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SAMMANFATTNING
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och
verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk
infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av
allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken.

Norrköping utvecklas och det finns en efterfrågan på verksamhetsmark inom
kommunen för etablering av verksamheter. Framför allt är det ytkrävande och
transportintensiva verksamheter samt verksamheter som av olika anledningar inte är
lämpliga att anlägga i tätortsnära läge. Detta kan exempelvis bero på faktorer som
lukt, buller eller andra störningar som verksamheten ger upphov till. Norrköpings
kommun vill därför pröva lämplig omfattning för att skapa ett verksamhetsområde i
berört planområde.

Området ligger strategiskt bra med närhet till Europaväg 4 (E4) och centrala
Norrköping, vilket ger ett bra läge för verksamheter med behov av regelbundna
transporter.

Aktuellt planområde omfattar en yta av cirka 100 hektar varav 65–75 är tomtyta.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamhetsmark för industri- och
utrymmeskrävande verksamheter. Se figuren nedan för planområdets lokalisering i
förhållande till Norrköpings tätort.

Centrala
Norrköping

Planområdet

E4
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Avgränsning

I samråd med Länsstyrelsen i Östergötland har följande miljöaspekter bedömts kunna
ha en betydande miljöpåverkan och lyfts därmed fram i denna miljökonsekvens-
beskrivning:

 Naturmiljö, rekreation och jordbruksmark
 Dagvatten, vattenskyddsområde och markavvattningsföretag
 Trafik
 Arkeologi
 Omgivningspåverkan (buller och ljus)
 Landskapsbild
 Klimat (klimatpåverkan och påverkan på elinfrastruktur)
 Risk

Miljökonsekvenserna beskrivs normalt främst för området som ligger inom eller i nära
anslutning till planområdet. För vissa aspekter görs bedömningen inom ett större
geografiskt område.

Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2040, då planen bedöms
ha genomförts och området är fullt utbyggt.

Miljökonsekvenser

Naturmiljö, rekreation och jordbruksmark

- Naturmiljö
Inom planområdet finns det inga utpekade naturvärden såsom naturreservat, det finns
dock ett antal intressanta naturvärdesobjekt. I övrigt är naturvärdena låga.
Planområdet är dock stort vilket gör att planområdet sammantaget bedöms ha ett
måttligt värde.

Vid ett genomförande av planen kommer majoriteten av de utpekade
naturvärdesobjekten att undantas exploatering. Områden som omvandlas från
skogsmark till verksamhetsytor är dock stor vilket sammantaget gör att effekterna blir
måttligt negativa. Mot bakgrund av att planområdets måttliga värde tillsammans med
de uppkomna måttliga negativa effekterna bedöms planförslaget sammantaget ge
upphov till måttliga negativa konsekvenser.

- Rekreation
Planområdet nyttjas för olika typer av rekreation såsom löpning cykling och ridning.
Planområdets rekreativa värden bedöms vara stora för närboende medan det ur ett
kommunperspektiv bedöms vara litet. Ytan för rekreation inom planområdet minskar
betydligt vid ett genomförande av planen, dock undantas de ur rekreationssynpunkt
mest värdefulla områdena från exploatering.

Konsekvenserna av planförslaget på kommunnivå bedöms sammantaget bli små
negativa mot bakgrund av områdets låga värde och de begränsade negativa effekterna.

Konsekvenserna för närboende bedöms i stället bli måttligt till stora negativa mot
bakgrund av områdets höga värde för närrekreation och de måttligt negativa
effekterna.
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- Jordbruksmark
Som en följd av planförslaget kommer ett område utanför planområdet vilket utgörs av
jordbruksmark behöva tas i anspråk för iordningställande av en dagvattendamm, detta
bedöms få måttligt negativa effekter. Jordbruksmarken bedöms ha ett högt värde ur
ett resursperspektiv.

Mot bakgrund av jordbruksmarkens höga värde och de måttliga negativa effekterna
gör detta sammantaget att ett genomförande av planen ger upphov till måttligt till
stora negativa konsekvenser.

Trafik

Vid ett genomförande av planen riskerar trafiksituationen att bli ansträngd vid in- och
utfarter till Klinga verksamhetsområde vilket riskerar att påverka trafiksäkerheten och
framkomligheten till flertalet verksamheter och boende negativt. En ny gång- och
cykelväg bedöms bidra till att fler har möjlighet att välja cykel framför bilen. Antalet
personbilstransporter är dock fortsatt högt. Detta tillsammans med övriga förslag till
åtgärder och vidare arbete skulle kunna minska planens negativa påverkan på
trafiksituationen. Flera av de föreslagna åtgärderna är dock osäkra om de kan
genomföras och kan inte heller styras genom aktuell detaljplan. Sammantaget bedöms
ett genomförande av planen riskera att ge upphov till måttligt negativa konsekvenser.

Arkeologi och kulturmiljö

Inom planområdet finns det ett antal både konstaterade och potentiella fornlämningar.
Utifrån antalet fornlämningar och planområdets stora yta bedöms planområdet ha ett
måttligt värde ur ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer stora delar av planområden omvandlas till ett större
verksamhetsområde vilket kommer försvåra tolkningen av platsens historia samtidigt
som en känd fornlämning och flertalet potentiella fornlämningar kan behöva tas bort.
Flera identifierade fornlämningar lämnas dock utan påverkan.

Mot bakgrund av att resultaten av kommande vidare undersökningar ännu inte är
framtagna avgränsas bedömningen till att planförslaget riskerar att ge upphov till
negativa konsekvenser.

Omgivningspåverkan

- Buller
Planområdet är obebyggt och dess närmaste omgivning består av spridd bebyggelse.
Bullerpåverkan i nuläget är låg för de flesta bostadsbyggnaderna, undantaget bostäder
längs Linköpingsvägen. Ur aspekten bebyggd miljö bedöms därför närområdet till
planområdet ha en måttlig känslighet.

Trafikbuller till följd av planförslaget kommer att ha liten påverkan på omkringliggande
bostadsbebyggelse. Det buller som genereras inom planområdet ska inte överskrida
riktvärden för externt industribuller. Effekterna av tillkommande buller bedöms som
små negativa. Detta sammantaget gör att planförslaget bedöms få små till måttligt
negativa konsekvenser.

- Artificiellt ljus
Planområdet och dess närmaste omgivning är till stor del opåverkade av artificiellt ljus.
Mot bakgrund av detta bedöms planområdet och dess närmaste omgivning ha en
måttlig känslighet för ljuspåverkan. Vid ett genomförande av planen kommer
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majoriteten av planområdet omvandlas till ett upplyst verksamhetsområde vilket till
viss del kommer påverka omgivande miljö. Planförslaget bedöms därför ge upphov till
måttligt negativa effekter. Detta sammantaget gör att planförslaget bedöms få måttligt
negativa konsekvenser.

Landskapsbild

Vid ett genomförande av planen kommer planområdet få en annan landskapsbild som
framför allt kommer påverka vypunkter från rekreationsstråken norr om planområdet.
Tillkommande byggelse inom planområdet kommer till stor del inte att synas utifrån,
med undantag från en vypunkt. Planförslaget bedöms därför ge måttligt negativa
konsekvens.

Klimatpåverkan

- Klimatpåverkan från transporter
Situationen för jordens klimat är kritiskt, varför klimaten bedöms ha en hög känslighet
för negativ påverkan. Ett genomförande av planen skulle innebära ett stort tillskott av
transporter till och från planområdet vilket innebär utsläpp av växthusgaser. Denna
påverkan bedöms ge upphov till måttligt negativa effekter. Sammantaget bedöms ett
genomförande av planen att ge upphov till måttligt till stora negativa konsekvenser.

- Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt skog
som kolkälla

Klimatet bedöms ha en hög känslighet för negativ påverkan. Arbeten vid schaktning,
masshantering för iordningställande av vägar och dagvattendamm ger upphov till
växthusgasutsläpp, likaså vid avverkning av skog inom planområdet. Skogens funktion
som kolsänka upphör även när skogen omvandlas till verksamhetsområde. Den
uppkomna effekten på klimatet bedöms sammantaget vara liten.

Mot bakgrund av klimatets höga känslighet och den begränsade negativa påverkan ger
planförslaget sammantaget upphov till små negativa konsekvenser.

- Klimatpåverkan från energianvändning och elförsörjningsfrågor
Klimaten bedöms ha en hög känslighet för negativ påverkan. Ett genomförande av
planen kan, beroende på hur hög energiförbrukning som verksamheterna som
etableras sig inom planområdet har, ge upphov till olika höga växthusgasutsläpp och
stora krav på elinfrastrukturen. MKB:n utgår från ett scenario med hög
energianvändning vilket riskerar ge upphov till måttligt negativa effekter i och med
höga växthusgasutsläpp.

Mot bakgrund av klimatets höga känslighet och den måttligt negativa påverkan
bedöms sammantaget de negativa konsekvenserna vid ett genomförande av
planförslaget som måttliga till stora.

Vid en större verksamhetsetablering med stort energibehov bedömer nätägaren att
elinfrastrukturen behöver förstärkas i direkt anslutning till planområdet och tillhörande
matande ledningar krävs för att få fram denna effekt. Storlek och placering av detta
område kommer att utredas under den fortsatta planprocessen. En bedömning av
planens konsekvenser avseende energiförsörjning går mot bakgrund av detta inte att
göra i detta skede. Elnätsägaren kommer dock högst troligtvis inte tillåta större
anslutningar än vad elnätet klarar av att belastas med.
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Risker

- Farligt godstransporter
Antalet farligt godstransporter till Klingaområdet bedöms öka vid ett genomförande av 
planen vilket ger upphov till en viss ökad sannolikhet för utsläpp av miljöfarliga ämnen 
från en farligt gods-olycka. Närområdet till transportvägarna in till planområdet är
emellertid av mindre känsligt slag eftersom de närmaste bostäderna ligger långt ifrån 
vägen och att personer som vistas i närheten av vägen i huvudsak gör det under 
dagtid. Mot bakgrund av att området är av mindre känsligt slag bedöms 
konsekvenserna vid ett genomförande av planen som acceptabla.

- Miljöfarliga verksamheter
Detaljplanen skapar förutsättningar för utrymmeskrävande industri- och
verksamhetsetablering, såsom verksamheter som omfattas av Seveso-
lagstiftningen. Runt planområdet ligger det enstaka bostadshus, närmaste bostadshus 
ligger mer än 100 meter bort från kvartersmarken inom planområdet. Det kan dock 
krävas riskreducerande åtgärder i samband med etablering av verksamheterna. 
Placeringen långt från känslig bebyggelse (Exempelvis tätbebyggelse, sjukhus och 
skolor) samt samlokalisering av industrier är aspekter som visar på god riskhänsyn i 
planen och riskreducerande åtgärder har god potential att reducera skyddsavstånd 
mellan framtida verksamhetsområden och närliggande skyddsobjekt (bl.a. bostäder). 
Bedömningen är dock förknippad med stora osäkerheter då specifik verksamhet inte är
fastställd. Beroende på råvaror, tillverkning eller produkter som hanteras ser 
olycksriskerna och deras konsekvenser mycket olika ut.

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett genomförande av planen som 
acceptabla.

Miljökvalitetsmål

Planförslagets påverkan på måluppfyllelsen av berörda miljökvalitetsmål redovisas 
nedan:

 Begränsad klimatpåverkan – Negativt
 Frisk luft – Negativt
 Levande sjöar och vattendrag – Ej bedömt
 Grundvatten av god kvalitet – Ej bedömt
 Levande skogar – Negativt och positivt
 God bebyggd miljö – Negativt och positivt
 Ett rikt växt- och djurliv – Negativt och positivt 
 Ett rikt odlingslandskap – Negativt
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Samlad bedömning

En samlad bedömning av planförslagets konsekvenser illustreras i tabellen nedan.

Positiv/
acceptabel
risk

Möjlig
positiv

Obetydlig/
oförändrad

Risk för
negativ

Liten
negativ

Liten till
måttligt
negativ

Måttligt
negativ

Måttligt
till stor
negativ

Stor
negativ

Teckenförklaring för bedömning av miljökonsekvenser

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ
Naturmiljö
Rekreation
Jordbruksmark
Dagvatten,
vattenskyddsområde,
markavattningsföretag

Kompletteras till planens
granskningsskede

Kompletteras till
planens
granskningsskede

Trafik
Arkeologi och kulturmiljö
Buller
Artificiellt ljus
Landskapsbild
Klimatpåverkan från
transporter
Klimatpåverkan från
masshantering, schaktning
och infrastruktur samt skog
som kolkälla
Energiförsörjningsfrågor och
klimatpåverkan från
energianvändning
Risk
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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och 
verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk 
infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av 
allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken.

Ansökan stämmer överens med gällande översiktsplan från år 2017 där aktuellt 
område pekas ut inom utvecklingsområde för verksamhetsmark.

Norrköpings kommun ligger i ett strategiskt bra infrastrukturläge. Norrköping 
utvecklas och det finns en efterfrågan på verksamhetsmark inom kommunen för 
etablering av verksamheter. Framförallt är det ytkrävande och transportintensiva 
verksamheter samt verksamheter som av olika anledningar inte är lämpliga att anlägga
i ett tätortsnära läge. Detta kan exempelvis bero på faktorer som lukt, buller eller 
andra störningar som verksamheten ger upphov till. Norrköpings kommun vill därför 
pröva lämplig omfattning för att skapa ett verksamhetsområde i berört planområde.

Området i Borg 17:6 ligger strategiskt bra med närhet till E4, vilket ger ett bra läge för 
verksamheter med behov av regelbundna transporter, samt kopplingen till 
Norrköpings hamn och den nya godsbangården som byggs på Malmölandet. 
Kommunen har därför beslutat att planlägga en del av det större verksamhetsområdet 
som finns utpekat i Norrköpings kommuns översiktsplan för staden från år 2017.
En första etapp av området Borg 17:6 planlades för industriellt ändamål redan under 
1990-talet. Alternativa placeringar av verksamheterna som planeras i detaljplanen är 
därför begränsade.

Aktuellt planområde omfattar en yta av cirka 100 hektar varav 65–75 hektar är 
tomtyta. Detaljplanen skapar förutsättningar för utrymmeskrävande industri- och 
verksamhetsetablering, allmän platsmark i form av naturområden och gata. 
Industriändamålet kan möjliggöra att verksamheter som omfattas av Seveso-
lagstiftningen kan pröva möjligheten till att etablera sig inom planområdet.

2 AVGRÄNSNING OCH METOD

2.1 AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER

Enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken (MB) (SFS 1998:808) ska kommunen göra en strategisk
miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Den
strategiska miljöbedömningens första steg, enligt 6 kapitlet 5–6 §§ MB, är att
undersöka om genomförandet av detaljplanen, programmet eller ändringen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras.

Om en verksamhet enligt 7 kapitlet 28a § MB kräver tillstånd eller om planen
förutsätter verksamhet enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 2 §, punkt
2 och 6 § eller bilagan till denna förordning antas planen alltid medföra en betydande
miljöpåverkan. Genomförandet av en detaljplan antas alltid medföra en betydande
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miljöpåverkan om planområdet får tas i anspråk för de ändamål som anges i 4 kapitlet 
34 § Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900).

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat att detaljplanen sammantaget kan ge en 
betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas för att belysa 
detaljplanens konsekvenser för följande miljöaspekter:

 Naturmiljö, rekreation och jordbruksmark
 Dagvatten, vattenskyddsområde och markavvattningsföretag 
 Trafik
 Arkeologi och kulturmiljö
 Omgivningspåverkan (buller och ljus)
 Landskapsbild
 Klimat (klimatpåverkan och påverkan på elinfrastruktur)
 Risk

Den 18 november 2021 genomfördes även ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen 
i Östergötland (här efter benämnt Länsstyrelsen). Länsstyrelsen höll med om 
avgränsningen som gjorts samt gjorde tillägg att avsnitten risk, klimat och arkeologi 
också ska belysas.

I den senare planprocessen har behovet av en dagvattenlösning även utanför 
planområdet aktualiserats. Denna föreslås placeras på aktivt brukad jordbruksmark, 
varför även ianspråktagande av jordbruksmark har lagts till som betydande 
miljöaspekt i MKB:n.

2.2 AVGRÄNSNING AV BERÖRDA NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL

Riksdagen antog 1999 sexton nationella miljökvalitetsmål, så kallade miljömål, som 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Enligt 
riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara uppnådda år 2020 (inom en 
generation).

Följande miljömål har bedömts beröras av detaljplanen:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Bara naturlig försurning
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet
 Levande skogar
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv
 Ett rikt odlingslandskap

2.3 AVGRÄNSNING I TID

Miljökonsekvensbeskrivningen avser miljöeffekter som kan uppstå vid ett 
genomförande av detaljplanen, när kvartersmark och allmänna platser är fullt 
utbyggda. Bedömningen av berörda värden och konsekvenser avser år 2040, då planen
bedöms ha genomförts och området är fullt utbyggt.
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2.4 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Miljökonsekvenserna beskrivs normalt främst för området som ligger inom eller i nära
anslutning till planområdet, se Figur 1. För naturmiljöbedömningen vägs till exempel
ekologiska spridningssamband in och för vattenkvalitet ingår bedömning av påverkan
på ytvattenrecipienten och vattenskyddsområdet. För landskapsbild görs bedömning
utifrån påverkan på det omkringliggande landskapet. Bedömningen av påverkan på
elnätsinfrastrukturen och ianspråktagande av jordbruksmark görs i ett vidare
geografiskt perspektiv.

Figur 1. Kartan visar ungefärlig planområdesgräns i svart linje. Källa: Norrköpings kommun.

2.5 METOD FÖR KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenserna av planförslaget bedöms och redovisas gentemot nollalternativet och
nollalternativet bedöms och redovisas mot nuläget. Till grund för bedömningarna
används bland annat framtagna underlagsutredningar, relevanta kommunala planer,
program och mål, Sveriges miljökvalitetsmål, aktuell forskning, riktvärden och
miljökvalitetsnormer.

Bedömningen av miljökonsekvenserna till följd av planens genomförande sker i flera
steg.

Steg 1 - Områdets förutsättningar och värden bedöms.
Steg 2 - Omfattning av störningen eller ingreppet (påverkan) beskrivs och effekten av
påverkan bedöms.
Steg 3 - Betydelsen av effekten/påverkan utifrån områdets antagna känslighet beskrivs
och bedöms, det vill säga konsekvensen.

Om en aspekt i ett område med stort värde avseende aktuell aspekt störs i stor
omfattning innebär det stora negativa konsekvenser, medan en liten störning på ett
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område med litet värde innebär små negativa konsekvenser. Positiva konsekvenser kan
uppstå om inverkan på ett område är positivt.

Områden med stora värden är till exempel riksintressen eller andra intressen som
gäller på EU-nivå, såsom Natura 2000-områden eller överskridande av
miljökvalitetsnormer. Områden med måttliga värden utgörs av regionala och större
kommunala intressen. Områden med låga värden är områden med lokala och mindre
kommunala intressen.

Omfattningen av påverkan som planen antas medföra för respektive miljöaspekt har
bedömts på en skala: ingen – liten – måttlig – stor. Se Tabell 1 nedan.

För rekreation görs bedömningen både på kommunnivå och lokal nivå.

Riskavsnittet bedöms utifrån om riskerna är acceptabla eller oacceptabla och kopplar
därför inte bedömningen till tabellen nedan.

Tabell 1. Bedömningsmatris.

Intressets värde Effekt (beroende av omfattning och varaktighet)
Stor negativ

effekt
Måttligt negativ

effekt
Liten negativ

effekt
Positiv effekt

Högt
värde/känslighet

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
konsekvens

Liten till måttlig
konsekvens

Liten konsekvens Positiv
konsekvens

Möjlig/ risk för
påverkan

Risk för negativ konsekvens Möjlig positiv
konsekvens

Ingen/ obetydlig
påverkan

Obetydlig/ oförändrade/ ingen konsekvens

2.6 OSÄKERHETER

I detta avsnitt redovisas osäkerheter och problem vid bland annat
informationsinhämtning och bedömningar vid framtagandet av denna MKB.

Naturmiljö
Den översiktliga naturvärdesinventering som genomfördes 2013 genomfördes sent på
säsongen vilket innebär att vissa växter och djur inte kunnat inventeras. Det har inte
genomförts någon uppföljande standardiserad naturvärdesinventering inom
planområdet sedan 2013. En översiktlig naturvårdsbedömning har emellertid
genomförts av Norrköpings kommun under planprocessen.

Arkeologi
Eftersom fördjupade arkeologiska utredningar av platsen inte är färdigställd saknas
säkrare underlag om exempelvis utbredning och information av fornlämningarna inom
planområdet. Detta ger en osäkerhet i värderingen av fornlämningarnas
kulturhistoriska värde vilket även påverkar bedömningen av planförslagets
konsekvenser.
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Omgivningspåverkan – buller och ljus
En översiktlig trafikbullerutredning har genomförts utifrån uppskattat antal transporter
till och från planområdet. Utöver osäkerheter i trafikprognosen påverkar även
kommande bebyggelseutformning bullerspridningen från området. På avstånd längre
än 300 meter påverkas bullerspridningen även mycket av väderförhållanden, och
variationerna kan vara stora. Då det ännu inte är bestämt vilka verksamheter som
kommer att förläggas inom området finns inget underlag avseende verksamheternas
interna bulleralstring.

Dagvatten, vattenskyddsområde och markavvattningsföretag
Underlag håller på att tas fram och redovisas till planförslagets granskningsskede.

Trafik
Antalet transporter till och från planområdet är uppskattningar vilket gör att det
faktiska antalet transporter både kan bli fler, men även färre. Antalet transporter är
även avvägt samhällsutvecklingen i stort med exempelvis beteendeförändringar i val av
transportmedel som kan skilja sig från nuläget till och med planens målår.

Åtgärder för en förbättrad trafiksituation i Klingaområdet kan inte styras av planen,
vilket ger en osäkerhet i bedömningen.

Landskapsbild
Den 3D-modell som används som underlag till bedömning av påverkan på
landskapsbilden visar endast på en möjlig utformning av planområdet, medan planen i
själva verket möjliggör många olika sätt för områdets bebyggelse att utformas. Detta
medför en viss osäkerhet i bedömningen av påverkan på landskapsbilden.
Utformningen i 3D-modellen visar dock ett scenario som inte bedöms kunna bli
avsevärt ”sämre” avseende påverkan på landskapsbilden och därmed bedöms denna
osäkerhet som liten.

Klimat
- Transporter
Utsläppen från transporter beror dels på antalet transporter till och från planområdet,
dels fordonens energieffektivitet och bränsle. Dessa är faktorer som är möjliga att
beräkna och ta hänsyn till inom några år framåt i tiden. Vid ett framtidsscenario finns
det en rad osäkerheter som inte är möjliga att ta hänsyn till.

- Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt skog som
kolkälla

Mot bakgrund av att kvartersmarken inte höjdsätts så går det inte att beräkna
klimatpåverkan från masshantering och schaktning inom dessa områden.

Utsläppen från timmertransporter är inte beräknade.

- Klimatpåverkan från energianvändning och elförsörjningsfrågor
Genomförda beräkningar baseras på ett antagande om en verksamhet med ett
effektbehov om 20-50 megawatt (MW) vilket motsvarande snittförbrukningen i en
batterifabrik eller datacenter. Kommande verksamhet kan både ha ett lägre eller ett
högre effektbehov än detta. Det går inte i nuläget att veta hur stort effektbehov
tillkommande verksamheter i Klinga etapp 4, aktuellt planförslag eller eventuellt
tillkommande planer i närheten av Klingaområdet har i nuläget, vilket ger en
osäkerhet i bedömningen.
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Genomförda utsläppsberäkningar baseras på nuvarande utsläppsvärden vid
energiproduktion, vilka bedöms komma att minska i framtiden.

Risk
Det går inte i detta skede att tydligt och säkert bedöma riskerna för en verksamhet
inom planområdet eftersom riskerna är så pass specifika för respektive verksamhet.
MKB:n fokuserar i stället på att översiktlig beskriva de risker som en etablering av en
verksamhet kan innebära i närområdet.

3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 PLANOMRÅDET OCH DESS OMGIVNINGAR

Planområdet omfattar cirka 100 hektar och ligger cirka sju kilometer sydväst om
centrala Norrköping med nära koppling till E4 och Linköpingsvägen. Längs
planområdets västra gräns sträcker sig Alsätersvägen. Marken utgörs till största delen
av skogsmark.

Planområdet angränsar i nordväst till Norrköping Söderköpings golfklubb och
Klingaområdet vilket är ett verksamhetsområde inrymmande olika typer av
verksamheter. Nordväst om planområdet, på ett avstånd om cirka en kilometer, är
Svevias bergtäkt lokaliserad.

I norr avgränsas planområdet av jordbruksmark och Glans vattenskyddsområde. I
övrigt omges planområdet av skog och ett fåtal privata bostäder. Inom planområdet
äger kommunen en större del av marken, övriga delar av marken är privatägd. Se Figur
2 för en översiktlig kartbild över området.

Figur 2. Översiktskarta över planområdet i förhållande till närliggande verksamheter och objekt. Ungefärlig
planområdesgräns redovisad med svart linje. Källa: Norrköpings kommun.
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3.2 RIKSINTRESSEN

Planområdet berör dels Försvarsmaktens riksintresse för Malmens flygflottiljsplats,
stoppområden för höga objekt samt ett övrigt påverkansområde för Försvarsmakten.

Cirka en kilometer nordväst om planområdet sträcker sig en utredningskorridor för
Ostlänken, vilken är utpekat som riksintresse för framtida järnväg. På ett avstånd om
cirka 1,5 kilometer från planområdet går väg E4 som är utpekat som riksintresse väg.
Planförslaget bedöms inte påtagligt försvåra för riksintresset för vägar eller järnväg.

Cirka 900 meter norr om planområdet ligger Borgs ekhagar som ingår i det europeiska
nätverket för skyddad natur, Natura 2000, tillika utpekat riksintresse för naturvården.
Kommunen har gjort en bedömning av påverkan på eklandskapet från aktuell
detaljplan. Detaljplanen bedöms inte ge någon betydande påverkan på Natura 2000-
området, varför en prövning av detaljplanen mot Natura 2000-bestämmelserna inte
bedöms bli aktuell.

