

• Nollalternativ, prognosår 2035  

• Utbyggnadsalternativ, prognosår 2026  

• Utbyggnadsalternativ, prognosår 2035  

6.6.2 TRAFIKDATA 

I Norrköpings kommuns trafikutredning (PM Trafik, 2022) redogörs för framtida trafik-
mängder på vägnätet inom planområdet. Eftersom Johannisborgsförbindelsen byggs ut i 
etapper, kommer trafikmängden att variera över tid. 

Planområdet utgörs i dagsläget av flertalet lokalgator. De gator vilka primärt berörs av 
detaljplanen är Lindövägen, Surgatan, Sjötullsgatan samt Jungmansgatan. Trafiken 
kommer till följd av Johannisborgsförbindelsen såväl etapp 2 som i en sammansatt ring-
led förändra trafikmönstren inom Norrköpings kommun. Söderleden är utpekad som 
riksintresse för väg, varav den södra och sydvästra delen (söder om Lindövägen) är ut-
pekad som planerad väg av riksintresse genom en förlängning av väg E22 benämnd 
Norrleden. 
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I Figurerna 44 och 45 nedan anges flödena som använts i beräkningar för trafikbuller. 
Andel tung trafik är 12 procent vid prognos 2026 och 8 procent vid prognos 2035 enligt 
Norrköpings kommun. Hastigheten är 60 km/h.     

 

 
Figur 44. Trafikflöden för Nollalternativet. Till vänster: prognosår 2026. Till höger: prognosår 
2035. Planområdet schematiskt markerat i svart. Källa: Norrköpings kommun PM Trafik, 2022.  

 

 
Figur 45. Trafikflöden för Utbyggnadsalternativet. Till vänster: prognosår 2026. Till höger: 
prognosår 2035. Planområdet schematiskt markerat i svart. Källa: Norrköpings kommun PM 
Trafik, 2022.  

Johannisborgsförbindelsen i sin helhet kommer att utgöra den största delen av kopp-
lingen mellan E4 samt E22, som är en del i en sammansatt ringled för att förbättra trans-
portinfrastrukturen i Norrköpings centrala delar. Genom en ny trafikförbindelse kommer 
Riksvägen och Söderleden i förlängningen kopplas ihop. Med en ny komplett yttre ring-
led avlastas centrala Norrköping från genomfartstrafik samt att tung trafik lyfts ut till 
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ringleden vilket resulterar i att olägenheter i form av buller, luftföroreningar och barriä-
reffekter kommer minska i de centrala delarna av staden.  

6.6.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Utförd bullerutredning visar att ett bostadshus och sex verksamhetsbyggnader blir bul-
lerberörda av den nya vägen, se figur 46 nedan. En av de berörda verksamhetsbyggna-
derna (Lindövägen 68) innehar bostäder på översta våningsplanet. Vid Johannisborgs-
förbindelsens fulla utbyggnad år 2035 ökar den ekvivalenta ljudnivån vid berörda bostä-
der med 7-9 dBA se figur 47, jämfört med nollalternativet år 2026 se figur 48. Detta 
medför att fasadriktvärdet 55 dBA överskrids. Det finns också risk att inomhus- och 
uteplatsriktvärdena överskrids.  

 
Figur 46. Avser bullerberörda fastigheter i rött, utbyggnadsalternativ år 2035 enligt solfjäder-
smetoden, Trafikverket. Källa: Tyréns 2022. 
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Figur 47. Avser trafikbuller, utbyggnadsalternativ år 2035. Källa: Tyréns 2022. 

 

 
Figur 48. Avser trafikbuller, utbyggnadsalternativ år 2026. Källa: Tyréns 2022. 
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Berörd byggnad på Lindövägen 68 är en bostadsbyggnad uppförd 1914. Bostadsbygg-
naden fick uppföras på industrimark enbart då det behövdes för att bedriva industriverk-
samhet. Sedan år 2007 har våning 1-2 ändrat användning från bostad till kontor. An-
vändningen av våning 3 går inte att entydigt utläsa i bygglovshandlingar, varför den vå-
ningen bedöms vara bostad. Vid verksamhetsbyggnaderna finns det risk att ekvivalenta 
inomhusriktvärdet för kontor överskrids, se Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanfattning av beräknade trafikbullernivåer, utomhus vid fasad, vid bullerbe-
rörda byggnader. Rödmarkerade värden indikerar där riktvärdet överskrids eller riskerar över-
skridas.

 

För verksamhetslokalerna längs Lindövägen ökar den ekvivalenta ljudnivån med 5-8 
dBA vilket medför att inomhusriktvärdet för kontorslokaler (Leq 35 dBA) riskerar att 
överskridas, beroende på vilken fasadkonstruktion och planlösning byggnaderna har. 
Känsligheten bedöms till måttlig för planförslaget med hänsyn till de bostäder som finns 
i området. Effekterna bedöms avseende buller bli måttliga då gällande riktvärden över-
stigs. Konsekvenserna bedöms till måttliga. Vidtas åtgärder så att gällande riktvärden 
kan uppnås bedöms de negativa effekterna minska och således även konsekvenserna.   

Direkt och indirekta effekter på kort och lång sikt  
Mycket trafik passerar idag genom centrala Norrköping vilket skapar olägenheter i form 
av buller. Genom att minska genomfartstrafik, främst på Östra Promenaden, Hamnbron 
och Packhusgatan och istället leda trafiken till Johannisborgsförbindelsen förväntas bul-
ler i innerstaden att minska på längre sikt vilket bedöms vara positivt för mer bostads-
nära områden. Bullerutsatta fastigheter längs med Johannisborgsförbindelsen etapp 2 
bedöms kunna skyddas genom bullerdämpande vallar, eller skärmar. För vissa fastig-
heter kan speciallösningar för fönster och ventilation krävas.  
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Konsekvenserna av en fullt utbyggd Johannisborgsförbindelse och så även etapp 2 be-
döms sammantaget ge små konsekvenser avseende buller. Med hänvisning till att detalj-
planelagda bostadsområden tagit hänsyn till Johannisborgsförbindelsen i sina detaljpla-
ner vilket antas medföra att bullerskyddande åtgärder vidtagits för dessa.  

6.6.4 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet innebär att trafikmängder och trafikbuller i planområdet väntas delvis 
öka, se Figur 49 och 50 för år 2026. Ett nollalternativ vid år 2035 avseende trafikbuller 
redogörs för i Figur 51. Bilar och tyngre fordon väntas trafikera området i samma ut-
sträckning som i dagsläget med hänsyn till att stora delar av området fortsatt nyttjas för 
industriverksamheter. Konsekvenserna av ett nollalternativ bedöms bli oförändrade 
inom planområdet. Känsligare områden med bedömt måttliga värden utanför planområ-
det bedöms dock fortsatt kunna bullerberöras och människors hälsa påverkas till följd 
av den ökade trafiken i innerstan. Effekterna och konsekvenserna av ett nollalternativ 
bedöms därav till måttligt negativa.  

 
Figur 49. Nollalternativ avseende trafikmängder år 2026. Källa: Norrköpings kommun PM Tra-
fik 2022. 
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Figur 50. Nollalternativ avseende buller år 2026 inom planområdet. Källa: Tyréns 2022. 

 

 
Figur 51. Nollalternativ avseende buller år 2035 inom planområdet. Källa: Tyréns 2022. 
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6.6.5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Då bullerberörda bostäder inom planområdet ligger på en höjd eller våning 3 är det svårt 
att skydda dessa med vägnära bullerskydd. Fastighetsnära åtgärder kan i stället tilläm-
pas. Åtgärder utgörs i första hand av fönsterbyte och/eller byte av friskluftsventiler där 
inomhusriktvärdet överskrids. Vid uteplatser kan lokala bullerskyddsskärmar i anslut-
ning till uteplatsen erbjudas. Vid verksamhetslokalerna kan tillpassning av befintliga 
fönster eller fönsterbyte tillämpas för att uppfylla inomhusriktvärdet. 

En bullerinventering kommer att genomföras som en del i det fortsatta planarbetet för 
att mer i detalj undersöka behov av bullerskydd för berörda byggnader. 

Planerar man för bostäder i områden med ljudnivåer över Leq 60 dBA ska bostäderna 
planeras med genomgående planlösning där minst hälften av bostadsrummen vetter mot 
ljuddämpad sida (Leq ≤ 55 dBA, Lmax ≤ 70 dBA). Byggnader i form av lamellhus, med 
långsidan placerad mot vägen, är att rekommendera. Även byggnader med kringbyggda 
gårdar är en typ av bebyggelse som fungerar väl i bullerutsatta områden.  

6.7 LUFT 

6.7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Bedömningsgrunder 

Luftkvalitet är i Sverige och EU reglerat i lag. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utom-
husluft är juridiskt bindande styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem. 
Reglerna återfinns i 5 kapitlet MB. Regeringen har utöver MKN beslutat om miljömålet 
Frisk luft som innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas. Preciseringarna för miljömålet Frisk luft är baserat på 
WHO:s riktlinjer. För miljömålet Frisk luft finns 10 preciseringar som gäller olika äm-
nen.  

Enligt WHO finns det ingen tröskel för partikelhalten, under vilken negativa hälsoeffek-
ter inte förekommer. Därför är det fördelaktigt för människors hälsa att sträva efter så 
låga partikelhalter i luft som möjligt. 

Luftkvalitetsproblem i svenska städer i relation till normer är främst kopplat till trafiken 
och då i form av NO2 och PM10. Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperatu-
rer. Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen. Främst hos 
känsliga personer med till exempel astma. Kväveoxider bidrar också till övergödning 
och försurning av skog, mark och vatten. Den mindre fraktionen PM2,5 är i regel inte 
på samma sätt problematisk i relation till normerna, varför bedömningen fokuserar på 
NO2 och PM10.  

Grova partiklar, PM10, definieras som partikelmassan av alla partiklar med en diameter 
upp till 10 mikrometer. Partiklarna bildas vid slitage av däck, vägar och bromsar, samt 
vid förbränning och när gaser från förbränningen kondenseras. Vid inandning kan de 
luftburna partiklarna ge skadliga hälsoeffekter och påverka både andningsorgan samt 
hjärt- och kärlsystemen, Naturvårdsverket.se. 
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Tabell 6. Miljökvalitetsnormer och miljömål för NO2 och PM10.  

Ämne Medelvärdestid MKN [μg/m3] Miljömål [μg/m3] 

NO2 

1 år 40 20 

1 dygn 60 - 

1 timme 90 60 

PM10 
1 år  40 15 

1 dygn 50 30 

 

6.7.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

SMHI:s verktyg VOSS- verktyg för objektiv skattning med spridningsmodellering har 
använts för att beräkna luftkvaliteten på Johannisborgsförbindelsen bedömt värsta punk-
ter sett till trafikmängd och gaturumsutformning. Verktyget utför förenklade beräk-
ningar som utvärderas mot miljökvalitetsnormens utvärderingströsklar för NO2 och 
PM10. I figur 52 ses två beräkningspunkter. I punkt A beräknades halterna för nollalter-
nativet och i punkt B beräknades halter för detaljplanen. Dessa två punkter kan anses 
som de platser där trafikmängd och gatuutformning är minst gynnsamma för luftkvali-
teten.  

 
Figur 52. Karta över östra Norrköping där punkt A redovisar läge för nollalternativs-beräk-
ningarna och punkt B redovisar beräkningspunkten för detaljplanen. Källa: Eniro.  

