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1 INLEDNING

Klinga

Norrköping

Verksamhetsområde under utveckling 
- Klinga etapp 4

Klinga 
golfbana

Aktuellt planområde - 
Klinga etapp 5

Aktuellt planområde - 
Klinga etapp 5

Utvecklingsområde 
verksamheter

Utvecklingsområde blan-
dad stadsbebyggelse

Befintligt verksamhetsområde - Klinga etapp 3

Herrebro våtmark

Borgs ekhage

E4:an

Denna landskapsbildsanalys har tagits fram av Tyréns 
Sverige AB på uppdrag av Norrköpings kommun och 
är en av flera rapporter som ska utgöra underlag till 
en miljökonsekvensbeskrivning för en ny detaljplan i 
Klinga etapp 5. Syftet med analysen är att visa vilka 
landskapsbildsvärden som finns i området idag, samt 
vilken påverkan en exploatering enligt detaljplanen 
medför för dessa. 

Landskapet är ett resultat av naturförutsättningar och 
människans kulturpåverkan. Med landskapsbild menas 
den övergripande visuella upplevelsen av landskapet. 
Det innebär att en landskapsbildsanalys till skillnad 
från en landskapsanalys är fokuserad på den visuella 
upplevelsen inom det specifika området och går inte 
djupare in på markens beskaffenhet, naturtyper mer 
mera. 

Även om en upplevelse till stor del är subjektiv finns 
vissa allmängiltiga bedömningsgrunder. Genom att 

analysera landskapet avseende struktur och landskap-
selement kan det beskrivas och karaktäriseras. Land-
skapsbildsanalysen fungerar därmed som ett hjälpme-
del för att kunna skapa en övergripande bild av fysiska 
och visuella element och värden som finns i området 
samt vilken påverkan införandet av nya element kan 
ha på dessa. 

Med landskapsbildsanalysen som underlag kan även 
förslag och åtgärder anges vilka syftar till att minska 
en negativ påverkan.

1.1 LOKALISERING
Planområdet är beläget i Klinga som ligger cirka 5 
kilometer sydväst om centrala Norrköping. Området 
omfattar del av fastigheten Borg 17.6, fastigheten 
Borg 17:26 samt fastigheten Borg 17:17 och ligger 
öster om Klinga golfklubb och Alsättersvägen samt 
direkt sydost om tidigare etapper av mark planlagd för 

Bild 1: Lokalisering av Klinga i Norrköpings kommun. Bild 2: Aktuellt planområde och närliggande platser. Bild 3: Utvecklingsområden från ÖP 2017 Staden.

verksamhetsområde. (Klinga etapp 3 och Klinga etapp 
4). Området som utgör Klinga etapp 5 har en markyta 
på ca 100 hektar varav 65-75 hektar är tomtyta. Områ-
det utgörs idag huvudsakligen av skogsmark.

1.2 DET PLANERADE PROJEKTET
Syftet med detaljplanen i Klinga 5 är att utvidga och 
möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde, 
i enlighet med det område som är utpekat i översikts-
planen för staden. Detaljplanen syftar till att planläg-
gas för utrymmeskrävande lager, logistik och storindu-
stri. Detta i ett strategiskt bra läge med närhet till E4, 
vilket medger goda möjligheter för regelbundna trans-
porter, samt koppling till Norrköpings hamn och den 
nya godsbangården som byggs på Malmölandet.
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2METOD

I det andra steget har en digital 3D-modell framtagen 
av Norrköpings kommun för det aktuella projektet 
studerats. Vypunkter från olika platser på olika avstånd 
från planområdet har valts ut för att belysa hur upple-
velsen av landskapet kommer att förändras i och med 
den föreslagna exploateringen. På det sättet skapas en 
förståelse för projektets skala och hur utformningen 
förhåller sig till befintligt landskap. Genom att studera 
3D-modellen har även misstänkt visuell påverkan av 
förslaget på vissa särskilt känsliga platser uteslutits. 
I detta steg bedöms också konsekvenserna på land-
skapsbilden i respektive vypunkt utifrån graderingen 
under rubrik 2.4.

Slutligen, i det tredje steget, har konsekvenserna samt 
behov av åtgärder för att minska landskapsbildspåver-
kan sammanställts och förslag för minskande av nega-
tiva konsekvenser presenteras. 

För att bedöma den föreslagna detaljplanens påverkan 
på landskapsbilden jämförs dess genomförande med 
ett nollalternativ. Nollalternativet innebär den sanno-
lika utvecklingen av området förutsatt att den aktuella 
planen inte kommer till stånd. På så sätt kan man tyd-
liggöra vilka konsekvenser den föreslagna detaljplanen 
ger jämfört med om områdets utveckling får fortsätta 
likt idag.

2.1 GENOMFÖRANDE I TRE STEG
Denna landskapsbildsanalys har genomförts i tre steg. 
I det första steget beskrivs och analyseras landskapets 
visuella egenskaper i noll-alternativet, genom att sys-
tematiskt titta på dess beståndsdelar (se rubrik 2.3). 
Detta har skett genom platsbesök samt övergripande 
studier av följande underlag:

- topografi (höjdkurvor och skuggning från NOKA)

- marktäcke (flygfoton från 2021, NOKA)

- bebyggelse och vägar (kartor och flygfoton, NOKA)

- jordarter (SGU)

- naturvärden och beskrivning skog (PM natur fram-

  tagen inom projektet)

- rekreation/rörelse (STRAVA heatmap)

- detaljplan och MKB för Klinga etapp 4 (Norrköping

  2021-05-18)

- kulturmiljövård av kommunalt intresse

- kulturmiljövård av riksintresse 

- häradsekonomiska kartan (framtagen 1868-1877)

I detta steg har även känsliga områden identifierats, 
avseende påverkan på landskapsbilden.

2.2  TVÅ SKALNIVÅER
Landskapsbildsanalysen har genomförts med utgångs-
punkt i två olika skalnivåer eftersom konsekvenserna 
för landskapsbilden ofta omfattar ett större område än 
själva planområdet/utredningsområdet.

Den första skalnivån omfattar själva planområdet och 
planförslagets påverkan på landskapsbildsvärdena där. 

Den andra skalnivån omfattar ett område på ca 3-4 km 
radie från planområdet, vilket är det område som enligt 
platsbesök och studier av 3D-modellen bedöms påver-
kas visuellt av planförslagets genomförande.

Bild 5: De två skalnivåerna som utvärderas i landskaps-
bildsanalysen, ”Inom planområdet” respektive ”Planens 
påverkansområde”.

