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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Norrköpings kommun avser att förvandla området Östra Saltängen, som idag består av 
småindustrier och hamnverksamhet, till en del av staden med en blandning av bostäder i 
olika former, service, handel, arbetsplatser och restauranger. Med närheten till centrum 
och resecentrum och med det attraktiva läget utmed Motala ström ska området bli en 
självklar del av Norrköpings innerstad.  

Inför detaljplaneläggning av området Östra Saltängen har ett program tagits fram. Beslut 
om antagande väntas under 2014. Därefter återstår flera år av planering innan bygget 
kan komma igång omkring år 2015-2020.  

Området bjuder på stora utmaningar i form av stora trafikflöden på Packhusgatan, 
Hamnbron och Norra Promenaden. För att Östra Saltängen ska kännas som en 
integrerad del av innerstaden måste denna trafikbarriär brytas. Nuvarande trafikflöden 
bidrar också till en bullersituation och en luftkvalitet som är svår att förena med bostäder. 
Dessutom är marken i området förorenad och omfattande saneringsåtgärder är troligen 
att vänta.  

Sweco har fått i uppdrag att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 
programmets genomförande. Syftet med MKB:n är att redovisa och utreda 
miljökonsekvenser samt belysa de sociala konsekvenserna som ett genomförande av 
programmet kan antas medföra. De nyckelfrågor som har identifierats är bland annat 
trafik och tillgänglighet, buller, föroreningar, luft och risk. 

Programförslaget bedöms ge stora positiva konsekvenser vad den sociala miljön. Måttliga 
positiva konsekvenser blir det på trafik och tillgänglighet, buller, luft, föroreningar, natur, 
dagvatten, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv medan markförhållanden och 
elektromagnetiska fält bedöms få obetydliga konsekvenser.  

Avseende risker bedöms närheten till Sevesoanläggningen Brink AB Förnicklingsfabriken 
innebära små negativa konsekvenser. 

Utvecklingen i Östra Saltängen ska göras i etapper vilket gör att området ska börja 
utvecklas med en oförändrad trafiksituation och med delar av hamnverksamheten kvar på 
norra kajen och med hamnverksamhet på södra kajen i befintligt läge. Under denna 
etableringstid finns risk för negativa konsekvenser framför allt vad gäller trafik och 
tillgänglighet och luftkvaliteten.  
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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Norrköpings kommun tar fram ett program inför detaljplaneläggning av området Östra 
Saltängen. Programmet syftar till att förvandla området, som idag består av småindustrier 
och hamnverksamhet, till en del av staden med en blandning av bostäder i olika former, 
service, handel, arbetsplatser och restauranger. Med närheten till centrum och 
resecentrum och med det attraktiva läget utmed Motala ström ska området bli en självklar 
del av Norrköpings innerstad.  

Norrköpings kommun har gett Sweco Environment i uppdrag att utföra en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en riskanalys som ska utgöra det underlag 
avseende miljö- och riskfaktorer som krävs för detaljplaneringen och visa hur man ska gå 
tillväga för ett genomförande av ny kvartersbebyggelse med huvudsak bostäder. 
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som ett genomförande av 
stadsbebyggelse i Östra Saltängen får jämfört med ett nollalternativ. I detta fall innebär 
nollalternativet att området fortsätter att användas för småindustri och hamnverksamhet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Sweco Environment AB genom Ingrid 
Franzén och Yvonne Stiglund. Från Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret har 
deltagande tjänstemän varit Martin Heidesjö, Magnus Gullstrand, Fredrik Wallin och 
Martin Berlin.  

2 AVGRÄNSNING 

2.1 GEOGRAFI 

Programområdet är beläget i den östra delen av centrala Norrköping. Området avgränsas 
av Motala ström i söder och Norra Promenaden i norr. Väster om området går 
Packhusgatan och i östra delen har avgränsningen gjorts i före detta Lotsgatan. Utanför 
det egentliga området Östra Saltängen ligger Johannisborgs slottsruin med tillhörande 
vallgravar och våtmarksområde. Då en omvandling av Östra Saltängen får konsekvenser 
även för detta område har de relevanta miljökonsekvenser omvandlingen innebär för 
Johannisborg tagits med i denna MKB. Med detta avses framför allt konsekvenser för 
natur- och kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv.  

 
Figur 2.1 Östra Saltängens läge (röda området) i förhållande till Norrköpings centrum. 
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2.2 TID 

De bedömningar som görs för nollalternativ och programförslag i denna MKB utgår från 
jämförelseåret 2030. År 2030 är Norrköpings kommuns mål-år för visionen om det goda 
livet som beslutats av kommunfullmäktige. En etappvis utbyggnad har också analyserats 
med tanke på möjligheten att påbörja exploateringen av del av planområdet med 
pågående verksamheter kvar i området och utan åtgärder avseende trafik. 

2.3 MILJÖASPEKTER  

Avgränsning av miljöaspekter har gjorts mot bakgrund av behovsbedömningen1och i 
samråd med Norrköpings kommun. Vad gäller risk har endast de aspekter som bedöms 
utgöra en riskfaktor i riskutredningen för Östra Saltängen behandlats i MKBn.  

I Tabell 2-1 nedan redovisas de aspekter som bedöms ska utredas i föreliggande MKB. I 
tabellen finns också motivering till varför aspekterna bör beaktas.  

Tabell 2-1. Sammanställning av miljöaspekter och motivering till dessa. 

Faktor Motivering 

Trafik och 
tillgänglighet 

En förutsättning för att kunna etablera bostäder i Östra Saltängen är 
att de tunga trafikflödena på Packhusgatan, Hamnbron och Norra 
Promenaden minskar. Förändrade trafikvolymer möjliggör en 
tillgänglighet till Östra Saltängen och integration med omkring-
liggande områden. Under etableringstiden innan några trafik-
förändringar genomförs är det viktigt att hitta lösningar så det lätt 
går att korsa Packhusgatan till fots så att området integreras med 
innerstaden.  

Buller  Området är starkt påverkat av buller. Främst via trafiken men till 
viss del även av den hamnverksamhet som finns på södra och 
norra kajen. Nya byggnader och förändringar i trafikmängder 
kommer att förändra ljudbilden.  

Luft Luftkvaliteten på närliggande gator är i dagsläget inte bra även om 
miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Under tiden för den 
etappvisa utbyggnaden är det viktigt att beakta att 
miljökvalitetsnormen för luft inte överskrids och att dammande 
verksamheter inte innebär olägenheter för människors hälsa.  