I Tabell 7 redovisas indata som användes vid beräkningarna för nollalternativet respek-
tive detaljplanen.   

 

 

A B 
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Tabell 7. Indata hämtat från Google maps samt erhållna trafiksiffror från PM Trafik som an-
vändes i VOSS vid beräkning.  

 Nollalternativ Detaljplan 
År 2026 År 2035 År 2026 År 2035 

Kommun  Norrköping Norrköping Norrköping Norrköping 
ÅDT [fordon/dygn] 10 500 12 500 14 700 37 500 
Gaturumsbredd [m] 30 30 70 70 
Hushöjd [m] 6 6 6 6 
Sandning Ja Ja Ja Ja 
Hastighet [km/h] 60 60 60 60 
Andel tung trafik [%] 12 8 12 8 

 
I Tabell 8 redovisas beräknade halter av NO2 och PM10 för nollalternativet respektive 
detaljplanen.  

Tabell 8. Beräknade halter i VOSS för nollalternativ respektive planförslag. Rödmarkerade cel-
ler representerar halter där miljömålet ”Frisk luft” tangeras eller överskrids.  

  Nollalternativ Planförslag 

 Medelvärdestid 
År 
2026, 
μg/m3 

År 2035, μg/m3 År 2026, 
μg/m3 År 2035, μg/m3 

NO2 
1 år  <15 <15 <15 <15 
1 dygn  20–30 20–30 <20 20–30 
1 timme <30 <30 <30 30–46 

PM10  
1 år  12–16 12–16 <12 12–16 
1 dygn  15–21 21–25 15–21 >29 

 
Beräkningarna i VOSS visar att planalternativet ger högre halter av NO2 timmesmedel 
samt PM10 dygnsmedel. 

För NO2 ger planförslaget generellt högra halter än nollalternativet. Dock överskrids 
inga miljömål för något av alternativen.  

För PM10 skiljer sig inte halterna så mycket mellan alternativen. Dock visar beräkning-
arna i VOSS att dygnsmedel för PM10 år 2035 kan bli problematiskt till följd av den 
stora trafikmängden.  

Att dra vägen runt de mer centrala delarna av Norrköping ger positiva konsekvenser för 
luftkvaliteten. Då området för Johannisborgsförbindelsen karakteriseras av ett mer öppet 
gaturum, än exempelvis Östra Promenaden, är ventilationen och omblandningen större. 
Ett mer öppet gaturum ger möjlighet till större omblandning vilket ger lägre halter.  

Sammantaget bedöms detaljplanen ge liten negativ konsekvens i jämförelse mot nollal-
ternativet inom detaljplaneområdet. Dock bedöms detaljplanen ge positiva konsekven-
ser för Norrköpings centrala delar när hårt trafikerade väglänkar förläggs i områden med 
mer öppna gaturum, lägre hus och färre persontäta områden.  
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6.7.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Resultatet från VOSS visar att nollalternativet ger något lägre halter inom detaljplanom-
rådet i jämförelse med planförslaget. Skillnad i luftföroreningshalterna mellan åren 
2026 och 2035 kan endast ses för PM10 dygnsmedel. PM10 dygnsmedel ökar till år 
2035 till följd av ökad trafik.  

Indirekta effekter av nollalternativet är ökade trafikmängder i mer centrala delar av 
Norrköping.  

Sammantaget bedöms nollalternativet ge liten negativ konsekvens inom detaljplaneom-
rådet då miljömålet Frisk luft riskeras att överskridas för PM10.  

6.7.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER  

Partikelhalterna tenderar att vara som högst på våren när vägbanorna torkar upp och 
partiklar som frigjorts vid användandet av dubbdäck frigörs. En åtgärd för att minska ef-
fekten av detta kan vara att vägbanorna ”vårstädas” i samband med detta. Även gatu-
rummets utformning påverkar luftförororeningshalterna och genom att skapa öppna ga-
turum så minskar risken för höga halter av PM10 samt NO2. Växtlighet i gaturummet 
har möjlighet att ”binda” föroreningar men det finns också en risk att det stänger in ga-
turummet och minskar omblandningen och därmed genererar lokalt höga luftförore-
ningshalter.  

6.7.5 OSÄKERHETER 

Osäkerheter kopplat till luft är främst att ingen spridningsberäkning har utförts för plan-
förslaget. Beräkningarna i VOSS redovisar endast skattningar.  

6.8 DAGVATTEN OCH SKYFALL 

Enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (Norrköpings kommun 
2019-04-30) ansvarar den som nyttjar marken för en hållbar dagvattenhantering inklu-
sive snöhantering. Säkerhet mot översvämning av Johannisborgsförbindelsen styrs på 
denna plats av havsnivån i Östra Bråviken.  

PM för dagvattenhantering, Tyréns 2022, är framtaget i ett tidigt skede av projektet och 
bygger på antaganden och underlag som måste undersökas vidare i detalj i arbete med 
förprojekteringen. PM för dagvattenutredning redogör för principlösning kring dagvat-
tenhanteringen för Johannisborgsförbindelsen etapp 2 och ligger till grund för beskriv-
ningar för eventuella ytanspråk, rinnvägar med mera för dagvattenlösningarna i detalj-
planen samt med information som underlag till MKB inför samråd av detaljplanen.  

6.8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta skede av projektet har enklare principer kring dagvattenhanteringen tagits fram 
med hjälp av underlag från Norrköpings kommun och inledande arbete av förprojekte-
ringen (Tyréns 2022). En mer omfattande dagvattenrapport och utredning kommer att 
tas fram som en del av slutprodukten i planens granskningsskede. 
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I PM för dagvattenhantering, Tyréns 2022, har flera antaganden och förenklingar gjorts, 
i och med att projektet i detta skede saknar mer detaljerade uppgifter på exempelvis 
höjduppgifter på ny mark/väg. Förenklade reningsberäkningar har utförts för att få en 
indikation på ytanspråk som teoretiskt sätt kommer krävas för hantering av dagvatten, 
både för rening och till viss del fördröjning. Huvudsakliga principen har varit att inte 
försämra mot nulägessituationen, och att ytterligare rening kan behövs för att inte 
komma att försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för respektive reci-
pient. 
 
Recipient och MKN  
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kapitlet MB, enligt vattenför-
valtningsförordningen och Havs-och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 
samt HVMFS 2015:4.  

För ytvatten fastställs klassningen med stöd av Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
HVMFS 2019:25 (HaV, 2019). Klassning görs av biologiska, fysikaliska kemiska, hyd-
romorfologiska och kemiska bedömningsparametrar, så kallade kvalitetsfaktorer, vilka 
bygger upp och avgör den övergripande klassningen av den ekologiska och kemiska yt-
vattenstatusen. Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt verktyg vilket ställer krav (kvali-
tetskrav) på vattnets kvalitet till en viss tidpunkt. Klassningen görs för ekologisk status i 
en femgradig skala och kan vara hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Målet 
enligt vattenförvaltningsförordningen är att uppnå åtminstone god status till angiven tid-
punkt. Den kemiska statusen kan antingen vara god eller uppnår ej god, där målet är att 
uppnå god status. Enligt försämringsförbudet får inte statusen försämras i en vattenföre-
komst för någon kvalitetsfaktor. 

Planområdet avvattnas åt två olika håll, den norra delen av området avvattnas till Motala 
ström (Glan-Bråviken) och den östra delen till Ljurabäck. Ljurabäck ansluter i sin tur 
till Motala ström längre nedströms. Vattenförekomsternas nuvarande status och miljö-
kvalitetsnormer (MKN) sammanfattas i Tabell 9 nedan. 
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Tabell 9. Sammanfattning över berörda vattenförekomster och statusbedömningar. 

 
Havsvattnets medelvattennivå förväntas stiga 0,5 meter inom en tidsperiod om 100 år. 
Eftersom området som vägen ska passera är lågt liggande finns risk för översvämning. 
Vid så kallade 100-havsvattennivå år 2100 förväntas havsnivån stiga till +2,38 (RH 
2000) varför planförslagets väg bör ligga på minst +2,5 (RH 2000). 

6.8.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Den principiella dagvattenlösningen kring trafikleden redovisas utförligt i PM dagvat-
tenhantering (Tyréns, 2022). Den nya Ledungsrondellen i söder bli en höjdpunkt för tra-
fikledens höjdsättning på södra sidan av Motala ström. Dagvattenhanteringen för vägen 
bedöms då kunna ledas åt två olika riktningar, en i nordlig riktning mot Motala ström, 
samt en i östlig riktning mot Ljurabäck. Detta gäller för den normala avrinningen. Ex-
trema regn kommer ta andra vägar och rinna längsmed befintliga markytor och gator, 
till stor del på samma sätt som det gör idag. Den nya trafikleden får generellt sätt inte 
innebära en försämring av nuvarande dagvattenhantering eller rinnvägar för skyfall eller 
extrema regn.  

Generella förslag till dagvattenhantering för vägen är att närmast vägbanan och körfäl-
ten samla upp vägdagvattnet i mindre svackdiken innan det leds vidare ner i lednings-
nät. Detta görs dels för att skapa längre rinntider, dels för att få en reningseffekt på dag-
vattnet. Dessa svackdiken kan kombineras med ytterligare växtlighet, till exempel sam-
förläggas med trädplanteringar för att få en bättre reningseffekt lokalt vid förorenings-
källan. 

Vattenförekomst  Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Lokali-
sering  

Namn & 
EU-ID i 
VISS 
 

Nuvarande status 
& bedömningsgrund 

Miljökvalitetsnorm 
och tidskrav 

Nuvarande status 
& bedömnings-
grund 

Miljökvalitetsnorm 

Motala 
ström i 
norra 
delen av 
plan- 
området 

Motala 
ström 
 
EU-ID 
SE649609-
152033 

Otillfredsställande  
 
 
Som grund till 
bedömningen är dess 
hydromorfologi. 
Näringsämnen och SFÄ 
har god status. 

God ekologisk  
potential år 2039 

Uppnår ej god 
status 
 
kvicksilver och 
bromerade  
difenyletrar (PBDE) 
samt PFOS  
överskrids 

God kemisk status 

Öster 
om 
planomr
ådet 

Ljurabäck 
 
EU-ID 
SE649884-
152491 

Måttlig ekologisk status  
 
Övergödning/närings-
ämnen, hydromorfologi. 

Måttlig ekologisk  
status 
 

Uppnår ej god 
status 
 
kvicksilver och 
bromerade  
difenyletrar (PBDE) 
överskrids 

God kemisk status 
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Innan dagvattnet släpps till respektive recipient föreslås dagvattnet samlas upp i en re-
ningsanläggning, såsom en torr- eller våtdamm. Dammanläggningar kan förses med tek-
niska delar så som exempelvis skärmar för oljeavskiljning och avstängningsventiler på 
utgående ledningar för att stänga av system vid eventuella utsläpp. 

Föroreningsberäkningar 

För att få en uppskattning av storlek på dagvattenanläggningarna i detta skede har en-
klare föroreningsberäkningar utförts på delar av vägsträckorna. Dessa beräkningar har 
utförts i programmet Stormtac och bygger på uppmätta schablonvärden från inmät-
ningar och undersökningar av olika marktyper. Dessa beräkningar ska ses som översikt-
liga. Efter exploatering bedöms flera ämnen dock öka i halt och mängder.  

