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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 

Detta PM 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 PM Fauna och grönstråk är att belysa kommunens avsikter och ambitioner 
angående viltrörelser i anslutning till den nya detaljplanen, samt beskriva hur planen är 
utformad för att tillgodose dessa. PM Fauna och grönstråk beskriver också 
gestaltningsriktlinjer som behöver följas i planens genomförande för att tillgodose 
ändamålsenliga rörelsestråk för vilt, samt vilka hänsyn som måste tas i framtida 
intilliggande utbyggnadsetapper av området för att bibehålla funktionen på de 
rörelsestråk som är aktuella i den här detaljplanen. 

1.2 BAKGRUND 

Djur behöver kunna röra sig i landskapet för att fungera. Det kan vara dagliga rörelser 
mellan viloplatser och platser för födosök, men det kan också vara årstidsrörelser för 
till exempel fortplantning eller längre rörelsemönster för spridning. Spridning kan 
innebära att individer söker sig nya revir eller växter som sprids till nya växtplatser. 
Sammantaget är dessa rörelser och spridningsvägar centrala för att upprätthålla de 
ekologiska funktionerna i landskapet.  
 
Aktuellt planområde innebär en omfattande exploatering av ett naturområde, vilket 
innebär att djurs rörelsemönster förhindras och skärs av. För att landskapet fortsatt 
ska fungera för de djur som lever i området behöver planområdet utformas så att det 
blir genomsläppligt.  
 

 

Figur 1. Föreslagen plankarta till samråd. Blått avser JZ Industri, verksamheter och grönt avser NATUR. 
Ljusgrå avser GATA. 
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2 FAUNARÖRELSER OCH GRÖNSTRÅK 

2.1 FAUNARÖRELSER SOM SKA TILLGODOSES 

I detta projekt har inga särskilda fokusarter valts ut utan grönstråken ska fungera för 
ett stort spann av arter; allt från större klövdjur som älg och rådjur, till medelstora 
däggdjur som räv och grävling och små djur som hermeliner och sorkar. Även flygande 
djur som fåglar och fladdermöss utnyttjar ofta gröna stråk för sina rörelser i 
landskapet. Grönstråken kan också fungera som livsmiljö och spridningskorridor för 
växter och insekter.  
 
För att skapa en genomsläpplighet har planområdet analyserats med avseende på 
möjliga rörelsestråk utifrån den exploatering som planeras. Analysen har utgått från 
att möjliggöra passage åt både norr, söder och öster och koppla vidare till befintliga 
skogsområden i närheten av planområdet. I figur 2 visas möjliga rörelsestråk.  
 

 
Figur 2. Befintligt grönstråk (a) i tidigare exploatering, föreslagna grönstråk i aktuell planering (b-g) och 
framtida grönstråk (h-k). För karta i fullskala se bilaga 1. 

2.2 GRÖNSTRÅK I PLANKARTAN 

  
De möjliga rörelsestråk som identifierats föreslås avsättas som grönstråk i planeringen 
och planläggas som natur.  
 
I figur 2 illustreras tre olika slags stråk kopplat till befintlig och planerad exploatering. 
De gröna stråken är kopplade till aktuell detaljplan, medan de orangea är stråk som 
behöver avsättas i planering av kommande verksamhetsområden. Vitt stråk (a) är ett 
redan existerande grönstråk anlagt vid tidigare detaljplaneläggning.  
 
Stråk b och c kopplar ihop med stråk d och vidare i e. Stråk d passerar planerad väg, 
vilket minskar grönstråkets funktion, men med rätt utformning kan stråket ändå få en 
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acceptabel funktion. Även stråk f passerar över vägen och samma sak gäller för detta 
stråk. Stråk f kopplar vidare ihop med stråk g. Vid framtida exploatering behöver 
grönstråken i aktuell detaljplan kopplas ihop med ytterligare grönstråk. Stråk f och g 
behöver en koppling i stråk h. Stråk f behöver även en koppling i stråk i och j för att 
säkerställa öst-västliga rörelser i norra delen. Stråk k behövs för att säkerställa 
kopplingar i väst – östlig riktning i södra delen i gränsen mellan framtida 
verksamhetsområde och öppen mark. Det är viktigt att stråken inte blir för smala, det 
gäller exempelvis stråk h, j och g vid kommande exploatering.  
 
Det finns inget exakt mått att luta sig mot när det gäller stråkens bredd. När man 
bygger ekodukter över vägar och järnvägar brukar man utgå från minst 30 meter. Men 
eftersom dessa stråk är mycket längre än en ekodukt är behöver de också vara bredare 
för att uppnå sin funktion. Ett riktmärke kan vara uppåt 80 – 100 meters bredd.  
 
De flesta av föreslagna grönstråk utgår från att befintlig natur bevaras, men i några fall 
kan en gestaltning och komplettering behövas för att upprätthålla funktionen. Det kan 
till exempel handla om planteringar och släntutformning eller skärmar mot belysning 
eller buller.  
 
En viktig fråga för att upprätthålla stråkens funktion är utformning och placering av 
belysning i planområdet. Belysning påverkar många arter negativt. Grönstråken bör 
därför vara helt fria från belysning och spill-ljus från exploaterade delar bör skärmas av 
och riktas in mot bebyggelsen.   
 
Enligt kommunens översiktsplanering kan intilliggande områden också komma att 
exploateras. Vid en planläggning av dessa områden är det viktigt att hänsyn tas till 
denna plans grönstråk så att inte deras funktion skärs av eller försämras.  
 

3 GESTALTNINGSRIKTLINJER FÖR GRÖNSTRÅK 
PM ska uppdateras med detta avsnitt till granskningshandling 
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