Bild 4: Illustration över processen.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

Inventering och 
beskrivning av 
noll-alternativet

3D-visualiseringar 
av förslaget och 
konsekvensbedöm-
ningar

Sammanställ-
ning av kon-
sekvenser 
och förslag 
på mildrande 
åtgärder
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2.3 LANDSKAPETS BESTÅNDSDELAR
För att undvika subjektiva upplevelser och bedöm-
ningar i landskapsbildsanalysen beskrivs och analy-
seras landskapet på ett systematiskt sätt genom att 
titta på landskapets olika beståndsdelar. På så sätt blir 
bedömningen av den visuella upplevelsen saklig och 
utförs på samma sätt oavsett vilken del av landskapet 
man tittar på. Tabellen nedan beskriver dessa olika 
beståndsdelar. 

KOMPLEXITET Omväxling och detaljrikedom i landska-
pet. Skalan är i viss mån relaterad till 
komplexiteten, såtillvida att ett landskap 
med stora vidsträckta element också lätt 
upplevs som mindre omväxlande än ett 
landskap med småskalig struktur.

LANDSKAPS-
RUM

Nivåskillnader och framför allt vegetation 
avgränsar mer eller mindre tydliga land-
skapsrum med varierande storlek och 
form. Olika landskapsrum kan även sär-
skiljas genom olika innehåll (karaktär).

SIKTLINJER Siktlinjerna följer ofta dalgångar, längs 
öppna uppodlade marker samt över och 
längs vattenytor. När en siktlinje bryts kan 
påverkan på landskapsbilden bli stor.

LANDMÄRKEN Objekt som kan användas som referens-
punkt och ofta syns på längre håll.

KÄNSLIGT 
OMRÅDE

Områdets känslighet kan bestämmas av 
ovan nämnda faktorer och utgör ett mått 
på i hur stor grad nya införda element 
påverkar landskapsbilden. Här spelar även 
områdets affektionsvärde in och vad som 
angränsar till området. Vad gäller land-
skapsbilden så kan man generellt säga att 
ett område är känsligt för påverkan från 
en storskalig etablering om det är god 
insyn i området.

2.4 BEDÖMNINGSGRUNDER
Konsekvenserna bedöms i tre grader; liten, måttlig 
och stor konsekvens, med glidning däremellan. Det 
vill säga liten-måttlig och måttlig-stor. Tabellen nedan 
beskriver de olika graderna.

STORA           
NEGATIVA            
KONSEKVENSER

där föreslagen åtgärd står i stor kon-
trast med eller påverkar det omgivande 
landskapets värden (värden kan vara 
nyttjande, utblickar, skala, landmärken 
mm).

MÅTTLIGA     
NEGATIVA       
KONSEKVENSER

där föreslagen åtgärd kontrasterar 
omgivningen i viss grad och påverkar 
det omgivande landskapets värden i 
begränsad omfattning.

INGA - SMÅ    
NEGATIVA       
KONSEKVENSER

där åtgärd harmonierar med omgi-
vande landskap och underordnar sig 
det omgivande landskapets värden. 

POSITIVA         
KONSEKVENSER

då föreslagna åtgärder innebär att 
områdets landskapsbild tillförs nya 
värden, exempelvis ökad rumslighet, 
förbättrad utsikt, förstärkta stråk, mål-
punkter eller landmärken.

Tabell 1: Landskapets beståndsdelar

Tabell 2: Bedömningsgrunder

NATURFÖRUT-
SÄTTNINGAR

Topografi, vegetation, vatten mm. Exem-
pelvis höjdpartier, skogsterräng, sedi-
mentationsmark (ofta odlad mark), sjöar, 
vattendrag.

NYTTJANDE Hur används marken? Odlingsmark, 
skogsmark, bebyggelse, vägar. Hur ligger 
bebyggelsen och vägarna? Varför ser det 
ut som det gör? Hur är bygdens kontinu-
itet? Är den lång och stabil eller är den 
i förändring? Är den under utveckling 
(exploatering, byggnation) eller under 
avveckling (nedläggning, igenväxning)? Ett 
stabilt landskap med lång kontinuitet är 
mer känsligt för nya element än ett land-
skap som redan är i förändring.

SKALA Storskaligt/småskaligt. Ett storskaligt 
landskap har stora sammanhängande 
landskapslinjer och landskapstyper. Ett 
småskaligt är mer varierat och uppbrutet. 
Även bebyggelse och tätorter är småska-
liga eller storskaliga. Storskaliga element 
faller ofta lättare in i ett storskaligt land-
skap. I ett småskaligt landskap kan stora 
byggnader/byggnadsverk oftare dominera 
landskapsbilden.
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3  LANDSKAPSBILDSVÄRDEN I NOLLALTERNATIVET 

Bild 7: Visualisering över noll-alternativet med ett 
exploaterat Klinga 4, sett från väster. Visualisering 
framtagen av Norrköpings kommun.

Klinga by

Linköpingsvägen

Klinga etapp 4
landskaps-
vall

Flygfoto © Lantmäteriet 2019, Ortofoto © Norrköpings kommun, © Norrköpings Kommun

Skala 1:20000
Datum 2022-01-17
Utskriven av Klinga extern 1

Klinga etapp 5

etapp 4

etapp 3

3.1 BESKRIVNING AV NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet i Klinga etapp 5 innebär en utveckling 
utifrån hur området ser ut idag, med tillägget av en 
exploatering enligt en gällande, men ej ännu genom-
förd detaljplan (Klinga etapp 4). 

Befintligt Klinga verksamhetsområde (etapp 3) omfattar 
idag ett ca 31 hektar stort område intill E4 trafikplats 
Klinga och Linköpingsvägen. Verksamhetsområdet är 
under utveckling med ytterligare ett ca 60 hektar stort 
område på befintlig åkermark öster om det redan eta-
blerade verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet som helhet, med sina storskaliga 
tomter och byggnader, utgör en tydlig kontrast mot 
kringliggande landskap med åkrar och skogspartier.

Detaljplanen i Klinga etapp 4 har på flera sätt anpas-
sats för att minimera etableringens påverkan på omgiv-
ningen. Placeringen på den låglänta åkermarken gör att 
kringliggande sparad skog bäddar in exploateringen 
något. En ”landskaps-vall” byggs upp för att skapa 
en visuell barriär mot verksamheterna från Klinga by. 
Likaså planteras vegetation i områdets kanter för att 
skapa en mjukare anslutning mellan befintligt land-
skap och slänt upp mot kvartersmark. Det finns även 
gestaltningskrav på den tillkommande bebyggelsen 
som ligger mest exponerad mot befintlig bebyggelse. 
Högsta byggnadshöjd i nordvästra delen av etapp 4 
regleras till 12 meter och i sydöstra delen är högsta 
tillåtna totalhöjd 20 m. Det befintliga verksamhets-
området (etapp 3, närmast E4) är mer exponerat mot 
omgivningen och högsta tillåtna byggnadshöjder varie-
rar mellan 9-12 m.