Trots alternativa reningsåtgärder förväntas det bli en viss ökning av några ämnen vilket 
generellt kan antas ha en negativ påverkan på vattenmiljön. Anläggning med våtdamm 
ger större effekt på rening av dagvattnet och man kommer ner på nivåer som är lägre än 
vad befintlig mark teoretiskt sätt gör idag. Eftersom ökningen av förorenande ämnen 
endast beräknas bli marginell så bedöms inte recipientens förutsättningar att uppnå 
MKN påverkas med de föreslagna dagvattenlösningarna. Konsekvenserna bedöms mot 
bakgrund till detta bli oförändrade med avseende på MKN. 

Dagvattenhantering Ledungsrondellen-Värmerondellen 

På samma sätt som övrig vägsträcka så är bedömningen att vägens dagvatten kan ledas 
norrut mot Värmerondellen innan det sedan leds ut till Motala ström. Dagvattnet kan i 
stora drag samlas upp längs med svackdiken vid vägens kanter och ledas bort mot en 
uppsamlande anläggning, torr- eller våtdamm. Dagvatten från södra delen av bron leds 
även hit. Efter exploatering bedöms dock flera ämnen öka i halt och mängder.  

Resultaten från beräkningar för denna sträcka redogör för en liten ökning av mängden 
kvicksilver för reningsalternativet med torrdamm och svackdike. Dock ligger nivåerna 
av kvicksilver på sådana låga siffror att man inte dimensionerar dagvattenanläggningar 
för att enbart få ner kvicksilvret – då skulle det krävas betydligt större anläggningar. 
Anläggning med våtdamm ger större effekt på rening av dagvattnet och man kommer 
ner på nivåer som är lägre än vad befintlig mark teoretiskt sätt gör idag. Innan samtliga 
underlag och lösningar är fastslagna inom projektet bedöms dock konsekvensen till li-
ten-måttliga med hänsyn till att förorenande ämnen över riktvärdet har presenterats trots 
föreslagna reningsåtgärder.  

Dagvattenhantering Jungmansrondellen 

På norra sidan av Motala ström, vid Jungmansgatan och Norra Promenaden bedöms 
dagvattnet kunna samlas upp kring främst öppna dagvattenlösningar så som svackdiken 
längs med vägsträckan. Dagvattnet avledas sedan norrut mot en dagvattenanläggning 
som utformas för att rena dagvattnet, torrdamm eller våtdamm. Dagvatten från den 
norra delen av bron över Motala ström bedöms kunna avledas norrut med ledning, för 
att sedan övergå med utlopp mot nytt dike.  
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Den nya vägsträckan och framtagen översiktlig höjdsättning visar att vägen kommer att 
bli en vattendelare för ett mindre område väster om vägen och nya rinnvägar behöver 
säkerställas i höjd med befintliga Slottsgatan och även vid Norra Promenaden. Effek-
terna och konsekvenserna bedöms i detta läge bli små-måttliga till följd av att vattenmil-
jön bedöms som känslig. Vidare utredningar och lösningar kopplat till rinnvägar väntas 
i ett senare skede i planprocessen varför de negativa effekterna framgent bedöms kunna 
minska till följd av bättre underlag och förslag till åtgärder.  

Skyfallsproblematik 

Stora delar av planområdet är låglänt och det finns risk för översvämningar. Störst pro-
blematik blir det vid anslutning till Motala ström samt Ljurabäck, där marken ligger 
som lägst inom planområdet. Situation med ett teoretiskt regn med återkomsttid på 100-
år över befintlig mark redovisas enligt figur 53 nedan. 

Den nya trafikleden kommer till viss del att bli en ny vattendelare på flera sträckor. I 
och med att vägsträckan byggs ut med flera gång- och cykelpassager under vägen kom-
mer dessa på ett naturligt sätt fungera som både rinnväg för extrema regn, och även som 
översvämningsytor i och med att passagerna ligger lägre än befintlig mark. På vissa de-
lar av leden behöver dagvattensystemet kompletteras med trummor som utöver normala 
regn även till viss del dimensioneras för större och extremare regn. Planförslaget avser 
frigöra ytor där dagvatten kan ansamlas och tydliggöra rinnvägarna mot strömmen. Som 
del i att möta skyfallsproblematiken planeras även ledningar att dimensioneras för större 
regn.  

 
Figur 53. Planområdet markerat med gröna linjer vid ett teoretiskt 100-års regn. Källa: Scalgo. 
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Vid anslutning mot Motala ström är risken för översvämning redan idag stor. Området 
invid strömmen utgör översvämningsytor såväl i dagsläget som vid en framtida utveckl-
ing av detaljplanen, med hänsyn till plushöjden på 2,5 meter och strömmens nya medel-
vattennivå på + 0,66 meter. Skyfallsproblematiken i detta område bedöms därför inte 
förändras till följd av planförslaget.  

6.8.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet väntas hantera dagvatten i likhet med ett nuläge. På många av gatu- och 
vägsträckorna inom planområdet leds dagvattnet direkt ner i dagvattenbrunnar och på 
ledning utan nämnvärda befintliga reningssteg. Delar av sträckorna avleds över ytliga 
grönytor innan det leds ner i brunn och vidare på ledningsnät. 

Delar av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor och det mesta av dagvattenhanteringen 
sker direkt ner på Nodra ABs ledningsnät för dagvatten som leds ut till Motala ström. 
Delar av planområdet utgörs av lågpunkter vilka löper en större risk att svämmas över 
vid större regn eller framtida höjningar av havsnivån.  

På norra sidan av Motala ström och vid Jungmansgatan sker avledningen av dagvatten 
till stor del genom ytlig avrinning i dagvattenbrunnar, med anslutning till Nodra ABs 
ledningsnät vilka leds vidare till Motala ström. Vid anslutning till Norra Promenaden 
leds dagvattnet direkt ner i ledning. På norra sidan av Norra Promenaden avleds dag-
vattnet ner i svackdike på sidan av vägen. 

Dagvattenhanteringen i ett nollalternativ bedöms innebära en större påverkan på Motala 
ström och gällande miljökvalitetsnormer än planförslaget, till följd av att större delar av 
vattenhanteringen från området idag sker genom direkta släpp utan rening på dagvatten-
nätet vilket i sin tur leds ut till Motala ström. Effekterna bedöms bli måttligt negativa då 
föroreningsbelastningen kan påverka vattenmiljön och gällande miljökvalitetsnormer. 
Konsekvenserna av ett nollalternativ bedöms därav bli måttliga. Skyfallsproblematiken 
med lågpunkter och närhet till Motala ström finns på likvärdigt sätt i ett nollalternativ 
som i ett planförslag. Befintligt gatunät kan väntas översvämmas om havsnivåerna sti-
ger. Konsekvenserna bedöms mot bakgrund till det bli oförändrade.  

6.8.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Dagvattenlösningar kring ny väg bör säkerställa att möjlighet att uppnå MKN för re-
spektive recipient inte riskeras och att den nya vägen inte försämrar statusen av Motala 
ström eller Ljura bäck. Detta är något som påvisas möjligt i de första preliminära förore-
ningsberäkningarna. 

6.8.5 OSÄKERHETER 

Till följd av att dagvattenhanteringen är beroende av projekteringen av vägen är befint-
ligt underlag en hypotes av förutsättningarna för dagvattenhanteringen och förslag till 
möjliga lösningar. En slutlig dagvattenutredning kommer att presenteras i ett gransk-
ningsskede av planen.  
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Vidare utredningsarbete omfattar dels höjdsättning av dagvattensystemet tillsammans 
med projektering av ny väg, att säkerställa erforderliga rinnvägar i detaljerad projekte-
ring – både för extrema regn men även för mindre regn. Utlopp och rinnvägar till 
Motala ström och Ljura bäck måste utredas vidare och säkerställas tillsammans med 
flöde och fördröjningsvolymer som erfordras. 

Geotekniska utlåtanden och undersökningar för dagvattenanläggningar väntas krävas 
tillsammans med detaljerade ytanspråk för anläggningar och släntutfall samt höjdsätt-
ning av den nya vägen.  

6.9 RISK OCH SÄKERHET FARLIGT GODS OCH FARLIG VERKSAMHET  

Transporter av farligt gods innebär risker för människor och miljö i omgivningen. Far-
ligt gods kan finnas i många olika slag, där en stor del består av explosiva ämnen, 
brandfarliga eller giftiga gaser, brandfarliga vätskor, oxiderande och giftiga ämnen. Om 
det transporterande fordonet blir inblandat i en olycka och det farliga godset kommer ut 
kan följderna bli såväl brand och explosion som spridning av giftig gas och farliga äm-
nen. 

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka all-
varliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som så kallad far-
lig verksamhet/Seveso-anläggningar.  

6.9.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Europavägarna E4, E22 och samtliga riksvägar kring Norrköping är rekommenderade 
vägar för farligt gods. Trafikverket är väghållare för dessa vägar. På kommunala vägar i 
Norrköping är det enligt lokal trafikföreskrift (05TFS 2017:34) förbjudet att transpor-
tera farligt gods med undantag för väg 209, Söderleden, Sjötullsgatan, Västra Braviken-
vägen, Hanholmsvägen och Kommendantvägen. Frånsett Södra Promenaden, Östra Pro-
menaden och Kungsgatan gäller dock inte förbudet ovan för trafik med fordon som 
transporterar farligt gods för på- eller avlastning på kortast möjliga och lämpliga väg 
från de ovan angivna vägarna till godsavlämnare eller godsmottagare inom förbudsom-
rådet.  

Transporter med farligt gods och tung trafik ska undvikas genom staden, med undantag 
för de transporter som har start- och målpunkt i centrala Norrköping. Delar av Johan-
nisborgsförbindelsen planeras att vara en rekommenderad sekundär transportled för far-
ligt gods, dock inte på sträckan Lindövägen upp till Motala ström då där redan finns ut-
pekade vägar för farligt gods i form av Söderleden och Sjötullsgatan, se figur 55. Tung 
trafik till och från Händelö trafikerar idag delar av staden där stadsutveckling kommer 
att ske. Denna trafik förväntas istället trafikera Johannisborgsförbindelsen samt Söderle-
den/Sjötullsgatan.. 

För riktlinjer och rekommendationer vid planläggning intill farligt gods-leder hänvisar 
Länsstyrelsen i Östergötland till Länsstyrelsen i Stockholms dokument ”Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2016). I dessa riktlinjer rekommenderas att risker bör beaktas vid 
planläggning inom 150 meters avstånd från en transportled för farligt gods. I figur 54 
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redovisas rekommenderade skyddsavstånd för olika markanvändningar intill transport-
leder för farligt gods.  

 

 
Figur 54. Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt 
gods. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016. 

Farlig verksamhet 

Lantmännen i Södra hamnen  

Lantmännens verksamhet i Södra hamnen är en så kallad Seveso-verksamhet, kravnivå 
lägre, som bland annat har tillstånd att hantera 300 m3 gasol i cistern i mark. Enligt 
Norrköpings kommuns översiktsplan finns det, upp till 300 meter från verksamheten, 
risk för dödsfall vid en eventuell olycka.  

Primagaz Gasol Sverige AB  

Primagaz verksamhet distribuerar gasol via rörnät och är klassad som en Seveso-verk-
samhet, kravnivå lägre. Verksamheten har tillstånd att hantera totalt 262 kubikmeter ga-
sol fördelat på två cisterner ovan mark. Enligt Norrköping kommuns översiktsplan finns 
det, upp till 300 meter från verksamheten, risk för dödsfall vid en eventuell olycka.  