Cirka en kilometer norr om planområdet ligger området Himmelstalund-Leonardsberg-
Skälv som är riksintresse för kulturmiljövården. Området ligger i en central kulturbygd
med lång bebyggelsekontinuitet. Området omfattar cirka 300 hällristningslokaler med
över 6000 figurer samt boplatser från bronsåldern. Gravfält och boplatser från
järnåldern anknyter till medeltida bytomter. Aktuellt planområde ligger så pass långt
bort från riksintresset att kulturmiljövärdena inte bedöms påverkas, se Figur 3.

Figur 3. Planområdet i förhållande till närliggande riksintressen. Ungefärlig planområdesgräns redovisad
med svart linje. Källa: Norrköpings kommun.

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen inom ett antal områden för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem. De kan gälla hela landet eller för ett begränsat
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geografiskt område. Normerna är styrmedel för att på sikt uppnå miljömålen och de
flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom Europeiska
unionen (EU). Miljökvalitetsnormerna finns reglerade i Miljöbalken (MB):s 5:e kapitel.
Enligt MB:s 6 kapitel 7 § 2 punkten ska en miljökonsekvensbeskrivning beskriva hur
det ska undvikas att verksamheten/åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kapitlet inte följs.

Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vatten. För luft innebär
miljökvalitetsnormen värden som inte får överskridas, medan miljökvalitetsnormen för
vatten innebär bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Planområdet ligger inom ett avrinningsområde vars recipient är Motala ström
(Glan-Bråviken, SE649609-152033). Denna vattenförekomst har en
otillfredsställande ekologisk potential och uppnår ej god kemisk status. Enligt
miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk potential uppnås till
2039 och god kemisk status med undantag i form av mindre strängt krav för
kvicksilver och bromerade difenyletrar.

Den del av planområdet som avvattnar åt sydväst rinner mot vattenförekomsten
Ålbäcken (SE649192-151547). Ålbäcken har måttlig ekologisk status och uppnår ej
god kemisk ytvattenstatus. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god
ekologisk status uppnås till 2033 och kemisk status ska uppnås med undantag i form
av mindre strängt krav för kvicksilver och bromerade difenyletrar.

Den del av planområdet som avvattnar mot söder når så småningom Ensjön
(SE649154-152417) som har måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Enligt miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten ska god ekologisk status uppnås
till 2033 och kemisk status ska uppnås med undantag i form av mindre strängt
krav för kvicksilver och bromerade difenyletrar.

För omgivningsbuller är miljökvalitetsnormen en målsättningsnorm där ”det ska
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”
enligt 1 § i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 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 Trafikverket som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs, ska se till att
kartläggning och framtagande av åtgärdsprogram görs.

3.4 GÄLLANDE PLANER OCH PROGRAM

Översiktsplanen för staden i Norrköpings kommun, antagen år 2017, sträcker sig fram
till år 2035 med utblickar mot år 2050. Enligt översiktsplanen är strategin för Klinga
att området byggs ut med verksamheter som av olika anledningar inte är lämpliga att
anlägga nära tätbebyggelse. Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping
antagen år 2010 utgör del av kommunens översiktsplan. Den anger det föreslagna
området som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark. Riktlinjerna för Klinga är
följande enligt översiktsplanen:

 Att ta sig till området med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik ska
förbättras.

 Hänsyn till golfbanan och dess verksamhet, samt framtida bostäder i anslutning
till golfbanan.

 Vid planering och utbyggnad ska möjligheterna att utveckla områden
ytterligare tas om hand.

 Infrastrukturen i och till området utvecklas och byggs ut.
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 Utbyggnadsområdena anpassas efter Ostlänken.

3.4.1 ANGRÄNSADE DETALJPLANER

Angränsande detaljplaner till planområdet, se Figur 4:

 Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i 
Norrköpings kommun. Syfte: Verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager
och logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. Akt: 0581K-P21/4. Laga kraft: 2021-05-18.

 Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25. Syfte: Bostadsändamål. Akt:
0581K-P18/12. Laga kraft: 2018-04-04.

 Ändring av detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom
Borg Norrköpings kommun. Syfte: Ändring av detaljplan, bostadsändamål. Akt:
0581K-P20/10. Laga kraft: 2020-06-04.

 Detaljplan för del av Borg 17:6. Syfte bostadsändamål. Akt: 0581K-P05/11.
Laga kraft 2005-06-23.

Figur 4. Antagna detaljplaner i närheten av aktuellt planområde. Mörkare lila områden är för att enklare
särskilja planområdena från varandra. Källa: Norrköpings kommun.

3.4.2 ÖVRIGA KOMMUNALA OCH REGIONALA PLANER OCH PROGRAM

Gemensam klimatvision för Linköping och Norrköping

Under 2008 antog Norrköping och Linköpings kommuns respektive
kommunfullmäktige en gemensam klimatvision. I dokumentet ”Linköping och
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Norrköping – den klimatsmarta regionen” listas fem regionala fokusområden som
kommunerna ska arbeta utifrån för att begränsa den globala och lokala klimatpåverkan
(Norrköping kommun, 2008). Följande fokusområde antas relevant för detta projekt.

 All kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska
utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida
klimatförändringar.

Norrköpings kommuns Vision 2035

Norrköpings kommun växer och ämnar göra det på ett hållbart sätt. 2016 Antog
Norrköping kommuns kommunfullmäktige en vision för år 2035 (Norrköping kommun,
2016). I dokumentet ”Norrköpings kommuns Vision 2035” som är ett komplement till
den gemensamma klimatvisionen för Linköping och Norrköping, redovisas en samlad
bild av kommunens ambitioner. Målbilden att år 2035 vara en av landets främsta
miljökommuner präglar kommunens utveckling, nu och i framtiden.

Riktlinje för hållbar dagvattenhantering

Under 2019 tog Norrköpings kommun tillsammans med det kommunala vatten- och
avloppsbolaget Nodra AB fram en ny riktlinje för hållbar dagvattenhantering. De nya
riktlinjerna ska bland annat fungera som stöd i all samhällsbyggnad, från planering
och byggande till förvaltning och drift (Norrköping kommun, 2019).

Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Under 2019 tog Länsstyrelsen i Östergötland tillsammans med Region Östergötland
under 2019 fram en ny energi- och klimatstrategi som sätter en gemensam riktning
och målsättningar för att regionen ska kunna nå längre i arbetet med att begränsa
klimatpåverkan och genomföra energiomställningen (Länsstyrelsen Östergötland, 2019).
Strategins övergripande mål är att utsläppen av växthusgaser i Östergötland år 2045
ska vara 85 procent lägre jämfört med år 1990. I dokumentet ”Energi- och
klimatstrategi för Östergötland – År 2019 till 2023” redovisas prioriterade
insatsområden och verktyg för att ge vägledning och stöd till länets aktörer att nå de
regionala målen. Av strategins sex insatsområden antas följande två relevanta för detta
projekt.

 Insatsområde 2 Energi- och klimateffektivt näringsliv.
 Insatsområde 3 Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler.

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Regionfullmäktige i Östergötland antog under slutet av 2021 den nya
utvecklingsstrategin för regionen. Strategin redovisar länets gemensamma ambitioner
och har den övergripande målbilden ”Goda livsvillkor i Östergötland” år 2040 (Region
Östergötland, 2021). Utvecklingsstrategin beskriver för måluppfyllelsen prioriterade
samhällsområden med tillhörande delmål samt är tänkt att agera vägledande för alla
sektorer i arbetet mot en hållbar utveckling. Ett av de prioriterade områdena är att
skapa ett grönare Östergötland.
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4 ALTERNATIV

4.1 NOLLALTERNATIV

En MKB ska innehålla ett referensalternativ för att kunna jämföra och bedöma
detaljplanens miljökonsekvenser med ett scenario med områdets sannolika utveckling
om detaljplanen inte genomförs. Ett sådant scenario kallas för nollalternativ.
Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och nuläget
ofta har stora likheter.

I nollalternativet för aktuellt planförslag antas markanvändningen vara oförändrad
jämfört med nuläget inom planområdet. Området kommer sannolikt nyttjas likt
nuläget, det vill säga området kommer bestå av skogsmark och ingen ny
verksamhetsmark kommer att tillkomma inom planområdet, utöver verksamheten som
redan bedrivs på Borg 17:17. Denna fastighet antas nyttjas för uppställningsyta/
uppställningsplats utan bebyggelse. Ingen gällande detaljplan finns för området.

Två närliggande beslutade detaljplaner, en för verksamheter (Klinga etapp 4) och en
för bostäder vid närliggande golfklubb, kommer att vara fullt utbyggda.

En del av jordbruksmarken angränsade till Herrebro-området kommer att tas i anspråk
för en fosfordamm.

4.2 LOKALISERINGSSTRATEGI

I översiktsplan 2017 har en övergripande översyn gjorts av lämpliga lokaliseringar för
ny verksamhetsmark, vilket ligger till grund för planen. Viljeriktningen är att bygga
inifrån och ut, ta tillvara befintlig bebyggelse och infrastruktur för att hushålla med
mark och bidra till en sammanhållen bebyggelsestruktur. Övriga kriterier som ligger
till grund för utpekade exploateringsområden är ägoförhållanden, mark- och
terrängförhållanden, angöring och trafiksituation, närhet till kollektivtrafik samt
möjlighet att genomföra en fortsatt utbyggnad som svarar mot framtida behov.

Kommunen bedömer att det finns behov att få fram mer verksamhetsmark för att
möjliggöra nyetableringar, omflyttningar och expansion. Behovet av större,
sammanhängande, markytor som möjliggör etablering av exempelvis större
lager/logistikbyggnader eller etablering av datacenter har förstärkts under senare år.
Förfrågningarna har ökat kraftigt eftersom vikten av en effektiv logistik och närhet till
större städer speglar det ökade behovet av transporter. Då etableringarna innebär
väldigt mycket transporter är närheten och möjligheten att utnyttja större vägar väldigt
viktigt för att minska miljöbelastningen och närhet till E4 är en viktig funktion i
etableringen. Detaljplanen på Malmölandet strax norr om tätorten är nu laga kraft
vunnen, och där planeras det för liknande etableringar. Den marken kommer främst att
erbjudas till företag som har ett behov av minst två av funktionerna väg, järnväg eller
hamn. I övrigt finns inte några områden i kommunen som är över 20 hektar stora som
kan ge plats för stora byggnader, angöring och körytor för tung trafik.

Antalet förfrågningar om mark för etablering av verksamheter som, beskrivits ovan,
överstiger de planerade tomterna sammantaget för både Malmölandet (30) och Klinga
(41), se Figur 5 .

Bygget av den nya avfarten från E4:an vid Bråvalla (36) är färdig. I anslutning till den
nya avfarten planerar kommunen även där för ett nytt verksamhetsområde. Både
verksamhetsområdet vid Klinga och vid Bråvallaavfarten finns angivna i översiktsplanen
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för staden från år 2017 och båda behövs för nya verksamhetsetableringar då
efterfrågan på nya tomter för verksamheter är stort i Norrköping.

I anslutning till trafikplats Klinga finns andra områden utpekade. Inget av dessa är
tillräckligt stora och ligger till stor del även inom riksintresse för Ostlänken, se Figur 5.

Figur 5. Utdrag ur översiktsplanen från år 2017 med utpekade områden för verksamheter i Norrköpings
kommun (gråskrafferat). Aktuellt planområde inom gul markering. Källa: Norrköpings kommun.

4.3 PLANFÖRSLAGET

Detaljplanen syftar till att möjliggöra verksamhetsmark för industri- och
utrymmeskrävande verksamheter. Den stora industri- och
verksamhetsetableringen som detaljplanen möjliggör kräver hänsyn till
närliggande bebyggelse och andra miljövärden i omgivningen. Detaljplanen
reglerar därför skyddsåtgärder för att minimera störningar och negativ
omgivningspåverkan. Se plankartan i Figur 6 nedan.

Som en följd av planen kommer en dagvattendamm och gång- och cykelväg (GC-väg)
anläggas vid Herrebro-området, direkt norr om planområdet. Dessa ingår inte i
planområdet, men är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras.

41
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Figur 6. Plankartan för aktuellt planförslag. Kartan är beskuren. Källa: Norrköpings kommun.

5 MILJÖKONSEKVENSER
I kapitlet beskrivs konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget. Varje
miljöaspekt har ett eget avsnitt vilket inleds med en beskrivning av aktuella
bedömningsgrunder följt av nuvarande förutsättningar samt en sammanfattande
konsekvensbedömning av nollalternativ respektive planförslag för respektive
miljöaspekt. Där så är rimligt och möjligt kommer avsnitten avslutas med förslag till
åtgärder som kan minska negativa konsekvenser av planförslaget.

5.1 NATURMILJÖ, REKREATION OCH JORDBRUKSMARK

5.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Miljöbalken (MB)

Av 1 kapitlet 1 § MB framgår bland annat att MB ska tillämpas så att värdefulla
naturmiljöer 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. I 3 kapitlet 3 § MB finns bestämmelser om att mark-
och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt, så långt som
möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.

Jordbruksmarken i Sverige skyddas i hushållningsbestämmelser enligt 3 kapitlet 4 §
MB: ”Jord- och skogsbruk av nationell betydelsen som brukningsvärd jordbruksmark
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får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning endast om det behövs för att
tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”

Norrköpings stads översiktsplan

Enligt översiktsplanen ska kommunen klara balansen mellan behovet av mer mark för
bostäder och verksamheter samtidigt som närhet till natur- och friluftsliv samt
utrymme för gröna näringarna ska säkras. Detta ska ske genom att staden och
tätorterna växer inifrån och ut, främst genom förtätning och återanvändning av redan
ianspråktagen mark. Då tillvaratas även redan gjorda investeringar i vägar och annan
infrastruktur och bebyggelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart. Brukningsvärd
jordbruksmark och värdefull skogsmark exploateras i sista hand.

Naturvårdsbedömning, naturvärdesinventering och skyddsvärda arter

Som ett underlag till planarbetet har Norrköpings kommun låtit genomföra en
naturvårdsbedömning (Norrköpings kommun, 2022a) av planområdet bland annat
baserad på en tidigare genomförd naturvärdesinventering (NVI) genomförd 2013
(Fennicusnatur, 2013). Naturvärdesinventeringen resulterade i avgränsning av områden
och en naturvärdesklassning, vilken är gjord enligt den metodik som använts av
Skogsstyrelsen för nyckelbiotopsinventering, se informationsrutan nedan.

Miljökvalitetsmål
De nationella miljökvalitetsmålen Levande skogar, God bebyggd miljö, Ett rikt djur- och
växtliv samt Ett rikt odlingslandskap är tillämpbara bedömningsgrunder för detta
avsnitt.

5.1.2 NULÄGE

Naturmiljö

Planområdet utgörs till största del av barrskog, i olika successionsstadier, med äldre
hällmarkstallskog i planområdets nordvästra del och i övriga delar mestadels ungskog,
se Figur 7 vilken visar en grov indelning av skogstyp och ålder i dagsläget utifrån
beståndsgränser och visuell tolkning av aktuellt ortofoto. Flertalet avverkningar har
utförts inom planområdet under de senaste åren. Totalt utgörs planområdet av cirka
100 hektar skogsmark varav cirka 33 hektar utgörs av avverkade områden med
varierad ålder. Medelboniteten (tillväxten) för området är cirka 6,4 kubikmeter skog
per hektar och år.

Naturvärdesklasser enligt NVI:n
Klass 1 - Nyckelbiotop
Klass 2 - Nyckelbiotop
Klass 3 - Område med högt naturvärde
Klass 4 - Område med högt naturvärde

Rödlistan
Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning
av enskilda arters risk att dö ut från landet. En signalart är inte rödlistad men kopplas ofta till områden
med höga naturvärden. Arternas signalvärde kan variera i olika delar av landet. Arterna listas i olika
rödlistekategorier beroende på artens status.
Det finns 7 kategorier: (RE) nationellt utdöd, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära
hotad, (LC) livskraftig, (DD) kunskapsbrist.
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Figur 7. Kartan visar skogens aktuella status inom planområdet. Rött är äldre skog, Grått är hygge och
Gult är ungskog. Ungefärlig planområdesgräns redovisad med svart linje. Källa: Norrköpings kommun.

Den naturvärdesinventering som utfördes 2013 omfattade större delen av planområdet
förutom den sydligaste delen som är privatägd. Inom denna del av planområdet
genomförde Norrköpings kommunekolog ett platsbesök under februari månad 2022.

Sedan den genomförda naturvärdesinventeringen (Fennicusnatur, 2013) har det
genomförts avverkningar som har påverkat flera av de inventerade naturvärdes-
objekten (Norrköpings kommun, 2022a). De naturvärdesobjekt från inventeringen som
ännu är opåverkade av avverkningar markeras på karta i Figur 8.

Område 1 (De tre röda ytorna i Figur 8) utgörs av nordvända lodytor med gammal
hällmarkstallskog på krönet ovanför bergbranterna och bedöms ha ett högt
naturvärde, naturvärdesklass 2. Tall dominerar i området med en medelålder på cirka
150 år med individer upp till 200 år gamla. Det finns relativt gott med död ved och
flertalet signal- och rödlistade arter noterades: tallticka (NT- Nära hotad), blåmossa,
hängticka (VU-Sårbar), gullgröppa, reliktbock (NT-Nära hotad), grovticka, motaggsvamp
(NT-Nära hotad), strecklav, korallav och vågbandad barkbock.

Område 2 (De fyra nordliga gula ytorna i Figur 8) utgörs av en samling relativt gamla
tallskogsbestånd vilka bedöms ha ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4. Åldern på
träden uppskattas till cirka 130 år men bestånden är olikåldriga, dvs de har också
rikligt med yngre träd men också ett och annat som är tydligt äldre. Ett mindre parti i
nordost är hällmarkstallskog men övriga delar är bördigare och träden håller på att bli
ganska storvuxna. Följande signal- och rödlistade arter noterades: blåmossa, grovticka,
bronshjon, grön pyrola och korallav. Vid inventeringen som genomfördes 2013
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noterades den fridlysta orkidén knärot1. Denna del av naturvärdeobjekt 2 från
inventeringen 2013 är, tillsammans med ett ytterligare naturvärdesobjekt från samma
inventering, påverkad av avverkning och därför bortritad från område 2 i Figur 8
(Norrköpings kommun, 2022a).

Område 3 (Den mellersta gula ytan i Figur 8) utgörs av en dikad, men ändå ordentligt
blöt, klibbalsdominerad sumpskog. Åldern på beståndet är drygt 100 år och verkar
inte ha några riktigt gamla träd. Däremot finns en hel del död ved, både liggande och
stående, av värde för insekter och kryptogamer. Följande signal- och rödlistade arter
noterades: stubbspretmossa och gullpudra. (Fennicusnatur, 2013)

Figur 8. Idag kvarvarande naturvärdesobjekt inom planområdet (tunn streckad röd linje, ungefärlig
planområdesgräns) samt noterade objekt i planområdets södra del. Källa: Norrköpings kommun, 2022a.

Vid kommunekologens platsbesök i planområdets södra del noterades främst ett
objekt av intresse (se beige yta Figur 8 ovan och foto i Figur 9 nedan). Objektet utgörs
av ett hällmarksområde där det finns klen, men ändå relativt gammal, tall samt vissa
inslag av död ved. Nedanför hällmarkernas sydvästvända branter finns några
medelgrova aspar och yngre ekar. Objektet bedöms ha ett visst naturvärde.

1 Enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845) är orkidéer fridlysta i hela 
landet.
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Figur 9. Foto från hällmarken i planområdets södra del. Källa: Norrköpings kommun, 2022a.

Utöver hällmarksområdet i söder utgörs det södra planområdet till stor del av
slutavverkade ytor där det har lämnats en del naturvårdshänsyn i form av stråk av eller
enstaka spridda lövträd, främst medelålders aspar samt unga ekar. Det finns också ett
par kvarlämnade hällmarksytor centralt i området, dock utan några betydande inslag
av gamla träd och död ved. Inom denna del av planområdet noterades även en
lövsumpskog (se blå yta Figur 8 ovan) om drygt en hektar. Både de avverkade ytorna
och lövsumpskogen bedöms sakna särskilda naturvärden.

Skogen utgör även livsmiljö för ett antal arter av skogshäckande fågel och annat vilt.
Inga fågelobservationer är rapporterade, men alla fågelarters bon är skyddade under
häckningstid.

Enligt Länsstyrelsens Gröna Infrastrukturplan berör området så kallad ”värdetrakt” för
ädellöv respektive för triviallöv. Planområdet utgörs dock av barrskog på en höjdrygg i
landskapet och bedöms mot bakgrund av detta inte påverka dessa värden
(Norrköpings kommun, 2022a).

Planområdet bedöms sammantaget ha ett måttligt värde utifrån naturvårdssynpunkt.

Rekreation

Inom planområdet finns ett antal vägar och stigar som används för bland annat
promenader, cykling, löpning och ridning. Den mest frekvent använda vägen inom
planområdet ligger i planområdets norra del vilket även är de delarna som bedöms ha
störst rekreationskvaliteter eftersom där finns en hel del äldre och strövvänlig skog.
Det är också den del som ligger närmast flertalet närboende. De södra delarna har mer
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otillgänglig och mindre attraktiv skog i form av hyggen och ungskog.

Planområdet nyttjas troligtvis för bär- och svampplockning av närboende. I Figur 10
nedan visas visualiserade data över hur planområdets nyttjas för löpning och cykling i
nuläget samt närliggande ridanläggningar. Norr om planområdet finns det ett i
översiktsplanen utpekat rekreationsområde.

Planområdet bedöms ur ett kommunperspektiv ha ett litet värde medan det för
närboende bedöms utgöra ett stort värde då flertalet olika rekreationsformer nyttjar
området.

Figur 10. Kartan visar rutter för löpning- och cykling inom planområdet samt närliggande ridanläggningar
och närliggande rekreationsområde. En starkare röd färg indikerar en mer nyttjad rutt. Kartan är baserad
på Strava Heatmap. Ungefärlig planområdesgräns. Källa: Norrköpings kommun och Strava.

Jordbruksmark

För att kunna hantera dagvattnet till följd av planen planeras en yta norr om
planområdet att tas i anspråk för en dagvattendamm om cirka 3 hektar (läs mer om
dagvatten i avsnitt 5.2 nedan). Berört område utgörs av aktivt brukad jordbruksmark.
Området omges av diken i norr, väster och söder vilka omfattas av det generella
biotopskyddet enligt 7 kapitlet 11 § MB. Jordbruksmarken ägs av Norrköpings
kommun och arrenderas ut till en lantbrukare, se Figur 11 nedan.
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Figur 11. Figuren visar en schematisk placering av en dagvattendamm (inom röd markering) norr om
planområdet (svart linje, ungefärlig planområdesgräns). Källa: Norrköpings kommun.

Tätortsnära lantbruk lyfts fram som värdefull ur flera perspektiv, kanske viktigast som
resurser vid krissituationer i framtidens livsmedelsförsörjning, men även att de
innehåller stora sociala, rekreativa och pedagogiska värden. (Jordbruksverket, 2015)

Området för den planerade dammen bedöms sammantaget ha ett högt värde utifrån
ett resursperspektiv.

5.1.3 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Naturmiljö

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen förbli oförändrad
jämfört med nuläget inom planområdet vilket innebär att träd kan växa till på de
nuvarande kalhyggena och orörda områden kan fritt utvecklas vidare, men även riskera
att tas ned i samband med skogsbruk. Inga ytterligare större åtgärder som hindrar
viltrörelser kommer att genomföras. Två ytterligare detaljplaner kommer att
genomföras i anslutning till aktuellt planområde, se Figur 12 nedan.

Av de sedan tidigare utpekade naturvärdesobjekten i området är det ett objekt som
kommer ligga inom både aktuellt planområde och detaljplanen Klinga etapp 4
(nordväst om aktuellt planområde). Berört område är avsatt som ”Natur” i den planen.
Övriga naturvärdesobjekt kommer inte bli direkt påverkade vid ett genomförande av de
närliggande detaljplanerna. Indirekta effekter såsom ljud- och ljuspåverkan kommer
emellertid att uppstå, vilket kan få en påverkan både på natur- och rekreationsvärden,
läs mer om dessa aspekter i avsnitt 5.3 ”Omgivningspåverkan”.
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Figur 12. Antagen detaljplan för logistikverksamhet med egenskapsgränser angränsar aktuellt planområde
(röd linje) i nordväst. Källa: Norrköpings kommun.

Rekreation

Längs den gamla järnvägsbanken som ligger nordväst om planområdet pekas en
sträcka ut för en ny gång- och cykelväg (Norrköpings kommun, 2017) vilken ger
förutsättningar för fler människor att nyttja planområdet för rekreation, vilket även den
närliggande detaljplanen för bostadsändamål möjliggör. Med ett ökat antal besökare
till platsen ökar emellertid risken för slitaget på området och därmed risk för
störningar på det lokala växt- och djurlivet.

Jordbruksmark

Delar av det område som är utpekat för en dagvattendamm för aktuell detaljplan är
även utpekat som ett potentiellt område för en så kallade fosfordamm om drygt 1
hektar som en del av en eventuell utvidgning av Herrebro våtmark (WRS, 2022). En
sådan damm skulle bidra positivt till den biologiska mångfalden (Jordbruksverket,
2010) samtidigt som produktiv jordbruksmark tas i anspråk.

I och med utbygganden av Klinga etapp 4 finns det risk för att den smala midjan
mellan aktuellt planområde och Herrebro-området riskerar att bli orationell att bruka.
Detta område omfattar cirka 0,7 hektar.

Samlad bedömning

Konsekvenserna för naturmiljön vid ett nollalternativ bedöms sammantaget som
möjligt positiva med risk för negativa konsekvenser i det fall skogsbruk bedrivs i
områden med utpekade naturvärden. Konsekvenserna ur ett rekreationsperspektiv
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bedöms som obetydliga till möjligt positiva. Konsekvenserna vid ett ianspråktagande
av jordbruksmark bedöms vara små negativa.

5.1.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Natur

Vid ett genomförande av planen kommer majoriteten av planområdet att tas i anspråk
för industriverksamhet vilket kommer att ge upphov till irreversibla effekter både inom
och utanför planområdets närhet, se Figur 13 nedan.