Föroreningar Det finns en risk för betydande miljöpåverkan och hälsopåverkan 
från förorenade områden. Det är viktigt att i det fortsatta arbetet 
utreda lokalisering och efterbehandlingsåtgärder. Denna fråga 
anses vara en av de viktigaste frågorna att ta med sig i det fortsatta 
arbetet.   

 

                                                      
1 Rapport: Saltängen-Behovsbedömning, Tyréns 2012 
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Natur 

 

I området finns befintliga naturvärden att ta hänsyn till. Nya 
naturvärden kommer också att tillföras i form av grönytor, 
trädplanteringar och kanaler.  

Kultur I och omkring området finns flera kulturhistoriskt intressanta 
objekt. Om dessa kulturhistoriska tillgångar tillvaratas på rätt sätt 
kan området få en spännande kontrast och variation i arkitekturen 
vilket stärker områdets attraktivitet och kulturhistoria.   

Rekreation och 
friluftsliv 

Den östra delen av Norrköpings innerstad har i dagsläget få 
attraktiva rekreationsområden. Parkområdet kring Johannisborg 
kan bli en viktig stadspark inte bara för invånarna i Östra 
Saltängen utan för hela Norrköping. 

Dagvatten Programförslaget innebär förändrade förhållanden med avseende 
på dagvattenhanteringen eftersom ett nytt dagvattensystem ska 
anläggas.  

Översvämning I området finns hög risk för översvämning både i dagens klimat 
och i framtidens. Vid etablering i området behöver hänsyn tas till 
översvämningsrisken.  

Mark-
förhållanden 

Området är sättningskänsligt vilket kan få konsekvenser om inte 
korrekta geotekniska beräkningar för grundläggning genomförs 
och dessa följs.  

Risker De riskkällor som har identifierats inom området är transport av 
farligt gods på väg och järnväg, närhet till riskfyllda verksamheter 
samt närheten till hamnen och reningsverket. MKBn studerar 
konsekvenser avseende risker för närboende.  

Elektro- 
magnetiska 
fält 

Genom området går en nedgrävd markkabel för el. Om denna 
påverkar människors hälsa och vilka skyddsavstånd som behövs 
utreds i denna MKB.  

Sociala 
aspekter 

Planeringen ska bidra till att skapa en robust struktur som främjar 
möten och där olika grupper kan finnas tillsammans. Det sociala 
livet i ett område har betydelse för den upplevda tryggheten i 
stadsrummet.  
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3 ALTERNATIV 

3.1 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet beskriver Östra Saltängens sannolika utveckling om programmet inte 
genomförs. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och 
nuläget ofta har stora likheter.  

Vid ett nollalternativ förväntas nuvarande industriverksamhet i Östra Saltängen kvarstå 
och i viss mån utvecklas i enlighet med de detaljplaner som är antagna. 
Hamnverksamheten kommer sannolikt att vara kvar.  

Vid ett nollalternativ kommer ett flertal av de föroreningar som finns i marken att förbli 
orörda. Grävarbeten i området är därmed riskfyllda och måste ske med försiktighet. På 
sikt kommer dock markföroreningar att behöva åtgärdas. Fortsatt hamnverksamhet på 
befintliga ytor kommer att medföra höga kostnader för förstärkningsåtgärder och 
upprustning av kajerna. Johannisborgsområdet förväntas förbli en anonym grönyta som 
endast lockar ett fåtal människor. En mer utförlig beskrivning av nollalternativet finns 
under respektive rubrik i kapitel 5. 

3.2 PROGRAMFÖRSLAG 

I området Östra Saltängen planeras ett attraktivt område med en stadsmässig karaktär 
och en blandning av bostäder i olika former, service, handel, arbetsplatser och 
restauranger. Kajen ska göras tillgänglig för stadens invånare som kommer till fots eller 
vill lägga till med båt. Kaféer med uteserveringar, affärer och service ska göra det 
attraktivt att röra sig längs kajen. En småbåtshamn ska anläggas och ett system av 
kanaler som för in känslan av strömmen och havet i området ska förbinda 
småbåtshamnen och strömmen med Johannisborgs vallgravar. De gamla strukturerna 
som finns i området, såsom 1800-talets rutnät och flera äldre byggnader med hög 
arkitektonisk kvalité ska bevaras. Tillsammans med den nya bebyggelsen ger detta en 
blandad karaktär på området.  

Slottsruinen Johannisborg ska lyftas fram och vallgravarna ska återställas. En utvidgning 
av våtmarken och en utsträckt park- och ängsmark ska kombinera höga naturvärden med 
rekreation, odlingar och sportaktiviteter. Möjlighet ska finnas att leda det slutrenade 
vattnet från Slottshagens reningsverk till våtmarken. 

Infrastrukturförändringar kommer att genomföras för att förbättra trafiksituationen omkring 
området och i staden som helhet. Säkra och attraktiva gång- cykelvägar kommer att 
anläggas som binder samman Östra Saltängen med innerstaden, resecentrum och 
Johannisborg. Kollektivtrafiken ska också ha goda förutsättningar i Östra Saltängen.   

Omvandlingen av Östra Saltängen kommer att ske i flera etapper under en längre tid. 
Stadsutvecklingen ska inte behöva vänta på att ett helt infrastrukturpaket har genomförts. 
För att göra det smidigt att röra sig genom området och dessutom attraktivt att vistas där 
kommer man därför tidigt att investera i gator, kajstråk, broar, parker och andra offentliga 
ytor. 
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4 METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER 

Konsekvenserna av programförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. 
Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta miljömål, riktvärden, 
miljökvalitetsnormer etcetera.  

Följande miljömål har bedömts beröras av programförslaget:  

 Begränsad klimatpåverkan  Grundvatten av god kvalitet 

 Frisk luft  Levande sjöar och vattendrag 

 Bara naturlig försurning  Myllrande våtmarker 

 Giftfri miljö  God bebyggd miljö 

 Ingen övergödning  Ett rikt växt- och djurliv 

 
Definitioner och preciseringar av de nationella miljökvalitetsmålen finns på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se). Där finns även en redogörelse för de regionala 
miljömål som har tagits fram av Länsstyrelsen i Östergötlands län.  

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 
bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan beskriva såväl positiva som negativa 
konsekvenser. En samlad bedömning görs i kapitel 6. 