Båda verksamheterna ligger inom de schabloniserade riskhanteringsavstånden för Se-
veso-verksamheter som har tagits fram av MSB. För en verksamhet som hanterar 50 ton 
gasol (cirka 100 kubikmeter) är riskhanteringsavståndet mellan 250 och 750 meter. 
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Inom det kortare avståndet finns risk för dödsfall vid en olycka och inom det längre av-
ståndet finns risk för skador I det fall inte särskilda skydds och riskminskningsåtgärder 
vidtas. 

6.9.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

En riskutredning för detaljplanen har utarbetats (Ramboll, 2022) för att utifrån riskbil-
den undersöka lämpligheten i det aktuella planförslaget och att utvärdera risker inom 
området som människor kan komma att utsättas för. 

Planområdet utgörs idag främst av industriområde och industritomter. I riskutredningen 
identifierades och bedömdes riskkällor inom planområdet och i planområdets omgiv-
ning. Risk-källorna utgjordes av transportleder för farligt gods, inklusive delar av Jo-
hannisborgs-förbindelsen, och Seveso-anläggningarna Lantmännen i Södra hamnen och 
Primagaz Gasol Sverige AB, se Figur 56. I figuren visas även andra Seveso-verksam-
heter i Norrköping (gröna punkter), vägar där genomfartstransporter med farligt gods är 
tillåtet (gröna streckade linjer) samt vägar med totalt förbud mot farligt gods-transporter 
(röda linjer). Vidare visas den fullt utbyggda Johannisborgs-förbindelsen (blå streckade 
linjer). 

 
Figur 55. Johannisborgsförbindelsen (blå streckade linjer), Seveso-verksamheter (gröna punk-
ter) och övriga relevanta vägar. Källa: Ramboll 2022.  
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Delen från den nya cirkulationsplatsen närmast Motala ström (Värmerondellen) och in 
på den nya bron på Johannisborgsförbindelsen ska pekas ut som rekommenderad sekun-
där transportled för farligt gods. Det innebär att denna del av Johannisborgsförbindelsen 
kommer att användas för att nå lokala mottagare och avsändare för farligt gods. Sekun-
dära transportleder bör, till skillnad från primära transportleder, inte användas för ge-
nomfartstrafik med farligt gods.  

Planområdet som till stor del utgörs av industriområden rekommenderas ett minsta 
skyddsavstånd från transportleden för farligt gods för den typen av markanvändning till 
40 meter (schablonavstånd) från Johannisborgsförbindelsen till närmaste industribygg-
nader.  

Individrisk 

Individrisken är inom ALARP, vilket står för ”As Low As Reasonably Practicable” och 
innebär att riskerna kan tolereras endast om samtliga rimliga åtgärder vidtas. Riskutred-
ningen har visat att individ- och samhällsrisken intill Johannisborgsförbindelsen, där 
den pekas ut som sekundär transportled för farligt gods, hamnar inom ALARP upp till 
cirka 30 meter från närmaste vägkant. På större avstånd är individrisken under ALARP. 
Innebörden av detta är att samtliga rimliga riskreducerande åtgärder bör vidtas för be-
byggelse med stadigvarande vistelse, såsom bostäder, som planeras inom 30 meter från 
vägkant. På längre avstånd fordras, ur individrisksynpunkt, inga riskreducerande åtgär-
der. 

Samhällsrisk 

Samhällsrisken för planområdet hamnar inom ALARP om det minsta avståndet från 
vägkant till bebyggelsen med stadigvarande vistelse är 15 meter men under ALARP om 
avståndet är 25 meter. Innebörden av detta är att samhällsrisken är acceptabelt låg om 
bebyggelsen placeras minst 25 meter från vägen eller 15 meter från vägen under förut-
sättning att samtliga rimliga riskreducerande åtgärder vidtas. 

Detaljplanen för Inre hamnen etapp 2 (detaljplan SPN 2017/0516) i Norrköping, där ny 
stadsmiljö ska byggas, ligger utanför gränsen på 150 meter för att påverkas av farligt 
gods på Johannisborgsförbindelsen. 

Effekter på kort och lång sikt  

Planförslaget (etapp 2) innebär att farligt gods-transporter som idag går via Söderleden-
Sjötullsgatan-Packhusgatan-Ståthögavägen i större utsträckning kommer att gå via Sö-
derleden-Sjötullsgatan-Över Motala ström-Norra Promenaden-Ståthögavägen. I den 
fullt utbyggda förbindelsen (blå streckade linjer) kommer transporterna att gå från Sö-
derleden till Ståthögavägen via den fullt utbyggda förbindelsen. Transporter mellan 
norra och södra Norrköping förväntas inte färdas via Östra Promenaden, Södra Prome-
naden och Kungsgatan (röda linjer) då all trafik med farligt gods är förbjuden på dem. 
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De farligt gods-transporter mellan Söderleden och Händelö som i dagsläget färdas via 
Sjötullsgatan-Packhusgatan-Norra Promenaden-Hanholmsvägen förväntas i planförsla-
get (etapp 2) att färdas via Sjötullsgatan-Över Motala ström-Norra Promenaden-Han-
holmsvägen. I den fullt utbyggda förbindelsen kommer transporterna att gå via Söderle-
den och därefter längs med den fullt utbyggda förbindelsen (blå streckade linjer) till 
Hanholmsvägen.  

Den fullt utbyggda förbindelsen innebär att risken förknippad med farligt gods-transpor-
ter förflyttas från områden med känsligare markanvändning och hög persontäthet så 
som centrumverksamhet och bostäder intill Packhusgatan och Ståthögavägen till områ-
den med mindre känslig verksamhet och lägre persontäthet. Den fullt utbyggda förbin-
delsen förväntas därmed leda till en reduktion av samhällsrisken.  

Som tidigare har nämnts kommer farligt gods-transporter att nyttja Norra Promenaden 
(vilket även sker i dagsläget) när endast etapp 2 men inte hela förbindelsen är klar. Sö-
der om Norra Promenaden, i detaljplanen för Inre Hamnen, planeras för en ny stads-
miljö med bostäder, centrumfunktioner med mera (detaljplan SPN 2017/0516). Avstån-
det från den planerade bebyggelsen till Norra Promenaden är cirka 45 meter. På detta 
avstånd kommer individrisken, liksom intill de delar av Johannisborgsförbindelsen som 
kommer utgöra sekundär transportled för farligt gods, att vara acceptabelt låg (under 
ALARP). Den nya bebyggelsen inom Inre Hamnen förväntas dock leda till att person-
tätheten söder om Norra Promenaden ökar vilket troligen innebär en ökning av sam-
hällsrisken (innan förbindelsen är fullt utbyggd). Med hänsyn till att avståndet mellan 
Norra Promenaden och Inre hamnen uppgår till cirka 45 meter förväntas samhällsrisken 
dock inte bli oacceptabelt hög. 

Planförslaget inrymmer inga bostäder eller förskolor vilket minskar konsekvensen vid 
en eventuell olycka. Det finns i planområdet riskkällor som kan orsaka skada, men inte i 
tillräckligt stor utsträckning för att skada människors hälsa eller miljön, under förutsätt-
ning att riskreducerande åtgärder vidtas. Då planförslaget utgörs av industriområde be-
döms känsligheten som liten, effekterna av planförslaget avseende risk bedöms därav 
också bli små. Sammantaget bedöms konsekvensen avseende risken för människors 
hälsa och miljö bli små.  

6.9.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet innebär att transporter av farligt gods även fortsättningsvis går via Sö-
derleden-Sjötullsgatan-Packhusgatan-Ståthögavägen eller via Söderleden-Sjötullsgatan-
Packhusgatan-Norra Promenaden-Hanholmsvägen. Därmed bedöms både individ- och 
samhällsrisken i centrala Norrköping öka. Detta till följd av det, enligt trafikprogno-
serna, ökade antalet tunga transporter och transporter av farligt gods. I nollalternativet 
finns inga bostäder eller förskolor inom riskzoner vilket minskar konsekvenserna vid en 
eventuell olycka. Konsekvenserna avseende ett nollalternativ bedöms därmed bli likvär-
diga med planförslaget då Sevesoanläggningarna redan finns i närområdet. Nollalterna-
tivet innebär fortsatt att transporter med farligt gods och tung trafik kommer att trafikera 
stadsnära områden. Konsekvenserna av nollalternativet bedöms sammantaget bli små 
negativa.    
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6.9.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Riskreducerande åtgärder som införs som planbestämmelser och i plankarta har ingen 
verkan på befintlig bebyggelse inom planområdet. Beroende på vägens placering i för-
hållande till bebyggelsen förväntas vissa befintliga byggnader hamna inom det avstånd 
från vägen där individrisken är inom ALARP. Det innebär att samtliga rimliga åtgärder 
bör vidtas för att reducera risknivån för dessa byggnader. Det finns åtgärder som har fö-
reslagits för planerad bebyggelse såsom brandtekniskt klassade ytterväggar och fönster 
och friskluftsintag på tak, kan utifrån ALARP-principen möjligen anses vara orimliga 
att vidta för befintlig bebyggelse. Det kan dock vara rimligt att vidta åtgärder i gatumil-
jön som reducerar risken för omgivningen, exempelvis vägräcke, dike, vall eller hastig-
hetssänkning.  

Ett antal riskreducerande åtgärder finns listade i riskutredning för detaljplanen (Ram-
boll, 2022). För vidare information om åtgärder hänvisas till utredningen.  

6.9.5 OSÄKERHETER 

I allmänhet är det tillåtet att transportera farligt gods på samtliga vägar där det inte ut-
tryckligen finns ett totalt förbud, vilket i Norrköpings kommun gäller för Södra Prome-
naden, Östra Promenaden och Kungsgatan. Det innebär att transporter av farligt gods 
kan gå på andra vägar än de som rekommenderas (sekundära och primära leder). Vidare 
bygger uppskattningen av hur stor andel av samtliga tunga transporter som har farligt 
gods på nationell statistik då det inte görs mätningar för enskilda vägar i Sverige.  

6.10 KLIMATPÅVERKAN  

Med klimatpåverkan avses antropogen klimatpåverkan, det vill säga mänskliga aktivite-
ter som förändrar atmosfärens halt av växthusgaser. Det rör sig främst om förbränning 
av fossila bränslen, som kan påverka upptaget av koldioxid från atmosfären. En ökad 
mängd växthusgaser i atmosfären bidrar till uppvärmning av klimatsystemet, klimatför-
ändringar och försurning av haven som kan ha oåterkalleliga konsekvenser för männi-
ska och ekosystem. Klimatpåverkan är ett globalt fenomen och det råder idag enighet 
kring att utsläppen av växthusgaser måste minska för att inte äventyra de risker klimat-
förändringen medför.   