Figur 13. Figuren visar en kartbild över planförslagets påverkan på utpekade naturvärden. Områden utan
färg inom plangränsen (röd streckad linje, ungefärlig planområdesgräns) är markerat som NATUR i
plankartan. Källa: Esri, 2022.

För att minska den negativa påverkan som planen ger upphov till avsätts större
naturområden i planområdets norra, västra och södra del som ”NATUR” i plankartan. I
och med detta kommer de utpekade naturvärdesobjekten i planområdets norra del att
undantas exploatering vilket även gör att det sammanhängande naturområde som
delas med angränsande detaljplan i nordväst till största del kommer att bevaras och att
den utpekade skogshällmarken i söder undantas exploatering. Detta bedöms vara i
linje med bedömningsgrundernas krav på hänsynstagande och undantas kommersiellt
skogsbruk under lång tid.

Övriga delar av skogsområdet som tas i anspråk för verksamhetsmark hyser inga
kända förhöjda naturvärden utöver ett utpekat naturvärdesobjekt med visst värde
(klass 4). Den identifierade sumpskogen i planområdets södra del bedöms inte hysa
några högre naturvärden. De växter och djur som uppehåller sig inom dessa delar av
planområdet kommer emellertid att påverkas negativt. Vid ianspråktagande av de två
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sumpskogarna behöver antingen en anmälan eller ett tillstånd för vattenverksamhet
upprättas.

Enligt planbestämmelsen ”n3” ska 15 procent av fastighetsytan vara genomsläpplig och
bestå av grönyta med gräs, plantering för grön fasad, planteringsytor och träd i fria
former. Denna bestämmelse bedöms inte kompensera för den förlust av biotop i övrigt
som går förlorad vid ett genomförande av planen, men kan till viss del minska den
negativa påverkan i det fall planteringar utformas på sådant sätt som gynnar den
biologiska mångfalden, exempelvis för pollinerare och andra insekter.

Vid ett genomförande av planen kommer cirka 3 hektar jordbruksmark att tas i
anspråk för iordningställande av en dagvattendamm vilket har förutsättningar att bidra
positivt till områdets biodiversitet (Johansson et al., 2019) genom att ytterligare värden
för växter och djur kan tillföras området. Skillnaden mot nollalternativet är att den
aktuella dagvattendammen blir större än motsvarande fosfordamm. Då behöver dock
dagvattendammen innehålla växtlighet för att fullt ut kunna bidra med positiva
effekter.

Ett genomförande av planen innebär omfattande exploatering av ett naturområde
vilket gör att djurs rörelsemönster bedöms påverkas negativt. Som en del i planarbetet
har ett PM fauna och grönstråk upprättats för att belysa kommunens avsikter och
ambitioner angående viltrörelser i anslutning till planområdet. (Tyréns, 2022a)

För att minska planens negativa påverkan har därför ett antal grönstråk lagts in i
plankartan för att möjliggöra passage genom planområdet, både för vilt och
människor. Dessa stråk och hur de behöver hänga ihop visas i Figur 14 nedan. 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. En fördjupning om frågan rörande planens påverkan på
ljusförhållanden redovisas i avsnitt 5.3 nedan. Ytterligare gestaltningsriktlinjer för
grönstråken kommer att redovisas i planprocessens granskningsskede.

Angående de gröna stråkens bredd finns det inga krav att förhålla sig till, dock anges
som riktmärke en bredd på mellan 80-100 meter mot bakgrund av de utpekade gröna
stråken är så pass långa (Tyréns, 2022a). Bredden på de gröna stråken är i söder cirka
50-80 meter och i norr cirka 100 meter, vilket är i linje med ovan föreslagna riktmärke.
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Figur 14. Figuren visar grönstråk inom aktuellt planförslag och närliggande beslutad detaljplan i norr och
områden utpekade i ÖP (streckade blå linjer). Befintligt grönstråk (a), föreslagna grönstråk i aktuell
planering (b-g) och framtida grönstråk (h-k). Källa: Tyréns, 2022a

Samlad bedömning

Mot bakgrund av planområdets måttliga värde och att de samlade negativa effekterna
bedöms vara måttliga gör att planförslaget sammantaget bedöms ge upphov till
måttligt negativa konsekvenser. Föreslagen planstruktur och inarbetade
skyddsåtgärder minskar planförslagets negativa effekter och konsekvenser.

Rekreation

En av grusvägarna som sträcker sig in i planområdet från Alsätersvägen kommer att
ingå i det område som omfattas av planbestämmelsen ”NATUR”. Detta möjliggör
fortsatt enkel åtkomst för närboende till det kvarvarande skogsområdet i norr vilket
också är den mest värdefulla skogen sett ur ett rekreationsperspektiv. Den planerade
GC-vägen till planområdet kommer även den möjliggöra att fler personer som bor
längre bort från området kan nyttja detta område för rekreation vilket bedöms vara i
linje med planeringsinriktningen i gällande översiktsplan. Dock kommer övriga delar
av planområdet i fortsättningen inte kunna nyttjas för rekreation. Tillkommande ljus-
och ljudstörningar kan även påverka kvarvarande naturområdens rekreativa kvalitéer
negativt. Likt nollalternativet bedöms emellertid ett ökat antal besökare till platsen öka
slitaget på kvarvarande naturområden, dock med skillnaden att den totala ytan
naturområden minskar kraftigt vid jämförelse mot nollalternativet, varför risken för
störningar på det lokala växt- och djurlivet bedöms öka.
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Sammantaget bedöms planförslaget utifrån rekreationssynpunkt ge upphov till en liten
negativ effekt för kommunen i stort, där en ny cykelled delvis kompenserar för
ianspråktagande av övriga ytor inom planområdet. Medan det bedöms ge upphov till
måttligt negativa effekter för närboende till planområdet då stora områden för
rekreation försvinner, medan den mest värdefulla strövskogen finns kvar.

Samlad bedömning

Konsekvenserna av planförslaget på kommunnivå bedöms sammantaget bli små
negativa mot bakgrund av områdets låga värde och de begränsade negativa effekterna.
Konsekvenserna för närboende bedöms i stället bli måttligt till stora negativa mot
bakgrund av områdets höga värde för närrekreation och de måttligt negativa
effekterna.

Jordbruksmark

Vid ett genomförande av planen kommer cirka 3 hektar produktiv jordbruksmark att
tas i anspråk för iordningställande av en dagvattendamm och en GC-väg. En indirekt
effekt av GC-vägens dragning är att delar av jordbruksmarken blir fragmenterad och
därmed inte rationell att bruka. Detta område utgör en yta av cirka 0,7 hektar. Detta
område skulle troligtvis inte heller ha varit rationellt att bruka vid ett nollalternativ.

Jordbruksmarken som tas anspråk har ett högt odlingsvärde utifrån Norrköpingsmått
mätt och är en viktig resurs för den lokala mat- och djurfoderproduktionen i området.
Detta gör att värdet på marken som jordbruksnäring är högt, ytan är emellertid
begränsad. Att bygga på jordbruksmark medför att naturresurser för
livsmedelsproduktion och lokala försörjningsresurser går förlorade. Detta i sin tur
medför negativa konsekvenser för möjligheten till ett mer klimatanpassat samhälle
med minskad import och transport av livsmedel.

En indirekt effekt av förlust av jordbruksmark är att värden kopplade till
kulturmiljön går förlorade i och med minskad förståelse för landskapets historiska
utveckling. Även igenväxning av obrukbara restytor bidrar till
livsmedelsproduktionsbortfall och påverkan på kulturmiljön.

Jordbruksmarken i Sverige skyddas i hushållningsbestämmelser enligt 3 kapitlet 4 §
MB och får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Klingaområdet
har pekats ut i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för verksamheter vilket
kommunen har bedömt utgöra ett väsentligt samhällsintresse. Aktuellt område för
dagvattendammen ingår inte Klinga utvecklingsområde, men har visat sig vara en
förutsättning för att aktuellt planförslag ska kunna genomföras. De sammanvägda
effekterna av ianspråktagandet av jordbruksmarken bedöms bli måttligt negativa.

Samlad bedömning

Mot bakgrund av jordbruksmarkens höga värde och den måttliga negativa effekten gör
sammantaget att ett genomförande av planen ger upphov till måttligt till stora negativa
konsekvenser.
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5.1.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Miljömålet Levande skogar bedöms påverkas både positivt och negativt av 
planförslaget. Främst är det preciseringarna om friluftsliv, ekosystemtjänster, grön 
infrastruktur och bevarade natur- och kulturmiljövärden som planförslaget bedöms 
påverka.

Miljömålet påverkas negativ i och med att stora skogsområden som bland annat 
nyttjas för rekreation tas i anspråk för annan markanvändning. Skogens 
ekosystemtjänster, såsom försörjande tjänster, minskar kraftigt vid ett genomförande 
av planen.

Planförslaget är framtaget för att minimera den negativa påverkan på den gröna 
infrastrukturen, men bedöms fortfarande ge upphov till en negativ påverkan.

Samtidigt bidrar de planlagda naturområdena till en viss positiv påverkan, både för 
både ekologiska och sociala värden, genom att den undantas från 
produktionsskogsbruk.

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms i preciseringarna som rör natur- och 
grönområden samt hushållning med naturresurser påverkas negativt av planförslaget.

Miljömålet Ett rikt djur- och växtliv bedöms påverkas både negativt och positivt. 
Negativt utifrån att det är ett stort skogsområde som omvandlas till ett 
verksamhetsområde. Planförslaget bedöms samtidigt kunna bidra positivt då utpekade
naturvärden kan skyddas mot eventuella framtidas avverkningar och att en större 
dagvattendamm iordningställs vilket har potential för att gynna växter och djur.

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas negativt av planförslaget 
eftersom jordbruksmark tas i anspråk.

5.1.6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Naturmiljö

Genom att anlägga grönytor inom planområdet som exempelvis ängar i stället för 
kortklippta gräsytor, finns större möjligheter att gynna den biologiska mångfalden.

Genom att välja öppna dagvattenlösningar, såsom öppna diken och dammar, kan den 
biologiska mångfalden gynnas.

Inom de områden som omvandlas till verksamhetsområden bör planteringarna inom 
dessa förses med lokala träd- och busksorter då de är mer gynnsamma för lokala 
insekter (Jensen et al, 2021). Kommande verksamhetsutövare bör även avsätta ytor 
inom sina verksamhetsområden för uppläggning av faunadepåer (upplag av död ved).

När planen är fullt genomförd bör en uppföljande naturvärdesinventering av de sedan 
tidigare utpekade och sparade naturvärdesobjekten inom planområdet genomföras.

Grönstråkens funktion som passage för vilt och rekreation bör följas upp under 
genomförande av planförslaget.

Det är viktigt att grönstråken inte blir för smala, det gäller exempelvis stråk h, j och g 
vid kommande exploatering. Ett riktmärke kan vara uppåt 80-100 meters bredd.
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Delar av grönstråken kan behöva kompletteras med exempelvis planteringar och 
släntutformning eller skärmar mot belysning eller buller för att upprätthålla önskad 
funktionen.

Jordbruksmark

För att säkerställa att kommunen fortsatt har en god lokal försörjning av 
livsmedels- och djurfodersproduktion bör en handlingsplan tas fram för att 
reglera användandet av jordbruksmark inom kommunen. Kommunen bör
även utreda vilka konsekvenser som uppstår lokalt och regionalt vid 
exploatering av all jordbruksmark som förväntas tas i anspråk om alla
områden som är utpekade i översiktsplanen för olika typer av markanvändning.

Vid eventuell påverkan på diken i åkermark kan både en dispens för påverkan på 
biotopskydd och anmälan vattenverksamhets behöva upprättas.

5.2 DAGVATTEN, VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

5.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Lagstiftning

Hantering av dagvatten regleras i ett flertal lagstiftningar. I PBL regleras kommunernas
rätt, möjlighet och skyldighet att planera för dagvatten vid 
samhällsbyggnadsutvecklingen. Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp (spill- och dagvatten) ordnas i 
ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 
eller miljön.

Rening av dagvatten regleras i MB. EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) 
anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 
Vattendirektivet har införts i svensk lagstiftning genom 5 kapitlet MB, förordning (SFS 
2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordning (SFS 2007:825) 
med länsstyrelseinstruktion. Hantering av dagvatten i ett översvämningsperspektiv 
regleras i beredskapsplanering och skaderiskförebyggande arbete (SFS 2006:554 och 
SFS 2003:778).

Norrköpings kommuns översiktsplan

I Norrköpings översiktsplan finns riktlinjer för vattenskyddsområden och vattentäkter, 
där miljöfarliga verksamheter som innebär risk för förorening av vattentäkten inte får 
etableras inom ett vattenskyddsområde utan att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas. 
Dagvatten ska främst omhändertas i öppna system vilket kan bidra till att synliggöra 
mer vatten i staden och med estetisk utformning bidra till ökad attraktivitet.

Utredningar

Som ett underlag till planarbetet har Tyréns tagit fram en dagvattenutredning för 
planområdet. (Tyréns, 2022b)

Ytterligare underlag som används för bedömning är Norrköpings kommuns dokument 
Riktlinjer för dagvattenhantering. (Norrköpings kommun, 2019)
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Miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och 
vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet är tillämpbara bedömningsgrunder för 
detta avsnitt.

5.2.2 NULÄGE

Inom planområdet varierar marknivåerna mellan +30 meter över havet i norra delen 
och +60 meter på högst höjderna inom området. Området berör tre 
avrinningsområden och den ytliga avrinningen sker därmed åt tre olika håll; mot 
väster/söder, norr och mot sydost (Figur 15) Längs sydöstra delen av planområdet 
finns idag ett skogsdike dit naturmarkavrinning sker. Diket varierar mellan cirka 1-5 
meter i bredd. Längre nedströms ingår diket i markavvattningsföretag (cirka 1,5 
kilometer från gränsen på planområdet). Nedströms detta ligger Ensjön som berörs av
ett regleringsföretag.

Figur 15. Karta över områdets naturliga ytavrinning. Svarta pilar visar övergripande rinnvägar, blå linjer är 
gränsen för SMHI:s delavrinningsområden och svarta linjer är höjdryggar inom området. Källa Nodra AB, 
2021.

Geotekniska förhållanden

Inom de höglänta delarna, som stora delar av området utgörs av, är marken fast och 
utgörs av morän eller berg, med ställvis blockrika ytor alternativt ytliga lager av sand, 
silt eller lera. Grundläggningsförutsättningarna är därmed goda för området. I södra 
delen av området, där en dagvattenanläggning ska etableras utgörs jordprofilen av 
cirka 3-7 meter något siltig och ställvis finsandig lera. Ungefär 0,5 meter är av fastare 
torrskorpekaraktär följt av ett cirka 6,5 meter tjockt lager mycket lös lera.

Grundvatten och hydrogeologiska förutsättningar

Kortidsobservationer av grundvattennivåer har gjorts på fem platser där nivåerna ligger
mellan 0,1 och 3,1 meter under befintlig marknivå. Två punkter indikerar höga 
grundvattennivåer. De höga grundvattennivåerna kan innebära risk för 
bottenupptryckning vid schaktning, vilket måste tas i beaktande vid anläggande av 
exempelvis dagvattendammar. Det finns även risk för bortledning av grundvatten vid 
höga nivåer. Inom de höglänta delarna av planområdet som till stor del består av
morän kan infiltration av nederbörd ske. Eftersom stora delar av dessa områden 
planeras hårdgöras finns en risk för att den grundvattenbildningen till
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omkringliggande magasin minskas, vilket i sin tur kan leda till sänkta
grundvattennivåer. Det finns dock infiltrationsområden utanför planområdet som även
kan bidra till grundvattenbildning i samma grundvattenmagasin som planområdets.

Recipient och MKN

Planområdet avvattnas idag åt tre olika håll. Recipienten för den del av området som
avvattnas norr ut är Motala ström. Innan vattnet når strömmen passeras Herrebro
våtmark, och Herrebro invallningsföretag.

För den del av området som rinner åt sydväst respektive åt öster är Ensjön respektive
Ålbäcken recipient. Vattenförekomsternas nuvarande status och miljökvalitetsnorm
sammanfattas i Tabell 2 nedan.

Tabell 2. Sammanfattning över berörda vattenförekomster och statusbedömningar.

Motala ströms miljökvalitetsnorm är god ekologisk potential. Vid bedömning av
ekologisk potential ställs lägre krav på växt- och djurlivet än vid bedömning av
ekologisk status. Idag är statusen otillfredsställande på grund av hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Strömmen är starkt påverkad av mänsklig aktivitet vilket exempelvis
kan påverka möjligheten för djur och växter att röra sig upp- och nedströms längs
vattendraget. Kvalitetsfaktorerna näringsämnen och SFÄ klassas med god status.
Påverkanskällor till statusen är bland annat förorenande områden, industri, förändring
av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar, förändring av hydrologisk
regim, urban markanvändning.

Ensjön har bland annat problem med övergödning och kvalitetsfaktorn näringsämnen
klassas med måttlig status. Betydande påverkanskällor är enligt viss: Förorenade
områden, urban markanvändning, jordbruk enskilda avlopp, atmosfärisk deposition,
förändring av morfologisk tillstånd- för jordbruket. (Viss.se, u.d.)

Vattenförekomst Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus

Lokalisering Namn &
EU-ID i
VISS

Nuvarande status
& bedömningsgrund

Miljökvalitetsnorm
och tidskrav

Nuvarande status &
bedömningsgrund

Miljökvalitetsnorm

Sydväst om
planområdet

Ålbäcken

SE649192
-151547

Måttlig

Problem med
övergödning,
morfologiska
förändringar,
miljögifter

God ekologisk
status 2033

Uppnår ej god

kvicksilver och
bromerade
difenyletrar (PBDE)
överskrids

God kemisk status

Sydöst om
planområdet

Ensjön

SE649154
-152417

Måttlig

Näringsämnen klassas
med
otillfredsställande.
Morfologiskt tillstånd i
sjöar klassas med
måttlig

God ekologisk
status 2033

Uppnår ej god

kvicksilver och
bromerade
difenyletrar (PBDE)
överskrids

God kemisk status

Norr om
planområdet

Motala
ström

SE649609
-152033

Otillfredsställande

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

God ekologisk
potential år 2039

Uppnår ej god

kvicksilver och
bromerade
difenyletrar (PBDE)
samt PFOS överskrids

God kemisk status
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Markavvattningsföretag

Det finns markavvattningsföretag i alla riktningar som området rinner mot idag. Om
avrinningsområdet kvarstår innebär det en ökning av flödet för dessa samfälligheter.
En lista över de samfälligheter som bedöms ligga närmast nedströms, se Tabell 3
nedan.

Tabell 3. Sammanfattning av alla markavvattningsföretag nedströms planområdet.
Akt nr Namn Riktning
R_1344 Herrebrokärren if 1946 Norr
S_47 Björksätter-Åkermossens dikningsföretag år 1956 Sydöst
05_NKG_324 Ekenbergstorp m. fl. S:t Johannes; utj. Åkmossen,

Hägn m. fl. Borg år 1900
Sydöst

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

Lövsta-Resebro vattenavledningsföretag år 1930 Sydväst

R_1133 Alsäter dikningsföretag 1951 Sydväst

Då viss påverkan på flöden sker rekommenderas att ett avtal bör slutas minst med
närmaste vattenanläggning, enskilt dike eller samfällighet. Gällande vatten och diken
påverkar även enskilda diken, fastigheter och verksamheter, vilket innebär att avtal kan
behövas. Detta kan till exempel hanteras via ett nyttjanderättsavtal med ägare till det
enskilda diket.

Vattenskyddsområde

Planområdet gränsar till vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan, se Figur 16. Ett
vattenskyddsområde är ett geografiskt område som kommunen eller länsstyrelsen
inrättat för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som kan utnyttjas som
vattentäkt. Vattenskyddsområdet för Glan är indelat i en vattentäktszon vid
vattenverket, samt en primär och sekundär skyddszon som omfattar cirka 50 meter
per sida om vattendraget. Planområdet gränsar till den primära och sekundära
skyddszonen. Det finns även en tertiär skyddszon som planområdet gränsar till.

Figur 16. Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Glan. Källa: Norrköpings kommun.

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nsstyrelse
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Herrebro Våtmark

Herrebro våtmark är belägen uppströms planområdet, strax söder om 
Linköpingsvägen, se Figur 17 nedan. Våtmarken anlades av Norrköpings kommun 
2012 med syftet att bland annat minska transport av fosfor och kväve till Motala 
ström, samt fungera som en barriär mot eventuella föroreningar från Herrebrodeponin 
till vattentäkten Glan. Sedan våtmarken anlades har ytor i dess avrinningsområdet 
hårdgjorts, bland annat verksamhetsområdet Klinga 4. En utredning om våtmarkens 
kapacitet och om eventuella åtgärder som behövs för att förbättra våtmarken pågår.

Figur 17. Herrebro våtmark i gult, med dess maximala utbredning i lila. Orange markerar området där 
grundvattenytan tros underskrida 1 meter på grund av dämning vid våtmarken. Bild hämtad från 
Miljöinvest AB, Miljökonsekvensbeskrivning, våtmark-Herrebro.

Befintlig dagvattenhantering

Planområdet utgörs idag av skogsmark och därmed finns ingen befintlig 
dagvattenhantering. I anslutning till planområdet ligger verksamhetsområdet Klinga 4. 
I Klinga 4 kommer dagvattnet avledas mot dammar för fördröjning och rening.

Dagvatten från planområdet kommer inte behövas ledas in mot Klinga 4 utan kommer 
nyttja befintligt dike öster om deponin för avledning av dagvattnet.

5.2.3 PÅVERKAN, EFFEKTER KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Underlag håller på att tas fram och redovisas till planförslagets granskningsskede.

5.2.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Enligt Norrköpings kommuns riktlinjer för hållbar dagvattenhantering ska mindre regn,
upp till 10 millimeter, tas omhand nära källan för att minska avrinningen, rena 
dagvatten och säkra grundvattenbildningen i området. Planområdet kommer genera
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hårdgjorda ytor som tidigare var skogsmark. Avledning av dagvatten från hårdgjorda
ytor, såsom hustak och parkeringar, ska minimeras genom att öka möjligheter för
infiltration och avdunstning och i andra hand ska flödet fördröjas och renas innan det
släpps vidare till en allmän dagvattenanläggning.

Dagvattensystemet inom planområdet föreslås avledas via ledningar och diken till
dagvattendammar för rening och fördröjning innan utsläpp mot recipient. Avledningen
är planerad att den kommer ske åt två olika håll, åt norr och öster.

Den norra delen av planområdets kvartersmark utgör en stor yta som föreslås avledas
åt norr. Cirka 50 hektar kvartersmark som kan komma styckas upp i flera fastigheter.
Längs med huvudgatan anläggs ett öppet dagvattendike dit servisledningar från
kvartersmarken på västra sidan om gatan ansluts. Vid gatans lågpunkt anläggs en
kulvert som avleder vattnet mot ett dike längs med norra delen av planområdet. På
grund av områdets kuperade topografi placeras dagvattendamm för fördröjning och
rening vid lågpunkt i norr, på jordbruksmark utanför planområdet. Förbindelsepunkten
till kvartersmarken på östra sidan huvudgatan placeras längs norra plangränsen där
servisledning kan anslutas till det planerade diket. Delar av det område som är utpekat
för dagvattendammen är även utpekat som ett potentiellt område för en så kallad
fosfordam på drygt en hektar som en del av en eventuell utökning av Herrebo våtmark
(WRS, 2022). Dagvattnet från detaljplaneområdet kommer att avledas inom den
primära skyddszonen. Detta medför extra krav på rening av dagvattnet. I
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet uppges att utsläpp av dagvatten från
nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenföroreningar föreligger inte får
ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och
uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor.

För det östra delområdet, som består av cirka 16 hektar kvartersmark, pågår just nu en
dagvattenutredning och ingen vidare information finns ännu tillgänglig.

Underlag håller på att tas fram och redovisas till planförslagets granskningsskede.

5.2.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Underlag håller på att tas fram och redovisas till planförslagets granskningsskede.

5.2.6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Underlag håller på att tas fram och redovisas till planförslagets granskningsskede.

5.3 TRAFIK

5.3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Norrköpings kommuns översiktsplan

I översiktsplanens strategi om trafiksystem och hållbart resande framgår det att
planering och genomförande av trafikåtgärder ges en inriktning på kollektivtrafik,
gång och cykel.

I översiktsplanen finns det utpekade förslag till pendelcykelstråk och huvudcykelstråk.
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VGU – vägar och gators utformning

Trafikverkets publikation VGU – vägar och gators utformning (2020:029) bedöms vara
en lämplig bedömningsgrund. I VGU redovisas godtagbara belastningsgrader i
korsningspunkter på statliga vägar för att få ett mått på framkomligheten. Det ger en
god indikation på hur trafiksituationen kan komma att bli i en korsningspunkt även på
en kommunal väg. I Tabell 4 redovisas en sammanställning av dessa.

Tabell 4. Tabellen redovisar godtagbara belastningsgrader enligt VGU. Belastningsgrad är förhållandet
mellan aktuellt flöde och kapacitet vid given fordonssammansättning och riktningsfördelning och
servicenivå är ett framkomlighetsmått som uttrycker reshastighet och/eller belastning i en väganläggning.

Korsningstyp Önskvärd
servicenivå

Godtagbar (osäker)
servicenivå

Ej godtagbar
servicenivå

Väjningsplikt och
stopplikt (korsningstyp
A-C)

< 0,6 0,6 - 1,0 > 1,0

Cirkulationsplats
(korsningstyp D)

< 0,8 0,8 - 1,0 > 1,0

Signalreglerad korsning
(korsningstyp E)

< 0,8 0,8 - 1,0 > 1,0

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning används som bedömningsgrunder för detta avsnitt. Varje miljömål har 
preciseringar vilka förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av 
målet.

Miljömålet God bebyggd miljö har totalt 10 preciseringar varav planförslaget främst 
berör tre av målets preciseringar; ”Infrastruktur” och ”Kollektivtrafik, gång och cykel”. I 
preciseringen ”Infrastruktur” framgår det att transporter ska vara integrerade i 
stadsplaneringen samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad 
till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt 
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, 
hälsa och säkerhet. I preciseringen ”Kollektivtrafik, gång och cykel” anges att 
kollektivtrafiksystem ska vara miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att 
det ska finnas attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. I preciseringen 
”Hälsa och säkerhet” framgår det att människor inte ska utsättas för skadliga 
luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla 
hälso- eller säkerhetsrisker.