Mycket stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EU-nivå (till exempel 
Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

Stora konsekvenser   
Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional betydelse. 

Måttliga konsekvenser   
Konsekvenser av kommunal betydelse.  

Små konsekvenser   
Konsekvenser av mindre eller lokal betydelse. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 
exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör 
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den 
påverkan som ett förslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av 
konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per 
automatik att förslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara 
av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresse-området.  

En analys av miljömålsuppfyllelsen för utvecklingen av Östra Saltängen presenteras i 
kapitel 6. 
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4.1 OSÄKERHETER I BEDÖMNINGARNA 

Bedömningarna har gjorts utifrån befintligt underlag i form av utredningar, mätningar och 
provtagningar.  

Stora osäkerheter finns vad gäller markföroreningars utbredningar och behov av 
åtgärder. Flera undersökningar kommer att behöva göras och en strategi kommer att 
behöva tas fram för hur markanvändningen i området ska planeras med hänsyn till den 
förorenade marken. Specifika konsekvenser får därmed bedömas i den fortsatta 
planprocessen.    

Naturvärdesinventeringen gjordes i slutet av oktober vilket inte är optimalt. Det kan 
innebära att många djur- och växtarter kan ha missats.  

Stora osäkerheter föreligger också i bedömningarna som avser trafiken. Det finns flera 
förslag på förändringar i vägnätet och vilka förslag som kommer att genomföras är inte 
beslutat. Då trafiken har stor betydelse för bullersituationen och luftkvaliteten blir även 
dessa bedömningar osäkra. I synnerhet är osäkerheten stor vad gäller nollalternativet. Då 
området Östra Saltängen med största sannolikhet kommer att utvecklas finns inga beslut 
om vilka förändringar som avses att genomföras om Östra Saltängen inte etableras enligt 
programförslaget. Vid beskrivning av nollalternativet har därför antagits att flera 
trafikförändringar i staden har genomförts för att avlasta de centrala delarna med trafik. 
Norrleden ingår inte i detta antagande.   

5 MILJÖKONSEKVENSER 

Varje avsnitt i detta kapitel inleds med en sammanfattning av miljökonsekvenserna (inom 
ram och med kursiv stil). Därefter redogörs för nuläget. I varje avsnitt bedöms sedan 
konsekvenserna för nollalternativet och för programförslaget. Då etableringen i Östra 
Saltängen kommer ske i etapper har även konsekvenserna under utförandetiden tagits 
med i den mån det är relevant. Likaså har förslag till åtgärder endast angetts i de fall det 
finns sådana.  
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5.1 TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET 

En förändring av trafikinfrastrukturen kommer att behöva göras i Norrköping även vid ett 
nollalternativ. Den preliminära bedömningen är att konsekvenserna vid ett nollalternativ 
blir små positiva. Vid utveckling av Östra Saltängen är trafikförändringar nödvändiga för 
att minska trafikvolymerna på Packhusgatan, Hamnbron och Södra Promenaden. Genom 
att minska trafiken runt området minskar den stora barriär som trafiken innebär vilket 
tillsammans med utveckling av cykel- och gångstråk ger positiva konsekvenser för 
tillgängligheten för området och integrationen med innerstaden. Konsekvenserna för 
programförslaget bedöms som måttliga positiva då områdets integration ger positiva 
konsekvenser även utanför Östra Saltängen. Under etableringstiden med boende i 
området och med befintligt vägtrafiknät bedöms konsekvenserna bli små negativa. 

5.1.1 NULÄGE 

Östra Saltängen ligger geografiskt centralt i Norrköping samtidigt som det är avskiljt från 
innerstaden. Området omges av stora trafikflöden. Den hårt trafikerade Packhusgatan 
och Hamnbron med i snitt 30 000 fordon per dygn utgör en barriär mellan det planerade 
omvandlingsområdet och innerstaden. Hamnbron är inte attraktiv för fotgängare. Den är 
dessutom svårframkomlig för fotgängare och cyklister som rör sig i östlig-västlig riktning. 
Norra Promenaden, norr om området, med ett trafikflöde på 10 000 fordon /dygn tjänar 
som matargata för bland annat tung trafik till Händelö. Denna trafikled utgör en barriär 
mellan det planerade omvandlingsområdet och grönområdet Johannisborg.  

 
Figur 5.1. Norra Promenaden, Packhusgatan och Hamnbron i förhållande till Östra Saltängen. 

Målpunkter i området utgörs idag av den hamn- och industriverksamhet som finns där. 
Inom hela Saltängen arbetar i dag cirka 700 personer. Ett flerbostadshus finns utmed 
Packhusgatan vid Hamnbrons fäste. Det har inte gjorts några mätningar av trafikflöden 
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nuvarande trafikflöden för gatorna inom området. Modelleringar har visat att närmare 400 
resor görs till och från området varje dag2.   

Områden i anslutning till Packhusgatan och Hamnbron är svårt bullerutsatta, främst från 
trafik. Luftmätningar på Packhusgatan visar på relativt höga halter av partiklar (PM10). 
Dessa områden lämpar sig i dagsläget inte för bostäder. 

Från Norrköpings godsbangård norr om planområdet utgår järnvägsspåren norra 
hamnspåret mot Saltängen och södra hamnspåret mot södra kajen och 
Öhmansterminalen. Norra hamnspåret som skär diagonalt genom Saltängen har under 
en tid varit avstängt på grund av dåligt skick. De finns heller inget behov av spåret då 
transporter till tyngdlyftskranen ”Starke Ivar” istället går över Händelöspåret. Det finns 
därför inga nuvarande planer på att ta spåret i drift igen3. På södra hamnspåret 
förekommer ca 10-29 tågrörelser per månad med ca 20 rörelser en typisk månad. 
Storleken på tågsätten varierar mellan 3-15 vagnar med ett genomsnitt på ca 7-8 
vagnar4. De godståg som rör sig på södra hamnspåret ska i huvudsak till eller från 
verksamheten Bröderna Edstrand som ligger i Lindö. Till viss del går transporter även till 
och från Öhmansterminalen. 