Under 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Detta ramverk består av en kli-
matlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Sverige har ett långsiktigt klimatmål om 
att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Det innebär att utsläppen inom Sveriges 
gränser ska vara minst 85 procent lägre år 2045 jämfört med år 1990 och att resterande 
utsläpp kan täckas fullt eller till viss del av kompletterande åtgärder (Naturvårdsverket, 
u.d.). En av åtgärderna för att kunna nå det långsiktiga klimatmålet är att Sverige ska nå 
en fossilberoende fordonsflotta 2030. (Regeringskansliet, 2012) 

Idag utgör inrikestransporter 33 procent av växthusutsläppen i Sverige, och av dem 
kommer cirka 90 procent från vägtransporter. På nationell basis minskade utsläppen av 
växthusgaser med 2 procent år 2019 jämfört med föregående år, trots ökande trafik. Ge-
nom övergång till mer hållbara drivmedel samt effektivare fordon har utsläppen från 
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lastbilar och bilar minskat. Det är dock fortfarande bilar och tunga fordon som domine-
rar utsläppen. 

6.10.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet utgörs i dagsläget av varierande mindre och större lokalgator vilka nyttjas 
primärt för transporter till och från närbelägna verksamhetsområden. Utsläppen av växt-
husgaser i Östergötland, räknat i koldioxidekvivalenter (CO2e)2 , var under 2019 totalt 
2,24 miljoner ton. Den största utsläppskällan i länet var transportsektorn som bidrog till 
cirka 808 tusen ton växthusgasutsläpp. (Sveriges miljömål, u.d.A) De totala växthusgas-
utsläppen i Norrköpings kommun var cirka 675 tusen ton, varav utsläpp från transporter 
stod för cirka 220 tusen ton. (SMHI, u.d.)  

6.10.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget kommer leda till att en ökad mängd trafik kommer röra sig i området till 
följd av utbyggnaden av Johannisborgsförbindelsen. Initialt kommer det vara ett lägre 
flöde av biltrafik på Johannisborgsbron än på Hamnbron. Trafikmängderna antas fort-
sätta fördelas så tills nästa etapp av Johannisborgsförbindelsen är upprättad. Vid upprät-
tandet av Johannisborgsbron sker det viss minskning av biltrafik på Riksvägen och E4 
vilket tyder på att bron hjälper till att fördela om trafiken från andra delar av vägnätet 
utöver Hamnbron (PM Trafik, 2022). 

Vid en fullt utbyggd Johannisborgsförbindelse sker en omfördelning av trafikmängden 
och det förekommer då mer än dubbelt så mycket biltrafik på Johannisborgsbron i jäm-
förelse med Hamnbron. Johannisborgsbron bedöms år 2035 trafikeras av fler fordon än 
E4 förbi Norrköping. Dock finns det fortsatt en tyngdpunkt på Riksbron som fortsatt har 
det högsta flödet av stadens broar. 

Planförslaget medför att stadsgränsen kommer närmare staden och vissa fastigheter 
hamnar utanför ringleden. Detta gör att tillgängligheten till dessa fastigheter begränsas 
vilket skapar barriärer för gående, cyklister och lokal biltrafik. Planförslaget är förenligt 
med Norrköpings kommuns antagna trafikstrategi och tillgodoser de prioriterade stråk 
som finns utpekade för gång- och cykeltrafik såväl som för kollektivtrafik. I det avseen-
det bedöms inte planförslaget innebära negativa konsekvenser för hållbart resande. 
Tunga transporter kommer fortsatt gå till verksamheter inom planområdet via andra 
transportvägar än Johannisborgsförbindelsen.  

Att beskriva och bedöma konsekvenserna av utsläppen av växthusgaser i en MKB är ut-
manande då det skiljer sig från de flesta andra miljöaspekter. Klimatpåverkan är ett glo-
balt miljöproblem orsakad av lokala utsläppskällor som ackumuleras i atmosfären, vil-
ket innebär att konsekvensen av en specifik utsläppskälla i praktiken är svår att fast-
ställa.  

                                                        
2 Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till den aktuella gasens förmåga att bidra 
till växthuseffekten och global uppvärmning. 
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En ökad trafikmängd i området bidrar till utsläpp av växthusgaser vilket bidrar till en 
negativ klimatpåverkan. Lokaliseringen av trafikleden är positivt ur ett hållbart trans-
portperspektiv eftersom transporterna koncentreras till större transportleder, vilket be-
gränsar störningen från transporter i centralare stadsdelar. Koldioxidutsläppen väntas 
inte sjunka i och med planförslaget men inte heller att förvärras till följd av trafiken i 
stort väntas flyttas från andra lokalgator eller större leder till Johannisborgsförbindelsen. 
Konsekvenserna av planförslaget väntas bli liten negativ avseende klimat till följd av att 
trafiken i stort endast omfördelas inom kommunen.  

6.10.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet innebär inga konsekvenser utöver dagens, trafik och tyngre transporter 
tar vägar vilka har en mer central anknytning och passerar till stora delar Hamnbron. 
Konsekvenserna av nollalternativet väntas främst innebära att trafik inklusive tyngre 
transporter tar vägar genom centrala stadsdelar, vilket både väntas få negativ påverkan 
på luftkvaliteten centralt och på klimatet i stort. Konsekvenserna bedöms dock bli oför-
ändrade i ett nollalternativ.   

6.10.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

Främja ett hållbart resande och förenkla för gång- och cykeltrafikanter inom planområ-
det.  

6.11 FÖRORENAD MARK 

Ett förorenat område är mark, yt- eller grundvatten, sediment eller konstruktioner som 
innehåller föroreningar i en sådan mängd eller koncentration att de kan vara ett hot för 
människors hälsa eller miljön. Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit ge-
nom utsläpp, spill och olyckor vid bland annat tidigare industriell verksamhet, deponier 
och utfyllnader.  

För lokalisering av förorenade och potentiellt förorenade områden finns Länsstyrelser-
nas EBH-stöd (efterbehandlingsstöd) där landets alla riskområden är kartlagda. I syfte 
att kategorisera risken för respektive objekt utförs en MIFO (metodik för inventering av 
förorenade områden) där Fas 1 är en orienterande studie vilken resulterar i att ett objekt 
riskklassas enligt en fyrgradig skala (1-4). Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning 
och vid behov tilldelas objektet en ny riskklassning. Detta har endast utförts av ett fåtal 
objekt längs med de aktuella sträckorna som utgör Johannisborgsförbindelsen etapp 2.  

6.11.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid alla markarbeten ska markens status avseende föroreningar kartläggas och värderas. 
I detaljplaneprocesser ska eventuell förekomst av förorenade områden tidigt utvärderas. 
Omfattande analys och kartläggning ska dock normalt inte krävas vid enklare markarbe-
ten under en befintlig hårdgjord yta (väg, gata, parkering och liknande), och där mar-
kanvändningen ska vara densamma. I samband med detaljplanering ska det klarläggas 
om en föroreningsskada ska efterbehandlas (Norrköpings kommuns översiktsplan 
2017). 
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Förstudier har utvärderat olika korridorer för Johannisborgsförbindelsen. Aktuellt plan-
förslag avser det röda alternativet så kallat ”Lindökorridoren” i figur 56 nedan. 

 
Figur 56. Alternativa vägkorridorer med hänsyn till potentiellt förorenade områden. Delar av 
röd sträcka omfattar detaljplanen Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Kartunderlag WSP 2017.  

I figur 57 visas de objekt vilka ligger i anslutning till Johannisborgsförbindelsen etapp 2 
”Lindökorridoren” (WSP 2017) där potentiellt förorenade områden som tilldelats en 
riskklass enligt Länsstyrelsens EBH-stöd. Objekten är även listade i Tabell 10. Förore-
nade områden bedöms primärt påverka projektet utifrån hantering av överskottsmassor i 
anläggningsskedet alternativt att förorenad mark behöver tas i anspråk för utbyggnad av 
vägprofil.  
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Figur 57. Svart markering avser schematisk markering av planområdet, punkter i karta avser 
potentiellt förorenade områden enligt EBH-stödet Länsstyrelsen 2022 enligt riskklassning. 
Källa: WSP, 2017. 

Tabell 10. Avser objekt vilka ligger i anslutning till Johannisborgsförbindelsen etapp 2 
”Lindökorridoren” och har dokumenterats i Länsstyrelsens EBH-stöd.  

Fastighets- 
beteckning 

Nuvarande 
verksamhet 

Tidigare 
verksamhet 

Risk-
klass 
(MIFO 
fas 1) 

Risk-
klass 
(MIFO 
fas 2) 

Övrig information 

Risängen 1:1  Bensinstation   Ev. nedlagd och sanerad, oklart 

Bensinen 2 
 

 Kemtvätt, 
bilvårdsanläggni
ng 

  BKL 2  

Sylten 4:6  Gator, 
industrispår, 
industrimark 

Avfallsdeponi, 
farligt och icke 
farligt avfall 

2 (stor 
risk) 

 
Fyllningsmassor och längs gator och 
industrispår. Ledningsgravar. 

Sylten 4:7 Parkeringsplats? Avfallsdeponi, 
farligt och icke 
farligt avfall 

3 
(måttlig 
risk) 

 Fyllnadsmassor, asfaltrester. 
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Amerika 5 Industri- och 
kontorsbyggnad
er uppförda 
1988.  

Industri- och 
kontorsbyggnad
er uppförda 
1988.  

2 (stor 
risk) 

3 
(måttli
g risk) 

Utförda miljötekniska undersökningar ligger 
till grund för ny riskklassning. Fyllnadsmassor 
har tillförts området sen längre tillbaka i tiden 
(mudder-, fyllnings och schaktmassor 1-2 m) 
och i norra delen av Amerika 4 läggs också i 
nutid (2014) upp massor. 

Cisternen 1 Oljedepå Oljedepå 2 (stor 
risk) 

 Varierande grundvattennivåer förekommer 
enligt mätresultat från befintliga 
observationsrör. Även låg och högvatten i 
Motala Ström. 

Oljan 1 Elektroteknisk 
industri  

Grafisk industri, 
tillverkning av 
wellpapp 

4 (liten 
risk) 

 Verksamhet har bedrivits på platsen sedan bö
rjan 1900talet. 
De föroreningar som kan genereras från de br
anscher som har 
bedrivit sin verksamhet på fastigheten har en 
hög till mycket hög farlighet.  

Värmen 4 Östra delen: 
Oljehantering, 
upplag av 
impregnerade 
järnvägsslipers, 
massaved, kol 
m.m. 

 1 
(mycket 
stor risk) 

 Miljöteknisk undersökning utförd 2008. 
Begränsad sanering utförd.  

Cisternen 1 Oljedepå Oljedepå 2 (stor 
risk) 

 Varierande grundvattennivåer förekommer 
enligt mätresultat från befintliga 
observationsrör. Även låg och högvatten i 
Motala Ström. 

Fiskalsängen 
2  

Livsmedelsindust
ri 

Livsmedelsindust
ri 

2 (stor 
risk) 

 Inventering avslutad – förstudie ej påbörjad. 
Idag lagerhållning av foderråvaror till 
foderfabriken. Tidigare har konstgödsel 
lagrats och paketerats i magasinen. Tidigare 
lagring av kaolin och dessförinnan upplag av 
kol. 

Ångan 4 Fraktbolag? Lagerbyggnad, 
omlastning av 
gods, kolupplag, 
upplag av 
nyimpregnerade 
träslipers, slagg 
från Oxelösunds 
järnverk. 

2 (stor 
risk) 

 Mereller mindre hela ytan 
har varit upplagsplats för kol (flygfoto 1963). 
 

Ångan 3 Lantmännen, 
lager för foder? 