Miljömålet Frisk luft har totalt 10 preciseringar varav planförslaget främst berör fyra av
målets preciseringar; ”Bensen”, ”Partiklar (PM10 och PM 2,5)” samt ”kvävedioxid”.

Miljömålet Bara naturlig försurning har totalt 4 preciseringar, varav planförslaget 
främst berör en av målets preciseringar; ”Påverkan genom atmosfäriskt nedfall” vilken 
beskiver att nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och 
internationella källor inte medför att den kritiska belastningen för försurning av mark 
och vatten överskrids i någon del av Sverige.

5.3.2 NULÄGE

Planområdet ligger söder om Norrköping i höjd med trafikplats Klinga vid E4. 
Närliggande vägar är Linköpingsvägen och Skärblackavägen, som båda är statliga 
vägar. Söder om planområdet ligger Alsätersvägen som är en enskild väg. Vägen in till 
Klinga etapp 4 benämns ”Huvudvägen” och är en kommunal väg. Målpunkter i 
omgivningen är verksamheterna vid trafikplats Klinga, befintligt industriområde och 
Norrköping Söderköpings golfklubb. Befintligt industriområde har infart i korsningen
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mellan Huvudvägen och Linköpingsvägen (trevägskorsning). Planområdet kan sedan
nås vidare österut genom en förlängning av Huvudvägen. Korsningen är idag reglerad
med stopplikt från Huvudvägen. I Figur 18 redovisas dessa vägar med nuvarande
årsdygnstrafik (ÅDT) efter trafikmätningar genomförda 2016 och 2018 samt
tillkommande trafik för år 2035 där trafikmängden är uppräknad med 2,8 procent per
år. (Norrköpings kommun, 2021)

Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik från Norrköping till området är delvis
begränsad. Kollektivtrafik finns i områdets närhet. Hållplats Klinga ligger ute på
Linköpingsvägen och trafikeras av buss 480, 482 och 483 vilka alla är
landsbygdslinjer. Från busshållplatsen är det cirka 1 kilometers promenad utmed
Linköpingsvägen och Huvudvägen till gränsen för aktuellt planområde.

I dagsläget är det främst personal från befintliga verksamheter som har målpunkt
Klinga verksamhetsområde. Hur stor andel som går/cyklar eller åker kollektivt till
jobbet har inte gått att uppskatta vid platsbesök.

Trafiksituationen i Klingaområdet bedöms sammantaget ha en liten till måttlig
känslighet.

5.3.3 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen förbli oförändrad
jämfört med nuläget inom planområdet. En annan detaljplan för logistikverksamhet
kommer emellertid att genomföras i anslutning till planområdets nordvästra del (kallat
Klinga etapp 4). I Figur 18 redovisas trafikmängderna på närliggande vägar för
trafiksituationen för år 2035 där trafikmängden är uppräknad med 2,8 procent per år.
Streckade lila linjer är vägar som kommer tillkomma vid etablering av detaljplanen
Klinga etapp 4 och vid dessa sträckor är trafikmängderna beräknade, se Figur 18.
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Figur 18. Kartan visar närliggande vägars ÅDT för nuläget och för ett beräknat scenario för år 2035 (siffor
inom parentes). Röda linjer visar statliga vägar, rosa linjer visar kommunala vägar, streckad rosa linje är
tillkommande väg efter utbyggnad av detaljplan för logistikverksamhet (schematiskt utritad), lila streckad
linje är cykelväg (schematiskt utritad) och ljusblå linjer är enskild väg. Ungefärlig planområdesgräns. Källa:
Norrköpings kommun.

Vid kapacitetsberäkningar för den tillkommande detaljplanen (Tyrens, 2019b) har
dessa visat att trafiksituationen i korsningen Huvudvägen/Linköpingsvägen kommer bli
överbelastad med köbildning som följd, detta går emellertid att hantera genom att
korsningen byggs om till en cirkulationsplats. Denna åtgärd kan dock innebära att
berörda detaljplaner behövas ändras för att en cirkulationsplats ska kunna byggas.

Den gamla järnvägsbanken som ligger väster om planområdet pekas ut som en sträcka
för en ny gång- och cykelväg (Norrköpings kommun, 2017) vilken ger förutsättningar
för fler människor att välja cykel i stället för bil till arbetet om denna byggs ut.

Sammantaget bedöms trafiksituationen i Klingaområdet ge upphov till små negativa
konsekvenser.

5.3.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer en fortsättning på Huvudvägen genom
Klinga verksamhetsområde att dras upp till det nya planområdet. Som en del av
detaljplanearbetet har en översiktlig trafikalstringsberäkning tagits fram av
Norrköpings kommun (Norrköpings kommun, 2021) och Tyréns (Tyréns, 2022b) samt
ett PM om beredskap för trafikförsörjning till Klinga verksamhetsområde (Norrköpings
kommun, 2022b).

Inom planområdet planeras det för flera fastigheter aktuella för industriändamål, lager-
och logistikverksamheter eller andra liknande typer av verksamheter. Etableringarna
kommer att innebära blandade verksamheter som genererar många typer av
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arbetstillfällen för personer med olika utbildningsnivåer och bedöms kunna locka
arbetskraft från flera olika bostadsområden och även grannkommuner så som
Linköping, Söderköping, Finspång med flera. Trafiken antas spridas mellan de olika
tillfartsvägarna, dock inte mot Alsätersvägen. Trafiken ut på Linköpingsvägen antas ha
en 50 procent målpunkt norrut på Linköpingsvägen och 50 procent söderut på
Linköpingsvägen.
Inom planområdet planeras det för flera fastigheter aktuella för industriändamål, lager-
och logistikverksamheter eller andra liknande typer av verksamheter. Etableringarna
kommer att innebära blandade verksamheter som genererar många typer av
arbetstillfällen för personer med olika utbildningsnivåer och bedöms kunna locka
arbetskraft från flera olika bostadsområden och även grannkommuner så som
Linköping, Söderköping, Finspång med flera. Trafiken antas spridas mellan de olika
tillfartsvägarna, dock inte mot Alsätersvägen. Tyngdpunkten bedöms dock ligga
på Linköpingsvägen in mot centrala Norrköping. Mot bakgrund av detta antas
trafikfördelningen på Linköpingsvägen vara

50 procent målpunkt norrut på Linköpingsvägen och 50 procent söderut på. Hur
trafiken söderut sedan fördelas för vidare färd är inte utrett i detta skede. Troligtvis
kommer en stor del av den tunga trafiken och anställda i annan kommun ha E4 som
målpunkt.

I Tabell 5 nedan redovisas den uppskattade trafikalstringen vid ett genomförande av
planen.

Tabell 5. Tabellen redovisar trafikalstringen till följd av planförslaget.
Personbil (2 bilrörelser per

anställd och dygn)
Transporter med lastbil Totalt

4950 bilrörelser av
anställda =
4950 fordonsrörelser

130 transporter med
lastbil = 260
fordonsrörelser

Totalt 5210
fordonsrörelser per dygn,
cirka 5 % tung trafik

I Figur 19 nedan redovisas ÅDT för närliggande vägar för år 2035 efter ett
genomförande av planen. ÅDT baseras på trafikalstringen till följd av planen med
jämförelse mot ett nollalternativ (siffror inom parentes).
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Figur 19. Kartan visar närliggande vägars ÅDT vid ett genomförande av planen vid jämförelse mot
nollalternativet (inom parentes) för år 2035. Röda linjer visar statliga vägar, rosa linjer visar kommunala
vägar, streckad rosa linje är tillkommande väg efter utbyggnad av detaljplaner (schematiskt utritad), lila
streckade linjer är ny cykelväg (schematiskt utritad), blå linjer är enskild väg. Ungefärlig
planområdesgräns. Källa: Norrköpings kommun.

Genomförda kapacitetsberäkningar (Tyréns, 2022b) visar att det finns risk för
framkomlighetsproblem och köbildning på Huvudvägen vid korsningen
Linköpingsvägen / Huvudvägen i det fall korsningen fortsatt kommer ha befintlig
utformning med stopplikt. Under den mest trafikerade timmen på för- och
eftermiddagar visar beräkningarna belastningsgrader på mellan drygt 2- 5 med långa
köer som följd. Enligt VGU är belastningsgrad >1 indikation på
framkomlighetsproblem.

I det fall korsningen i stället skulle utformas som en enfilig cirkulationsplats minskar
risken för köbildning, dock föreligger det fortfarande risk för framkomlighetsproblem
på eftermiddagarna. Detta gör att det är viktigt att eventuella skiftbyten inne på
verksamheterna inom planområdet sker utanför de mest trafikerade tiderna för den
generella trafiken (kontorsarbete samt långväga trafik) för att framkomligheten ska
vara god i korsningspunkten. (Tyréns, 2022b)

Vid ett scenario där Alsätersvägen är avstängd för genomfartstrafik skulle köbildning
på Huvudvägen påverka andra verksamheter längs med Huvudvägen inom Klinga etapp
4, boende längs Alsätersvägen och besökare till golfklubben. Även om kösituationen
främst uppstår på Huvudvägen med kommunalt väghållaransvar innebär mängden
bilister och transporter som vill svänga ut på Linköpingsvägen en risk för
trafiksäkerhetsbrister vilket kan påverka den nationella trafiken. En cirkulationsplats
skulle minska denna risk och samtidigt möjliggöra en säkrare passage för gående och
cyklister som korsar Linköpingsvägen på väg till kollektivtrafikhållplats eller för
cykelpendling.

Ett alternativ till ombyggd korsningspunkt är att Klingaområdet kompletteras med
ytterligare en anslutningspunkt. I det fall området försörjs med två anslutningspunkter
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kan trafik fördelas mellan de två anslutningarna och fördelas beroende på målpunkt.
Dock är två anslutningspunkter inte någon garanti för att befintlig korsningspunkt
behöver byggas om. Den kompletterande anslutningen planeras i första hand
att anslutas till Linköpingsvägen, via en ny anslutningspunkt nordöst om Huvudvägen.
Om detta inte är möjligt, finns en beredskap för att dimensionera cykelvägen till
Klockaretorpet till att även hantera biltrafik. Det sistnämnda skulle dock ligga i strid
med vad som krävs för att minska biltrafikalstringen till området (Norrköpings
kommun, 2022b) och saknar städ i gällande översiktsplan (Norrköpings kommun,
2017).

En ny anslutningspunkt eller utbyggnad av cykelvägen till Klockaretorpet skulle ge
upphov till påverkan och effekter på kultur- och naturvärden vilket i detta skede inte
går att bedöma, men som behöver utredas närmare i det fall beslut tas om att gå
vidare med dessa lösningar.

Den planerade GC-vägen från Klockaretorpet som är utpekad i översiktsplanen bedöms
emellertid ha goda möjligheter att få anställda boendes i Norrköping att välja cykeln
framför bil till och från Klingaområdet. Gång- och cykelvägen ska dimensioneras för att
kunna fungera som en alternativ väg för utryckningsfordon, då räddningstjänsten har
behov av att ha flera vägar in till området. Placeringen av planområdet bedöms därmed
vara förenligt med översiktsplanens planeringsinriktning i detta avseende.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms ett genomförande av planen riskera att ge upphov till måttligt
negativa konsekvenser mot bakgrund av att det föreligger stor risk för en ansträngd
trafiksituation vid in- och utfarter till Klinga verksamhetsområde vilket riskerar att
påverka trafiksäkerheten och framkomligheten till flertalet verksamheter och boende
negativt. En ny gång- och cykelväg bedöms bidra till att fler har möjlighet att välja
cykel framför bilen. Antalet personbilstransporter är dock fortsatt högt. Detta
tillsammans med övriga förslag till åtgärder och vidare arbete skulle kunna minska
planens negativa påverkan på trafiksituationen. Flera av föreslagna åtgärder är dock
osäkra om de kan genomföras och kan inte heller styras av aktuell detaljplan.

5.3.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Ett genomförande av planen bedöms påverka miljömålet God bebyggd miljö både
positivt och negativt. Planförslaget bidrar positivt genom att planområdet är placerat
längs ett utpekat cykelstråk. Samtidigt riskerar planförslaget att bidra negativt då
utredningar visar på en stor risk för en ansträngd trafiksituation. Dessutom är det
relativt långt från planområdet till kollektivtrafik vilket kommer att innebära många
personbilresor till och från planområdet.

Ökade antal transporter till och från planområdet kan ge lokalt och regionalt ökade
halter av luftföroreningar vilket bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen, dock
bedöms inte miljömålets riktvärden överskridas. Partikelhalterna inne i Norrköpings
tätort kan minska något då tung trafik kan minska om industrier belägna i staden
flyttas ut till Klingaområdet. Ett genomförande av planen bedöms påverka
måluppfyllelsen för Frisk luft och God bebyggd miljö något negativt.

5.3.6 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER OCH VIDARE ARBETE

I framtaget trafik-PM (Tyréns, 2022b) och Norrköpings kommuns PM om
trafikberedskap (Norrköpings kommun, 2022b) föreslås åtgärder för minskat
bilåkande. Dessa kan inte regleras i detaljplanen, men samtal och eventuella avtal
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mellan Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och
fastighetsägare/verksamhetsutövare bör genomföras för att begränsa antalet bilresor
till planområdet.

Kommunalt åtagande
 I samband med exploateringen av planområdet etablera en cykelväg till

Klockaretorpet.
 Planlägga och etablera en gång- och cykelväg längs Huvudvägen mellan

planområdet och Linköpingsvägen.
 Genom dialog med Östgötatrafiken verka för en god försörjning av

kollektivtrafik till Klinga verksamhetsområde.
 Långsiktigt planera för en infrastruktur som möjliggör en shuttlebuss-

lösning till planområdet.
 Utreda möjligheten för två anslutningspunkter mot Linköpingsvägen och

säkerställa markanvändning för detta.
 Teckna avsiktsförklaring med Trafikverket gällande ombyggnad av korsningen

Huvudvägen/Linköpingsvägen. Detta sker efter samråd av aktuellt planförslag.
 Vid beslut om ombyggnation av korsningen Huvudvägen/Linköpingsvägen kan

berörda detaljplaner behöva ändras.

Verksamhetsutövare och fastighetsägare

 Upprätta en grön resplan som en del av bygglovshandlingen.
 Synkronisera skiftbyten med busstidtabell.
 Upprätta en intern kollektivtrafik från innerstaden (shuttlebuss).
 Goda förutsättningar att parkera cykel och elsparkcyklar på fastighetsmark.
 Uppmana till samåkning genom att anordna plattform för detta.
 Avgiftsbelägga bilparkering.
 Erbjuda förmånscykel eller busskort.
 Goda förutsättningar att byta om och duscha på arbetsplatsen
 Skiftbyten inne på verksamheterna inom planområdet sker utanför de mest

trafikerade tiderna av dygnet.

Utöver detta förslag rekommenderar MKB:n även att en lösning med pendlargarage i
planområdet för Klinga etapp 4 utreds, vilket skulle kunna vara en lösning som kan
minska behovet av parkeringsytor inom Klingaområdet i stort.

Trafiksituationen inom Klingaområdet bör fortlöpande följas upp med trafikmätningar
och analyser.

5.4 ARKEOLOGI OCH KULTURMILJÖ

5.4.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Kulturmiljölagen (1988:950)

Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Fornlämningar är skyddade i enlighet
med bestämmelser i lagen och får inte skadas. I det fall exploateringar berör
lagskyddade fornlämningar bör samråd ske med länsstyrelsen på ett tidigt stadium.
Länsstyrelsen kan efter tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen 2 kapitlet ge tillstånd
till exploatering, på villkor att platsen först undersöks arkeologiskt. I vissa
kulturmiljöer, där det finns indikationer på fornlämningar dolda under markytan, kan
särskilda arkeologiska utredningar krävas utan att det finns kända fornlämningar.
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Norrköping kommuns översiktsplan

Norrköpings kommuns ambition är att förvalta både de befintliga och de framtida
kulturhistoriska värdena på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt.

Miljökvalitetsmål

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används som bedömningsgrund
för detta avsnitt. Varje miljömål har preciseringar vilka förtydligar målet och används i
det löpande uppföljningsarbetet av målet. Av miljömålets totalt 10 preciseringar
bedöms planförslaget främst beröra en av målets preciseringar;
”Kulturvärden i bebyggd miljö”. I preciseringen framgår det att det kulturella,
historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

5.4.2 NULÄGE

Som ett underlag till planarbetet har en arkeologisk utredning etapp 1 utförts inom
planområdet. För en närmare beskrivning av områdets historia och identifierade
arkeologiska objekt hänvisas läsaren till genomförd utredning. (SHM, 2022)

Planområdet faller huvudsakligen inom säteriet Klingas historiska utmark, se Figur 20
nedan. Klinga säteri ligger inom Klinga by, strax nord väst om planområdet.
Undersökningens utredningsområde har en något större utbredning än själva
planområdet.

Figur 20. Planområdet ligger inom undersökningens utredningsområde (lila markering). Kartan är en
geometrisk avmätning av Klinga från år 1699 (LSA D12-25:1). Norr är snett uppåt vänster i kartbilden.
Källa: SHM, 2022.

Inom planområdet har det funnits två torp och en backstuga vilka samtliga är
övergivna och klassade som fornlämningar. Det ena torpet Ytterö (L2009:6944)
omtalas första gången 1773 och det andra torpet Klingahultet (L2022:1635), vilket
nyligen rivits, finns med på 1699 års karta över Klinga. Torpens funktion var framför
allt att leverera arbetskraft till säteriet. Med andra ord var torpen en funktion av
huvudgårdsdriften.
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Backstugan2 hette först Grindstugan innan namnet ändrades till Gränna. Av backstugan
(L2022:1637) syns idag inga tydliga lämningar ovan mark förutom enstaka tegelstenar
och sotig jord. För att fastställa om det finns ytterligare lämningar kvar av backstugan
behöver platsen utredningsgrävas. Tills vidare har den registrerats som en möjlig
fornlämning.

Två hålvägar3 har registrerats. Den ena (L2022:1639) leder från bergshöjderna fram till
Albrektstorp, medan den andra (L2022:1638) ansluter till den gamla vägen mellan
Arbrektstorp och Ytterö. Ett mindre stenbrott har också registrerats (L2022:1641),
Förekomsten av borrhål visar att den är tämligen ung och därför utgör övrig
kulturhistorisk lämning. Inom planområdet finns det även en registrerad grav av
förhistorisk typ (L2019:2729). Lämningen utgörs av en rund stensättning med jordfri
stenfyllning. Se Figur 22 nedan för var de identifierade fornlämningarna ligger inom
planområdet.

I samband med utredningen har även 22 potentiella boplatser från stenåldern och då
företrädesvis de äldre delarna (mesolitikum) identifierats, se Figur 21 nedan.

Figur 21. Figuren visar utredningsobjekt markerade på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan. Källa: SHM, 2022.

De identifierade forn- och övriga kulturhistoriska lämningarna inom planområdet är
relativt vanliga i denna del av landet, dessa bidrar emellertid till en förståelse i hur
området har utvecklats och brukats under historien, framför allt har det en koppling till

2 En backstuga är en liten enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av personer
utan eget jordbruk, som exempelvis åldringar eller hantverkare.
3 Hålväg är en fornlämning som består av en fåra i marken där en forntida väg gått
fram. Fåran har bildats av slitage från hovar, klövar och fötter, samt genom rinnande
ytvatten (exempelvis regn).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hantverkare


51(102)

Klinga säteri. Flertalet eventuella stenåldersbosättningar inom planområdet har 
potential att bidra med ökad kunskap om dessa typer av lämningar och platsens 
historia.

Det samlade kulturhistoriska värdet för planområdet som helhet, med samtliga forn-
och kulturhistoriska lämningar och landskap bedöms högre än den enskilda forn- och 
kulturhistorisk lämningen.

5.4.3 PÅVERKAN, EFFEKTER KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Vid ett nollalternativ kommer markanvändningen inom planområde till stor del vara likt
nuläget. Markanvändningen på fastigheten Borg 17:17 där gravröset (L2019:2729) och 
Klingahultet (L2022:1635) är lokaliserade kommer nyttjats som uppställningsyta/ 
uppställningsplats utan bebyggelse. Mot bakgrund av detta kan det inte uteslutas att 
både gravröset och torplämningen eventuellt kan komma att tas bort i det fall behovet 
av tillgänglig yta inom fastigheten ökar Även två av de ovan redovisade 
utredningsobjekt kan komma att påverkas av denna verksamhet. Övriga lämningar 
inom planområde bedöms inte påverkas.

Vid borttagande av fornlämning ska ansökan om detta skickas in till länsstyrelsen, 
vilket i denna MKB förutsetts genomförs. I samband med detta kommer lämningarna 
att undersökas vilket ger förutsättningar för positiva effekter i form av ökad 
kunskapsinhämtning. Själva borttagandet är dock en irreversibel åtgärd. Effekten av 
detta bedöms sammantaget som små negativa eftersom det är enstaka fornlämningar 
som berörs och att läsbarheten inom det övriga planområdet fortsatt är opåverkad.

Övriga identifierade lämningar inom planområdet kommer eventuellt inte att 
undersökas vidare eftersom de inte berörs av några byggplaner.

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett nollalternativ vara oförändrade i det fall 
fornlämningen lämnas opåverkade och små negativa i det fall de tas bort.

5.4.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Vid ett genomförande av planförslaget kommer, likt nollalternativet, marken vid den 
ena torplämningen (L2022:1635) och ett gravröse (L2019:2729) i planområdets 
nordöstra del att tas anspråk. I planområdets södra del kommer marken vid den andra 
torplämningen (L2009:6944) också tas i anspråk för byggnation. Hålvägarna 
(L2022:163, L2022:1639), stenbrotten (L2022: 1640, L2022:1641) och backstugan 
(L2022: 1637) ligger inom områden utpekade som NATUR i plankartan, vilket innebär 
att de inte kommer att påverkas fysiskt av planförslaget. Se Figur 22 nedan.

Ett flertal av de identifierade utredningsobjekten kommer att tas bort helt eller minska 
i utbredning eftersom de ligger helt eller delvis inom områden som kommer 
omvandlas till verksamhetsområden eller väg, se Figur 21 ovan.
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Figur 22. Figuren visa planområdet (röd linje, ungefärlig planområdesgräns) med planerad kvartersmark
och väg (blåa och gråa områden) tillsammans med utpekade forn- och övriga kulturhistoriska lämningar
inom planområdet. Källa: ESRI, 2022.

Av planbeskrivningen framgår det att det ska tas fram en arkeologisk förundersökning
i det fortsatta planarbetet. Av den arkeologiska undersökningen framgår det även att
en arkeologisk utredning etapp 2 bör genomföras, vilket innebär fördjupade kart- och
arkivstudier, utredningsgrävningar samt upprättande av rapport. Detta uppfyller
kraven enligt lagstiftningen. Det framgår dock inte av planförslaget hur de kvarvarande
fornlämningarna ska förvaltas på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt.

Ett genomförande av planen bedöms ge upphov till både positiva och negativa effekter
utifrån påverkan på fornlämningarna. De vidare arkeologiska undersökningarna
kommer ge förutsättningar för positiva effekter med den kunskapsinhämtning som
detta bidrar till samtidigt som de negativa effekterna är att lämningarna permanent tas
bort vilket gör att framtida generationer inte har möjlighet att undersöka dem. Detta
tillsammans med de stora landskapsförändringen inom planområdet kraftigt försvårar
läsbarheten av området och hur landskapet en gång har sett ut och brukats. Bland
annat påverkas kopplingen till Klinga Säteri negativt eftersom torplämningarna tas
bort.

Samlad bedömning

Mot bakgrund av att resultaten av kommande vidare undersökningar ännu inte är
framtagna avgränsas bedömningen till att planförslaget riskerar att ge upphov till
negativa konsekvenser.

Stensättning
(L2019:2729)

Klingahultet
(L2022:1635)

Ytterö
(L2009:6944)

a

Hålväg
(L2022:1638)

Hålväg
(L2022:1639)

Backstugan
”Gränna”

(L2022:1637)

Stenbrott
(L2022:1641)
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5.4.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Ett genomförande av planen bedöms bidra negativt till uppfyllandet av miljömålet, God
bebyggd miljö. Både på grund av borttagande av fornlämningar, men även på grund av
den stora landskapsomvandlingen vilken försvårar läsbarheten av hur landskapet en
gång har fungerat och använts.

5.4.6 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Avvakta vidare arkeologiska undersökningar för att utvärdera om identifierade
fornlämningar på kvartersmark bör skyddas i plankartan.

Arkeologisk utredning etapp 2 behöver genomföras innan exploatering för att
undersöka förekomsten av eventuella fornlämningar som framkom i den
arkeologiska utgrävningen etapp 1.

I det fall lämningarna eller objekten kommer att påverkas av planerad
exploatering av något slag ska ansökan enligt Kulturmiljölagen (KML) sändas till
Länsstyrelsen Östergötland.

Genom att sätta upp informationsskyltar inom Klingaområdet, även inom planområdet,
exempelvis vid identifierade objekt, kan besökare ges en förståelse över områdets
utveckling från stenålder fram till idag.

5.5 OMGIVNINGSPÅVERKAN

I detta avsnitt kommer planens buller- och ljuspåverkan att beskrivas och bedömas.

5.5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Buller

I samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställde riksdagen
riktvärden för trafikbuller se Tabell 6 nedan. Den är tillämpbar vid nybyggnation och
väsentlig ombyggnad av väginfrastruktur.