 
Figur 5.2. Järnvägsspåren i programområdet 

                                                      
2 Trafikutredning Saltängen, WSP 2012 
3 Tfn 2013-10-23 med Gunnar Cederberg, enhetschef spår, Norrköpings kommun 
4 Riskutredning för Östra Saltängen, Sweco 2013 
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5.1.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Bilanvändningen per person tros minska i framtiden. Den totala bilanvändningen ökar 
dock i takt med befolkningsökningen och belastar därmed vägnätet hårdare. En 
förändring av trafikinfrastrukturen kommer därför att behöva göras i Norrköping även vid 
ett nollalternativ. De trafikförändringar som kan komma att göras vid ett nollalternativ görs 
bland annat i syfte att minska trafikvolymerna i innerstaden via Packhusgatan och Östra 
Promenaden. Konsekvenserna för trafikmiljön förväntas därför bli positiva vid ett 
nollalternativ. Hur stora konsekvenserna blir är svårt att förutse då det saknas beslut om 
vilka trafikförändringar som kommer att genomföras vid ett nollalternativ. Den preliminära 
bedömningen är att konsekvenserna blir små positiva. 

Vid ett nollalternativ finns få anledningar att öka tillgängligheten i området varför 
satsningar på säkra gång- och cykeltrafikvägar sannolikt inte kommer att göras. Vad 
gäller tillgängligheten bedöms nollalternativet i stort motsvara nuvarande förhållande.  

Vid ett nollalternativ förväntas södra hamnspåret kvarstå. Att norra hamnspåret åter tas i 
drift anses inte sannolikt men kan inte uteslutas. 

5.1.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

För att lyckas göra Östra Saltängen till en integrerad del av innerstaden och för att 
förbättra bullernivåer och luftkvaliteten i området måste den tunga trafikbarriären i 
anslutning till området brytas.  

För år 2030 räknar kommunen med 1000 yrkesverksamma och 4000 boende i området 
Östra Saltängen. Antal resor med bil till och från området är beräknat till drygt 1500 per 
dag. År 2030 räknar kommunen dessutom med en tillväxt av befolkning och arbetsplatser 
med 13 %. Om vägnätet kvarstår till år 2030 och staden växer enligt prognosen och med 
Saltängen realiserat uppstår stora kapacitetsproblem på många platser i Norrköping. 

Ett syfte med programförslaget är att ändra karaktär på trafiken i Saltängens absoluta 
närhet. Istället för dagens stora genomfartstrafik på Hamnbron så ska vägnätet serva mer 
lokala resor och övriga resor ska gå på yttre trafikleder.  

I rapporten Trafikutredning Saltängen5 har ett flertal förändringar och tillägg i 
huvudgatunätet analyserats i olika scenarier. Syftet med analysen är att belysa ifall en 
utveckling i Östra Saltängen påverkar situationen i dess närhet samt längs vissa befintliga 
sträckor inom huvudgatunätet i staden. Trafikutredningen belyser även hur förändringar 
av eller tillägg till huvudgatunätet påverkar trafikmängd och kapacitet. Utredningen 
konstaterar att en utbyggd Norrleden som förbinder E4 med E22 skulle avlasta i stort sett 
hela staden men då leden rimligtvis inte anläggs i närtid är istället andra lösningar 
nödvändiga. Om man enbart ser till Saltängens utbyggnad förordas en ny bro över Motala 
Ström längst österut på Saltängen och en hopkoppling av Hanholmsvägen med 
Fredriksdalsgatan. Den nya bron över Motala Ström kopplas till Norra Promenaden och 
Söderleden och avlastar därmed Packhusgatan och Hamnbron avsevärt. Dessa förslag 
illustreras i figur 5.3. Dock nås kapacitetstaket på den nya bron. Genom att koppla ihop 

                                                      
5 Rapport: Trafikutredning Saltängen, WSP 2012 
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Hanholmsvägen med Fredriksdalsgatan avlastas Norra Promenaden från trafik till och 
från Händelö. Området kan då integreras med Johannisborgsområdet. Dessa tillägg ger 
dock inte något större påverkan på kapacitetsproblemen om man ser till hela staden.   

Utan Norrleden kommer kapacitetsproblem att kvarstå på de naturliga flaskhalsarna över 
Motala Ström- Det innebär negativa konsekvenser vad gäller trafiksituationen i staden 
som helhet. Detta är dock inte en konsekvens av en utveckling i Östra Saltängen, 
eftersom trafikalstringen därifrån inte har någon betydande inverkan på trafiksituationen 
utanför området.  

 
Figur 5.3. Några av de i Trafikutredningen nämnda förslag till åtgärder för att minska trafiken genom 

innerstaden. Källa: Trafikutredning Saltängen, WSP 2012.  

Om Norra Promenaden kan avlastas med trafik kan den få en ny gestaltning där biltrafik, 
spårvagn, gång- och cykeltrafik samsas om utrymmet i allén. Norra Promenaden blir då 
inte längre en barriär mellan Johannisborgsområdet och Saltängen, utan binder snarare 
samman de två områdena.  

I programförslaget ligger också en förlängning av Östra Promenaden med en ny bro över 
strömmen som ersätter dagens Hamnbro. Denna bro har en helt annan karaktär än 
dagens Hamnbro där spårvagn, gång- och cykeltrafik ska samsas med biltrafiken. Den 
nya bron räcker dock inte ensam till för att avlasta biltrafiken över strömmen. 

Cykel- och gångtrafik ska ha företräde i gaturummet. Säkra och attraktiva gång- 
cykelvägar kommer att anläggas som binder samman Östra Saltängen med innerstaden, 
resecentrum och Johannisborg. I programmet föreslås en gång- och cykelbro som 
förbinder den nya småbåtshamnen med sydkajen vid Syltenberget. Kollektivtrafiken ska 
också ha goda förutsättningar i Östra Saltängen. I det fortsatta planarbetet ska utredas 
på vilket sätt området bäst ansluts till det övriga kollektivtrafiknätet. Parkeringsmöjligheter 

Norrleden 
Ny bro öster om Saltängen 
Hanholmsvägen- Fredriksdalsgatan 
Förlängning av Östra Promenaden med ny bro
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för bilar ska begränsas i det offentliga rummet. Konsekvenserna för tillgängligheten 
bedöms bli måttliga positiva då en ökad tillgänglighet till området gynnar området och 
innerstadens integration.  

Det norra hamnspåret som går diagonalt genom Saltängen behöver avvecklas som 
godsspår då detta inte kan samexistera med kommande bebyggelse. För 
programområdet skulle det vara positivt om även det södra hamnspåret kunde avveckas 
genom att exempelvis hitta andra lokaliseringar av de verksamheter på sydsidan som är i 
behov av godstrafik eller hitta andra järnvägsdragningar.  