Upplag för virke? 2 (stor 
risk) 

 Innan 
nuvarande anläggning var det upplagsyta. Enl
igt flygbild från 
1958 bedöms ytan utgöra upplag för virke. V
ad som för övrigt 
har lagrats på ytan är okänt.  

Hospitalshol
men 9 

 
Betning av säd, 
livsmedelsindust
ri, mellanlagring 
och 
sorteringsstation 
farligt avfall 

2 (stor 
risk) 

 
BKL 2. Riskklassning baseras i huvudsak på 
att verksamheten på fastigheten har pågått 
under ca 40 år och att stora volymer av 
kemikalier, oljor m m hanterats inom 
området. Det har även förekommit betning av 
utsäde med kvicksilverhaltiga preparat under 
flera tiotals år. Lägg därtill markförhållandena 
med sättningar, vilka kan ha medfört sprickor 
i byggnader, sönderbruten beläggning (asfalt) 
samt avbrott på dagvatten- och 
avloppsledningar. Det är inte klarlagt vad 
fyllnadsmassorna och förekommande 
muddermassor innehåller. 
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Hull 2 Livsmedelsindust
riunderhållsverks
tad 

Livsmedels- 
industri 

2 (stor 
risk) 

 
BKL 2. Riskklassningen baseras i huvudsak på 
att verksamheten har pågått sedan mitten av 
1930-talet. Huvudsaklig verksamhet är och 
har varit foderfabrik. Olja misstänks 
förekomma i fyllnadsmassorna. Det är 
osäkert om betning av utsäde med 
kvicksilverhaltiga preparat förekommit på 
fastigheten.  

Fiskalsängen 
3 

Lagerhållning av 
foderråvaror och 
maskiner 

Lagerhållning av 
foderråvaror, 
hantering av 
gödningsmedel. 
Sydvästra delen 
smedja/verkstad
/industrispår. 

2 (stor 
risk) 

 
Misstankar om relativt hög föroreningsnivå i 
fyllningsmaterialen (bl.a. muddermassor) och 
i de övre lagren av underlagrade finsediment 
beroende på den godshantering som skett i 
hamnområdet. Även från intilliggande 
fastigheter misstänks föroreningar 
(företrädesvis olja men kanske även spill från 
impregnerade järnvägsslipers) ha spridits i 
fyllnadsmaterialen och längs med rörgravar 
etc.  

Hamburg 1 Lantmännen 
 

2 (stor 
risk) 

 
Riskklassningen baseras i huvudsak på att verksa
mhet har pågått sedan mitten av 1930 
talet. Olja misstänks förekomma i 
fyllnadsmassorna. Fyllnadsmassor, mudder, täta 
jordarter. Föroreningar Misstänkt olja, kreosot, 
arsenik, krom. 

 
 
 

Sylten 4:1 Hamnverksamhet, 
industrispår. 
Tipp, utfylld mark, 
gata samt 
spårområde 

Hamn-
verksamhet, 
industrispår. 
Tipp, utfylld mark, 
gata samt 
spårområde. 

2 (stor 
risk) 

 
Objekt 143418:  
Misstankar finns mot att spill och läckage har för
ekommit av 
förorenande ämnen i samband med lossning och
 lastning på 
hamnplan.  Föroreningar misstänks också 
härröra från timmerhanteringen och utfyllda ma
ssor (rivningsschakt och muddermassor).  
  
Objekt 143435:  
Omfattar industrispåren i området. 
Impregnerade slipers, spill och läckage från lok 
och vagnar misstänks, användning av 
bekämpningsmedel, fyllnadsmassor. 
 
Objekt 143436:  
Mellan Lindövägen och Surgatan har det varit 
avstjälpningsyta; schaktmassor, byggavfall, 
fyllnadsmassor, färgburkar, bilbatterier etc. 
farligt avfall.  

 
 

6.11.2 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
PLANFÖRSLAGET 

Planförslaget innebär delvis förändring av redan bebyggda områden, men också bygg-
nation inom områden vilka i dagsläget utgörs av olika typer av industriverksamheter. 
Utbyggnaden av Johannisborgsförbindelsen förutsätter att det befintliga vägnätet bred-
das och att delar av potentiellt förorenade fastigheter tas i anspråk.  
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Projektet förväntas behöva behandla förorenade fyllnadsmassor vilket är frekvent åter-
kommande inom de fastigheter som anges i Tabell 9 ovan. Kvalitetskravet på mark vari-
erar beroende på typ av verksamhet. Johannisborgsförbindelsen behöver uppfylla kra-
ven på mindre känslig markanvändning (MKM) varför således Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärden för MKM förväntas vara styrande för projektet och hanteringen av föro-
renade jordmassor.  

Tillgänglig information om fastigheterna längs med vägsträckningen norr om Motala 
Ström har inte påvisat några objekt under riskklass 3. Det kan dock inte nog understry-
kas att områden även norr om Motala Ström troligen har fyllts ut med rivningsrester och 
muddermassor med varierande innehåll och föroreningsgrad.  

Exploatering inom områden där föroreningar potentiellt kan förekomma förväntas un-
dersökas och bortskaffas vilket leder till en totalt sett mindre föroreningsbelastning 
inom kommunen samt att risker för människor och miljö minskas. Planförslaget bedöms 
medföra positiva konsekvenser avseende förorenade områden. 

6.11.3 PÅVERKAN, EFFEKT OCH KONSEKVENS AV 
NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet utgår i att Johannisborgsförbindelsen inte upprättas och att området för 
detaljplanen fortsatt nyttjas för lokalgator och industriverksamhet. Markanvändningen 
förutsätts fortsatt vara MKM och potentiellt förorenade områden kommer med stor san-
nolikhet kvarstå i samma utsträckning som i ett nuläge.  

Ett nollalternativ skulle medföra att potentiellt förorenade områden fortsatt kvarstår och 
att risken för människors hälsa och miljö i förlängningen kan komma att påverkas nega-
tivt. Förutsatt nollalternativ förväntas medföra små-måttligt negativa konsekvenser av-
seende förorenade områden och möjligheten att uppnå miljömålen Giftfri miljö och God 
bebyggd miljö försämras.  

6.11.4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

För fastigheter längs med den aktuella vägsträckningen där information saknas kan det 
ha bedrivits verksamheter eller förekomma föroreningar som inte framkommit inom ra-
men för arbetet med identifiering eller inventering. Inventering av potentiellt förorenade 
områden är utförd av WSP 2017.  

Markmiljötekniska undersökningar ska utföras inom det kommande planarbetet och 
slutrapporteras till detaljplanens granskningsskede. 

7 PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL OCH ANNAN MILJÖHÄNSYN 

7.1 RELEVANTA MILJÖMÅL 

Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som visar vägen mot ett hållbart 
samhälle. För fysisk planering är framförallt miljömålet God bebyggd miljö vägledande. 
Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. Den kommunala översiktsplanen är 
ett avgörande verktyg för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle.  
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Enligt MB ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och 
annan miljöhänsyn beaktas i planen. En bedömning av hur planförslagets genomförande 
påverkar miljökvalitetsmålen redovisas i Tabell 10 nedan.   

Följande miljökvalitetsmål bedöms inte påverkas av genomförandet av planen och redo-
görs därför inte för i Tabell : Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Storsla-
gen fjällmiljö. 

Tabell 11. Planförslagets konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av planens 
genomförande.  

Miljökvalitetsmål  
Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvali-
tetsmålen  

Begränsad klimatpåver-
kan  

Sett ur ett nationellt perspektiv kan ambitionen om att samla 
transporter på en trafikled bidra till effektivare och mer klimat-
smarta transporter. Kopplingen mellan E4 och E22 samt hamn-
området leder till att trafiken kan gå utanför centrala Norrkö-
ping. Johannisborgsförbindelsen gör att trafiken snabbt och ef-
fektivt kan komma ut på de stora vägarna och vidare mot sin 
slutdestination.  

Genom att förenkla infrastruktur för motorfordon ökar sannolik-
heten att fler väljer att ta bilen i stället för kollektiva alternativ. 
Detta kan i förlängningen leda till en större klimatpåverkan.  

Planförslaget kan till viss del motverka miljömålsuppfyllelsen 
om fler väljer att åka på den nya leden. Planförslaget syftar dock 
inte till att öka antalet fordon utan att omfördela trafiken så 
mindre känsliga områden berörs. 

Frisk luft Planförslaget väntas inte motverka till måluppfyllelsen då trafi-
ken centralt lyfts ut på Johannisborgsförbindelsen och minskar 
andelen kvävedioxid och partiklar i centralare mer känsliga 
stadsdelar. Till följd av ett vidare gaturum inom planområdet 
väntas luftkvalitén kunna bli bättre. Därmed bedöms inte resul-
tatet av detaljplanen försvårar möjligheten att uppfylla miljökva-
litetsnormerna för utomhusluft.    

Hav i balans samt le-
vande kust och skär-
gård 

Dagvattenflödena från området beräknas inte öka i någon större 
utsträckning då stora delar av planområdet redan är hårdgjorda. 
Dagvattnet kommer att fördröjas i dammar och diken, där även 
rening sker. Eftersom ökningen av ämnen endast beräknas bli 
marginell så bedöms inte recipientens förutsättningar att uppnå 
MKN påverkas med de föreslagna dagvattenlösningarna. Detta 
innebär att varken flöden eller föroreningshalter till recipienten 
bedöms öka och varken kemisk eller ekologisk ytvattenstatus i 
recipienten Motala ström bedöms påverkas. Planförslaget be-
döms inte påverka miljömålsuppfyllelsen.   

Giftfri miljö  Eventuell hantering av förorenad jord inom planområdet be-
döms leda till en totalt sett minskad exponering av föroreningar 
för människor och miljö samt att utlakningen av eventuella för-
oreningar till grundvatten och ytvatten bedöms bli betydligt 
lägre än i nuläget. Den totala mängden föroreningar som finns 
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Miljökvalitetsmål  
Planförslagets påverkan på möjligheten att uppnå miljökvali-
tetsmålen  

tillgängliga inom planområdet idag förväntas minska betydligt 
och därmed anses planförslaget bidra positivt till måluppfyllel-
sen. 

God bebyggd miljö Buller och luftutsläpp från trafikleden kan påverka befintlig be-
byggelse i planområdets närhet och bör tas i beaktande. Enligt 
de översiktliga beräkningarna för luft antas planförslaget tan-
gera riktvärdet för NO2 vilket eventuellt kan påverka MKN för 
luft negativt. Ökade mängder trafik riskerar att ge något ökade 
bullernivåer för verksamheter i anslutning till planområdet. Åt-
gärder för detta bedöms behöva vidtas. Att placera trafikleden 
utanför stadskärnan i mindre känsliga miljöer bedöms bidra till 
måluppfyllelsen i de centrala stadsdelarna genom vilka trafiken 
leds idag.  

Ett rikt växt- och djurliv Planförslaget innebär att en del av Norra Promenaden tas i an-
språk, vilket bedöms som ett relativt stort ingrepp då gamla 
träd vilka anses vara viktig för den biologiska mångfalden tas 
ned. I övrigt utgörs planområdet av industrimark och befintliga 
vägar. Till följd av att planområdet redan idag består av mesta-
dels hårdgjorda ytor och avsaknad av naturområden så förvän-
tas inte trafikleden medföra någon negativ påverkan avseende 
livsvillkor för djur och växtarter i detta område. Planförslaget 
bedöms med hänsyn till intrånget i promenaden kunna försämra 
möjligheterna att nå målet. 