Tabell 6. Riktvärden för bostäder. Trafikbuller som normalt inte ska överskridas vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av väginfrastruktur. Källa: Infrastrukturpropositionen
1996/97:53.
Riktvärden för trafikbullergällande på följande
platser eller utrymmen

Ekvivalent
ljudnivå, dBA

Maximal
ljudnivå, dBA

Inomhus 30 452)

Utomhus 1)

Vid fasad 55 -
Vid uteplats - 70

1.Frifältsvärde
2.Nattetid

Naturvårdsverket tog år 2015 fram en ny vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller, rapport 6538. Vägledningen ska vara ett stöd för tillsyns- och
miljöprovningsmyndigheter. Nivåerna i Tabell 7 bör i normalfallet vara vägledande för
bedömning av om buller utgör en olägenhet.
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Tabell 7. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde. Källa: Naturvårdsverket rapport
6538, 2015.
Utgångspunkt för
olägenhetsbedömning vid

Leq dag
(kl 06-18)

Leq kväll
(kl 18-22)

samt lör-, sön-
och helgdag

(kl 06-18)

Leq natt
(kl 22-06)

Bostäder, skolor, förskolor och
vårdlokaler

50 dBA 45 dBA 40 dBA

Utöver detta gäller:
 Maximala ljudnivåer (LFmax>55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan
22 - 06 annat än vid enstaka tillfällen.
 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall
verksamhetens buller karaktäriseras av ofta återkommande impulser som
nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud
med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i Tabell 7 sänkas med
5 dB.
 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår någon del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket,
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
minst en timme, även vid kortare händelser.

Världshälsoorganisationen (WHO):s riktlinjer kring vägtrafikbuller
WHO har granskat den vetenskapliga litteraturen kring buller och hälsa för att kunna
uppdatera sina hälsobaserade rekommenderade nivåer. De nya rekommenderade
nivåerna gäller omgivningsbuller utomhus och inkluderar bland annat vägtrafik och
järnväg, se Tabell 8 nedan. WHO:s riktvärden redovisas i Lden vilket är de sammanvägda
bullernivåerna under ett dygn under ett helt år. Lnight är ett sätt att redovisa bullervärden
kvällstid (minst 8 timmar) under ett helt år. (WHO, 2018)

Tabell 8. Tabellen redovisar WHO:s riktvärden för vägtrafikbuller. Källa: WHO Environmental
Noise Guidelines for the European Region, 2018.
Ekvivalent ljudnivå utomhus, vid bostadsbyggnads mest exponerade fasad
Dygn, Lden 53 dB a)

Natt, Lnight 45 dB
a) Motsvarar 50 dB LAeq,24h (Bullernätverket Stockholms län, 2018) vilket är ett mått som svensk lagstiftning
redovisar gällande bullernivåer i.

Miljökvalitetsmål

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används som bedömningsgrund
för detta avsnitt. Varje miljömål har preciseringar vilka förtydligar målet och används i
det löpande uppföljningsarbetet av målet. Av miljömålets totalt 10 preciseringar
bedöms planförslaget främst beröra en av målets preciseringar;
”Hälsa och säkerhet”. I preciseringen framgår det att människor inte ska utsättas för
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
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5.5.2 NULÄGE

Buller

Med buller menas oönskat ljud. Bullrets effekter på människors hälsa visar vissa
undersökningar att industribuller är lika störande som vägtrafikbuller eller något mer.
Störning är dock en subjektiv reaktion som påverkas av flera faktorer än bara själva
bullerexponeringen, särskilt vid låga ljudnivåer. Exempel på faktorer är individens
attityd, hälsotillstånd, känslighet och tidigare erfarenheter av buller samt när bullret
förekommer (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Det finns flera negativa effekter av
samhällsbuller, varav sömnstörning och hjärt- och kärlsjukdom är några av de
allvarligare effekterna vilka kan leda till negativa konsekvenser för människors hälsa
(WHO, 2018). Som ovan nämnt har forskning inom området visat att det finns en
förhöjd risk för negativa hälsoeffekter vid exponering för ekvivalenta ljudnivåer vid
bostaden om 50 dBA eller högre. Den enskilda individens riskökning är liten, men sett
till ett samhällsperspektiv kan konsekvenserna bli mer omfattande eftersom ett stort
antal människor exponeras för buller i dagens samhälle.

Framtagen bullerutredning (Tyréns, 2022d) visar att området utsätts för trafikbuller
från framför allt E4, men även från Linköpingsvägen. I den västra delen av aktuellt
planområde är den ekvivalenta ljudnivån cirka 45 dBA på höjden 2 meter över mark.
Trafiken på E4 ger det dominerande bidraget och Linköpingsvägens bidrag motsvarar
cirka 1 dB av den totala nivån. På längre avstånd från vägen minskar
trafikbullernivåerna och i en stor del av planområdet bedöms den ekvivalenta ljudnivån
från vägtrafik vara högst 40 dBA. Vid bostäder utmed Linköpingsvägen är den högsta
ekvivalenta ljudnivån runt 65dBA vid fasad, se Figur 23.

Figur 23. Beräknad ljudberedning för vägtrafikbuller för nuläge. Källa: Tyréns, 2022d.
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På den södra sidan om planområdet finns närliggande bostadsbebyggelse utmed
Alsätersvägen. I Albrektstorp och inom ett avstånd på cirka 300 meter från
planområdesgränsen finns sammanlagt ett femtontal bostadsbyggnader. Aktuellt
planområde ligger cirka 1,5 kilometer från E4 och är cirka 2,5 kilometer långt, vilket
innebär att trafikbullerpåverkan från E4 är begränsat och de ekvivalenta
trafikbullernivåerna vid flertalet av de omkringliggande bostadsbyggnaderna är under
40 dBA i nuläget.

Planområdet är obebyggt och dess närmaste omgivning består av spridd bebyggelse.
Bullerpåverkan i nuläget är låg för de flesta bostadsbyggnader, undantaget bostäder
längs Linköpingsvägen, och ur aspekten bebyggd miljö bedöms därför närområdet till
planområdet ha en måttlig känslighet.

Artificiellt ljus

Artificiellt ljus kommer från ljuskällor skapade av människan och där varje ljuskälla
innehåller ett unikt spektrum som påminner om solens spektrum eller som helt eller
delvis skiljer sig från solens ljusspektrum. (Naturvårdsverket, 2019)

Planområdet exponeras endast i liten utsträckning av artificiellt ljus och det främst i
väster där enstaka bostäder är lokaliserade längs Alsätersvägen och den närbelägna
golfklubben. Även verksamheteten som bedrivs på Borg 17:17 i planområdets
nordöstra kan till viss del bidra med artificiellt ljus. I övrigt exponeras planområdet
inte för direkt artificiellt ljus.

Mot bakgrund av planområdet och dess närmaste omgivning begränsade exponering
för artificiellt ljus bedöms planområdet och dess omgivning ha en måttlig känslighet
för ljuspåverkan.

5.5.3 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Vid en utveckling enligt nollalternativet kommer markanvändningen förbli oförändrad
jämfört med nuläget inom planområdet. En viss verksamhet kan komma att pågå inom
Borg 17:17 då fastigheten kan nyttjas som uppställningsyta/uppställningsplats utan
bebyggelse. Två ytterligare detaljplaner kommer att genomföras i anslutning till
aktuellt planområde, en för industri (Klinga etapp 4) och en för bostäder (vid
golfbanan).

Det innebär bland annat att ljud- och ljusstörningar, främst från Klinga etapp 4,
kommer att öka vid jämförelse mot nuläget. Då topografin relativt brant reser sig åt
sydost upp mot aktuellt planområde (sett från Klinga etapp 4) skärmas spridningen av
artificiellt ljus och buller delvis av och avgränsas främst till planområdets norra delar.
Tillkommande ljus från de nya bostäderna vid golfklubben bedöms avgränsas främst
till skogsbrynet inom planområdet närmast Alsätersvägen. För uppkomna effekter av
artificiellt ljus se avsnitt 5.3.4.

I samband med utbyggnaden av Klinga etapp 4 skapas en ny anslutningsväg,
Huvudvägen, vilket leder till minskad trafik på Alsätersvägen. Det medför att de
bostäder som ligger utmed Alsätersvägen väster om den nya Huvudvägen får sänkt
ljudnivå från vägtrafik, utom närmast Linköpingsvägen. De nya vägarna i Klinga etapp
och 4 beräknas inte påverka ljudnivån vid bostäderna då avståndet är för långt.
Tillkommande verksamheter på Klinga 4 kan dock innebära en viss bullerökning i
området, se Figur 24.
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Figur 24. Beräknad ljudutbredning för vägtrafikbuller år 2035 för nollalternativet. Källa: Tyréns, 2022d.

Konsekvenserna vid ett nollalternativ bedöms som små till måttligt negativa avseende
buller och artificiellt ljus.

5.5.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Buller

Planförslaget avser industriverksamhet, men det är i dagsläget inte bestämt vilken
verksamhet som kommer att etableras inom området, och det går därför inte att göra
någon bedömning av bulleralstringen från denna verksamhet. Exempel på
verksamhetsbuller som kan förekomma är buller från kyltorn, fläktar,
teknikanordningar, lastning och lossning av gods och transporter inom området. I
plankartan regleras verksamhetsbuller med planbestämmelsen ”b1 - 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” och ”b2 - Lokaldisposition ska ske med
hänsyn till trafikbuller. Godshantering och den trafik det medför ska placeras mot
nordöst i mesta mån för att minimera buller mot omgivningen söder om
planområdet”. Dessa bestämmelse bedöms ge förutsättningar för att begränsa
ljudutbredningen från industriverksamheter och vägtrafik inom planområdet.

Utbyggnaden av verksamhetsområdet innebär ett tillskott av fordon inom området,
som även påverkar det allmänna vägnätet. Den planerade Huvudvägen går längs
verksamhetsområdets norra sida och påverkan på omkringliggande bostäder är
begränsad, då bostadsbebyggelsen främst är belägen söder och öster om området. Vid
samtliga bostadsbyggnader beräknas trafikbullernivån från befintlig vägtrafik vara
högre än tillskottet från Huvudvägen inom planområdet.
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Även på det allmänna vägnätet förväntas en generell trafikökning fram till år 2035.
Bidraget från den trafik som genereras av verksamheter på planområdet påverkar
främst Linköpingsvägen mot Norrköping, där trafikbullernivåerna beräknas öka med
cirka 1 decibel (dB). På Skärblackavägen mellan Linköpingsvägen och E4 blir ökningen
cirka 2 dB, men på E4 och övriga allmänna vägar är bullerökningen på grund av den
tillkommande trafiken från planområdet försumbar, se Figur 25.

Figur 25. Beräknad ljudutbredning för vägtrafikbuller år 2035 för planförslaget. Källa: Tyréns, 2022d.

Hur ljudet sprids beror både på utformningen av planområdet, exempelvis hur och var
interna vägar anläggs, byggnadsplacering och volymer liksom höjdförhållandet till
omgivningen. Även varierande parametrar som temperaturgradienter och
vindförhållanden påverkar bullerspridningen. Planområdet ligger i ett område som idag
har mycket låga trafikbullernivåer, och utan särskilda åtgärder kan utbyggnaden
komma att ge ökade bullernivåer.

Vid jämförelse mot nollalternativet bedöms ett genomförande av planförslaget inte
bidra till att överskrida gällande svenska riktvärden eller WHO:s förslagna riktvärden.
Befintliga bostäder längs med Linköpingsvägen kommer dock exponeras för något
högre ljudnivåer, dessa är dock försumbara i jämförelse mot exponering för övrigt
trafikbuller. Områdena närmast planområdet kommer även att exponeras för
verksamhetsbuller vilket kan komma att påverka ljudmiljön i planområdets närhet. De
samlade effekterna bedöms mot bakgrund av detta små negativa.
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Samlad bedömning

Mot bakgrund av planområdet och dess närmaste omgivning måttliga känslighet för 
buller och planförslagets små negativa effekter bedöms ett genomförande av planen 
sammantaget ge upphov till en liten till måttlig negativ konsekvens.

Artificiellt ljus

Vid ett genomförande av planen kommer majoriteten av planområdet omvandlas till 
verksamhetsområde vilket kommer innebära tillkommande ljuskällor dels från fordon, 
dels från fasta ljuskällor såsom gatu- och allmänbelysning.

För att minska omgivningspåverkan av planen finns det i plankartan en omgivande 
skogsridå med planbestämmelsen NATUR och en skyddsbestämmelse, (m2) vilken 
reglerar höjd på belysningsstolpar och belysningsarmaturer på bygganden samt att 
belysning ska vara riktad och begränsas till verksamhetsområdets utbredning. Det 
finns även planbestämmelser vilka reglerar höjd på skyltning och att den inte får vara 
föränderliga eller blinkande.

Av upprättat PM för fauna och grönstråk (Tyréns, 2022a) framgår det att grönstråkens 
bör vara helt fria från belysning och spill-ljus från exploaterade delar bör skärmas av 
och riktas in mot bebyggelsen. Detta för att upprätthålla dess funktion. Detta regleras 
till stor del av ovan redovisad planbestämmelse, men bör kompletteras med en text 
om avskärmning.

Den skyddande skogsridån som sparas mot väster tillsammans med de övriga två 
skyddsbestämmelserna bedöms vara en åtgärd som bidrar till att minska risken för 
direkt bländande ljus för närliggande bostäder. Bostaden vid Hägn, direkt söder om 
planområdet, saknar dock en skyddande trädridå. Området vid Hägn riskerar att 
indirekt lysas upp av reflekterande ljus inifrån planområdet.

Det är i nuläget svårt att bedöma hur stor del av det utpekade naturområdet i norr som 
kommer att påverkas av tillkommande artificiellt ljus. Direkt bländande ljus från 
gatubelysning bedöms främst påverka skogsbrynen medan strålkastarljus från fordon 
tillfälligt kan nå betydligt längre in i skogsområdet, detta är dock beroende på vilken 
höjd vägbanan är i förhållande till omkringliggande skogsområde. Indirekt 
reflekterande ljus från mark och byggnader kan dock bidra till att dessa områden inte 
blir lika mörka som vid ett nollalternativ.

Beroende på ljusstyrkan på eventuell skyltning inom området så kan denna riskera att 
sprida artificiellt ljus även upp mot skyn, vilken övrig belysning inte får enligt 
planbestämmelserna. Samtidigt är planområdet så pass stort och mängden 
tillkommande artificiellt ljus så pass omfattande att sannolikheten för spridning av ljus 
upp mot skyn är stor.

Effekterna av ljusföroreningar i form av nattlig artificiell belysning ger även upphov till 
så kallad ekologisk ljusförorening, vilket främst syftar till hur det naturliga ljuset och 
mörkret i ekosystemet påverkas till följd av artificiellt ljus. Effekterna är många och kan
bland annat orsaka att nattaktiva djurs orienteringsförmåga störs, både direkt av själva 
ljuskällorna, och av det ljus som sprids upp mot skyn vilket bidrar till en bleknande 
natthimmel som gör det svårare att se himlakroppar nattetid. (Globe at Night, u.d.) 
Detta kan bland annat påverka områdets artsammansättning genom att predatorer och 
bytesdjur reagerar olika på artificiellt ljus. (Longcore & Rich, 2004)

De samlade effekterna till följd av planen bedöms sammantaget bli måttligt negativa.
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Samlad bedömning

Mot bakgrund av att planområdet och dess närmaste omgivning begränsade
exponering av artificiellt ljus bedöms planområdet och dess omgivning ha en måttlig
känslighet för ljuspåverkan. Den stora påverkan som planförslaget ger med
tillkommande belysning bedöms sammantaget får måttligt negativa effekter. Detta
sammantaget gör att planförslaget bedöms få måttligt negativa konsekvenser.

5.5.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Planförslaget innebär inte att några riktvärden överskrids, dock kommer ljudnivåerna
att öka något i närheten av planområdet och längs Linköpingsvägen. Ett genomförande
av planen bedöms endast i mindre omfattning få en negativ påverkan på miljömålet.

5.5.6 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Buller

Uppföljning av vägtrafikbuller på det allmänna vägnätet till följd av tillkommande
transporter bör följas upp.

Buller från verksamheter ska uppfylla gällande riktvärden och om verksamheter kräver
miljötillstånd regleras även bullernivåer i kontrollprogrammet för miljötillståndet.

De gröna korridorerna bör skyddas mot buller.

Buller från planområdet bör följas upp i samband med tillståndsgivning och tillsyn av
verksamheterna enligt MB.

Artificiellt ljus

Uppföljning av det artificiella ljusets påverkan på omgivningen bör följas upp löpande
under planområdets utbyggnad och vid tillsyn enligt MB.

Ljus från skyltar inom planområdet bör riktas på sådant sätt att ljusspridning
minimeras, även upp mot skyn.

I den fortsatta planprocessen bör fördjupade utredningar med tillhörande
åtgärdsförslag tas fram. Utredningarna bör undersöka möjliga åtgärder för att
begränsa omgivningspåverkan så mycket som möjligt. Detta innefattar påverkan på
både människor och naturmiljö. Experter inom både belysning och ekologi bör
samarbeta i ett sådant arbete.

Befintliga planbestämmelse rörande ljusföroreningar bör kompletteras med att
grönstråk ska vara helt fria från belysning.

Vid åtgärder som inte kan styras genom plankartan bör avtal upprättas för att
säkerställa att nödvändiga åtgärder för att minimera ljuspåverkan genomförs.

Se över Norrköpings belysningsplan för ett större hänsynstagande till djur och natur.

5.6 LANDSKAPSBILD

Landskapet är ett resultat av naturförutsättningar och människans kulturpåverkan.
Med landskapsbild menas den övergripande visuella upplevelsen av landskapet.
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5.6.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Genom att titta på landskapets olika beståndsdelar kan en landskapsbildsanalys 
beskriva och analysera landskapet på ett systematiskt sätt. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms i tre grader; liten, måttlig och stor konsekvens, med glidning 
mellan de olika graderna, liten-måttlig och måttlig-stor. Tabell 9 beskriver de olika 
graderna i bedömningsgrunderna.

Tabell 9. Tabellen redovisar bedömningsgrunder för landskapsbildsanalysen.
Stora negativa konsekvenser Föreslagen åtgärd står i stor kontrast

med eller påverkar det omgivande 
landskapets värden (värden kan vara 
nyttjande, utblickar, skala, landmärken 
mm).

Måttliga negativa konsekvenser Föreslagen åtgärd kontrasterar 
omgivningen i viss grad och påverkar det
omgivande landskapets värden i 
begränsad omfattning.

Inga – små negativa konsekvenser Föreslagen åtgärd harmonierar med 
omgivande 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.

Miljökvalitetsmål

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används som bedömningsgrund 
för detta avsnitt.

5.6.2 NULÄGE

En landskapsbildsanalys har tagits fram av Tyréns Sverige AB (Tyréns, 2022e), för att 
påvisa vilka landskapsbildsvärden som finns i området idag, samt vilken påverkan ett 
genomförande av planförslaget medför.

Befintligt verksamhetsområde i Klinga, Klinga etapp 3, omfattar idag ett cirka 31 
hektar stort område intill E4, trafikplats Klinga och Linköpingsvägen, se Figur 26 
nedan. Verksamhetsområde, Klinga etapp 4, är under utveckling med ytterligare ett
cirka 60 hektar stort område på befintlig åkermark öster om det redan etablerade 
verksamhetsområdet. Verksamhetsområdena som helhet, med sina storskaliga tomter 
och byggnader, utgör en tydlig kontrast mot kringliggande landskap med åkrar och 
skogspartier. Detaljplanen i Klinga 4 har på flera sätt anpassats för att minimera 
etableringens påverkan på omgivningen. 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 landskap och slänt upp mot kvartersmark. Det finns även gestaltningskrav på
den tillkommande bebyggelsen som ligger mest exponerad mot befintlig bebyggelse. 
Det befintliga verksamhetsområdet, etapp 3 närmast E4, är mer exponerat mot 
omgivningen.



62(102)

Figur 26. Figuren visar planmosaik för gällande planer samt aktuellt planområde för Klinga 5. Blått och
grått avser verksamhetsmark. Grönt avser planlagd park respektive naturmark. Källa: Norrköpings
kommun.

Aktuellt planområde 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 – sydostlig riktning, med lägre partier emellan.
Höjdskillnaderna inom planområdet ligger mellan +32 meter där det ansluter till
åkermarken mot norr och +64 meter på de högsta punkterna i skogen, vilket innebär
32 meter i total höjdskillnad. Skogen i området är i stort sett av samma typ men skiljer
sig åt genom att befinna sig i olika successionsstadier där delar av skogen nyligen är
avverkade. Andra delar består av ungskog med en hög andel björk och tall. Ytterligare
delar består av gammal orörd skog. Här är skogen flerskiktad och relativt tät och här
finns de största biologiska värdena. I Figur 7 ovan (avsnitt 5.1.2) visar de olika
skogskaraktärerna inom planområdet. På häradsekonomiska kartan (framtagen 1868
till 1877) ses att det 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 nyttjas främst som produktionsskog och åkermark.
Gränserna däremellan är naturligt tydliga och definieras av höjderna och vegetationen.
Övergångarna är mjuka genom att skogen 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
landsbygdsbebyggelse i Sverige historiskt. Även nyare bebyggelse följer detta mönster.
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Inslag av mer ytkrävande nyttjanden med tydligare kontrast mot naturen finns, främst
befintligt verksamhetsområde i Klinga etapp 3 och 4, men även ett antal bergtäkter.
Även golfbana och större stall finns som ytkrävande verksamheter i området, men
dessa anpassar sig till viss del mer till landskapets formspråk. Sedan 1990-talet när
den första detaljplanen för verksamheter i Klinga vann laga kraft har en utveckling mot
ett större verksamhetsområde nära E4 tagit fart, vilken är den tydligaste förändringen
och även den inriktning man kan se för området i dagsläget se Figur 27.

Figur 27. Analyskarta över områden som identifierats som känsliga för påverkan inom planområdet. Källa:
Tyréns, 2022e.

5.6.3 PÅVERKAN, EFFEKTER KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET

Landskapsbildsvärdena i nollalternativet består i att området utgör en del av den
karaktäristiska landsbygden kring Klinga. På så sätt är området del av den lantliga fond
som boende och rekreationsutövare inom och intill Klinga upplever, likaså för de som
upplever Klinga på håll i det omgivande landskapet. Vid en utveckling enligt
nollalternativet kommer landskapsbilden förbli oförändrad jämfört med nuläget inom
planområdet.

5.6.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET

Planförslaget innebär att största delen av det aktuella området planläggs som
kvartersmark för industri (J) och verksamheter (Z) (blått i plankartan). Delar av
befintlig skog planläggs som NATUR (grönt i plankartan) och utrymme för en
angöringsväg till kvartersmarken planläggs som GATA (vitt i plankartan), se Figur 28.
Zon 1 och 3 i plankartan utgörs av privatägda fastigheter. Zon 2, den större delen i
plankartan, är kommunägd. Detaljplanen reglerar höjd på ny bebyggelsen. I zon 1
tillåts inom den norra delen en högsta nockhöjd på 55 meter över nollplanet (befintlig
markhöjd: cirka 31-45 meter över nollplanet) och en högsta nockhöjd på 63 meter över
nollplanet i den södra delen (befintlig markhöjd: cirka 40-48 meter över nollplanet).
Största delen av fastigheten ligger lägre än övriga planområdet och sydvästra delen av
fastigheten släntar brant upp mot gatan. Slänten prickas i plankartan vilket innebär att
ingen exploatering får ske där och bestämmelser införs som reglerar att ”markens
höjd inte får ändras” samt att ”markens nivåer och växtlighet ska bevaras som en
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skyddszon mellan allmän väg och verksamhetsmark”. I zon 2 tillåts en högsta
nockhöjd på 75 meter över nollplanet (befintlig markhöjd: cirka 45-61 meter över
nollplanet), där avsikten är att upplåta marken till större verksamhetsetableringar.
Planen reglerar bildning av max fyra fastigheter. I zon 3 tillåts högsta nockhöjd på 91
meter över nollplanet (befintlig markhöjd: cirka 47-63 meter över nollplanet).

Figur 28. Plankarta för området. Källa: Norrköpings kommun.

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 verksamhetsbebyggelse. För zon 1
bedöms denna förändring bli mer begränsad på grund av bestämmelser i det prickade
området. Belysning, besvärande ljus och skyltning begränsas genom planbestämmelser
för att minimera omgivningspåverkan. För mer information om hur omgivnings-
påverkan kan minimera etableringen, se bilaga Landskapsbildsanalys Tillhörande
detaljplan för del av Borg 17:6 med närområde inom Norrköpings kommun, Tyréns
2022e.

De områden som identifierats som känsliga för påverkan är alla planområdets
kantzoner som vetter mot öppen mark, vägar, befintliga bostäder samt
rekreationsområden. I dessa områden kommer förändringar som bryter mot befintlig
karaktär att påverka landskapsbilden och motverka/minska landsbygdskaraktären som
är av värde för de som bor och vistas i området. Ytterligare är delar av planområdet
som syns från Löfstad slott, Borgs kyrka samt kulturmiljöområde av kommunalt
intresse, av karaktären att eventuella visuella förändringar kommer kunna påverka
värdet på kulturmiljön.

Planens genomförande inom planområdet gör att landskapsbilden kommer få stora
negativa konsekvenser då detaljplanens syfte innebär en stor förändring av
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markanvändningen. Stora ytor skog kommer att tas ner och mark kommer att planas
ut och storskalig bebyggelse kommer att uppföras. Allt detta bryter abrupt mot
områdets karaktär idag. Det som påverkas av detta inom planområdet är
rekreationsvärdena, då stora delar stängs av från allmänheten och de rekreationsstråk
som finns kvar i sparad naturmark kommer att ligga intill stora verksamhetsfastigheter
istället för i vidsträckt skogslandsbygd. Det innebär stor påverkan inom planområdet,
men styr inte bedömningen för landskapsbildsanalysen, då fokus ligger på
konsekvenser i den större skalan i planens påverkansområde. För visualisering av
Klinga etapp 5, se Figur 29 nedan.

Figur 29. Figuren visar en visualisering över Klinga etapp 5 vid full etablering (inom ljusblå streckad linje),
inklusive Klinga etapp 4 till vänster i bild. Källa: Norrköpings kommun.

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

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

Störst negativ påverkan på landskapsbilden skapas vid den nordöstra fastighet 17:17,
som gränsar direkt mot öppen mark med långa vyer. Här bryts både skala, karaktär
och markanvändning av bebyggelsen som stör i befintliga naturliga siktlinjer från
rekreationsområden i norr. Se Figur 30 för vypunkt från Borgsholm mot fastighet Borg
17:17, vypunkt från höjd vid Pukeberg mot fastighet Borg 17:17, Figur 31 samt
vypunkt från fält i norr mot fastighet Borg 17:17, Figur 32. Samtliga vypunkter till
vänster i figurerna är dagens läge och den högra figuren är efter genomförande av
Klinga etapp 5.
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Figur 30. Vypunkt från Borgsholm mot fastighet Borg 17:17. Källa: Norrköpings kommun.