De sammantagna konsekvenserna för trafik och tillgänglighet bedöms som måttliga 
positiva. Om Norrleden byggs kan konsekvenserna istället bli stora eller mycket stora 
positiva.   

5.1.4 KONSEKVENSER UNDER UTFÖRANDETIDEN 

Den nya stadsutvecklingen i Östra Saltängen kommer att behöva påbörjas innan det 
planerade infrastrukturpaketet har genomförts. Bostäder kan därför komma att uppföras 
under tiden som befintlig trafiksituation kvarstår. Under denna mellanperiod kan 
trafiksituationen komma att vara problematisk för de boende i Östra Saltängen och 
området kan komma att upplevas som avskärmat från övriga innerstaden. Under 
mellantiden är det viktigt att på ett smidigt sätt kunna röra sig i östlig-västlig riktning. Ett 
förslag i programmet är att en tillfällig flytbrygga eller nedsänkt konstruktion byggs under 
Hamnbron. Konsekvenserna bedöms vara av lokal betydelse och bedöms därför bli små 
negativa.  

5.1.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En handlingsplan bör tas fram för hela trafikavsnittet Stockholmsvägen-Ståthögavägen-
Östra Promenaden-Söderköpingsvägen. Detta måste ses i ljuset av den övergripande 
trafikstrukturen för hela staden.  

Kommunen bör verka för att Norrleden snarast byggs. Norrleden är en mycket angelägen 
trafikled för att minska trafiken i innerstaden. 

Innan större åtgärder genomförs bör det planeras för åtgärder på kortare sikt. Bland 
annat kan kommunen arbeta aktivt med bilparkeringen genom att ta fram riktlinjer för 
parkering i syfte att minska biltrafiken generellt och främst i de centrala delarna. 
Kommunen kan aktivt arbeta med företagens resor och då i första hand de företag som 
ligger i innerstaden. Vidare bör kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras och olika 
åtgärder införas för att stimulera cyklandet. Syftet är att påverka resan eller transporten 
innan den börjat. Dessa åtgärder benämns som Mobility management6.  

                                                      
6 Rapport: Plan för biltrafikens och kollektivtrafikens infrastruktur i Norrköping. Tekniska kontoret Norrköpings 
kommun, 2009. 
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5.2 BULLER  

Nollalternativet bedöms medföra små positiva konsekvenser då vissa trafikförändringar 
kommer att göras för att minska trafikvolymerna genom centrum. Programförslaget 
bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser avseende buller. Detta beror på att en 
minskning av trafiken i trafikavsnitten längs området ger lägre bullernivåer i området 
jämfört med nuläget. En flytt av hamnverksamheten på södra och norra kajen har också 
positiv inverkan på den totala bullersituationen. Området kommer med stor sannolikhet 
att fortsätta vara ett bullerutsatt område och nya bullerkällor tillkommer i form av 
spårvagnstrafik. Möjlighet finns att tillämpa avsteg från riktvärden för buller utomhus och 
utforma kvarteren och byggnaderna utifrån bullersituationen. Bullerdämpande åtgärder 
kan också komma att behöva göras. Under en mellanperiod med befintliga trafikvolymer 
och innan hamnverksamheten helt upphör på södra och norra kajen kan buller utgöra en 
störningsrisk för de som bor i området.  

5.2.1 NULÄGE 

De största bullerkällorna utgörs av trafikbuller på Norra Promenaden och Packhusgatan. 
Vissa delar av området har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) vilket är riktvärdet vid 
fasad. Figur 5.4 visar den påverkan trafiken har på bullernivåer i området.  

 
Figur 5.4. Vägtrafikens påverkan på den dygnsekvivalenta ljudnivå 2 meter över mark. 55 dB(A) är riktvärdet vid 

fasad. Källa: Bullerkartläggning Norrköpings kommun. Soundcon 2012  

På norra och södra kajen samt på Öhmansterminalen lastas och lossas olika typer av 
material och produkter vilket kan ge upphov till buller.  

Övriga verksamheter inom Östra Saltängen kan också i viss mån bidra till buller. Även 
järnvägsbuller från stambanan påverkar området. Flygbuller bedöms inte ha någon 
nämnvärd bullerpåverkan på området. 
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5.2.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Det är inte klarlagt vilka trafikförändringar som görs vid nollalternativet. Bedömningen av 
konsekvenser för trafikbuller blir därmed osäkra. Åtgärder kan komma att vidtas för att 
minska trafikvolymerna i innerstaden bland annat via Packhusgatan och Östra 
Promenaden. Det leder i så fall till minskat trafikbuller. Det bedöms medföra små positiva 
konsekvenser. Det är oklart vad som händer med hamnverksamheten på norra kajen vid 
nollalternativet. Om en kostsam upprustning av kajerna görs kan hamnverksamheten 
kvarstå. Bullernivåer från hamnen och övriga verksamheter inom Östra Saltängen 
förväntas i så fall bli oförändrade. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små 
positiva konsekvenser.  

5.2.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET  

En stadsbyggnadsstrategi som innebär att staden utvecklas i ett redan starkt 
bullerpåverkat område kan ge upphov till konflikter som rör bullerstörning. Detta kräver 
utredningar, överväganden och åtgärder för att minimera negativa konsekvenser för de 
boende. 

Om man enbart ser till trafiksituationen kring Saltängen förordas en ny bro över Motala 
Ström längst österut på Saltängen och en hopkoppling av Hanholmsvägen med 
Fredriksdalsgatan7. Ett genomförande av dessa ändringar leder till minskade 
trafikvolymer på Packhusgatan, Hamnbron och Norra Promenaden. Detta kommer att 
leda till lägre bullernivåer i Östra Saltängens närhet. Om inte Norrleden byggs kommer 
dock flaskhalsarna över Motala Ström kvarstå med ett fortsatt relativt stort trafikflöde i 
områdets närhet. Området kommer därför även fortsättningsvis vara påverkat av 
trafikbuller - dock i mindre omfattning jämfört med nuläget. Bullerdämpande åtgärder kan 
därför komma att bli nödvändiga för att minska bullernivåerna vid fasad. Detta kan till 
exempel göras genom att sätta bullerskydd på de trafikleder där bullernivåer är som 
högst.  