Bild 6: Planmosaik för gällande planer samt aktuellt 
planområde för Klinga etapp 5. Blått och grått avser 
verksamhetsmark, grönt avser park- och naturmark.
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3.2 LANDSKAPETS BESTÅNDSDELAR I NOLLALTERNATIVET 

Flygfoto © Lantmäteriet 2019, Ortofoto © Norrköpings kommun, © Norrköpings Kommun

Skala 1:10000
Datum 2022-01-05
Utskriven av Klinga extern 1

Teckenförklaring
Äldre skog
Medelålders skog
Lövblandskog
Lövskog
Ungskog
Hygge
Område 1
Område 2

Bild 8: Skogens aktuella status.  Rött = äldre skog,  
grått = hygge, gult = ungskog, mörkgrönt = medelål-
ders skog. Karta: Norrköpings kommun.

Bild 9-11 (fv): Äldre skog, ungskog, hygge.

Här beskrivs landskapets beståndsdelar inom och kring 
aktuellt planområde enligt tabellen i avsnitt 2.3.

3.2.1 NATURFÖRUTSÄTTNINGAR 

INOM PLANOMRÅDET
Landskapstypen inom planområdet består i princip 
uteslutande av barrskog. Jordarten är en mosaik av 
morän och berg i dagen. Topografin är kuperad med 
långsträckta kullar som sträcker sig i nordvästlig – syd-
ostlig riktning, med lägre partier däremellan. Höjdskill-
naderna inom planområdet ligger mellan +32 möh där 
det ansluter till åkermarken mot norr och +64 möh på 
de högsta punkterna i skogen, vilket innebär 32 m i 
total höjdskillnad. Inne i skogen är höjdskillnaden mel-
lan högpunkter och lågpartier i snitt ca 10 m. Områ-
dets skog är i stort sett av samma typ men skiljer sig åt 
genom att befinna sig i olika successionsstadier. Delar 
är nyligen avverkade. Dessa har en ansenlig mängd 
sparade tallar, men är i övrigt öppna och genomsikt-
liga. Andra delar består av ungskog med en hög andel 
björk och tall. Ytterligare delar består av gammal skog 
som inte rörts på länge. Här är skogen flerskiktad och 
relativt tät och här finns de största biologiska värdena. 

Kartan och fotona på denna sida visar de olika 
skogskaraktärerna inom planområdet. I öster av plan-
området, nära torpet Hägn, finns ett område som ligger 
på finjord men som ändå är skogbevuxet. På härads-
ekonomiska kartan (framtagen 1868 till 1877) ser man 
att området tidigare varit öppet och då troligen nyttjats 
som odlingsmark eller bete i mindre skala. I övrigt har 
skogen en lång kontinuitet som just skogsmark.

PLANOMRÅDETS PÅVERKANSOMRÅDE
Planområdet ingår i ett större område av likartade 
skogbeklädda höjdryggar riktade i nordvästlig – sydost-
lig riktning med lägre områden emellan där jordarten 
är finare och främst består av lera. Dessa lågområden 
består av öppen mark som kontrast till de skogbe-
klädda höjderna. Det finns även inslag av kärr och mos-
sar i området. Detta större område med liknande förut-
sättningar sträcker sig från gränsen av Norrköpings tät-
ort i norr ner till en ganska tydlig gräns i söder i höjd 
med Norsholm, sjön Asplången och Söderköping, där 
Östgötaslätten sedan tar vid. I öster avgränsas området 
av slättlandskapet som tar vid strax intill väg E22 och 
i väster är gränsen lite flytande, men går ungefär vid 
Aspa och Sörby upp mot Glan.
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3.2.2 NYTTJANDE

INOM PLANOMRÅDET
Det aktuella planområdet nyttjas idag främst som pro-
duktionsskog. Ett litet område i planområdets norra 
del, fastigheten Borg 17:17, utnyttjas för masshante-
ring och upplag i samband med utveckling av verksam-
hetsområdet i Klinga etapp 4. Några skogsvägar löper 
genom området och ett fåtal byggnader i mycket slitet 
skick finns inom planområdet. Planområdet har en lång 
kontinuitet som skogsmark, vilket syns på Häradseko-
nomiska kartan från 1868-1877. Byggnaderna på den 
privatägda fastigheten i områdets norra del kan härle-
das till jordtorpet Klingahultet.

Bild 15: Masshantering och bebyggelse på Borg 17:17 
med övrigt planområde i bakgrunden.

Bild 14: Planområdet nyttjas idag främst som produk-
tionsskog.

Bild 12: Höjder, terrängskuggning & marktäcke.

Bild 13: Höjder, terrängskuggning & marktäcke.

PLANOMRÅDETS PÅVERKANSOMRÅDE
Planområdets påverkansområde nyttjas främst som 
produktionsskog och åkermark. Gränserna däremel-
lan är naturligt tydliga och definieras av höjderna och 
vegetationen. Övergångarna är mjuka genom att sko-
gen bildar brynzoner mot åkrarna. Vägar som leder till 
spridda bostadskluster är väl inpassade i landskapet 
och följer terrängen. Bostäderna ligger på åkerholmar 
eller i skogsbryn, vilket är typiskt för landsbygdsbebyg-
gelse i Sverige historiskt. Även nyare bebyggelse följer 
detta mönster. 

I skogarna mot Norrköpings-hållet finns en hel del 
rekreationsstråk och stallverksamheterna nyttjar sina 
närområden som ridvägar.

Inslag av mer ytkrävande nyttjanden med tydligare kon-
trast mot naturen finns också, främst befintligt verk-
samhetsområde i Klinga (etapp 3) och verksamhets-
område under utveckling (etapp 4) men även ett antal 
bergtäkter. Även golfbana och större stall finns som 
ytkrävande verksamheter i området, men dessa anpas-
sar sig lite mer till landskapets formspråk.

Påverkansområdet har generellt haft en stabil lång kon-
tinuitet som landsbygd. Men sedan 1990-talet när den 
första detaljplanen för verksamheter i Klinga vann laga 
kraft har en utveckling mot ett större verksamhetsom-
råde nära E4 tagit fart, vilken är den tydligaste föränd-
ringen och även den inriktning man kan se för området 
i dagsläget. Golfbanan invigdes 1967 (enligt NSGK) 
och under senaste åren under 2000-2010-talen så har 
några detaljplaner med bebyggelsekluster tillkommit i 
närheten av golfbanan.

Flygfoto © Lantmäteriet 2019, Ortofoto © Norrköpings kommun, Terrängskuggning, © Norrköpings Kommun

Skala 1:10000
Datum 2022-04-11
Utskriven av Klinga extern 1
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Bild 16: Här syns flera typiska karaktärsdrag för land-
skapet kring Klinga; tydlig gräns mellan åker och skog, 
bebyggelse placerad i skogskant samt väg väl inpassad i 
landskapet.

Bild 17: Befintligt verksamhetsområde med Klinga by 
och herrgård i bakgrunden.

Bild 19: Karta som visar nyttjande. Fält i blå-rosa skala avser bostäder. Ju starkare rosa desto mer koncentrerad 
bebyggelse.