Figur 31. Vypunkt från höjd vid Pukeberg mot fastighet Borg 17:17. Källa: Norrköpings kommun.

Figur 32. Vypunkt från fält i norr mot fastighet Borg 17:17. Källa: Norrköpings kommun.

Från de allra flesta vypunkter bedöms påverkan bli obetydlig till små negativa, men
från rekreationsstråken norrifrån blir påverkan större och bedöms bli måttligt negativa.
Detta eftersom de långa siktlinjerna över en bred naturvy kommer att störas av stora 
verksamhetsetableringar. De samlade effekterna till följd av planen bedöms 
sammantaget bli måttligt negativa.

Samlad bedömning

Klingaområdet har en måttlig känslighet och planförslaget bedöms ge upphov till 
måttligt negativa effekter på landskapsbilden i och med den negativa visuella påverkan
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från stora verksamhetsetableringar. Detta sammantaget gör att planförslaget bedöms
få måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden.

5.6.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms i preciseringarna som rör infrastruktur till viss
del påverkas negativt av planförslaget. Detta då utformningen av infrastrukturen för
stadsplaneringen ska ta hänsyn till människors behov och hänsyn till natur- och
kulturmiljö vilket inte fullt ut görs i samband med att rekreationsstråken i planområdet
minskar. I övrigt påverkas miljömålet inte.

5.6.6 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

För att minska den negativa visuella påverkan som ett genomförande av planen medför
kan en vegetationsbård anläggas längs planerat dagvattendike på åkern norr om
fastighet 17:17 alternativt planlägga en grönremsa i norra kanten av fastighet 17:17.
Dessa skulle bädda in verksamheterna på fastigheten något och minska påverkan från
vypunkten mot fastighet Borg 17:17. Det är lämpligt att arbeta med
gestaltningsbestämmelser för bebyggelsen inom fastighet 17:17 samt bebyggelse
vänd mot gatan på kommunens fastighet. Detta kan säkerställa att bebyggelse smälter
in så bra som möjligt i landskapet och minskar negativ påverkan från vypunkt mot
fastighet Borg 17:17. Att reglera byggnadshöjd/totalhöjd i fastigheten i sydöst gör att
bebyggelse inte syns från söder ifrån.

5.7 KLIMATPÅVERKAN

Kapitlet är uppdelar i tre delar. Del 1 rör klimatpåverkan från transporter, del 2 rör
masshantering, schaktning och infrastruktur samt skog som kolkälla. Del 3 rör
elförsörjningsfrågor och klimatpåverkan från energianvändning.

5.7.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk

Under 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Detta ramverk består av en
klimatlag, 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.a) En av åtgärderna för att kunna nå det långsiktiga klimatmålet
är att Sverige ska nå en fossilberoende fordonsflotta 2030. (Regeringskansliet, 2012)

Energi- och klimatstrategi för Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region Östergötland har tagit fram en
energi- och klimatstrategi som syftar till att sätta en gemensam riktning och
målsättningar för att begränsa klimatpåverkan i länet och genomföra en
energiomställning till förnybar och återvunnen energi. Strategin har ett övergripande
mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent fram till 2045 jämfört
med år 1990 med ett etappmål om 70 procent lägre växthusgasutsläpp år 2030
jämfört med år 1990. Underliggande mål rör bland annat energieffektivisering och
minskade växthusgasutsläpp från transporter. (Länsstyrelsen Östergötland och Region
Östergötland, 2019)



68(102)

Norrköpings kommuns översiktsplan

I översiktsplanens strategi om trafiksystem och hållbart resande framgår det att
planering och genomförande av trafikåtgärder ges en inriktning på satsning på
kollektiv - trafik, gång och cykel.

I översiktsplanen finns det utpekade förslag till pendelcykelstråk och huvudcykelstråk.

Gemensam klimatvision för Linköping och Norrköping

Under 2008 antog Norrköpings och Linköpings kommuns respektive
kommunfullmäktige en gemensam klimatvision. I dokumentet ”Linköping och
Norrköping – den klimatsmarta regionen” listas fem regionala fokusområden som
kommunerna ska arbeta utifrån för att begränsa den globala och lokala klimatpåverkan
(Norrköping kommun, 2008). Följande två fokusområden antas relevanta för detta
projekt.

 All kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska
utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida
klimatförändringar.

 Alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisystemen.

Norrköpings kommuns Vision 2035

Norrköpings kommun växer och ämnar göra det på ett hållbart sätt. 2016 Antog
Norrköping kommuns kommunfullmäktige en vision för år 2035 (Norrköping kommun,
2016). I dokumentet ”Norrköpings kommuns Vision 2035” som är ett komplement till
den gemensamma klimatvisionen för Linköping och Norrköping, redovisas en samlad
bild av kommunens ambitioner. Målbilden att år 2035 vara en av landets främsta
miljökommuner präglar kommunens utveckling, nu och i framtiden.

Miljökvalitetsmål

Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan används som
bedömningsgrund för detta avsnitt.

5.7.2 NULÄGE

Effekter av ett förändrat klimat

Utsläpp av växthusgaser bidrar till ett förändrat klimat. Detta kan orsaka flertalet
direkta och indirekta effekter, såsom varmare och fuktigare klimat, vilket kan öka
skördar men samtidigt påverka negativt i och med risken för spridning av nya
växtsjukdomar (Jordbruksverket, 2017). Ett förändrat klimat ger också upphov till fler
och längre värmeböljor, vilket bland annat bidrar till ökad dödlighet (SMHI, 2022) men
även globala effekter exempelvis påverkan på haven, såsom havsnivåhöjningar vilket
bidrar till översvämningar av land och ökad temperatur i haven vilket får direkta
effekter på det akvatiska livet då exempelvis fiskarter inte är anpassade för dessa
temperaturer. Indirekta effekter av detta är att människors samhällen hamnar under
vatten och att födokällor inte längre finns kvar. (IPCC, 2022)



69(102)

Del 1 – Klimatpåverkan från transporter

Utsläppen av växthusgaser i Östergötland, räknat i koldioxidekvivalenter (CO2e)4 , 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 växthusgasutsläppen i Norrköpings kommun var cirka 675
tusen ton, varav utsläpp från transporter stod för cirka 220 tusen ton. (SMHI, u.d.)

Mot bakgrund av de pågående klimatförändringarna och att utsläppen av
klimatpåverkan snabbt måste minska bedöms klimatet ha en hög känslighet.

Del 2 – Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt
skog som kolkälla

Planområdet utgörs till största del av barrskog. Flertalet avverkningar har utförs inom
planområdet under de senaste åren. Totalt utgörs planområdet av cirka 100 hektar
skogsmark varav cirka 33 hektar utgörs av avverkade områden med varierad ålder.

Del 3 - Elförsörjningsfrågor och klimatpåverkan från energianvändning

Elnätet i Sverige är indelat i tre systemnivåer: stamnät,
regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av svenska
kraftnät, medan regionnätet ägs till största del av tre
större aktörer, varav E.ON energidistribution äger
regionnätet i Östergötland.

Planområdet ligger inom elområde 3 och berörs
därmed av den nordsydliga flaskhals i stamnätet som
begränsar överföringen av el från vind- och
vattenkraftproduktionen i norra Sverige till
konsumtionen i Mellan- och Sydsverige. Svenska
kraftnät bedömer emellertid att stamnätet i
Östergötland har god kapacitet, men att det finns
kapacitetsbegränsningar i systemet norr om länet vilket
kan komma att påverka tillgången på elkraft i närtid i
Östergötlands län. På lokalnätsnivå upplevs
kapacitetstillgången vara acceptabel, ”normala”
anslutningar till lokalnätet är inga problem. Det finns
exempelvis utrymme att ansluta verksamhet som har
ett effektbehov om cirka 40 megawatt (MW), dock
skulle en sådan etablering följas av problem.
(Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 2019)

Planområdet gränsar i söder till verksamhetsområden
som främst utgörs av småindustrier. Nuvarande
kraftigare elinfrastruktur i närområdet utgörs av en 40
kV luftledning belägen strax norr om planområdet och
själva planområdet berörs av en 10 kV luftledning.

Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen i Östergötlands län 2019 var 534 000
ton CO2e och i Norrköpings kommun 241 619 ton CO2e.

4 Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till den aktuella
gasens förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

Elenergibrist - Detta uppstår när elen som
produceras i Sverige inte räcker till för att uppfylla
behovet av el under ett år. För närvarande har
Sverige ingen elbrist.
Effektbrist - Är en momentan brist på el vilken
uppstår om det inte är balans mellan inhemsk
produktion/import och användning under något
tillfälle. En situation med effektbrist är nationellt
omfattande, då det är den nationella balansen
mellan produktion/import och konsumtion som har
påverkats. Därmed påverkas hela landet vid en
eventuell effektbrist och den kan lösas genom att
öka produktionen eller minska konsumtionen av el
oavsett var i landet den finns så länge elnätet
klarar av att överföra elen.
Kapacitetsbrist - Kapacitetsbrist uppstår då
elnätets fysikaliska egenskaper begränsar nätets
överföringsförmåga. Elnätet är designat utifrån,
vid byggnadstillfället, givna parametrar för att
leverera önskad strömstyrka och spänning till
konsumenter. Elnätets konstruktion begränsar
vilken effekt som kan levereras och hur mycket el
som nätet kan transportera. Kapacitetsbrist
uppstår då den efterfrågade effekten överstiger
den effekt som elnätet klarar av att transportera.
Detta kan jämföras med effektbrist då det istället
är den producerade effekten som levereras till
nätet som inte räcker till för att möta
konsumtionsbehov.
Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen,
2019.
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Mot bakgrund av samhällets elberoende bedöms elnätet ha en hög känslighet. Klimatet 
bedöms likt avsnitten ovan ha en hög känslig.

5.7.3 PÅVERKAN, EFFEKTERER OCH KONSEKVENSER VID ETT NOLLALTERNATIV

Del 1 – Klimatpåverkan från transporter

Vid ett nollalternativ kommer markanvändningen inom planområdet vara likt nuläget. 
Ett begränsat antal transporter kommer att ske till och från verksamheten i 
planområdets nordöstra del inom fastigheten Borg 17:17. Konsekvenserna bedöms 
mot bakgrund av detta som oförändrade.

Del 2 – Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt 
skog som kolkälla

Vid ett nollalternativ kommer markanvändningen inom planområdet att nyttjas likt 
nuläget, vilket innebär att delar av skogen kan komma att avverkas. Hur mycket och 
när i tid går inte att bedöma. Vid tidpunkten för upprättandet av denna MKB finns det 
inga inrapporterade avverkningsanmälningar inom planområdet till Skogsstyrelsen.

Det tar cirka 8-11år innan en avverkad och återplanterad skog blir en så kallad 
nettosänka igen, vilket betyder att skogen tar upp mer koldioxid än den släpper ut. 
(Linnéuniversitet, 2021) Omfattningen är svår att bedöma, dock bedöms 
konsekvenserna vid ett nollalternativ som positiva.

Del 3 - Elförsörjningsfrågor och klimatpåverkan från energianvändning

Vid ett nollalternativ kommer markanvändningen inom planområdet vara likt nuläget 
med någon typ av verksamhet inom planområdets nordöstra del inom fastigheten Borg 
17:17. Verksamheten bedöms inte bedrivas i någon större omfattning. Konsekvenserna
bedöms därför som obetydliga.

5.7.4 PÅVERKAN, EFFEKTERER OCH KONSEKVENSER VID ETT PLANALTERNATIV

Del 1 – Transporter

Som en följd av planen kommer det ske utsläpp av växthusgaser i samband med 
lastbilstransporter till och från planområdet samt från de anställdas personbils-
transporter. I Tabell 10 nedan redovisas de samlade utsläppen från respektive 
transporttyp för referensår 2020 respektive år 20305. Transporterna antas ske från 
Klingaområdet till målpunkterna Norrköping (körsträcka 10 kilometer) och Linköping 
(körsträcka 36 kilometer). Personbilstransporterna antas ske med samma fördelning av 
drivmedelstyper som riket i övrigt för år 2020, vilket innebär en övervägande andel 
bensin- och dieselbilar (89 procent) och transporterna med dieseldrivna tunga lastbilar 
(Trafikanalys, 2021). För år 2030 utgår beräkningarna utifrån en trolig
sammansättning av fordonsflottan där andelen bensin- och dieselbilar fortfarande 
utgör en majoritet om cirka 64 procent av antalet personbilar i landet. Situationen är 
liknande för lastbilstransporterna där dieseldrivna lastbilar utgör cirka 85 procent av 
den tunga lastbilsflottan (Trafikanalys, 2021).

5 Det finns förnärvarande bara underlag för fordonsflottans sammansättning till och med år
2030.
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Tabell 10. Tabellen redovisar beräknade utsläpp av koldioxidekvivalenter WTW från transporterna till och
från planområdet under 1 års tid utifrån 2020 respektive 2030 års fordonsflotta. Beräkningarna är gjorda
med data från Trafikverkets handbok för vägtrafikens luftföroreningar (Trafikverket, 2022b) och
(Trafikanalys, 2020). Lastbil utan släp. Siffrorna är avrundande till närmaste hundratal.
År Lastbilstransporter Personbilstransporter Totalt
2020 13 100 ton CO2e 9 700 ton CO2e 22 800 ton CO2e
2030 5 200 ton CO2e 5 300 ton CO2e 10 500 CO2e

Enligt Sveriges klimatmål för transportsektorn ska utsläppen minska med minst 70
procent till 2030 jämfört med 2010. Hittills har utsläppen inom sektorn minskat med
20 procent jämfört med 2010 vilket innebär att utsläppen inom sektorn behöver
minska betydligt för att 2030-målet ska kunna nås.

Huvudsakliga faktorer som påverkar utsläppen är hur mycket transporter som sker,
bränsletyperna som används och fordonens energieffektivitet. Ökningen av
biodrivmedel och mer energieffektivare fordon har gjort att utsläppen minskat, men
samtidigt har denna minskning dämpats av en ökning av antalet transporter. (Sveriges
miljömål, u.d.b)

Antalet transporter som ett genomförande av planen ger upphov till, vilket även
påverkar mängden växthusgasutsläpp, är inte enkom en följd av aktuellt planförslag,
utan delar av transporterna skulle sannolikt ha haft en annan målpunkt i det fall
planförslaget inte skulle ha varit aktuellt.

I avsnittet om ”Trafik” ovan framgår det flertalet förslag på åtgärder för att begränsa
antalet personbilstransporter till och från planområdet, vilka även bedöms bidra
positivt till att begränsa mängden växthusgasutsläpp från de transporter som ett
genomförande av planen ger upphov till. Flera av åtgärderna kan dock inte styras av
planen och är vid detta tillfälle inte heller beslutade eller avtalade. Avsnittets
bedömningsgrunder bedöms därför till stor del motverkas.

Samtidigt gör Norrköpings geografiska läge att en logistiknod med närheten till
hamnen, godsbangården på Malmölandet och dess närhet till E4 kan bidra till
effektivare och mer klimatsmarta transporter, speciellt då planområdet kan ansluta till
logistiknoden och minska transporter med lastbil till förmån för frakt med tåg eller
båt, vilket kan minska planens negativa påverkan.

Utifrån antalet tillkommande transporter vid ett genomförande av planen bedöms
effekterna av planförslaget som måttligt negativa.

Samlad bedömning

Mot bakgrund av klimatets känslighet och att utsläppen av växthusgaser i samhället
måste minska samt att planförslaget ger upphov till måttligt negativa effekter bedöms
sammantaget de negativa konsekvenserna vid ett genomförande av planförslaget som
måttliga till stora.

Del 2 – Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt
skog som kolkälla

Klimatpåverkan från masshantering, schaktning och infrastruktur samt avverkning och
förlust av skog som kolkälla har beräknats i Trafikverkets modell ”Klimatkalkyl”
(Trafikverket, 2022b) och redovisas i Tabell 11 nedan. Av dessa aspekter står
utsläppen vid skogsavverkning och förlust av skog som kolkälla för den största
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klimatpåverkan. Skogsavverkningens klimatpåverkan är beräknad under
förutsättningarna att 10 500 skogskubikmeter avverkas. Permanent avverkad skog
inom infrastrukturområde räknas som en nettoemission av koldioxid på grund av att
en kolsänka avlägsnas och inte kommer att återskapas. Andel permanent avverkad
skog av totalt avverkad är satt till 50 procent som default i modellen och användes vi
beräkningarna. Även dieselförbrukning av skogsmaskiner inkluderas, dock inte
transporterna av virke ut från planområdet.

Markarbeten inom planområdet strävar efter massbalans, vilket betyder att så mycket
som möjligt att uppkomna jord- och bergmassor används inom planområdet för att
minimera antalet transporter. Beräkningarna för masshantering är gjorda under
antagande om att 80 procent av schaktmassorna kan användas och att 20 procent
måste köras bort på grund av dålig kvalitet. Sträckan som lastbilarna kör är satt till 30
kilometer.

Tabell 11. Tabellen redovisar utsläpp av växthusgaser i samband med markberedning inom planområdet.
Åtgärd  CO2-e [ton]
Masshantering och schaktning (väg,
diken, dagvattendamm i norr)

627

Infrastruktur väg (asfalt) 448
Skogsavverkning (ink. förlust av kolkälla) 3820
Summa 4 895

Utifrån mängden växthusgasutsläpp av som åtgärderna ger upphov till bedöms
effekterna av planförslaget som små negativa.

Samlad bedömning

Mot bakgrund av klimatets känslighet och att utsläppen av växthusgaser i samhället
måste minska samt att planförslaget ger upphov till små negativa effekter bedöms
sammantaget de negativa konsekvenserna vid ett genomförande av planförslaget som
små.

Del 3 - Klimatpåverkan från energianvändning och elförsörjningsfrågor

Planförslaget möjliggör för etablering av ytkrävande verksamhetsetableringar, vilket
skulle kunna innebära verksamheter med hög energiförbrukning. Det framgår inte av
planförslaget hur stort effektbehov som behövs, men ett effektbehov om cirka 20-50
MW motsvarande snittförbrukningen i en batterifabrik eller datacenter skulle vara
möjliga verksamheter som etableras inom planområdet och MKB:n utgår från detta
effektbehov i bedömningen. Vid behov av pumpning av dagvatten inom planområdet
kommer även dessa pumpar att förbruka elenergi.

Vid en större verksamhetsetablering med stort energibehov bedömer nätägaren att
elinfrastrukturen behöver förstärkas i direkt anslutning till planområdet och tillhörande
matande ledningar erfordras för få fram denna effekt. Storlek och placering av detta
område kommer att utredas under den fortsatta planprocessen. En bedömning av
planens konsekvenser avseende energiförsörjning går mot bakgrund av detta inte att
göra i detta skede. Elnätsägaren kommer dock högst troligtvis inte tillåta större
anslutningar än vad elnätet klarar av att belastas med vilket begränsar vilka typer av
verksamheter som kan etablera sig inom planområdet.
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Det planeras inte för någon utbyggnad av fjärrvärme eller fjärrkyla till planområdet
vilket innebär att tillkommande verksamheter behöver ordna med egna kyl- och
uppvärmningslösningar. Beroende på typ av verksamhet kan uppvärmningen ske på
olika sätt. Några vanliga lösningar är att tillvarata spillvärme från exempelvis ugnar
eller förbränning av brännbara restgaser (Energimyndigheten, 2008) att elda
biobränslen, eller nyttja energi från värmepumpar. Utsläpp av luftföroreningar och
växthusgaser från dessa uppvärmningssystem varierar beroende på typ av process och
val av bränsle.

I det fall biobränslen nyttjas som bränsle för uppvärmning orsakas utsläpp av biogen
koldioxid. Vid förbränning av fossila bränslen såsom olja och kol, uppstår utsläpp av
fossil koldioxid. I Sverige är merparten av den biomassa som förbränns restprodukter
från skogsbruket och skogsindustrin. Kolet i restprodukter från skogsbruket skulle ha
återgått till atmosfären under 10–20 år om de hade lämnats kvar och brutits ner i
skogen i stället för att användas som bränsle. Koldioxiden som släpps ut vid
förbränning av grenar och toppar bidrar därför inte till klimatpåverkan sett ur detta
tidsperspektiv. Används i stället biobränslen producerade från jordbruksgrödor är
omloppstiden ännu kortare och används stammar till bränslet blir omloppstiden istället
längre. (Naturvårdsverket, u.d.b)

Beroende på typ av verksamhet varierar även behovet av kylning och vilken teknik som
är lämplig. För exempelvis datacenter är luftkylning en vanlig metod medan det för
tillverkningsprocesser kan krävas andra typer av processkyla. Värmepumpar kan även
ha den funktionen att de kan kyla luft.

Vid nyttjande av elenergi, både för kyla och värme, uppstår det en klimatpåverkan vid
energiproduktionen. Detta avgörs beroende på energislag och bränslets ursprung.

För att beräkna elenergianvändningens klimatpåverkan kan olika energimixer
användas, där de vanligaste är nordisk elmix, svensk elmix och så kallad residualmix.
Den svenska elmixen består av produktion från olika produktionsslag där majoriteten
av elproduktionen sker i vattenkraftverk och kärnkraftverk därefter följt av vindkraft
och konventionell värmekraft (Energimyndigheten, 2021a) medan den nordiska
elmixen utgörs av en större andel fossilt ursprung. Residualmixen är det miljövärde
som är kvar när man räknat bort den el som sålts med garanterat ursprung.
Residualmixen avser volym för Norden för varje kalenderår och utgörs av attribut från
all kraftproduktion med avdrag för exporterade ursprungsgarantier
(Energimarknadsinspektionen, 2022).

Utifrån ett uppskattat effektbehov om 20-50 MW kommer klimatpåverkan att se olika
ut för de tre alternativen, resultaten redovisas i Tabell 12 nedan. Vid jämförelse mot
växthusgasutsläppen i nuläget i Norrköpings kommun (det finns inget motsvarande
effektbehov vid ett nollalternativ) skulle en etablering av en verksamhet med ett
effektbehov om 50 MW motsvara cirka 2 procent av Norrköpings kommuns totala
växthusgasutsläpp (svensk elmix). Om i stället nordisk elmix används som
referensvärde motsvarar växthusgasutsläppen istället cirka 6 procent och
residualmixen cirka 23 procent
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Nordisk elmix,
ton CO2e/ år.

Residualmix,
ton CO2/ år

Tabell 12. Tabellen redovisar utsläpp av växthusgaser redovisat som ton koldioxidekvivalenter och ton 
koldioxid per år. Data för utsläppsvärden är hämtade från: (Energimarknadsinspektionen, 2022), 
(Energimyndigheten, 2021a), (SMED, 2021).
Effekt Svensk elmix, ton

CO2e/ år
50 MW 11 388 40 822 159 988
20 MW 4 555 16 329 63 995

Utbyggnation av infrastruktur inom energi, el, värme och kyla till och inom
planområdet bidrar även detta till indirekta effekter såsom växthusgasutsläpp och
ianspråktagande av naturresurser. Både vid produktion av ledningarna, stolpar och
pumpar etcetera samt vid själva utbyggnaden av infrastrukturen på plats såsom
utsläpp från arbetsfordon, fällning av träd och olika typer av markarbeten.

Sammantaget bedöms påverkan vid ett genomförande av planförslaget ge upphov till
måttligt negativa effekter avseende växthusgasutsläpp. Om det inom planområdet i
stället skulle etableras sig verksamheter med lägre energibehov minskar planförslagets
negativa konsekvenser utifrån ett klimatperspektiv.

Samlad bedömning

Situationen för jordens klimat är kritiskt, varför klimaten bedöms ha en hög känslighet
för negativ påverkan. Ett genomförande av planen kan ge upphov till olika höga
växthusgasutsläpp beroende på hur hög energiförbrukning som verksamheterna som
etableras sig inom planområdet har. Effekterna bedöms sammantaget riskera bli
måttligt negativa. Mot bakgrund av detta bedöms ett genomförande av planen riskera
att ge upphov till måttliga till stora negativa konsekvenser.

Konsekvenserna avseende elförsörjningsfrågor går i detta skede inte att bedöma.

5.7.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Ett genomförande av planen bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen av miljömålet
Begränsad klimatpåverkan i och med ökade utsläpp, både från transporter och från
ökad energianvändning. Ianspråktagande av skog innebär förlust av en kolsänka.

Samtidigt gör Norrköpings geografiska läge att en logistiknod med närheten till
hamnen, godsbangården på Malmölandet och dess närhet till E4 kan bidra till
effektivare och mer klimatsmarta transporter, speciellt då planområdet kan ansluta till
logistiknoden och minska transporter med lastbil till förmån för frakt med tåg eller
båt, vilket kan minska påverkan på miljökvalitetsmålets negativa inverkan.

5.7.6 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Som en del av regionens och kommunens kommande planering bör frågor kopplade
till energiförsörjning utgöra en viktig aspekt. En tät dialog med elnätsägare och
energiproducenter i regionen bör ske för att kunna planera för kommande
energikrävande verksamheter, men även för samhällsutvecklingen inom energiområdet
i stort.

Uppföljning av utsläpp av växthusgaser och energianvändning följs upp inom
kommunens och regionens ordinarie miljömålsarbete.
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5.8 RISKER

5.8.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Farligt gods

Trafikföreskrifter

I Norrköpings kommun (länsstyrelsens beslut, Dnr 258-8730-16) gäller det generellt
förbud mot transport av farligt gods inom kommunen, dock inte för ett antal listade
vägar enligt beslutet (bland annat E4) eller för transport där på- eller avlastning hos
godsavlämnare eller godsmottagare sker kortast möjliga och lämpliga väg från någon
av de listade godkända vägarna.

Riktlinjer farligt gods

Gällande riktlinjer eller rekommendationer avseende farligt gods så 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). Enligt riktlinjerna bör risker kopplade till farligt
gods utredas vid framtagande av detaljplan då avståndet understiger 150 meter från
farligt gods-led. Riktlinjerna är gällande för primära och sekundära farligt gods-leder
och gäller påverkan på detaljplan.