Hamnverksamheten på norra kajen kommer att flyttas för att ge plats åt den nya 
stadsutvecklingen i området. Även verksamheterna på södra kajen kommer att flyttas då 
de ligger på ett sådant avstånd att verksamheten kan komma i konflikt med nya bostäder 
genom bland annat buller.  

Godstrafiken på södra hamnspåret förväntas bli kvar även om arbete pågår med att hitta 
andra lösningar för denna sträckning. För de som vistas i området finns därmed en risk 
för störning av buller från godstrafiken. 

Om nya linjer för spårvagn ska gå genom området Östra Saltängen finns risk för 
störningar av vibrationer och buller från spårvagn. Om kvarteren och byggnader utformas 
på ett sätt som tar hänsyn till kollektivtrafikens sträckning och om lämplig vibration- och 
bullerdämpning görs bedöms konsekvenserna för spårvagnsbuller bli obetydliga.  

                                                      
7 Rapport: Trafikutredning Saltängen, WSP 2012 
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I programförslaget anges att en del av de verksamheter som finns i området idag kan 
vara kvar. En översyn av de verksamheter som finns behöver göras för att kartlägga vilka 
verksamheter som ur bullersynpunkt behöver flyttas.  

Den totala bullersituationen i området kan komma att styra den slutliga utformningen av 
kvarter, byggnader och bullerdämpande åtgärder. Genom att tillämpa avsteg från 
riktvärdena för buller utomhus och att ”tyst sida” tillämpas kan man acceptera att 
riktvärden för buller utomhus vid fasad överskrids. Det gäller så länge det finns en tyst 
sida där bullernivåer klarar riktvärdet. På denna sida lokaliseras lämpligen sovrum och 
uteplats. Sådana avsteg kan finnas skäl att göra då bostäder ska uppföras i en kommuns 
mer tätbebyggda delar och det är nära till god kollektivtrafik. Anledningen är att det kan 
finnas andra intressen som är viktiga att ta hänsyn till för att åstadkomma en god 
stadsutveckling i linje med uppsatta miljömål. Nya bostäder som byggs med stöd av 
föreslagna regler innebär en god inomhusmiljö och en eventuell uteplats som uppfyller 
gällande riktvärden. Inomhusmiljön får anses ha större betydelse än utomhusmiljön när 
det gäller risk för ohälsa på grund av buller8.  

De sammantagna konsekvenserna ur bullersynpunkt bedöms som måttliga positiva. 
Minskad bullernivå från trafik och hamnverksamhet påverkar även bullersituationen 
utanför Östra Saltängen. Det gäller exempelvis på den hårt bullerutsatta Östra 
Promenaden. 

5.2.4 KONSEKVENSER UNDER UTFÖRANDETIDEN 

Förflyttningen av hamnverksamheten kommer att göras i etapper. Vid etableringens 
början har hamnverksamheten på norra kajen upphört inom det område som ingår i 
programförslaget. Hamnverksamheten på resterande del av norra kajen och även på den 
södra kajen kommer däremot att vara kvar i första etappen av utbyggnaden av Östra 
Saltängen. Sedan flyttas även dessa delar av hamnverksamheten. Under en 
mellanperiod finns därmed risk för störning. I fall utformningen av kvarter och byggnader 
anpassas efter bullernivåer kan konsekvenserna av buller minskas.   

5.2.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I ett kommande detaljplanearbete ska bullerutredning göras för att påvisa att 
bebyggelsen klarar rekommenderade nivåer. När det gäller buller från stambanan bör 
samordnade beräkningar göras med Ostlänksprojektet.  

                                                      
8 Statens offentliga utredningar (SOU 2013:57). Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet. 
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5.3 LUFT 

Nollalternativet bedöms medföra små positiva konsekvenser för luftmiljön eftersom 
trafiken kring området troligtvis minskar även vid ett nollalternativ. Programförslaget 
bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser. Detta beror på att den föreslagna 
trafikstrukturen i och kring den nya stadsdelen samt avveckling av hamnverksamheten på 
norra och södra kajen leder till bättre luftmiljö. Områdets läge bidrar dessutom till goda 
förutsättningar till alternativa transportsätt och minskat bilberoende. Under 
etableringstiden med nya boende i området, med delar av hamnverksamheten kvar, med 
en viss ökning i trafikmängden och då föreslagna trafikförändringar inte genomförts kan 
dock luftkvaliteten innebära en risk för störningar hos de boende och en negativ påverkan 
av miljökvalitetsnormen vilket kan ge måttliga negativa konsekvenser.  

5.3.1 NULÄGE 

Både Norra Promenaden, Packhusgatan och Hamnbron är relativt hårt trafikerade och 
har en hög andel tung trafik vilket innebär risk för höga halter av partiklar (PM10) och 
kväveoxider (NOx). Kontinuerliga mätningar av partikelhalten har gjorts sedan december 
2009 varför det finns bra underlag för bedömning av påverkan på luftkvaliteten i området. 
Mätningar av luftkvaliteten under 2012 visar att miljökvalitetsnormen vad gäller 
dygnsmedelvärdet har överskridits under 14 dygn. Dygnsmedelvärdet får överskridas 
högst 35 dagar under ett år vilket betyder att miljökvalitetsnormen för 2012 klaras på 
Packhusgatan 9.  Även föregående år har miljökvalitetsnormen klarats vad gäller antal 
dygn medelvärdet får överskridas. Även om miljökvalitetsnormen för PM10 i dagsläget 
underskrids så visar mätningar att luftkvalitéten på Packhusgatan inte är bra. 

I området Östra Saltängen har E.ON en oljeeldad hetvattencentral som drivs av tre 
oljeeldade pannor. Hetvattencentralen är ett reservkraftverk som används vid extrem kyla 
eller vid eventuella driftstörningar vid Händelöverket. Den genomsnittliga drifttiden har för 
de olika pannorna varit 80-170 timmar per år. När värmeverket är i drift sker utsläpp av 
partiklar till luften. Utsläppen är störst vid start och stopp.  

  
Figur 5.5. Verksamheter på norra kajen; E.ONs oljeeldade hetvattencentral samt kolupplag 

                                                      
9 Källa: Rapportserie 2013:2, Mätning av partiklar (PM10) 2012 Packhusgatan, Bygg- och miljökontoret 
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På norra kajen hanteras kol, gummiflis och returflis som används vid kraftvärmeverket på 
Händelö eller i Linköping. Vid Forsbecks hanteras spannmål. Utmed södra kajen 
hanteras avfallsbalar, returflis och virke och vid Lantmännens anläggning hanteras 
spannmål, kalk och gödning. Dessa verksamheter kan vid torr väderlek orsaka damning.  