Bild 18: Rekreationsstråk enligt Strava heatmap.

Borg 17:17

Golfbana

Verksamheter

Täkt

Täkt

Täkt

Stall

Stall

Stall
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3.2.3 SKALA, KOMPLEXITET, LANDSKAPSRUM OCH SIKTLINJER 

Bild 22: Långa siktlinjer över åkrarna i påverkansområ-
det.

Bild 21: Höjdpartier och skogsområden i måttlig skala 
och med låg komplexitet. God genomsikt vid hygget 
som bryts vid tätare skogspartier.

Bild 23: Tydliga öppna landskapsrum avgränsade av 
skogbeklädda höjder.

Bild 20: Högre komplexitet vid Klinga by och verksam-
hetsområde. Bebyggelsen bryter siktlinjer över åkrarna.

INOM PLANOMRÅDET
Planområdet har i sin helhet kuperade landformer i 
måttlig skala. Skogen har en stor utbredning med mått-
lig komplexitet då den upplevs olika med avseende på 
siktlinjer beroende på vilken succession skogen befin-
ner sig i. I de avverkade delarna upplevs långa siktlinjer 
mellan tallstammarna där landskapsrummen avgränsas 
av tätare skogspartier och ibland av höjdryggar, bero-
ende på var i området man befinner sig. I de tätare 
skogspartierna är skalan mer intim, då landskapsrum-
men blir små och hela tiden förändras allteftersom man 
rör sig genom skogen, eftersom rummens ”väggar” 
består av vegetation i olika höjder. Skogen upplevs 
som stor och djup inom hela planområdet. Då skogen 
är av produktionstyp, och därmed styrd utifrån vad 
som avverkas, är komplexiteten ganska låg vad gäller 
artsammansättning, vegetationsålder inom respektive 
successionsområde mm. Denna låga komplexitet kan 
upplevas vilsam för människans öga.

PLANOMRÅDETS PÅVERKANSOMRÅDE
Planområdets påverkansområde består av ett stort 
geografiskt område av landsbygd i sprickdalslandskap 
i måttlig skala. Detta har i sig en låg komplexitet där 
skog och åkermark är de dominerande användning-
arna som präglar den visuella upplevelsen. Åkrarna 
bildar tydliga landskapsrum avgränsade av skogspar-
tierna och siktlinjerna är långa och obrutna över fälten. 
Landsbygdskaraktären bryts här och var av de använd-
ningar i området som inte underordnar sig landskapets 
form, främst det befintliga verksamhetsområdet och 
täkterna, men även i viss mån golfbanan. Här skiljer sig 
landform och/eller exploateringsmönster kraftigt från 
övrigt landskap och blir mer underordnad funktionen. 
Detta innebär en högre komplexitet i området, bidrar 
till andra typer av rumsligheter samt bryter tidigare 
siktlinjer. 
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Bild 24: Känsliga områden (rosa) samt landmärken.

Tabell 3: Sammanställning av landskapsanalys
Sammanfattningsvis är planområdet idag en typisk del i 
det kringliggande landskapet, vad gäller naturförutsätt-
ningar och användning och har varit så länge. Området 
består av barrskog som nyttjas som produktionsskog. 
Skalan är måttlig och skogens komplexitet likaså. Inom 
området är rumsligheterna huvudsakligen flytande som 
de ofta är i en skog, men området i sig bildar tydliga 
gränser för kringliggande öppna landskapsrum. 

Fastigheten i planområdets norra del som nyttjas för 
masshantering avviker något från det övriga området 
och knyter mer an till Klinga verksamhetsområde nord-
väst om området, men i övrigt bidrar området till den 
landsbygdskaraktär som är av värde för närliggande 
bostäder och rekreationsutövare som vistas i och kring 
området.

Följande delområden har identifierats som känsliga för 
påverkan:

- Alla planområdets kantzoner som vetter mot 
öppen mark, vägar, befintliga bostäder samt rekrea-
tionsområden. I dessa områden kommer förändringar 
som bryter mot befintlig karaktär att påverka land-
skapsbilden och motverka/minska landsbygdskaraktä-
ren som är av värde för de som bor och vistas i områ-
det.

- Alla delar av planområdet som syns från Löfstad 
slott, Borgs kyrka samt kulturmiljöområde av kommu-
nalt intresse. I dessa områden kommer visuella föränd-
ringar att kunna påverka värdet på kulturmiljön.

Tabellen intill visar en sammanställning av landskaps-
bildsanalysen för noll-alternativet. Kartan på nästa 
sida visar den sammanfattande analysen samt känsliga 
områden.

INOM PLANOMRÅDET
Inom planområdet finns inga särskilda landmärken 
eller känsliga områden.

PLANOMRÅDETS PÅVERKANSOMRÅDE
I planområdets påverkansområde finns följande land-
märken: Lövstad slott, Borgs kyrka, Trafikplats Klinga 
med bensinmack och restaurang-skyltar. 

Lövstad slott och kringområde utgör även riksintresse 
för kulturmiljövården och Borgs kyrka ligger inom ett 
område med kommunalt intresse för kulturmiljövården. 
Dessa områden är känsliga för avvikande visuell påver-
kan. Ytterligare känsliga områden i planens påver-
kansområde är hällristningsområdet Himmelstalund 
- Leonardsberg - Skälv med riksintresse för kulturmil-
jövården samt några mindre områden med kommunalt 
intresse för kulturmiljövården väster om E4:an.

LAND-
SKAPSTYP

Barrskog

KARAKTÄRS-
OMRÅDEN

Ung skog, medelålders skog, äldre skog, 
hygge, masshanteringsområde

NYTTJANDE Produktionsskog, masshantering, rekrea-
tion

TOPOGRAFI Kuperad
SKALA Måttlig
KOMPLEXITET Måttlig
LANDSKAPS-
RUM

Ung skog, medelålders skog, äldre skog - 
flytande rumsligheter

Hygge - tydligare rumsligheter avgränsade 
av kringliggande tätare skog

Masshanteringsområde - öppet landskaps-
rum tillsammans med kringliggande åker-
mark, rumslighet avgränsas av kringlig-
gande skog.

SIKTLINJER Ung skog, medelålders skog, äldre skog 
- korta siktlinjer som bryts av vegetation 
och höjder.

Hygge och masshanteringsområde - långa 
siktlinjer som ibland bryts av topografin.

LANDMÄRKEN Inga inom området.
KÄNSLIGT 
OMRÅDE

Alla planområdets kantzoner som vetter 
mot öppen mark, vägar, befintliga bostä-
der samt rekretaionsområden

Alla delar av planområdet som syns från 
känsliga områden med intresse för kultur-
miljövården, inklusive landmärkena Löv-
stad slott och Borgs kyrka.