7.2 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid 
och bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, 
nickel och bens(a)pyren. Om det finns risk för att värdena överskrids ska åtgärder vid-
tas. Utifrån de beräkningar som finns framtagna för luft bedöms inte planförslaget inne-
bära någon negativ påverkan på MKN.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger bestämmelser om kvalitén på vatten i en vattenfö-
rekomst. Miljökvalitetsnormer finns beslutade för Sveriges fem vattendistrikt: Bottenvi-
ken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön, och Västerhavet. Vattenförvalt-
ningen och miljökvalitets-normerna är en konsekvens av EU:s ramdirektiv för vatten 
som införlivats i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen. Miljökvali-
tetsnormerna avseende vatten väntas inte försämras av planförslaget till följd av att 
större delar av planområdet i dagsläget redan är hårdgjort. Flödena från området väntas i 
och med detta inte att öka och nödvändiga reningssystem antas för dagvattnet i syfte att 
inte påverka MKN i recipienten negativt.  
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Miljökvalitetsnormer för buller 

För omgivningsbuller är miljökvalitetsnormen en målsättningsnorm där ”det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” (SFS 
2004:675). Miljökvalitetsnormen omfattar omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, 
flygplatser och tillståndspliktiga hamnar i kommuner med mer än 100 000 invånare. 
Kommunerna och myndigheter som till exempel Kommuner med en befolkning på över 
100 000 invånare samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar (strate-
gisk bullerkarta) och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bul-
lerstörningar.  

Planförslaget antas medföra en ökning av buller inom området, och bullerberörda fastig-
heter bedöms kunna påverkas negativt av planförslaget. Miljökvalitetsnormerna bedöms 
dock kunna klaras inom planområdet med förutsättning att bullerskyddande åtgärder 
vidtas för vissa fastigheter.    

8 KUMMULATIVA EFFEKTER  
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kapitlet MB. Kumulativa effekter kan beskri-
vas som effekter från flera källor som samverkar på olika sätt och bidrar till en gemen-
sam effekt. Det kan handla om olika typer av effekter från en och samma verksamhet 
eller att effekter från olika verksamheter samverkar med varandra. De kumulativa effek-
terna kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, eller i vissa fall kan effekterna 
motverka varandra och i ett tredje fall kan det bildas en synergieffekt där kombinationen 
av effekterna blir större än summan av de enskilda aktiviteterna, se figur 58. Kumulativ 
effekt kan exempelvis uppstå när både buller och luftföroreningar påverkar hälsan, eller 
att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av utsläpp till vatten och av att markyta tas i 
anspråk, Naturvårdsverket. 

 

 
Figur 58. Översiktlig visualisering över begreppet kumulativa effekter. Baserad på Europeiska 
kommissionen, 1999. Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well 
as Impact Interactions. 
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Kumulativa effekter avseende Norra Promenaden   

Norra Promenaden är skyddsvärd ur flertalet aspekter varför också konsekvenserna för 
ett intrång i den bedöms bli stora. Kumulativa effekter bedöms kunna uppstå till följd av 
flertalet åtgärder i promenaderna sammantaget vilket i förlängningen skulle kunna inne-
bära en mycket stor påverkan. Kompensationsåtgärder bedöms inte kunna uppfylla det 
värde som promenaderna i sig hyser och effekterna av dessa bedöms först kunna uppnås 
efter mycket lång tid. Viktiga livsmiljöer bedöms gå förlorade och är även svåra att er-
sätta till följd av den höga ålder som träden i promenaderna har.  

Kumulativa effekter avseende dagvattenhantering 

Högre krav ställs på rening av dagvatten idag än historiskt sett. Äldre exploaterade om-
råden har ingen eller dålig rening av dagvatten vilket till stor del medför att orenat vat-
ten leds direkt till recipient. Ny exploatering av områden med avrinning i Motala ström 
bedöms kumulativt kunna få en bättre effekt på recipienten till följd av att områden utan 
rening av dagvatten i dagsläget i förlängningen får det. Kumulativt bedöms effekterna 
bli positiva utifrån hantering av dagvatten med hänsyn till områden vilka redan är hård-
gjorda men omvandlas för nya ändamål.  

Kumulativa effekter avseende naturmiljö 

Inom planområdet finns förutom Norra Promenaden inga större naturvärden. Stora delar 
av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor. Kumulativa effekter kan dock uppstå då an-
läggandet av trafikleden blir en tydlig barriär vilken kan försvåra för naturliga samband. 
Kan planförslaget utformas så att barriäreffekten minskas och att grönområden bibehålls 
och utvecklas kan eventuellt området bli mer attraktivt för nya arter.  

9 SAMLAD BEDÖMNING 
I Tabell 12 nedan redovisas en samlad bedömning av konsekvenserna för genomföran-
det av planförslaget och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna av 
planförslaget är att alla åtgärder beskrivna i planen vidtas. 

Genomförande av planen bedöms sammanfattningsvis ge en liten till måttlig negativ 
konsekvens jämfört med nollalternativet. Störst påverkan blir på byggnadsminnet Norr-
köpings Norra Promenad och på landskapsbilden både över Motala Ström och Norra 
Promenaden.  

Direkta effekter av utförande av detaljplanen kan innebära att mark tas i anspråk samt 
att byggnader rivs. Mer indirekta effekter antas uppstå efter hand det vill säga när hela 
Johannisborgsförbindelsen är utbyggd. Direkta effekter av planförslaget vilka bedöms 
ge måttliga konsekvenser är främst påverkan på Norra Promenaden och de stora föränd-
ringarna av landskapsbilden, både avseende Motala ström och Norra Promenaden. Indi-
rekta effekter vilka talar för utbygganden av Johannisborgsförbindelsen är främst buller 
och utsläpp (klimatet) till följd av att trafikleden antas minska både buller- och luftpå-
verkan i mer centrala delar av staden. Effekterna avseende Johannisborgsförbindelsens 
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påverkan på naturmiljö är främst avseende intrånget i promenaden men i övrigt antas 
inga betydande naturområden påverkas av utbygganden. Riksintresset för kulturmiljö-
vården antas inte påtagligt skadas av utbygganden av Johannisborgsförbindelsen. Andra 
typer av kulturmiljövärden som främst påverkas är Norra Promenaden, vad som är känt 
i detta skede. Uppkomsten av dagvatten till följd av utvecklingen av planen väntas del-
vis att öka, tillräckliga reningsåtgärder skall vara möjliga och planförslaget ska inte på-
verka MKN för Motala ström. Planförslaget kan antas medföra positiva effekter på dag-
vattenhanteringen i området i förlängningen, då dagens dagvatten till stor del leds orenat 
ut i recipient. Planförslaget antas också medföra positiva effekter för potentiellt förore-
nade områden, där åtgärder i mark totalt sett antas minska vid en exploatering.  

 
Positiv konsekvens 
Obetydliga/ oförändrade/ ingen kon-
sekvens 
Liten konsekvens 
Liten till måttlig konsekvens 
Måttlig konsekvens 
Måttlig till stor konsekvens 
Stor konsekvens 

 
Tabell 12. Samlad bedömning av miljökonsekvenserna för genomförandet av planen.  

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Norra promenaden 

 

Naturmiljö: Måttlig negativ kon-
sekvens. 
 
Bedömningen är att planförsla-
get kommer ge måttliga konse-
kvenser på naturmiljön, ef-
tersom träden idag inte har så 
höga värden vare sig för in-
sekts-, fågel- eller fladdermus-
faunan men med osäkerheten 
gällande vilka träd som tas ned 
och vilka som hyser rödlistade 
arter.  

Oförändrade konsekvenser: 
 
Ett nollalternativ innebär 
att ingen utbyggnad av Jo-
hannisborgsförbindelsen 
kommer till stånd vilket 
medför att Norra promena-
den kvarstår i samma utfö-
rande som i dagsläget. 
Inga skyddsvärda träd 
kommer att tas ned och 
upplevelsen av promanden 
blir likvärdig med dagens. 
Konsekvenserna av ett nol-
lalternativ bedöms därmed 
bli oförändrad.  

 

Byggnadsminne, principlösning 
1: Måttlig negativ konsekvens. 

Konsekvenserna av planförsla-
gets principlösning 1 bedöms 
medföra måttliga konsekvenser 
till följd av att känsligheten i 
området bedöms som något 
lägre i denna del av promena-
den. 
 

Principlösningen medför inte 
påtaglig skada för riksintresset 
Norrköpings stad [E52]. 

Byggnadsminne, principlösning 
2: Liten till måttlig negativ kon-
sekvens.  
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Förslag enligt principlösning 2 
skulle medföra liten till måttlig 
konsekvens på Norrköpings 
Norra Promenad som bygg-
nadsminne med hänsyn till de 
relativt få träd som påverkas. 

Landskapsbild, principlösning 
1: Liten till måttlig negativ kon-
sekvens.  

Konsekvenserna av planförsla-
gets principlösning 2 bedöms 
medföra liten till måttlig konse-
kvens utifrån områdets känslig-
het i denna del av promenaden.  

Landskapsbild, principlösning 
2: Måttlig negativ konsekvens. 

Förslag enligt principlösning 2 
skulle medföra måttlig konse-
kvens för upplevelsen av land-
skapsbilden i Norra Promena-
den. Intrånget skulle medföra 
att avslutet av promenaden i 
stor del skulle utgöras av trafik-
förbindelsen. 

Landskapsbild: Positiv konse-
kvens på längre sikt. 

Om Johannisborgsförbindelsen 
integreras i promenaden som 
avslutas på ett lämpligt sätt och 
återplantering av träd sker i så-
dan utsträckning att miljön och 
upplevelsen kan bevaras eller 
till och med förbättras bedöms 
effekterna på lång sikt även 
kunna bli positiva. 

Kulturmiljö Liten-måttliga negativa konse-
kvens:  
 
Planförslaget bedöms medföra 
små effekter till följd att bygg-
nader av lägre klass kommer 
att rivas. Inga fornlämningar 
berörs i den norra delen av 
planområdet. Arkeologin inom 
den södra delen är ännu inte 
utredd, däremot finns inte 
mycket oexploaterad mark 
inom området och historiska 
kartor tyder inte på något 
större bevarandevärde i områ-
det. Riksintresseområdet be-
döms beröras indirekt av plan-
området och till följd av en viss 

Oförändrad konsekvens: 

Nollalternativet förutsätter 
att området nyttjas och ser 
ut på samma sätt som i 
dagsläget med de kultur-
värden vilka omfattas av 
området idag. Om trafikför-
bindelsen inte byggs sker 
ingen förändring av kultur-
miljöer i området.  

Måttlig negativ konse-
kvens: 
 
Ett nollalternativ innebär 
samtidigt att tung trafik 
fortsatt kommer trafikera 
andra lokala gator där kul-
turvärden är högre än inom 
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

påverkan bedöms konsekven-
serna sammantaget som små-
måttliga för kulturmiljön.  

planområdet. Konsekven-
serna vid ett nollalternativ 
bedöms ge måttligt negativ 
effekt på kulturmiljöer som 
uttrycks i riksintresseområ-
dets beskrivning. 