 
Figur 5.6. Översikt över hamnens olika områden. Gula områden drivs av Norrköpings Hamn & Stuveri AB.  

5.3.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Det är inte klarlagt vilka trafikförändringar som görs vid nollalternativet. Bedömningen av 
konsekvenser för luft blir därmed osäkra. Om trafikförändringar genomförs för att minska 
trafikvolymer genom centrum kommer luftkvaliteten att bli bättre. Kommunen arbetar 
också aktivt med åtgärder att minska partikelhalter på hårt trafikerade vägsträckor.   

Det är oklart vad som händer med hamnverksamheten på norra kajen vid nollalternativet. 
Om en kostsam upprustning av kajerna på norra sidan görs kan hamnverksamheten 
kvarstå. I så fall kommer den dammande verksamheten att fortsätta. Den sammantagna 
bedömningen vid ett nollalternativ är att konsekvenserna för luftmiljön är små positiva. 
Bedömningen är dock något osäker.  

5.3.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

När det gäller luftkvaliteten bedöms den föreslagna trafikstrukturen i och kring den nya 
stadsdelen leda till bättre luftmiljö på omkringliggande vägavsnitt. Det bidrar till 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen. Programförslaget ger också bättre 
förutsättningar än nollalternativet till ett mer miljövänligt resande. När det tillkommer 
bostäder inom Östra Saltängen kommer fler invånare att få närmare till resecentrum. 
Områdets fördelaktiga läge bedöms göra det attraktivt att använda alternativ till bilen, 
både för resor inom staden och på längre håll. Planerna på att förbättra tillgängligheten 
och framkomligheten för cyklister och gående bedöms också vara centrala för att bidra till 
andra alternativ än bilen. Det är svårt att bedöma hur mycket miljökvalitetsnormen för luft 
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påverkas då flera faktorer bidrar. Trafikflödet är en viktig del, men även utformningen av 
bebyggelse har stor inverkan. I den glest bebyggda miljö med låga hus som Saltängen 
utgör idag, ventileras luftföroreningar lättare bort. En tät och hög bebyggelse gör att 
luftgenomströmningen försämras jämfört med nollalternativet. Nya grönområden och 
trädplanteringar har också god förmåga att samla upp partiklar i luften.  

Hamnverksamheten, Forsbecks och hetvattencentralen på norra kajen kommer att 
avveckas för att ge plats åt den nya stadsutvecklingen. Även på södra kajen kommer 
verksamheten att upphöra. Verksamheten vid Lantmännens kaj på södra sidan kommer 
troligtvis att kvarstå varvid det kan finnas risk för störning från damm.   

Sammanfattningsvis bedöms programförslaget leda till minskad damning från 
hamnverksamheten och en minskad trafikvolym på vägavsnitten utanför Östra Saltängen. 
Det påverkar luftkvaliteten positivt. Områdets läge bidrar också till goda förutsättningar till 
alternativa transportsätt och minskat bilberoende. Sammantaget bedöms 
programförslaget därför medföra måttliga positiva konsekvenser.  

5.3.4 KONSEKVENSER UNDER UTFÖRANDETIDEN 

En utbyggnad av bostäder i Östra Saltängen tillsammans med en generell ökad 
trafikmängd på Packhusgatan innan några trafikförändringar genomförs kan innebära risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormen. Detta kan i så fall innebära mycket stora 
negativa konsekvenser. Därför bör fortsatt utredning beskriva påverkan på luftkvaliteten. 
Eventuellt kan luftemissionsberäkningar behöva göras som underlag. Förutom att utreda 
halterna av PM10 bör även NOx-halterna beaktas. 

Den hamnverksamhet som finns kvar på östra sidan av norra kajen och även på södra 
kajen kan behöva begränsas för att området inte ska påverkas av störande damning. 
Detta avser i första hand hantering av kol, spannmål och returflis.  

5.3.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I ett kommande detaljplanearbete ska halterna av luftföroreningar utredas för att påvisa 
att bebyggelsen klarar lagstiftade nivåer. 
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5.4 FÖRORENINGAR 

Nollalternativet innebär måttliga negativa konsekvenser i och med att många 
markföroreningar inte bli sanerade i närtid med ett fortsatt läckage av föroreningar till 
Motala ström och grundvattnet. Programförslaget bedöms medföra måttligt positiva 
konsekvenser då markföroreningar kommer att åtgärdas antingen genom sanering eller 
genom avskärmning.  

5.4.1 NULÄGE 

På det aktuella området inom Saltängen finns en lång historia av olika industriella 
verksamheter. Området är dessutom utfyllt med förorenade massor. Resultat från 
provtagningar visar att de mest kritiska koncentrationerna av föroreningar har 
konstaterats för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och metaller. Koncentrationerna 
är störst i områdets västra del. Höga föroreningshalter finns i synnerhet vid det gamla 
gasverket på Skeppsdockan 1, som är ett av länets högst prioriterade riskklass-1-objekt. I 
den nordöstra delen saknas information om föroreningsgrad men nivåerna antas spegla 
övriga delar av området. 

  
Figur 5.7. Gasverkstomten på Skeppsdockan 1 som är kraftigt förorenad 

Föroreningsbelastningen från området till recipienten Motala Ström är inte så hög att det 
föranleder något omedelbart åtgärdsbehov. Den årliga belastningen av föroreningar från 
det förorenade området bedöms i stort motsvara belastningen från dagvatten som 
förväntas från ett område av samma storlek och med liknande markanvändning. Detta 
innebär att Saltängenområdet med sin nuvarande markanvändning belastar recipienten 
ungefär dubbelt så mycket som motsvarande område utan markföroreningar. Dock finns 
det ett behov av riskreduktion inom större delen av Saltängen beroende på att 
föroreningarna kan innebära en ökad risk för människors hälsa samt att det finns risk att 
funktionerna i markens ekosystem inte upprätthålls till önskad nivå10. Prov på 
grundvattnet inom östra Saltängen har visat på höga halter arsenik, bly, kadmium och 
bensen. Den kemiska statusen har därför klassats som otillfredsställande. Det råder viss 
osäkerhet om provet tagits i den grundvattenförekomst som finns i området eller i ytligare 
grundvatten.  