3.3  SAMMANFATTANDE ANALYS OCH KÄNSLIGA OMRÅDEN
3.2.4 LANDMÄRKEN OCH KÄNSLIGA OMRÅDEN

Lövstad slott

Borgs kyrka

Trafikplats 
Klinga
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Lövstad slott

Borgs kyrka

Riksintresse Himmelstalund - 
Leonardsberg - Skälv

Kulturmiljövård av 
kommunalt intresseKulturmiljövård av 

kommunalt intresse

Kulturmiljövård av 
kommunalt intresse

Riksintresse 
Lövstad

Planområde

Planområde

Område med bostäder

Landmärken

Stallverksamhet

Rekreationsområden/-stråk

Område med kulturmiljö-
värden
Öppna kanter - känsliga för 
påverkan
Verksamhetsområde, bef. 
och under etablering

Fastighet som idag nyttjas 
för masshantering

Höjdparti med skog, 
avgränsar landskapsrum

Öppen mark med långa 
siktlinjer

Öppna siktlinjer mot plan-
området

Golfbana

3.4 ANALYSKARTA

Bild 25: Sammanfattande analyskarta.
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4  FÖRESLAGEN FÖRÄNDRING OCH KONSEKVENSER

dsfafdasf

4.1 BESKRIVNING AV FÖRESLAGEN FÖRÄNDRING
Planförslaget innebär att största delen av det aktu-
ella området planläggs som kvartersmark för industri 
(J) och verksamheter (Z) (blått i plankartan). Delar av 
befintlig skog planläggs som NATUR (grönt i plan-
kartan) och utrymme för en angöringsväg till kvarter-
smarken planläggs som GATA (vitt i plankartan). Ett 
vägreservat för en eventuell framtida koppling österut 
avsätts också och planläggs som GATA.

KVARTERSMARK
Kvartersmarken delas in i tre zoner varav den nordös-
tra (zon 1) och den södra (zon 3) utgörs av privatägda 
fastigheter. Den största och mellersta delen (zon 2) är 
kommunägd. 

Största delen av zon 1 ligger lägre än övriga planom-
rådet och sydvästra delen av fastigheten släntar brant 
upp mot gatan. Slänten prickas i plankartan vilket inne-
bär att ingen explotatering får ske där och bestämmel-
ser införs som reglerar att ”markens höjd inte får änd-
ras” samt att ”markens nivåer och växtlighet ska beva-
ras som en skyddszon mellan allmän väg och verksam-
hetsmark.” Zon 1 planläggs med en högsta nockhöjd 
på 55,0 m över nollplanet i den norra delen (befintlig 
markhöjd: ca 31-45 m över nollplanet) och en högsta 
nockhöjd på 63,0 m över nollplanet i den södra delen 
(befintlig markhöjd: ca 40-48 m över nollplanet). 

I zon 2 är avsikten att upplåta marken till större verk-
samhetsetableringar. Planen reglerar bildning av max 
fyra fastigheter inom zonen. Zon 2 planläggs med en 
högsta nockhöjd på 75 m över nollplanet (befintlig 
markhöjd: ca 45-61 m över nollplanet). 

Zon 3 planläggs med en högsta nockhöjd på 91 m över 
nollplanet (befintlig markhöjd: ca 47-63 m över nollpla-
net).

BORG

BORG

BORG

BORG

MEMMINGS HÄRADSALLMÄNNING

MEMMINGS HÄRADSALLMÄNNING

BORG

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!

Os
äk

er
t r

ed
ov

isa
d 

fa
st

ig
he

ts
gr

än
s -

Fö
rr

ät
tn

in
g 

på
gå

r!

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!
Osäkert r

edovisad fastig
hetsg

räns - 
Förrä

ttn
ing pågår!

Osäkert redovisad fastighetsgräns - Förrättning pågår!

Osäkert redovisad fastighetsgräns!

Osäkert redovisad fastighetsgräns!

Osäkert redovisade fastighetsgränser!

Osäkert redovisade fastighetsgränser!

20:12

17:15

17:6

17:15

17:17

17:16

s:1

17:26

s:1

21:4

21:2

17:4

21:43 21:31

s:1

21:9

21:3

17:4

21:5

21:7

21:6

21:32

17:79

17:6
17:17

17:6

17:80

17:14
17:1317:12

17:11
17:10

17:9

17:55

17:54

17:53

17:52

17:56

17:51

17:57

17:61

17:62
17:63

17:50

17:6417:65

17:58

17:66

18:8 18:318:17

18:6

17:25

17:6

18:16
17:6017:59

17:7017:6917:68
17:7117:67

17:48 17:71

17:71

17:49

18:4

18:4

17:6

20:12

17:6

20:8

18:7

18:5

18:18

20:4

20:14

20:9

20:15

20:16

20:17

20:19
20:18

17:6

s:1

18:5

NATUR

JZ

n1 n2

E
E

e1 60 e2 n3 f b1 b2 m1 m2JZ

E

E

NATUR

u

e1 60 n3 n4 f m1 m2

dagvatten

dagvatten

dagvatten

dagvatten

e1 60 n3 n4 f m1 m2

NATUR

NATUR

JZ

GATA

dike

dike

dike

dike

a

e1 60 n3 n4 f m1 m2

55,0

63,0

75,0

91,0

a

a

a

n5

n5

n5

NORRKÖPING

E4

Klinga

PLANOMRÅDE

Ludden

2:9 S:1
VRINNEVI

(2)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

HuvudgataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark
Tekniska anläggningar, exempelvis transformatorstation,
spillvattenpumpstation eller tryckstegringsstation. Högsta
byggnadshöjd 3,0 meter.

E

Industri, verksamheter.JZ

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Föreskriven höjd över nollplanet

Vegetationsbestämmelser
Dagvattendamm och/eller utjämningsyta för dagvatten ska
finnas.

dagvatten

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
Högsta exploateringsgrad i procent av byggnadsarea per
fastighetsarea.

e1 60

Maximalt fyra fastigheter tillåts inom användningsområdet.
Minsta storlek på fastighet är 40000 kvadratmeter.
Fastighet ska ansluta mot allmän gata.

e2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras.

Marken får endast bebyggas med tekniska anläggningar,
exempelvis transformatorstation, spillvattenpumpstation
eller tryckstegringsstation. Högsta byggnadshöjd 3,0 meter.
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

Markens höjd får inte ändras.n1

Markens nivåer och växtlighet ska bevaras som en
skyddszon mellan allmän väg och verksamhetsmark.

n2

15 procent av fastighetsytan ska vara genomsläpplig och
bestå av grönyta med gräs, plantering för grön fasad,
planteringsytor och träd i fria former.

n3

Dike får finnas för att avleda markvatten från skogsområde.n4

Terränganpassning ska ske mot omgivande naturmark och
utföras inom kvartersmark.

n5

Utfart och stängsel
Körbar in- och utfart får inte anordnas.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning och omfattning

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.0.0

Utseende (ny bebyggelse)
Bebyggelsens fasader ska ha kulörer som smälter in och ej
kontrasterar med omgivande skog för att minska intrycket
av verksamheterna sett från det omgivande landskapet.

f

Byggnadsteknik
Ventilation i de aktuella byggnaderna ska förses med nödstopp.