Naturmiljö Liten negativ konsekvens:  
 
Planförslaget bedöms inte i nå-
gon större utsträckning ge ne-
gativ påverkan på skyddsvärda 
träd, värdekärnor eller värde-
trakter för triviallöv eller 
ädellöv, inklusive läderbaggen-
ätverket. Den samlade negativa 
effekten bedöms därav bli liten 
vilket sammantaget gör att ett 
genomförande av planen väntas 
ge upphov till liten negativ kon-
sekvens. 

Oförändrad konsekvens: 

I ett nollalternativ kommer 
de naturliga miljöerna i 
området att bevaras och 
livsmiljöerna i området bi-
behållas. Konsekvenserna 
av ett nollalternativ be-
döms därav bli oföränd-
rade. 

Landskapsbild Motala ström Liten-måttlig negativ konse-
kvens: 
 
Bro över Motala ström kommer 
att medföra negativ påverkan 
på strömmen som helhet och 
siktlinjer väntas förändras. In-
dustrilandskapet runt ström-
men i höjd med brofästet be-
döms dock inte ha något större 
värde eller ha integrerats i land-
skapet. Viktiga siktlinjer vilka 
kommer att förändras bedöms 
främst vara den mot Inre ham-
nen. Konsekvenserna bedöms 
bli små-måttliga.    

Liten negativ konsekvens: 

 
Nollalternativet bedöms ge 
små negativa konsekvenser 
på landskapsbilden på 
grund av det befintliga in-
tilliggande industriområdet 
som upprättats utan någon 
hänsyn till landskapsan-
passning. Större industri-
byggnader och kranar kom-
mer fortsatt att dominera 
vissa utblickar.  

Båttrafik Liten-måttlig negativ konse-
kvens: 
 
Val av brolösning kommer få 
olika effekt på båttrafiken och 
framkomligheten till Inre ham-
nen. Den negativa effekten be-
döms bli liten för en öppnings-
bar bro. Effekterna av att be-
gränsa framkomligheten för bå-
tar genom en fast bro bedöms 
som måttligt negativ. 

Oförändrade konsekvenser: 
 
I ett nollalternativ förväntas 
ingen fordonstrafikerad 
bro över Motala ström att 
uppföras, konsekvenserna 
för båttrafiken bedöms 
med anledning av det bli 
oförändrade.   
 

Luft Liten negativ konsekvens: 
 
Sammantaget bedöms detalj-
planen ge liten negativ konse-
kvens i jämförelse mot nollal-
ternativet inom detaljplaneom-
rådet. Dock bedöms detaljpla-
nen ge positiva konsekvenser 

Liten negativ konsekvens: 

 
Nollalternativet bedöms ge 
liten negativ konsekvens 
inom detaljplaneområdet 
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

för Norrköpings centrala delar 
när hårt trafikerade väglänkar 
förläggs i områden med mer 
öppna gaturum och lägre hus.  

då miljömålet Frisk luft ris-
keras att överskridas för 
PM10. 

Buller Måttlig negativ konsekvens: 
 
Effekterna bedöms avseende 
buller bli måttliga då gällande 
riktvärden överstigs. Konse-
kvenserna bedöms till måttliga. 
Vidtas åtgärder så att gällande 
riktvärden kan uppnås bedöms 
de negativa effekterna minska 
och således även konsekven-
serna.   
 

Måttlig negativ konse-
kvens: 
 
Konsekvenserna av ett nol-
lalternativ bedöms bli små 
inom planområdet. Känsli-
gare områden utanför plan-
området bedöms dock fort-
satt kunna bullerberöras 
och människors hälsa på-
verkas, varför den sam-
mantagna konsekvensen 
bedöms till måttlig.  

Förorenade områden  Liten positiv konsekvens: 
 
Exploatering inom områden där 
föroreningar potentiellt kan fö-
rekomma förväntas undersökas 
och bortskaffas vilket leder till 
en totalt sett mindre förore-
ningsbelastning inom kommu-
nen samt att risker för männi-
skor och miljö minskas. Konse-
kvenserna bedöms därav bli po-
sitiva.  

Liten-måttlig negativ kon-
sekvens: 
 
Ett nollalternativ skulle 
medföra att potentiellt för-
orenade områden fortsatt 
kvarstår och att risken för 
människors hälsa och miljö 
i förlängningen kan komma 
att påverkas negativt. För-
utsatt nollalternativ förvän-
tas medföra små-måttligt 
negativa konsekvenser 

Dagvatten Liten negativ konsekvens: 
 
Dagvattenhanteringen inom 
planområdet utgår i diken och 
dammar, retningseffekten vän-
tas dock inte bli hundraprocen-
tig och det föreligger en viss 
risk för förorenade ämnen att 
nå recipienten. Påverkan på 
MKN bedöms inte föreligga till 
följd av att halterna antas vara 
marginella. Konsekvenserna be-
döms mot bakgrund till detta 
samt övriga osäkerheter kopp-
lat till dagvattenhanteringen i 
detta skede till små.  

Måttlig negativ konse-
kvens: 
 
Dagvattenhanteringen i ett 
nollalternativ bedöms inne-
bära en större påverkan på 
Motala ström och gällande 
miljökvalitetsnormer än 
planförslaget, till följd av 
att större delar av vatten-
hanteringen från området 
idag sker genom direkta 
släpp utan rening på dag-
vattennätet vilket i sin tur 
leds ut till Motala ström. Ef-
fekterna bedöms bli mått-
ligt negativa då förore-
ningsbelastningen kan på-
verka vattenmiljön och gäl-
lande miljökvalitetsnormer. 
Konsekvenserna av ett nol-
lalternativ bedöms därav 
bli måttliga. 

Risk farligt gods och farliga 
verksamheter  

Liten negativ konsekvens: 
 
Planförslaget inrymmer inga 
bostäder eller förskolor vilket 

Liten negativ konsekvens: 
 
Konsekvenserna avseende 
ett nollalternativ bedöms 
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Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

minskar konsekvensen vid en 
eventuell olycka. Det finns i 
planområdet anläggningar som 
kan orsaka skada, men inte i 
tillräckligt stor utsträckning för 
att skada människors hälsa el-
ler miljön. Då planförslaget ut-
görs av industriområde bedöms 
känsligheten som liten, effek-
terna av planförslaget avseende 
risk bedöms därav också bli 
små. Sammantaget bedöms 
konsekvensen avseende risken 
för människors hälsa och miljö 
bli små.  

bli likvärdiga med planför-
slaget då Sevesoanlägg-
ningarna redan finns i när-
området. Nollalternativet 
innebär fortsatt att trans-
porter med farligt gods och 
tung trafik kommer att tra-
fikera stadsnära områden. 
Konsekvenserna av nollal-
ternativet bedöms sam-
mantaget bli små negativa.    
 

Klimatpåverkan Liten negativ konsekvens: 
En ökad trafikmängd i området 
bidrar till utsläpp av växthusga-
ser vilket bidrar till en negativ 
klimatpåverkan. Koldioxidut-
släppen väntas inte sjunka i och 
med planförslaget men inte hel-
ler att förvärras till följd av tra-
fiken i stort väntas flyttas från 
andra lokalgator. Små positiva 
effekter av trafikleden väntas 
främst på genom utbyggnad av 
gång- och cykelinfrastruktur, 
vilket i sig främjar möjlighet-
erna att resa hållbart. Konse-
kvenserna av planförslaget vän-
tas bli liten negativ avseende 
klimat till följd av att trafiken i 
stort endast omfördelas inom 
kommunen.  

Oförändrade konsekvenser: 
 
Konsekvenserna av nollal-
ternativet väntas främst in-
nebära att trafik inklusive 
tyngre transporter tar 
vägar genom centrala 
stadsdelar, vilket både vän-
tas få negativ påverkan på 
luftkvaliteten centralt och 
på klimatet i stort. Konse-
kvenserna bedöms dock bli 
oförändrade i ett nollalter-
nativ 

Oförändrade konsekvenser: 
 
Stora delar av planområdet är 
låglänt och det finns risk för 
översvämningar. Störst proble-
matik blir det vid anslutning till 
Motala ström samt Ljurabäck, 
där marken ligger som lägst 
inom planområdet. 
 
Vid anslutning mot Motala 
ström är risken för översväm-
ning redan idag stor. Området 
invid strömmen utgör över-
svämningsytor såväl i dagsläget 
som vid en framtida utveckling 
av detaljplanen. Skyfallsproble-
matiken i detta område bedöms 
därför inte förändras till följd 
av planförslaget.  

Oförändrade konsekvenser: 
 
Skyfallsproblematiken med 
lågpunkter och närhet till 
Motala ström finns på lik-
värdigt sätt i ett nollalter-
nativ som i ett planförslag. 
Befintligt gatunät kan vän-
tas översvämmas om havs-
nivåerna stiger. Konsekven-
serna bedöms mot bak-
grund till det bli oföränd-
rade. 
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10 UPPFÖLJNING  
Enligt 6 kapitlet 11 § MB ska en redogörelse göras för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen medför.  

Detta kan hanteras genom miljökontrollprogram för kommande exploateringar och han-
teras lämpligen i kommande detaljplanearbete. Syftet med miljökontrollen är att upp-
täcka brister och hot så tidigt som möjligt under genomförandet så att man kan avhjälpa 
dem innan skadan hunnit bli stor. Miljöuppföljningen syftar även delvis till att upptäcka 
brister som behöver rättas till, men också till att i efterhand utvärdera effekten av de ge-
nomförda åtgärderna.  

Påverkan på MKN föreslås följas upp inom det ordinarie vattenförvaltningsarbetet och 
buller följs upp inom kommunens tillsynsarbete och bullerförebyggande arbete. 

För vissa åtgärder kan det krävas särskild prövning enligt MB eller kulturmiljölagen. 
Uppföljningen omfattar då även kontroll av att dessa prövningar fullföljs och därefter att 
lämnade tillstånd och dispenser, inklusive villkor och redovisade skyddsåtgärder, efter-
levs och genomförs. Inom detaljplanearbetet kan det röra sig om dispens från biotop-
skyddet för att göra åverkan på alléer inom planområdet.   

Den miljöpåverkan som uppstår bedöms främst beröra Norra Promenaden, landskaps-
bilden samt dagvattenhanteringen från planområdet. Kontroll och uppföljning bör ske 
för att kontrollera att arbetena och åtgärderna utförs på ett så miljömässigt och ekolo-
giskt anpassat sätt som möjligt. 
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11 MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER/KONSULT 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av My Nilsson, Maria Räntilä, Lisa Skan-
ser, Josefine Dahlstedt med flera, Tyréns Sverige AB i samverkan med Hannes Granath 
på samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering i Norrköpings kommun. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 
 

Julia Stenström Karlsson  Hannes Granath 
enhetschef detaljplanering planarkitekt 
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12 KÄLLFÖRTECKNING  
Utredningar för detaljplanen 

PM Geoteknik – Johannisborgsförbindelsen, Norrköping, Etapp 2. SWECO, 2021-11-
02. 

PM – Dagvattenhantering för ny detaljplan Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Tyréns, 
2022-05-12  

PM Natur - Sammanställning och bedömning av påverkan på kända naturvärden inför 
detaljplanering av Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Norrköpings kommun, 2022-04-
08 

Trafikbullerutredning – Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Tyréns, 2022-04-12 

PM Trafikanalys – Lindökorridoren. WSP, 2022-05-08 

PM Trafik – Johannisborgsförbindelsen. Norrköpings kommun, 2022-05-24 

Riskutredning - Johannisborgsförbindelsen etapp 2. Ramboll, 2022-05-24 
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