Miljöfarliga verksamheter

Norrköpings kommuns översiktsplan

I samband med att staden växer ska omlokalisering av befintliga miljöfarliga
verksamheter eftersträvas. Den nya lokaliseringen ska utgöra en plats där
omgivningspåverkan och dess konsekvenser påverkar så få människor som möjligt.
Detta gäller även vid etablering av nya miljöfarliga verksamheter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Samhällsplanering och
riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering

MSB beskriver i sin skrift ”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till
storskalig kemikaliehantering” (MSB, 2017) riskhanteringsavstånd kring en storskalig
anläggning där kemikalier lagras eller hanteras och där konsekvenserna vid en olycka
kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada utanför verksamhetsområdet.
Riskhanteringsavståndet räknas från fastighetsgräns för den storskaliga
kemikaliehanteringen.

Inom ett minsta avstånd om 100 meter från fastighetsgräns bör det enligt
myndigheten inte etableras någon annan verksamhet eller bebyggelse där människor
vistas under längre tid.

I skriften redovisas även schabloniserade riskhanteringsavstånd utifrån olika
ämneskategorier där ämnenas fysikaliska eller kemiska egenskaper är sådana att de
skulle kunna påverka människor utanför ett verksamhetsområde i händelse av en
olycka och därför bör beaktas i den fysiska planeringen. Dessa avstånd är främst ett
underlag i den övergripande fysiska planeringen och inte tänkta för användning i
enskilda ärenden, se Tabell 13 nedan. Dessa avstånd är beräknade utifrån ett ” värsta
scenario” scenario. Med större hänsyn till omgivningens utformning, åtgärder,
verksamhetsspecifika förutsättningar kan dessa avstånd kortas ner.
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Tabell 13. Tabell med schabloniserade riskhanteringsavstånd. Beräknade konsekvensavstånd för
döda/skadade vid respektive sluthändelse har avrundats till närmast högre av följande schabloniserade
avstånd: 100 meter, 250 meter, 500 meter, 750 meter, 1 000 meter, 1 250 meter, 1 500 meter, 1 750
meter, 2 000 meter, 2 500 meter, 5 000 meter. I tabellen redovisas en sammanvägning av sluthändelser
per ämne. När ett intervall anges bygger det på konsekvens för döda/skadade. Källa: (MSB, 2017).
Kategori Bygger på

ämne
Mängd 1 Mängd 2 Mängd 3

Explosiva
varor

TNT (Från LBE) 1 ton > 500 m 16 ton > 1
250 m

50 ton > 1
750 m

Brandfarliga
gaser

Gasol (VCE-
tryck,
värmestrålning)

5 ton 100–250
m

25 ton 250–
500 m

50 ton 250–
750 m

Giftiga gaser Klor (toxisk
exponering)

10 ton > 5km 25 ton > 5km 50 ton > 5km

Brandfarliga
vätskor

Bensin (VCE-
tryck,
värmestrålning))

20 ton 100–
500m

7 500 ton
500–2 000 m

20 000 ton
750–2 500 m

Oxiderande
ämnen

Väteperoxid
(Explosions-
tryck,
värmestrålning)

25 ton 100–
500 m

60 ton 100–
750 m

350 ton 250–1
000 m

Giftiga ämnen TDI* (gasmoln) 5 ton >100 m 10 ton >100
m

25 ton >100
m

Frätande
ämnen

Flourvätesyra** 5 ton >1 000
m

10 ton >1 000
m

25 ton >1 000
m

*/** Riskhanteringsavstånd vid långsamma händelseförlopp och långa
konsekvensavstånd.

Miljökvalitetsmål

Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö används som bedömningsgrund
för detta avsnitt. Varje miljömål har preciseringar vilka förtydligar målet och används i
det löpande uppföljningsarbetet av målet. Av miljömålets totalt 10 preciseringar
bedöms planförslaget främst beröra två preciseringar; ”Infrastruktur” och ” Hälsa och
säkerhet”.

Av preciseringen ”Infrastruktur” framgår det att infrastruktur för transporter ska vara
integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och
utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov samtidigt som hänsyn
är tagen till hälsa och säkerhet.

Av preciseringen ” Hälsa och säkerhet” ska människor bland annat inte utsätts
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

5.8.2 NULÄGE

Planområdet utgörs i nuläget av skogsmark. Närliggande bostadshus, verksamheter
och övriga känsliga objekt listas nedan och i Figur 33):

 Bostäder vid golfbanan vid planområdets nordvästra del (Golfslingan).
 Bostäder vid planområdets mellersta del mot väster/sydväst (Albrektorp m.fl.).
 Bostäder vid planområdets mellersta del mot öster (Lugnet och Lilla

Åkermossen).
 Bostad söder om planområdet (Hägn).
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 Norrköping Söderköping golfklubbs klubblokal, Driving Range och padelbanor
väster om planområdet.

 Klinga verksamhetsområden (ink. Klinga etapp 4) nordväst om planområdet.
 Glans vattenskyddsområde norr om planområdet.
 Natura 2000-området tillika naturreservatet Borgs ekhagar nordväst om

planområdet.

Närmaste utpekad rekommenderad väg för farligt gods är E4, cirka 1,5 kilometer
nordväst om planområdet.

Närmaste bostadshus till Linköpingsvägen ligger på ett avstånd om cirka 150 meter
(Klinga by). Avståndet mellan vägkant och övriga byggnader (lager och industri/kontor)
längs Linköpingsvägen och Huvudvägen genom Klinga verksamhetsområde varierar
mellan cirka 10-30 meter. I angränsande planområde för Klinga etapp 4 tillåts
bebyggelse cirka 4 meter från Huvudvägen.

Det finns inga utpekade miljöfarliga verksamheter i närområdet, men det kan inte
uteslutas att det kan ske enstaka transporter av farligt gods till någon verksamhet
inom Klinga verksamhetsområde.

Närområdet till transportvägarna in till planområdet är av mindre känsligt slag och
personer vistas i huvudsak här under dagtid. Det rör sig om verksamheter som lager,
industri och kontor. Bostäder förekommer på långa avstånd, cirka 150 meter från väg.
Närområdet till själva planområdet bedöms ha en måttlig känslighet mot bakgrund av
närliggande bostadsbebyggelse, dock inte tätbebyggelse, skolor eller
vårdanläggningar.

Figur 33. Figuren visar närliggande bostadshus, verksamheter och övriga känsliga objekt till planområdet
(svart heldragen linje). Linköpingsvägen markerad med gul streckad linje. Huvudvägen markerad med
heldragen blå linje. Planområdesgränsen är schematiskt redovisad. Källa: Norrköpings kommun.
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5.8.3 PÅVERKAN EFFEKTER OCH KONSEKVENS VID ETT NOLLALTERNATIV

Vid ett nollalternativ kommer markanvändning inom planområdet att vara likt nuläget. 
Det planeras inte för etableringar av några större miljöfarliga verksamheter inom 
angränsade detaljplaneområde Klinga etapp 4. Likt nuläget kan det inte uteslutas att 
det sker transporter av farligt gods till verksamheter inom Klinga verksamhetsområde.

Konsekvenserna bedöms mot bakgrund av detta som oförändrade.

5.8.4 PÅVERKAN, EFFEKTER OCH KONSEKVENS VID ETT PLANALTERNATIV

Transport av farligt gods

Mot bakgrund av det långa avståndet till närmaste rekommenderade transportled för 
farligt gods (E4, cirka 1,5 km bort) bedöms det inte föreligga några risker för 
planområdet med avseende på transporterna som sker på E4.

Vid ett genomförande av planen antas minst en miljöfarlig verksamhet inom 
planområdet ge upphov till transporter med farligt gods. Transporterna av farligt gods 
kommer att variera (mängd och typ av transport) beroende på vilken eller vilka typer av 
verksamheter som etablerar sig inom området. I jämförelse med nollalternativet 
kommer det ske en ökning av antalet transporter med farligt gods mellan 
rekommenderad transportled för farligt gods (E4) och planområdet.

Farligt gods-transporterna antas köra via Skärblackavägen -> Linköpingsvägen -> 
Huvudvägen genom Klinga verksamhetsområde. Detta uppfyller de lokala 
trafikföreskrifterna om krav på kortaste och lämpligaste väg för transport av farligt 
gods till godsavlämnare eller godsmottagare från utpekad transportled för farligt gods.
Då vägarna ej är utpekade transportleder för farligt gods kan samtlig trafik med farligt 
gods på dessa vägar antas vara förknippade med transporter till och från planområdet. 
Detta ger ett begränsat flöde av farligt gods då ÅDT för tung trafik till planområdet för 
prognosår 2040 uppskattas till 280 stycken (Tyréns, 2022c), varav farligt gods-
transporter antas utgöra en mindre andel av dessa transporter. Nationellt snitt för 
andel transporter med farligt gods på väg är cirka 2 procent6 av lastbilstransporterna, 
varav andelen farligt gods-transporter till och från planområdet kan utgöra både en 
större eller en mindre procentsats än detta. Avstånd till befintlig bebyggelse kommer 
vara samma som i nollalternativet (150 meter till närmsta bostad och 4-30 meter till 
lager, industri/kontor).

Jämfört med nollalternativet bedöms sannolikheten för olycka med avseende på farligt 
gods-transporter att öka längs tillfartsvägarna. Det långa avståndet till känslig 
bebyggelse längs vägarna och den begränsade ökningen av farligt gods som 
planförslaget innebär gör dock att den ökade risken för farligt gods-olycka bedöms 
som acceptabel.

Förutom akuta olycksrisker kan en olycka med farlig gods även leda till ett utsläpp av 
miljöfarliga ämnen. Möjlighet till hantering av ett utsläpp beror på många olika 
faktorer exempelvis utformning av vägar och deras närhet till olika objekt samt var 
eventuell olycka sker.

Vid en jämförelse mot nollalternativet bedöms ett genomförande av planen ge 
förutsättningar för ett ökat antal farligt gods-transporter i Klingaområdet vilket

6 Utifrån data från Trafikanalys, 2020b
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bedöms ge upphov till en viss ökad sannolikhet för utsläpp av miljöfarliga ämnen från
en farligt gods-olycka.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett genomförande av planen som
acceptabla.

Miljöfarliga verksamheter

Vid ett genomförande av planen kan en eller flera verksamheter som omfattas av lag
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenserna av allvarliga
kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen, kunna etablera sig inom planområdet.
Det rör sig om verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa
kemikalier som är klassificerade som farliga, vilket kan röra sig om bland annat
frätande eller brandfarliga ämnen. Det går inte i detta skede att tydligt och säkert
bedöma riskerna för en tillkommande verksamhet eftersom riskerna är så pass
specifika för respektive verksamhet. Det är heller inte ännu klarlagt vilken eller vilka
verksamheter som kommer etablera sig inom planområdet.

Det är upp till den aktuella verksamheten som omfattas av denna lagstiftning (SFS
1999:381) att följa reglerna i Sevesolagen och söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet
enligt MB. I den ansökan, och som är en del av Sevesolagen, ska det upprättas
specifika riskutredningar och handlingsprogram för att kunna bevisa att en lokalisering
av verksamheten inom aktuellt planområde är lämplig.

Planområdet ligger inte invid tätbebyggelse, dock finns enstaka närliggande bostäder
och andra målpunkter i närheten av planområdet. Avståndet mellan dessa och
utpekade egenskapsområde för industri ”J” listas nedan och i Figur 34 nedan:

 Bostäder vid golfbanan vid planområdets nordvästra del, cirka 320 meter
 Albrektstorp vid planområdets mellersta del mot öster cirka 120 meter
 Lugnet och Lilla Åkermossen vid planområdets mellersta del mot väster cirka

350 meter respektive cirka 460 meter
 Hägn söder om planområdet, cirka 580 meter
 Stenkullen och Solgläntan sydväst om planområdet, cirka 300 meter respektive

360 meter
 Norrköping Söderköping golfklubb klubblokal, Driving Range och padelbanor

cirka 330 meter respektive cirka 230 meter och 220 meter
 Glans vattenskyddsområde cirka 170 meter.
 Borgs ekhagar 1 700 meter (nordost om planområdet, utanför bild).
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Figur 34. Figuren visar avståndsmarkeringar och närliggande bostäder och målpunkter i närheten av
planområdet. Första lila streck, sett från planområdet, visar ett avstånd om 50 meter från
egenskapsområde. Andra strecket visar ett avstånd om 100 meter, tredje strecket visar ett avstånd om
250 meter och det fjärde strecket visar ett avstånd om 500 meter. Källa: Norrköpings kommun.

Aktuella avstånd till bebyggelse uppfyller rekommendationer från MSB om ett
bebyggelsefritt avstånd om 100 meter (MSB, 2017). Dock är flera bostäder inom
schabloniserade riskhanteringsavstånd för många av MSB:s listade ämnen redovisade
ovan.

Den förhärskande vindriktningen i Norrköpings kommun är västlig eller sydvästlig
under året som helhet, vilket innebär att brandrök eller andra gasformiga utsläpp
skulle färdas i riktning bort från bostäder och målpunkter i söder och väster men i
stället färdas mot bostäder vid exempelvis Lugnet och Lilla Åkermossen.

Utformning av kommande verksamhet eller verksamheter, omfattning av eventuella
utsläpp samt övriga lokala förutsättningar och meteorologiska förhållanden såsom
exempelvis höjdskillnader och vegetation kan motverka spridningsförloppet av
spridning av brandrök eller gas. Den låga persontätheten i närheten av planområdet är
att betrakta som fördelaktig för en förmildrande samhällsrisk.

Risken för en brandspridning från planområdet till närliggande skyddsobjekt bedöms
som liten mot bakgrund av det långa avståndet. För att reducera risken för
brandspridning till närliggande natur bör hänsyn till detta tas vid utformning av
verksamheter på planområdet. Exempelvis kan skyddsavstånd och hårdgjorda ytor
användas för att reducera sannolikheten att en eventuell brand sprids vidare till
närliggande natur. Riskreducerande åtgärder som minimerar risk för utsläpp och brand
bör beaktas vid etablering av verksamheter.

Vid bekämpning av en brand på planområdet kan omfattande mängder släckvatten
uppstå som en följd av olyckan. För att undvika spridning av släckvattnet ut i naturen



81(102)

bör en släckvattenutredning genomföras i samband med etablering av verksamheter
där åtgärder för omhändertagande av släckvattnet tas fram för verksamheterna.

Det är i detta skede inte möjligt att närmare utreda riskerna för omgivningen utifrån
olyckor inom planområdet eftersom det saknas specifika uppgifter om vilka farliga
kemikalier som kommer att hanteras, både avseende ämnen och mängder, inom
kommande verksamheter. En mer detaljerad riskbedömning utifrån nuvarande
kunskapsunderlag skulle ge upphov till allt för många osäkerheter. De uppgifter som
redovisas i detta kapitel är därför att se som schematiska jämförelsevärden.

Det kan komma att krävas riskreducerande åtgärder i samband med etablering av
verksamheter inom planområdet. Placeringen långt från känslig bebyggelse samt
samlokalisering av industrier är aspekter som visar på god riskhänsyn i planen och
riskreducerande åtgärder (dock inte styrda av planbestämmelser) har god potential att
reducera skyddsavstånd mellan framtida verksamhetsområden och närliggande
skyddsobjekt. Bedömningen är dock förknippad med stora osäkerheter då specifik
verksamhet inte är fastställd. Beroende på råvaror, tillverkning eller produkter som
hanteras ser olycksriskerna och deras konsekvenser mycket olika ut.

Samlad bedömning

Sammantaget bedöms konsekvenserna vid ett genomförande av planen som
acceptabla.

5.8.5 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSMÅL

Planförslaget bedöms inte påverka uppfyllandet av miljömålet God bebyggd miljö
negativt. Planförslaget kommer troligtvis bidra med ett ökat antal transporter av farligt
gods till och från Klingaområdet och att verksamheter som hanterar farliga kemikalier
etableras inom planområdet. Verksamheter som etablerar sig inom planområdet måste
dock bevisa att deras verksamhet är lämplig att bedriva på platsen med hänsyn till
närliggande bostäder och målpunkter hälsa och säkerhet.

5.8.6 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER, UPPFÖLJNING OCH FORTSATT ARBETE

Vid etablering av industri eller annan verksamhet ska erforderliga skyddsåtgärder
vidtas inom anläggningen. Om framtida etablering innefattar särskilt riskfylld
verksamhet med omfattande hantering av farliga kemiska produkter behöver
avstånden till närliggande objekt utredas specifikt. Om sådan verksamhet ska etableras
ska en särskild riskutredning tas fram för att säkerställa skyddsåtgärder och ett
tillräckligt avstånd till närliggande bostäder och andra målpunkter i närheten av
planområdet. Visar riskutredningen oacceptabla risker för närliggande bostäder och
målpunkter bör en sådan verksamhet inte etableras inom planområdet.

För att reducera risken för brandspridning till närliggande natur bör hänsyn till detta
tas vid utformning av verksamheter inom planområdet. Exempelvis kan skyddsavstånd
och hårdgjorda ytor användas för att reducera sannolikheten att en eventuell brand
sprids vidare till närliggande natur.

Släckvattenutredningar bör tas fram för miljöfarliga verksamheter som etablerar sig
inom planområdet.

För att reducera riskerna med farligt gods-transporter inom planområdet och visa på
god riskhänsyn bör generellt hög trafiksäkerhet eftersträvas genom låga hastigheter
och god sikt.
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6 KUMULATIVA EFFEKTER
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kapitlet MB. Kumulativa effekter kan
beskrivas som effekter från flera källor som samverkar på olika sätt och bidrar till en
gemensam 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 effekterna 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 35. 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, u.d.c)

Figur 35. 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.

Omgivningspåverkan - artificiellt ljus
Vid all exploatering av områden som tidigare inte har varit belysta eller endast i liten
grad varit belysta ökar mängden artificiellt ljus. Framtida bebyggelseplaner föreslagna i
översiktsplanen (2017) (se Figur 5 ovan) kommer bidra till ytterligare spridning av
artificiellt ljus och därmed ge negativa kumulativa effekter på både människor, växter
och djur.

Naturmiljö, rekreation och jordbruksmark

Stora delar av planområdet kommer att omvandlas från skog till verksamhetsområde. I
Norrköpings kommun har andelen skogsbruksmark varierat under årens lopp, men har
mellan åren 2010 och 2015 minskat (SCB, u.d.). Framtida bebyggelseplaner föreslagna
i översiktsplanen (2017) (se Figur 5 ovan) kommer bidra till ytterligare ianspråktagande
av skogsmark. Exempel på sådana projekt är två närbelägna områden till aktuellt
planförslag, utvecklingsområden vid Sandviken, Malmölandet och Ringstamo samt
olika väg-och järnvägsåtgärder. Detta får både direkta och indirekta kumulativa
effekter på både ekologi, klimat, och vatten.

Aktuell detaljplan tillsammans med den antagna detaljplanen för Klinga etapp 4 (norr
om aktuellt planområde) och två områden utpekade i översiktsplanen i anslutningen
till planområdets södra del utgör (se Figur 14 ovan) barriäreffekt för både människor
och djur i Klingaområdet, vilket ger upphov till negativa kumulativa effekter. Genom
att planera för korridorer/ gröna passager kan de negativa effekterna minska.
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Den planerade dagvattendammen norr om planområdet tillsammans med närliggande
dammar och våtmarker har förutsättningar att ge positiva kumulativa effekter för de
växter och djur som är beroende av dessa typer av miljöer.

Andelen jordbruksmark (åkermark och betesmark sammantaget) har minskat med
cirka 20 procent (10 000 hektar) från början av 50-talet till och med år 2015. (SCB,
u.d.) Nyligen antagna detaljplaner som har tagits större andel jordbruksmark i anspråk
är exempelvis Klinga etapp 4 där cirka 60 hektar produktiv jordbruksmark kommer att
tas i anspråk. I Översiktsplanen för staden (2017) har flera verksamhets- och
bostadsområden förlagts på jordbruksmark, exempelvis Bråvalla, Malmölandet,
Brånnestad och Åby/Jursla (se Figur 5 ovan) där ytterligare hundratals hektar
jordbruksmark tas i anspråk. Sammantaget kan andelen brukningsvärd mark minska i
en omfattning som gör att möjligheterna att säkra en framtida lokal matproduktion
nära staden riskeras.

Förlusten av bördig jordbruksmark bör också ses i perspektivet att Sverige idag har en
låg självförsörjning av livsmedel, cirka 50 procent, och att coronapandemin och det
försämrade säkerhetsläget har visat på behovet av en stärkt livsmedelsförsörjning. Att
permanent ta jordbruksmarken ur produktion motverkar möjligheten till en stärkt
självförsörjning av livsmedel samtidigt som mängden jordbruksmark behöver öka för
att möta behoven av livsmedel under de närmaste decennierna (Jordbruksverket,
2013).

Ett ianspråktagande av jordbruksmark får även upphov till flera indirekta kumulativa
effekter på bland annat ekologi och kulturmiljö och jordbruksverksamheter. Ekologiska
effekter uppstår då habitat för arter knutna till jordbrukslandskapet minskar eller
fragmenteras. Jordbruksmarken har en viktig betydelse för förståelsen av platsens
historia och läsbarheten i landskapet, vilket är sammankopplad med kulturmiljövärden
i området. Dessa kan försvagas i och med byggnation på jordbruksmark.

Ianspråktagandet av jordbruksmark kan även påverka jordbruksföretagare negativt
jobbtillfällen då det kan det bli olönsamt för brukaren att bedriva fortsatt jordbruk på
andra områden i närheten, vilket kan ge konsekvenser för brukaren genom
nerläggning men också att åker- och betesmark läggs i träda och blir obrukade.

7 PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER UNDER BYGGTIDEN
Planområdet kommer att byggas ut i flera etapper och utbyggnaden kommer att ske
under en längre period. Utbyggnadsetapperna samordnas med utbyggnaden av den
allmänna infrastrukturen.

Själva byggskedet för planens genomförande kan innebära påverkan på luft, buller,
landskap och vatten vilka i sin tur kan få indirekta effekter på omgivande miljö såsom
påverkan på djur och växtlivet närmast planområdet samt risker förknippade med
anläggningsarbeten.

Under byggskedet kan påverkan ske på närbelägna recipienter samt genom utsläpp
från till exempel intensiv trafik och schaktarbeten. Genom att redan i inledningsskedet
ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten
dämpas eller helt utebli. Grävarbeten och transporter kan även orsaka bland annat
grumling av dagvattnet. För att förhindra att förorenat dagvatten når recipienten under
byggskedet bör fördröjningsdammar och diken anläggas tidigt i byggprocessen. Andra
exempel på åtgärder som kan vidtas beroende på förväntat föroreningsinnehåll är
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slam- och oljeavskiljning i till exempel containersystem av dag- och dräneringsvatten
från arbetsområden.

Under byggskedet finns även risk för utsläpp av främst oljeprodukter från
entreprenadmaskiner. Spill kan hanteras genom att adsorptionsmedel finns
tillgängligt, vilket bör vara ett krav på arbetsplatsen.

Bullerstörningar och vibrationer kan också uppstå under byggskedet, vilket kan ge
påverkan på näraliggande bostäder. Det är främst byggtrafik till och från området och
buller från anläggningsmaskiner som ger ökade ljudnivåer.

Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15.
Bullervärdena för ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll
respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler finns även ett värde
för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast), LAFmax, nattetid klockan 22–07. De allmänna
råden innehåller även rekommendationer om när högre riktvärden bör kunna tillåtas
vid olika typer av verksamheter. Huruvida riktvärden kan klaras under hela byggtiden
går inte att säga i dagsläget eftersom det inte är klart hur arbetena kommer att
utföras. Detta utreds av utförande entreprenaden.

Omfattande byggtrafik och markarbeten under flera månader, kan sammantaget vara
en påfrestning på närboendes hälsa på grund av påverkan från ökat buller, försämrad
framkomlighet på vägar, damning och risk för förorening till mark och vatten med
mera. Ett sätt för kommunen att minska denna påverkan är att ställa miljökrav på dem
som ska upphandla entreprenörer avseende bland annat arbetsmaskiner,
fordonsbränsle, bevattning av vägar och restriktioner för buller för att minska
miljöpåverkan.

7.1.1 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Inför exploatering av planområdet bör specifika risker med respektive aktivitet
identifieras och bedömas. Utifrån denna riskbedömning tas ett kontrollprogram fram
för att på ett systematiskt sätt hantera de identifierade riskerna. Kontrollprogrammet
bör systematiskt uppdateras för att identifiera nya risker och revidera tidigare
riskbedömningar.
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8 SAMLAD BEDÖMNING, UPPFÖLJNING OCH
MÅLUPPFYLLELSE

8.1 SAMLAD BEDÖMNING AV DETALJPLANEN OCH NOLLALTERNATIVET

I Tabell 14 redovisas en samlad bedömning av bedömda konsekvenser vid
genomförandet av planen och för nollalternativet. Förutsättningen för bedömningarna
av planen är att alla åtgärder inarbetade i planen vidtas, dock inte att föreslagna
åtgärder vidtas. Vidtagande av föreslagna åtgärder skapar mer positiv konsekvens för
planen.

Positiv konsekvens
Möjlig positiv konsekvens
Obetydliga/ oförändrade/ ingen
konsekvens
Risk för negativ konsekvens
Liten konsekvens
Liten till måttlig konsekvens
Måttlig konsekvens
Måttlig till stor konsekvens
Stor konsekvens

Tabell 14. Tabellen redovisar den en samlad konsekvensbedömning för planen och nollalternativet för
samtliga miljöaspekter.

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ
Naturmiljö,
rekreation och
jordbruksmark

Naturmiljö – Måttlig negativ
konsekvens

Inom planområdet finns det ett
antal intressanta
naturvärdesobjekt i övrigt är
naturvärdena låga. Planområdet är
dock stort vilket gör att
planområdets sammantaget
bedöms ha ett måttligt värde.
Vid ett genomförande av planen
kommer majoriteten av de
utpekade naturvärdesobjekten att
undantas exploatering. Områden
som omvandlas från skogsmark
till verksamhetsytor är dock stor
vilket sammantaget gör att
effekterna blir måttligt negativa.
Sammantaget bedöms
planförslaget ge upphov till
måttliga negativa konsekvenser.