Externt buller från fläktanläggningar och godshantering får
inte vara störande för omgivningen. Externt buller från
godshantering samt friskluftsintag, fläktar och liknande
teknikanordningar som orsakar buller ska placeras mot
nordöst i mesta mån för att minimera störning för
omgivningen.

b1

Lokaldisposition ska ske med hänsyn till trafikbuller.
Vad som vill uppnås: Godshantering och den trafik det
medför ska placeras mot nordöst i mesta mån för att
minimera buller mot omgivningen söder om planområdet.

b2

minimera buller mot omgivningen söder om planområdet.

SKYDD MOT STÖRNINGAR
Kvartersmarken ska höjdsättas enligt illustration med
rinnpilar.

m1

Besvärande ljus från verksamheten mot bostäder och natur
ska begränsas. Belysningsstolpar får vara högst 12 meter
höga. Belysningsarmaturer på fasader får sitta som mest 8
meter över anslutande marknivå. Belysning ska vara riktad
och begränsas till verksamhetsområdets utbredning.

m2

Skyltar ska sättas upp under taklinje och får inte vara föränderliga eller blinkande.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Godkänd dagvattenanläggning ska finnas innan
startbesked beviljas för annan erksamhet.

a

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

UPPLYSNINGAR
Alla dagvattenanläggningar är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken.

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

ORIENTERINGSKARTAILLUSTRATIONSKARTA

0 10 50 150 M100

§

SAMRÅDSHANDLING SPN 2020/0165 214

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 

(östra delen) med närområde 

inom Borg i Norrköpings kommun

Julia Stenström
enhetschef detaljplanering

Johan Nordström
planarkitekt

Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering den

PLANSKALA 1:3000 FORMAT A0 Ritad av

Anita Johansson

Registreringsnummer

Planhandlingar består av:
X Plankarta med bestämmelser

Illustrationskarta
X Planbeskrivning

Behovsbedömning
X Miljökonsekvensbeskrivning
X Fastighetsförteckning
X Grundkarta

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

X Plankostnadsavtal

Utökat förfarande
Samrådshandling
2022-05-05
Granskningshandling

Antagen i SPN/KF

Laga kraft

Koordinatsystem: Sweref 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd

UTKAST 2022-04-12 skala 1:3000 A0
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

DAGVATTENILLUSTRATION ??

ca 19,7 ha

ca 40,2 ha

ca 7,4 ha

+

ZON 2

ZON 3

ZON 1

Bild 26: Föreslagen plankarta till samråd med bebyggelsezoner markerade. Karta: Norrköpings kommun.
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Höjdsättning av marken inom planen regleras främst 
av dagvattensystemets funktion (inom zon 1 även av 
bestämmelser i det prickade området). Det innebär 
med största sannolikhet att kvartersmarkens höjder 
kommer att förändras kraftigt från kuperad mark till 
utplanade ytor som är användbara för verksamhets-
bebyggelse. I zon 1 bedöms denna förändring bli mer 
begränsad pga bestämmelser i det prickade området.

Följande planbestämmelser finns för all kvartersmark 
inom planen och syftar till att minimera etableringens 
omgivningspåverkan:

”Bebyggelsens fasader ska ha kulörer som smälter in 
och ej kontrasterar med omgivande skog för att minska 
intrycket av verksamheterna sett från det omgivande 
landskapet.”

”Besvärande ljus från verksamheten mot bostäder och 
natur ska begränsas. Belysningsstolpar får vara max 12 
meter höga. Belysningsarmaturer på fasader får sitta 
som mest 8 meter över anslutande marknivå. Belysning 
ska vara riktad och begränsas till verksamhetsområdets 
utbredning.”

”Skyltar ska sättas upp under taklinje och får inte vara 
föränderliga eller blinkande.”

NATUR
Syftet med den mark som planläggs som NATUR är dels 
att skydda värdefull skog, dels att begränsa omgiv-
ningspåverkan från verksamhetsetableringarna. Breda 
remsor av skog har avsatts som NATUR i planområdets 
kanter och syftar till att skärma av kvartersmarken från 
kringliggande bostäder, vägar och rekreationsstråk. 

Bild 27-29: Visualiseringar över Klinga etapp 5 vid full exploatering. Bilder: Norrköpings kommun.

Vy från väster vid Borg 17:17.

Vy från sydost vid Hägn.

Nordost om Zon 1 och runt nästan hela zon 3 finns 
ingen sådan remsa och kvartersmarken gränsar direkt 
till omgivningen. I zon 3 innebär detta ingen större 
skillnad, då plangränsen här möter skog, men zon 1 
möter öppen mark med långa siktlinjer från rekrea-
tionsstråk längre norrut.

Många delar av den planlagda naturmarken kommer att 
medge dagvattenanläggningar inklusive servicevägar. 
Det innebär att sparad naturmark kan komma att ändra 
karaktär i och med planens genomförande, och bli mer 
genomsiktlig än befintlig skog är.

Delar av skogen som planläggs som NATUR är idag 
relativt genomsiktlig då den enbart har kvarstående 
stamträd samt ett lågt fältskikt. Dessa delar bedöms på 
sikt bli tätare då skogen växer upp igen.
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4.2 KONSEKVENSER PÅ LANDSKAPSBILDEN
Landskapsbildsvärdena i nollalternativet består i att 
området utgör en del av den karaktäristiska landsbyg-
den kring Klinga. På så sätt är området del av den lant-
liga fond som boende och rekreationsutövare inom och 
intill Klinga upplever, likaså för de som upplever Klinga 
på håll i det omgivande landskapet. 

INOM OMRÅDET:

Landskapsbilden inom planområdet kommer få stora 
negativa konsekvenser givet att detaljplanens syfte 
innebär en stor förändring av markanvändningen. Stora 
ytor skog kommer att tas ner och mark kommer att 
planas ut. Istället kommer storskalig bebyggelse att 
uppföras. Allt detta bryter abrupt mot områdets karak-
tär idag. Det som påverkas av detta inom området är 
rekreationsvärdena, då stora delar stängs av från all-
mänheten och de rekreationsstråk som finns kvar i spa-
rad naturmark kommer att ligga intill stora verksam-
hetsfastigheter istället för i vidsträckt skogslandsbygd.

Ställningstagandet att använda marken till verksamhe-
ter är dock redan gjort i och med avsättandet av mark 
i översiktsplanen och blir därför inte särskilt relevant i 
bedömningen av påverkan på landskapsbilden i det här 
skedet. Istället bedöms konsekvenserna på omgivande 
landskap i planens påverkansområde.

PLANENS PÅVERKANSOMRÅDE:
För att beskriva konsekvenser på landskapsbilden i 
planens påverkansområde i och med planens genom-
förande visas i det här avsnittet visualiseringar från 
kommunens 3D-modell av planförslaget i ett antal 
vypunkter. Varje vypunkt visas tillsammans med 
samma vypunkt för noll-alternativet för att tydliggöra 
vilken visuell konsekvens ett genomförande av planen 
innebär. 

Viktigt att påpeka är att kommunens 3D-modell visar 
på en möjlig variant av exploatering som stöds av 
detaljplanen. Eftersom planen inte är så hårt styrd vad 
gäller byggnadsplaceringar och byggnadsutformning 
kan det komma att se annorlunda ut än vad som visas i 
bilderna. De byggnadshöjder som syns i bilderna mot-
svarar dock maximala byggnadshöjder tillåtna i planen 
och den totala mängden bebyggelse i bilderna motsva-
rar ungefär högsta tillåtna exploateringsgrad. På så vis 
ger bilderna en rättvisande bild av ett möjligt maxime-
rat framtidsscenario.

4.3 VALDA VYPUNKTER
I kartan nedan visas vilka vypunkter som valts för att 
visualisera planförslagets påverkan på landskapsbilden. 
Även bortvalda vypunkter visas i kartan. Dessa punkter 
har valts bort då man i 3D-modellen kunnat se att det 
inte kommer bli någon påverkan där.

Bortvalda vypunkter:

-Från Lövstad slott (14.)   Bedöms ej synas

-Från byn Alsätter  (9.)   Bedöms ej synas

-Från Klockaretorpet mm (15.) Bedöms ej synas

Bild 30: Karta som visar valda vypunkter där konsekvensbedömning har utförts.
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VYPUNKT 1 - FRÅN KORSNINGEN 
LINKÖPINGSVÄGEN/ALSÄTERSVÄGEN
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns inte alls från den 
här platsen.

Planförslaget bedöms inte ge några konsekvenser på 
landskapsbilden i denna vy.

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5

VYPUNKT 2 - FRÅN BORGS KYRKA
Exploateringen i Klinga etapp 5 skymtas marginellt 
bakom befintlig sparad skogsridå till vänster i bild. I 
öppningen mellan vegetationen syns i nollalternati-
vet exploatering från Klinga etapp 4, vilket bedöms 
påverka landskapsbilden mera. Denna större påver-
kan finns med redan i noll-alternativet och tillägget i 
form av Klinga etapp 5 blir försumbart i förhållande till 
detta.

Planförslaget bedöms ge inga till små negativa konse-
kvenser på landskapsbilden i denna vy. 

Bild 31-34 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.
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VYPUNKT 3 FRÅN BORGSHOLM MOT 
FASTIGHET BORG 17:17
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns tydligt i fonden 
av de långa siktlinjerna från rekreationsstråket över 
fälten i denna vy. Landsbygdskaraktären som området 
har i nollalternativet bryts. Det finns dock inga särskilt 
utpekade kulturmiljövärden i området. Att markhöjd 
och byggnadshöjd är lägre i förgrunden än längre in 
i området gör att exploateringen anpassar sig efter 
och även tydliggör landskapets form. Detta, samt att 
fastighet 17:17 redan är påverkad av schakter, gör att 
konsekvenserna av planförslaget är mindre än de hade 
kunnat vara.

Planförslaget bedöms ge måttliga negativa konsekven-
ser på landskapsbilden i denna vy. 

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5

VYPUNKT 4 FRÅN HÖJD VID PUKEBERG MOT 
FASTIGHET BORG 17:17
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns tydligt i fonden 
av de långa siktlinjerna över fälten från rekreations-
områdets topp. Landsbygdskaraktären som området 
har i nollalternativet bryts. Det finns dock inga särskilt 
utpekade kulturmiljövärden i området. Att markhöjd 
och byggnadshöjd är lägre i förgrunden än längre in 
i området gör att exploateringen anpassar sig efter 
och även tydliggör landskapets form. Detta, samt att 
fastighet 17:17 redan är påverkad av schakter, gör att 
konsekvenserna av planförslaget är mindre än de hade 
kunnat vara.

Planförslaget bedöms ge måttliga negativa konsekven-
ser på landskapsbilden i denna vy. 

Bild 35-38 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.
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VYPUNKT 5 FRÅN FÄLT I NORR MOT 
FASTIGHET BORG 17:17
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns tydligt i fonden 
av de långa siktlinjerna från rekreationsstråket över 
fälten i denna vy. Landsbygdskaraktären som området 
har i nollalternativet bryts. Det finns dock inga särskilt 
utpekade kulturmiljövärden i området. Att markhöjd 
och byggnadshöjd är lägre i förgrunden än längre in 
i området gör att exploateringen anpassar sig efter 
och även tydliggör landskapets form. Detta, samt att 
fastighet 17:17 redan är påverkad av schakter, gör att 
konsekvenserna av planförslaget är mindre än de hade 
kunnat vara.

Planförslaget bedöms ge måttliga negativa konsekven-
ser på landskapsbilden i denna vy. 

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5

VYPUNKT 6 FRÅN LILLA ÅKEMOSSEN
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns inte alls från 
denna plats. Då platsen ligger väldigt nära planområdet 
(ca 350 m) finns dock risk för att belysning från verk-
samhetsområdet kan komma att upplevas från platsen 
under dygnets mörka timmar.

Planförslaget bedöms ge inga till små negativa konse-
kvenser på landskapsbilden i denna vy.

Bild 39-42 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.
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VYPUNKT 8 FRÅN DALEN SYDOST OM HÄGN
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns inte alls från den 
här platsen.

Planförslaget bedöms inte ge några konsekvenser på 
landskapsbilden i denna vy.

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5

VYPUNKT 7 FRÅN VÄGEN MOT STORA 
ÅKEMOSSEN 
Exploateringen i Klinga etapp 5 syns bakom skogsridån 
i denna vy. I noll-alternativet är landsbygdskaraktären 
helt dominerande här och att se industriexploateringen 
kommer att ge en helt annan upplevelse även om den 
är relativt långt bort och syns i horisonten. Särskilt 
kvällstid kommer en annars mörk naturvy att ersättas 
av en belyst byggnad. Enligt studier av flera platser 
längs vägen i 3D-modellen verkar det endast vara längs 
en kort sträcka här som bebyggelsen upplevs, vilket 
mildrar konsekvensbedömingen, eftersom allmänin-
tresset är mycket lågt, då få människor förväntas uppe-
hålla sig här annat än att passera med bil.

Planförslaget bedöms ge små konsekvenser på land-
skapsbilden i denna vy. 