Naturmiljö – Möjlig positiv
konsekvens med risk för negativ
konsekvens

Grönstrukturen bevars likt nuläget,
vilket kan ge liten positiv konsekvens
med risk för negativa konsekvenser i
det fall skogsbruk bedrivs i områden
med utpekade naturvärden.
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Rekreation – Måttlig till stor
konsekvens

Planområdet nyttjas för olika typer
av rekreation såsom löpning
cykling och ridning. Planområdets
rekreativa värden bedöms vara
stora för närboende medan det ur
ett kommunperspektiv bedöms
vara litet.

Konsekvenserna av planförslaget
på kommunnivå bedöms
sammantaget bli små negativa
mot bakgrund av områdets låga
värde och de begränsade negativa
effekterna. Konsekvenserna för
närboende bedöms i stället bli
måttligt- till stora negativa mot
bakgrund av områdets höga värde
för närrekreation.

Oförändrade till möjlig positiva
konsekvens

Ny cykelväg till Klingaområdet
tillsammans med nya bostäder i
anslutning till planområdet ger
förutsättningar för fler människor att
nyttja planområdet för rekreation

Konsekvenserna ur ett
rekreationsperspektiv bedöms som
oförändrade till möjlig positiv.

Jordbruksmark – Måttlig till stor
konsekvens

Som en följd av planen kommer
jordbruksmark behöva tas i
anspråk för iordningställande av
en dagvattendam. Mot bakgrund
av jordbruksmarkens bedömt
höga värde och de måttliga
negativa effekterna som detta ger
upphov till gör detta sammantaget
att ett genomförande av planen
ger upphov till måttligt-stora
negativa konsekvenser.

Små negativa konsekvenser

Delar av det område som är utpekat
för en dagvattendamm för aktuell
detaljplan är även utpekat som ett
potentiellt område för en så kallade
fosfordamm om drygt 1 hektar som
en del av en eventuell utvidgning av
Herrebro våtmark.

I och med utbygganden av Klinga
etapp 4 finns det risk för att den
smala midjan mellan aktuellt
planområde och Herrebro-området
riskerar att bli orationell att bruka.
Detta område omfattar cirka 0,7
hektar.

Dagvatten,
Markavvattnings
företag,
Vattenskydds-
område

Kompletteras till planförslagets
granskningsskede

 Kompletteras till planförslagets
granskningsskede

Trafik Måttlig negativ konsekvens

Vid ett genomförande av planen
riskerar trafiksituationen bli
ansträngd vid in- och utfarter till
Klinga verksamhetsområde vilket
riskerar att påverka
trafiksäkerheten och
framkomligheten till flertalet
verksamheter och boende
negativt. En ny gång- och cykelväg
bedöms bidra till att fler har
möjlighet att välja cykel framför
bilen. Sammantaget bedöms ett
genomförande av planen riskera
att ge upphov till måttligt negativa
konsekvenser.

Liten negativa konsekvens

På grund av ett ökat antal
transporter till och från
Klingaområdet riskerar
trafiksituationen vid korsningen ut
mot Linköpingsvägen bli ansträngd.
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Arkeologi och
Kulturmiljö

Risk för negativ konsekvens

Inom planområdet finns det ett
antal både konstaterade och
potentiella fornlämningar. Utifrån
antalet fornlämningar och
planområdets stora yta bedöms
planområdet ha ett måttligt värde
ur ett kulturmiljöhistoriskt
perspektiv. Vid ett genomförande
av planförslaget kommer stora
delar av planområden omvandlas
till ett större verksamhetsområde
vilket kommer försvåra förståelsen
för platsens historia samtidigt
som en känd fornlämning och
flertalet potentiella fornlämningar
att behöva tas bort. Detta
sammantaget bedöms ge upphov
till måttligt negativa effekter. Flera
identifierade fornlämningar
lämnas dock utan påverkan.

Mot bakgrund av att resultaten av
kommande vidare undersökningar
ännu inte är framtagna avgränsas
bedömningen till att planförslaget
riskerar att ge upphov till negativa
konsekvenser.

Oförändrad konsekvens med risk för
negativ konsekvens

Sammantaget bedöms
konsekvenserna vid ett nollalternativ
vara oförändrade i det fall
fornlämningen lämnas opåverkade
och små negativa i det fall de tas
bort.

Omgivnings-
påverkan
(buller och ljus)

Buller – Liten till måttlig negativ
konsekvens

Planområdet är obebyggt och dess
närmaste omgivning består av
spridd bebyggelse. Bullerpåverkan
i nuläget är låg för de flesta
bostadsbyggnaderna, undantaget
bostäder längs Linköpingsvägen.
Ur aspekten bebyggd miljö
bedöms därför närområdet till
planområdet ha en måttlig
känslighet.

Trafikbuller till följd av
planförslaget kommer att ha liten
påverkan på omkringliggande
bostadsbebyggelse. Det buller
som genereras inom planområdet
ska innehålla riktvärden för
externt industribuller. Effekterna
av tillkommande buller bedöms
som små negativa. Detta
sammantaget gör att planförslaget
bedöms få små till måttligt
negativa konsekvenser.

Liten till måttlig negativ konsekvens

Trafikbullret ökar endast marginellt,
verksamhetsbuller från angränsade
detaljplan kan eventuellt störa
närboende.
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Artificiellt ljus – Måttlig negativ
konsekvens

Planområdet och dess närmaste
omgivning är till stor del
opåverkade av artificiellt ljus. Mot
bakgrund av detta bedöms
planområdet och dess närmaste
omgivning ha en måttlig
känslighet för ljuspåverkan. Vid
ett genomförande av planen
kommer majoriteten av
planområdet omvandlas till ett
upplyst verksamhetsområde vilket
till viss del kommer påverka
omgivande miljö. Planförslaget
bedöms därför ge upphov till
måttligt negativa effekter. Detta
sammantaget gör att planförslaget
bedöms få måttligt negativa
konsekvenser.

Risk för negativ konsekvens

Angränsade detaljplaner kan påverka
närområdet negativt, inklusive delar
av planområdet.

Landskapsbild Måttlig negativ konsekvens

Planområdet kommer få en annan
landskapsbild som framförallt
kommer påverka
rekreationsstråken i området. Från
olika vypunkter kommer inte
planområdet märkbart synas vilket
gör att det blir små negativa
konsekvenser medan från en
vypunkt, där planområdet gränsar
mot plan mark, kommer
skillnaden vara stor.
Detta sammantaget gör att
planförslaget bedöms ge måttlig
negativ konsekvens.

Oförändrad konsekvens

Nollalternativet bedöms inte få några
konsekvenser då inga förändringar
från någon omgivningspåverkan
sker.

Klimat Del 1 – Klimatpåverkan från
transporter - Måttlig till stor
negativ konsekvens

Situationen för jordens klimat är
kritiskt, varför klimaten bedöms
ha en hög känslighet för negativ
påverkan. Ett genomförande av
planen skulle innebära ett stort
tillskott växthusgasutsläpp
transporter till och från
planområdet vilket innebär
utsläpp av växthusgaser. Denna
påverkan bedöms ge upphov till
måttligt negativa effekter.
Sammantaget bedöms ett
genomförande av planen att ge
upphov till måttligt till stora
negativa konsekvenser.

Oförändrad konsekvens

Nollalternativet bedöms inte få några
konsekvenser då inga förändringar
från någon omgivningspåverkan
sker.
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Del 2 – Klimatpåverkan från
masshantering, schaktning och
infrastruktur samt skog som
kolkälla – Liten negativ
konsekvens

Arbeten vid schaktning,
masshantering för
iordningställande av vägar och
dagvattendamm ger upphov till
växthusgasutsläpp, likaså vid
avverkning av skog inom
planområdet. Skogens funktion
som kolsänka upphör även när
skogen omvandlas till
verksamhetsområde. Den
uppkomna effekten på klimatet
bedöms sammantaget vara liten

Sammantaget bedöms
planförslaget ge upphov till små
negativa konsekvenser.

Positiv konsekvens

Vid ett nollalternativ kommer
markanvändningen inom
planområdet att nyttjas likt nuläget,
vilket innebär att delar av skogen
kan komma att avverkas. Hur mycket
och när i tid går inte att bedöma.

Det tar cirka 8-11år innan en
avverkad och återplanterad skog blir
en så kallad nettosänka igen, vilket
betyder att skogen tar upp mer
koldioxid än den släpper ut.
Omfattningen är svår att bedöma,
dock bedöms konsekvenserna vid ett
nollalternativ som positiva.

Del 3 – Elförsörjningsfrågor och
klimatpåverkan från
energianvändning - Måttlig till stor
negativ konsekvens

Ett genomförande av planen kan,
beroende på hur hög
energiförbrukning som
verksamheterna som etableras sig
inom planområdet har, ge upphov
till olika höga växthusgasutsläpp
och stora krav på
elinfrastrukturen.

Vid ett scenario med hög
energianvändning riskerar
planförslaget ge upphov till
måttligt negativa effekter i och
med höga växthusgasutsläpp.

Sammantaget bedöms de negativa
konsekvenserna vid ett
genomförande av planförslaget
som måttliga till stora.

Vid en större
verksamhetsetablering med stort
energibehov bedömer nätägaren
att elinfrastrukturen behöver
förstärkas i direkt anslutning till
planområdet och tillhörande
matande ledningar erfordras för få
fram denna effekt. Storlek och
placering av detta område
kommer att utredas under den
fortsatta planprocessen. En
bedömning av planens
konsekvenser avseende

Obetydlig konsekvens

Vid ett nollalternativ kommer
markanvändningen inom
planområdet vara likt nuläget med
någon typ av verksamhet inom
planområdets nordöstra del inom
fastigheten Borg 17:17.
Verksamheten bedöms inte bedrivas
i någon större omfattning.
Konsekvenserna bedöms därför som
obetydliga.
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energiförsörjning går mot
bakgrund av detta inte att göra i
detta skede. Elnätsägaren kommer
dock högst troligtvis inte tillåta
större anslutningar än vad elnätet
klarar av att belastas med.

Risk Acceptabla risker

Mot bakgrund av att närområdet
är av mindre känsligt slag bedöms
konsekvenserna vid ett
genomförande av planen som
acceptabla.

Bedömningen är dock förknippad
med stora osäkerheter då specifik
verksamhet inte är fastställd.
Beroende på råvaror, tillverkning
eller produkter som hanteras ser
olycksriskerna och deras
konsekvenser mycket olika ut.

Oförändrad konsekvens

Vid ett nollalternativ kommer
markanvändning inom planområdet
att vara likt nuläget. Det planeras
inte för etableringar av några större
miljöfarliga verksamheter inom
angränsade planområde, det kan
dock inte uteslutas att det sker
transporter av farligt gods dit.

8.2 UPPFÖLJNING, ÅTGÄRDER, OCH FORTSATT ARBETE

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. Syftet med uppföljningen är dels att kontrollera att
negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, dels att upptäcka och åtgärda
oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen är också av betydelse för det
långsiktiga målet om hållbar utveckling. Uppföljning bidrar också till
kunskapsuppbyggnad som på sikt kan ge bättre och effektivare miljöbedömningar.
Utöver detta sammanfattas även förslag till åtgärdar och fortsatt arbete i Tabell 15
nedan.

Tabell 15. Tabellen redovisar miljöaspekter som bör följas upp följa upp samt förslag till åtgärder och
fortsatt arbete.
Miljöaspekter att följa
upp

Förslag till åtgärder,
fortsatt arbete och
uppföljning

Uppföljningssystem

Naturmiljö, rekreation och
jordbruksmark

Naturmiljö
Genom att anlägga grönytor
inom planområdet som
exempelvis ängar i stället för
kortklippta gräsytor, finns
större möjligheter att gynna
den biologiska mångfalden.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Exploaterings- och/ eller
genomförandeavtal.

Genom att välja öppna
dagvattenlösningar, såsom
öppna diken och dammar kan
detta bidra positivt till den
biologiska mångfalden.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning

Exploaterings- och/ eller
genomförandeavtal.
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Inom de områden som
omvandlas till
verksamhetsområden bör
planteringarna inom dessa
förses med lokala träd- och
busksorter då de är mer
gynnsamma för insekter. Ytor
bör även avsättas för
uppläggning av faunadepåer
(upplag av död ved).

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Exploaterings- och/ eller
genomförandeavtal.

Vid eventuell påverkan på
diken i åkermark kan både en
dispens för påverkan på
biotopskydd och anmälan
vattenverksamhets behöva
upprättas.

Inom den fortsatta
planprocessen.

När planen är fullt genomförd
bör en uppföljande
naturvärdesinventering av de
sedan tidigare utpekade och
sparade naturvärdesobjekten
inom planområdet
genomföras.

Inom den fortsatta
planprocessen.

Kommunens ordinarie
naturvårdsarbete.

Grönstråkens funktion som
passage för vilt och rekreation
bör följas upp under
genomförande av
planförslaget.

Inom den fortsatta
planprocessen.

Kommunens ordinarie
naturvårdsarbete.

Delar av grönstråken kan
behöva kompletteras med
exempelvis planteringar och
släntutformning eller skärmar
mot belysning eller buller för
att upprätthålla önskad
funktionen.

Inom den fortsatta
planprocessen.

Jordbruksmark

För att säkerställa att
kommunen fortsatt har en god
lokal försörjning av
livsmedels- och
djurfodersproduktion bör en
handlingsplan tas fram för att
reglera användandet av
jordbruksmark inom
kommunen. Kommunen bör
även utreda vilka
konsekvenser som uppstår
lokalt och regionalt vid
exploatering av all
jordbruksmark som förväntas
tas i anspråk om alla områden
som är utpekade i
översiktsplanen för olika typer
av markanvändning.

Kommunens
översiktsplanering

Dagvatten,
vattenskyddsområde och
markavvattningsföretag

Kompletteras senare i
planprocessen.
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Trafik Norrköpings kommuns förslag
till åtaganden, såsom
utbyggnad av cykelväg,
kollektivtrafiklösningar
etcetera.

Den fortsatta
detaljplaneprocessen.

Översiktsplanering.

Kommunens ordinarie
trafikplanering.

Förslag till verksamhetsutövare
och fastighetsägares
åtaganden, såsom gröna
resplaner,
kollektivtrafiklösningar
etcetera.

Den fortsatta
detaljplaneprocessen.

Bygglovsprocessen.

Exploaterings- och/ eller
Genomförandeavtal.

Utred förutsättningarna med
ett pendlargarage.

Den fortsatta
detaljplaneprocessen.

Översiktsplanering.

Kommunens ordinarie
trafikplanering.

Följa upp trafiksituationen
inom Klingaområdet.

Kommunens ordinarie
trafikplanering.

Ny anslutningspunkt eller
utbyggnad av cykelvägen till
Klockaretorpet.

Inom den fortsatta
planprocessen.

Arkeologi och kulturmiljö Avvakta vidare arkeologiska
undersökningar för att
utvärdera om identifierade
fornlämningar på kvartersmark
bör skyddas i plankartan.

Arkeologisk utredning etapp 2
behöver genomföras innan
exploatering för att
undersöka förekomsten av
eventuella fornlämningar som
framkom i den
arkeologiska utgrävningen
etapp 1.

I det fall lämningarna eller
objekten kommer att påverkas
av planerad
exploatering av något slag ska
ansökan enligt
Kulturmiljölagen (KML) sändas
till Länsstyrelsen.

Genom att sätta upp
informationsskyltar inom
Klingaområdet, även inom
planområdet, exempelvis vid
identifierade objekt, kan
besökare ges en förståelse
över områdets utveckling från
stenålder fram till idag.

I den fortsatta
planprocessen.

Omgivningspåverkan Buller

Uppföljning av vägtrafikbuller
på det allmänna vägnätet till

Inom kommunens ordinarie
trafikbullerövervakning
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följd av tillkommande
transporter.
Buller från verksamheter ska
uppfylla gällande riktvärden.

Vid tillståndsprövning,
verksamheternas
egenkontrollprogram och
tillsyn enligt MB.

De gröna korridorerna bör
skyddas mot buller.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Buller från planområdet bör
följas upp.

Tillståndsgivning och tillsyn
av verksamheterna enligt
MB.

Artificiellt ljus

Uppföljning av det artificiella
ljusets påverkan på
omgivningen bör följas upp
löpande under planområdets
utbyggnad

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Befintliga planbestämmelse
rörande ljusföroreningar bör
kompletteras med att
grönstråk ska vara helt fria
från belysning.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Ljus från skyltar inom
planområdet bör riktas på
sådant sätt att ljusspridning,
även upp mot skyn,
minimeras.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning

I den fortsatta planprocessen
bör fördjupade utredningar
med tillhörande
åtgärdsförslag tas fram.
Utredningarna bör undersöka
möjliga åtgärder för att
begränsa omgivningspåverkan
som möjligt. Detta innefattar
påverkan på både människor
och naturmiljö. Experter inom
både belysning och ekologi
bör samarbete i ett sådant
arbete.

Inom den fortsatta
Planprocessen.

Exploaterings- och/ eller
genomförandeavtal.

Vid åtgärder som inte kan
styras genom plankartan bör
avtal upprättas för att
säkerställa att nödvändiga
åtgärder för att minimera
ljuspåverkan genomförs.

Exploaterings- och/ eller
Genomförandeavtal.

Se över Norrköpings
belysningsplan för ett större
hänsynstagande till djur och
natur.

Kommunens
översiktsplanering.

Landskapsbild En vegetationsbård kan
anläggas vid dagvattendiket
för att bädda in
verksamheterna.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.
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Arbeta med
gestaltningsbestämmelser på
framför allt fastighet 17:17
samt kommunens fastighet så
verksamhetsområdet påverkar
landskapsbilden så lite som
möjligt

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Reglera byggnadshöjder på
kommande fastigheter.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Se även vidare i
omgivningspåverkan,
artificiellt ljus för påverkan av
ljus.

Inom den fortsatta
planprocessen och vid
bygglovsgivning.

Klimatpåverkan Klimatpåverkan från
energianvändning och
elförsörjningsfrågor

Som en del av regionens och
kommunens kommande
översiktsplanering bör frågor
kopplade till energiförsörjning
utgöra en viktig aspekt. En tät
dialog med elnätsägare och
energiproducenter i regionen
bör ske för att kunna planera
för kommande energikrävande
verksamheter, men även för
samhällsutvecklingen inom
energiområdet i stort.

Kommunens och regionens
översiktsplanering.

Uppföljning av utsläpp av
växthusgaser och
energianvändning.

Kommunens och regionens
ordinarie miljömålsarbete.

Risk Farligt gods
För att reducera riskerna med
farligt gods-transporter inom
planområdet och visa på god
riskhänsyn bör generellt hög
trafiksäkerhet eftersträvas
genom låga hastigheter och
god sikt.

Den fortsatta planprocessen.

Norrköpings kommuns
ordinarie
trafiksäkerhetsarbete.

Miljöfarlig verksamhet
Vid etablering av industri eller
annan verksamhet ska
erforderliga skyddsåtgärder
vidtas inom anläggningen. Om
framtida etablering innefattar
särskilt riskfylld verksamhet
med omfattande hantering av
farliga kemiska produkter
behöver avstånden till
närliggande objekt utredas
specifikt. Om sådan
verksamhet ska etableras ska
en särskild riskutredning tas
fram för att säkerställa
skyddsåtgärder och ett
tillräckligt avstånd till
närliggande bostäder och

Kommande
tillståndsprocesser och
tillsyn enligt MB.
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andra målpunkter i närheten
av planområdet. Visar
riskutredningen oacceptabla
risker för närliggande bostäder
och målpunkter bör en sådan
verksamhet inte etableras
inom planområdet.
För att reducera risken för
brandspridning till närliggande
natur bör hänsyn till detta tas
vid utformning av
verksamheter inom
planområdet. Exempelvis kan
skyddsavstånd och hårdgjorda
ytor användas för att reducera
sannolikheten att en eventuell
brand sprids vidare till
närliggande natur.

Kommande
tillståndsprocesser och
tillsyn enligt MB.

Släckvattenutredningar bör tas
fram för miljöfarliga
verksamheter som etablerar
sig inom planområdet.

Kommande
tillståndsprocesser och
tillsyn enligt MB.

Genomförande- och
byggtiden

Upprättande av
kontrollprogram

Fortsatt planprocess.

Entreprenörers
egenkontrollprogram.

Tillsyn enligt MB.

Exploaterings- och/ eller
Genomförandeavtal.

8.3 MILJÖKVALITETSMÅL

En bedömning av hur planens genomförande påverkar miljömålen redovisas i Tabell 16
nedan.

Tabell 16. Tabellen redovisar planens konsekvenser för de miljökvalitetsmål som bedöms beröras av
planens genomförande.
Miljökvalitetsmål Planens påverkan på möjligheten att uppnå

miljökvalitetsmålen
1. Begränsad
klimatpåverkan

Ett genomförande av planen bedöms bidra negativt till
måluppfyllelsen i och med ökade utsläpp, både från transporter och
från ökad energianvändning. I ianspråktagande av skog innebär
förlust av en kolsänka.

Samtidigt gör Norrköpings geografiska läge att en logistiknod med
närheten till hamnen, godsbangården på Malmölandet och dess
närhet till E4 kan bidra till effektivare och mer klimatsmarta
transporter, speciellt då planområdet kan ansluta till logistiknoden
och minska transporter med lastbil till förmån för frakt med tåg
eller båt, vilket kan minska påverkan på miljökvalitetsmålets
negativa inverkan.

2. Frisk luft Ökade antal transporter till och från planområdet kan ge lokalt och
regionalt ökade halter av luftföroreningar, dock bedöms inte
miljömålets riktvärden överskridas. Partikelhalterna inne i
Norrköpings tätort kan minska något då tung trafik kan minska om
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industrier belägna i staden flyttas ut till Klingaområdet. Ett
genomförande av planen bedöms påverka måluppfyllelsen något
negativt.

3. Bara naturlig
försurning

Den ökade mängden transporter ger högre utsläpp lokalt och
regionalt. Ett effektivt transportsystem och närheten till E4 har
förutsättningar till minskade utsläpp och fossila bränslen nationellt.
Ett genomförande av planen bedöms påverka måluppfyllelsen på
samma sätt som mål 2, något negativt.

8. Levande sjöar och
vattendrag

Bedömning av målet sker när utredningar är färdigställda.

9. Grundvatten av god
kvalitet

Bedömning av målet sker när utredningar är färdigställda.

12. Levande skogar Planområdet består till stor del av skogsmark som kommer
bebyggas, vilket gör att planen bedöms påverka måluppfyllelsen
negativt. När skog tas ner minskar den biologiska mångfalden samt
förlusten av kolsänka.

13. Ett rikt
odlingslandskap

Odlingsmark tas i anspråk för att anlägga en dagvattendamm. Vilket
bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen.

15. God bebyggd miljö Miljömålet bedöms i preciseringarna som rör natur- och
grönområden samt hushållning med naturresurser påverkas
negativt av planförslaget i och med ianspråktagande av
naturområden och jordbruksmark.

Utifrån ett trafikperspektiv bedöms planförslaget bidra både positivt
och negativt till måluppfyllelsen. Planförslaget bidrar positivt genom
att planområdet är placerat längs ett utpekat cykelstråk. Samtidigt
riskerar planförslaget att bidra negativt då utredningar visar på en
stor risk för en ansträngd trafiksituation. Dessutom är det relativt
långt från planområdet till kollektivtrafik vilket kommer att innebära
många personbilresor till och från planområdet. Ett ökat antal
transporter till och från planområdet kan även ge lokalt och
regionalt ökade halter av luftföroreningar vilket riskerar bidra
negativt till miljömålets måluppfyllelse.

Planförslaget innebär inte att några bullerriktvärden överskrids,
dock kommer ljudnivåerna att öka något i närheten av planområdet
och längs Linköpingsvägen. Ett genomförande av planen bedöms
utifrån detta endast i mindre omfattning få en negativ påverkan på
måluppfyllelsen.

Planförslaget bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen av målets
precisering rörande kulturvärden i bebyggd miljö i och med att
fornlämningar tas bort och den stora landskapsomvandlingen vilken
försvårar läsbarheten av hur landskapet en gång har fungerat och
använts.

Utifrån risker kopplade till farligt gods-transporter och miljöfarliga
verksamheter bedöms planförslaget inte påverka måluppfyllelsen.

16. Ett rikt växt- och
djurliv

Planen innebär att skogsmark och viss del jordbruksmark tas i
anspråk för anläggandet av verksamhetsmark och vägar. Förlusten
av skogsmark med dess habitat och arter missgynnar till viss del
uppfyllelsen av miljömålet, men de bevarade naturmarkerna
underlättar spridning/rörelser för växter och djur genom området
vilket till viss del minskar den negativa påverkan. En större
dagvattendamm iordningställs vilket har potential för att gynna
växter och djur. Planen bedöms marginellt påverka
miljömålsuppfyllelsen negativt.



Uppdrag: 303237, MKB Klinga 5 2022-01-18
Beställare: Norrköpings kommun

97(102)

8.4 MILJÖKVALITETSNORMER

Buller
Norrköpings kommun omfattas av miljökvalitetsnormer för buller. Enligt den
bullerutredning som har genomförts utsätts området för trafikbuller från framför allt
E4, men även från Linköpingsvägen. I den västra delen av aktuellt planområde är den
ekvivalenta ljudnivån cirka 45 dBA på höjden 2 meter över mark. Trafiken på E4 ger det
dominerande bidraget och Linköpingsvägens bidrag motsvarar cirka 1 dB av den totala
nivån. På längre avstånd från vägen minskar trafikbullernivåerna och i en stor del av
planområdet bedöms den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik vara högst 40 dBA.

Utbyggnaden av verksamhetsområdet innebär ett tillskott av fordon inom området,
som även påverkar det allmänna vägnätet. Den planerade huvudvägen går längs
verksamhetsområdets norra sida och påverkan på omkringliggande bostäder är
begränsad, då bostadsbebyggelsen främst är belägen söder och öster om området. Vid
samtliga bostadsbyggnader beräknas trafikbullernivån från befintlig vägtrafik vara
högre än tillskottet från huvudvägen i verksamhetsområdet. Det gör att
miljökvalitetsnormen inte bedöms överskridas till följd av planen.

Vatten
Bedömning av miljökvalitetsnormen bedöms när utredningar är färdigställda
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