Bild 43-46 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.
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VYPUNKT 10 FRÅN LILLA HÄSTGÅRDEN 
ALBREKTSTORP
Den nya bebyggelsen i Klinga etapp 5 bedöms kunna 
skymtas mellan träden i skogsridån som sparas och 
planläggs som natur mellan gården och kvartersmar-
ken. Ljus från den öppna kvartersmarken bedöms sila 
igenom och under dygnets mörka timmar bedöms 
belysning från exploateringen kunna märkas av. Då 
det tidigare varit en djup skog bakom gården bedöms 
denna förändring bli påtaglig för fastigheterna trots 
att inte så mycket av själva bebyggelsen syns, men all-
mänintresset för dessa konsekvenser bedöms som lågt, 
då få människor bedöms vistas på platsen annat än att 
passera med bil.

Planförslaget bedöms ge små negativa konsekvenser 
på landskapsbilden i denna vy. 

VYPUNKT 11 FRÅN HUS INTILL 
ALSÄTERSVÄGEN VID ALBREKTSTORP
I denna vy upplever man i noll-alternativet ett genom-
siktligt hygge i förgrunden som övergår till tätare skog 
längre in. I och med exploateringen kommer bebyg-
gelse att skymtas mellan träden och ljus kommer att 
sila igenom. På så sätt kommer upplevelsen av djup 
skog att förändras tydligt i och med exploateringen. 
Denna effekt kan komma att minska när skogen växer 
upp igen i hygget så att ett buskskikt skapas och skär-
mar av exploateringen bakom. Planförslaget innebär 
dock även anläggning av en dagvattendamm i denna 
del av naturmarken, vilket bedöms bidra till att hålla 
dessa delar av området öppna. Allmänintresset för 
dessa konsekvenser bedöms som lågt, då få människor 
bedöms vistas på platsen annat än att passera med bil.

Planförslaget bedöms ge små negativa konsekvenser 
på landskapsbilden i denna vy. 

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5

Bild 47-50 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.
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VYPUNKT 13 FRÅN ALSÄTERSVÄGEN VID 
KLINGA GOLFBANA
Exploateringen i Klinga etapp 5 bedöms inte synas i 
denna vy. Detta kan komma att förändras om skogen 
till vänster i bild glesas ur så att den blir mer genom-
siktlig och även om man rör sig längre fram längs 
vägen där skogen idag består av hygge med glest stå-
ende tallar. I och med att platsen ligger väldigt nära 
exploateringen (ca 200 m) blir marginalerna små när 
det gäller tätheten för skogens avskärmande effekt. 
Spillbelysning från området bedöms också kunna upp-
levas på den här platsen under dygnets mörka timmar.  
Dock förväntas få människor uppehålla sig här annat 
än att passera med bil.

Planförslaget bedöms ge små negativa konsekvenser 
på landskapsbilden i denna vy. 

Nollalternativet Efter genomförande av Klinga etapp 5VYPUNKT 12 - FRÅN KLINGA GOLFBANA
Exploateringen i Klinga etapp 5 skymtas bakom skogs-
ridån från denna del av golfbanan. Från olika delar av 
golfbanan bedöms påverkan variera, men inte bli större 
än motsvarande det som syns här. Då exploateringen 
är relativt långt borta, och även annan befintlig explo-
atering syns från golfbanan, bedöms utbyggnaden av 
Klinga etapp 5 inte påverka upplevelsen på golfbanan 
nämnvärt. Vanligtvis vistas man inte på golfbanan 
under dygnets mörka timmar, men om man gör det kan 
belysning från verksamhetsområdet komma att upple-
vas.

Planförslaget bedöms ge inga - små negativa konse-
kvenser på landskapsbilden i denna vy. 

Bild 51-54 - Visualiseringar från 3D-modell. Bilder: Norrköpings kommun.



Klinga etapp 5 | Landskapsbildsanalys till samrådshandling
2022-04-28

22

5  SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

5.1 SLUTSATSER
- Bebyggelsen som föreslås är mycket storskalig i för-
hållande till all övrig bebyggelse inom området och 
dess påverkansområde. Det blir också väldigt avvi-
kande med utplanade fastigheter jämfört med den 
kuperade skogsmarken i noll-alternativet. Detta inne-
bär stor påverkan inom området, men styr inte bedöm-
ningen i den här landskapsbildsanalysen, då fokus 
ligger på konsekvenser i den större skalan i planens 
påverkansområde.

- Känsliga områden för kulturmiljön (dvs områden 
kring Borgs kyrka, Lövstad slott samt Himmelstalund) 
bedöms inte påverkas av planförslagets genomförande 
eftersom det ligger långt bort och Klinga etapp 5 kom-
mer inte att synas från dessa områden.

- Kantzoner mot öppen mark, angränsande bostäder 
samt vägar är känsligast och påverkan blir störst där-
ifrån. Allmänintresset blir störst i rekreationsområdet 
norr om planområdet, på golfbanan samt längs vältra-
fikerade bilvägar, då dessa områden nyttjas av flest 
människor.

- Planens åtgärder för att minimera påverkan på land-
skapsbilden i påverkansområdet är i allmänhet effek-
tiva. Sparad vegetation i kantzoner skärmar av och 
bebyggelse vävs in mellan vegetationsridåer.

- Störst negativ påverkan på landskapsbilden skapas 
vid fastighet 17:17, som gränsar direkt mot öppen 
mark med långa vyer. Här bryts både skala, karaktär 
och markanvändning av bebyggelsen som stör i befint-
liga naturliga siktlinjer från rekreationsområden i norr.

5.2 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Planens genomförande bedöms totalt sett innebära 
inga/små till måttligt negativa konsekvenser på land-
skapsbilden runt Klinga. 

Från de allra flesta vypunkter bedöms påverkan som 
inga - små negativa konsekvenser men från rekrea-
tionsstråken norrifrån blir konsekvenserna måttligt 
negativa, eftersom de långa siktlinjerna över en bred 
naturvy kommer att störas av stora verksamhetsetable-
ringar.

5.3 REKOMMENDATIONER
Här följer några rekommendationer av vad som kan 
göras för att minska de negativa konsekvenserna som 
planen innebär på landskapsbilden:

- Anlägg vegetation längs planerat dagvattendike på 
åkern norr om fastighet 17:17 alternativt planlägg en 
grönremsa i norra kanten av fastighet 17:17. Dessa 
skulle bädda in verksamheterna på fastigheten något 
och minska påverkan från Vypunkt 3-5

- Arbeta med gestaltningsbestämmelser för bebyggel-
sen inom fastighet 17:17 (zon 1) samt bebyggelse vänd 
mot gatan i zon 2. Detta kan säkerställa att bebyggelse 
smälter in så bra som möjligt i i landskapet och mins-
kar negativ påverkan från vypunkt 3-5.

- Reglera byggnadshöjd/totalhöjd i zon 3 så att bebyg-
gelse inte syns från vypunkt 7.

- Arbeta med gestaltningsåtgärder kring dagvatten-
damm för att minimera påverkan i vypunkt 11. 
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