                                                      
10 Rapport: Underlag för planering av markanvändning – Inre Norra Hamnen, Saltängen. Sweco & WSP 2011 
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5.4.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

I det fall området fortsätter att användas för industriverksamhet kommer det att finnas ett 
stort åtgärdsbehov i delar av området. En sanering av området kommer att bli oerhört 
kostsam. En konsekvens av nollalternativet kan därför bli att stora delar av Östra 
Saltängen inte blir sanerade i närtid. Detta leder till fortlöpande utläckage av föroreningar 
till Motala ström. Motala ström har idag statusklassningen ”dålig kemisk status”.  
Miljökvalitets-normen för vatten innebär att statusen för vattenförekomsten inte får 
försämras. Vid ett nollalternativ minskar möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för 
ytvatten samt för grundvatten. Konsekvenserna av ett nollalternativ bedöms därför vara 
måttligt negativa.  

5.4.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Den nuvarande föroreningssituationen innebär oacceptabla risker om marken används 
för bostadsändamål eller som parkmark. I dessa fall är det nödvändigt med en fördjupad 
undersökning vilket sannolikt kommer att följas av saneringsåtgärder. Sanering av all 
förorening genom omhändertagande på annan plats, alternativ tvätt på plats och 
återfyllnad av rena massor innebär höga konstader och är också miljöbelastande. 
Alternativa lösningar kan vara att i vissa delar lämna kvar förorenade massor och 
avskärma dem så att ingen exponering uppstår mot människor eller miljön. Åtgärder vid 
markföroreningarna påverkar miljökvalitetsnormerna för grundvatten och ytvatten positivt. 
Konsekvenserna av en sanering blir därför måttligt positiva. 

5.4.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En rekommendation inför exploatering av området är att en strategi tas fram för hur 
markanvändningen i området ska planeras med hänsyn till den förorenade marken. Det 
rekommenderas också att marken inte styckas upp i ett stort antal markklasser med olika 
föroreningshalter. Istället rekommenderas att endast ett fåtal av 
markanvändningsscenarierna väljs för att inte många små områden med olika 
föroreningshalter ska kvarstå efter att åtgärder är genomförda. Vid planering bör 
lokalisering av markanvändning som kräver omfattande arbeten till de mest förorenade 
delarna av området övervägas, om dessa områden ändå ska saneras.  

I de områden där markanvändningen innebär oacceptabla risker, rekommenderas att en 
åtgärdsutredning med efterföljande riskvärdering genomförs. Syftet är att i god tid utreda 
vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att reducera riskerna med aktuell 
markanvändning, samt att jämföra åtgärdsalternativen med varandra. 

Kända föroreningar som lämnas kvar på platsen ska förvaltas så att hänsyn tas till 
riskerna vid framtida ingrepp i området. Ett sätt är att skriva in i fastighetsboken att det 
förekommer föroreningar på fastighten. Ett annat sätt är att lägga en textilduk för att skilja 
sanerade och osanerade massor. Det senare alternativet gäller även i de delar där 
marken ska höjas och överlagra befintliga föroreningar. Genom att placera ut ett 
skyddande skikt kan gamla förorenade massor skiljas från nya rena massor.  
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5.5 NATUR 

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser. I stort behålls nuläget men 
”skräpmarker” så som obebyggda tomter kan komma att tas i anspråk av nya byggnader 
vilket resulterar i att de ovanliga växter som växer här försvinner. Sammantaget bedöms 
programförslaget komma att medföra måttliga positiva konsekvenser på naturmiljön, 
vegetationen och djurlivet genom att befintliga naturvärden i stort kommer att bevaras och 
nya naturvärden i området i form av grönytor, trädplanteringar och kanaler tillförs. 
Restaurering av vallgravarna vid Johannisborg och en utvidgning av våtmarken med 
större öppna vattenytor kommer att bidra till en högre biodiversitet och ett rikare fågelliv. 
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som måttligt positiva då naturvärdena både 
inom och utanför området ökas vilket är av kommunal betydelse. 

5.5.1 NULÄGE 

Den inventering av naturmiljön som gjorts11 visar på få naturvärden inom 
programområdet. Några objekt pekas dock ut.Den dubbla lindallén i Norra Promenaden 
med cirka 400 gamla träd är ett område med högt naturvärde. Ungefär hälften av träden 
har håligheter vilket är av stor betydelse för många arter, både för fåglar, fladdemöss och 
en hel del insekter. I planområdet finns tomter med planteringar och gräsmattor med 
buskage och planteringar av olika lövträd. Planteringarna vid gamla gasverket på 
Skeppsdockan 1 är en av dessa tomter. Miljöerna torde ha betydelse för många av 
områdets arter, inte minst för insekter. Inom området finns värdefulla träd. Bland annat 
lindar med stamomkrets 220-260 cm, en kastanj med omkrets 340 cm. Dessutom finns 
ett flertal grova lindar i allén vid Norra Promenaden. Träden har sannorlikt höga 
naturvärden som kan behöva utredas vidare i senare skede. I områdets sydvästra del 
finns ett mindre bestånd av almar. Ödemarker, skräpmarker, spårområden och 
hamnområdet hyser flera för Östergötland ovanligare växtarter.  

Norr om planområdet finns Johannisborgs slottsruin. Våtmarken är sedan tidigare 
uppmärksammad ur naturvårdssynpunkt. Området utgörs av en gammal vallgrav med 
mycket små klarvattenytor. Här finns ett intressant fågelliv med ett flertal häckande 
fågelarter. På det delvis bevarade vallsystemet finns rik växtlighet som utgör en viktig 
födoresurs för fåglar under höst och vinter. Även gräsmarkerna i och runt Johannisborg 
utgör en födoresurs för fåglar och dessutom lämpliga övervintringsområden. Någon data 
om förekomst av grodor och kräldjur har inte påträffats men vallgraven torde hysa grodor. 

  
Figur 5:8: Norra Promenadens Lindallé och Johannisborg. Källa: Norrköpings kommun och Riksantikvariet  
                                                      
11 Rapport: Naturvärdesinventering av Saltängen och Johannisborg, Amalina Natur & miljökonsult, 2012 
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Figur 5.9. Det röda området är gränsen för Östra Saltängen. Gröna områden visar högsta naturvärde; Norra 

Promenadens lindallé och Johannisborgsområdet med tillhörande vallgravar. Violetta områden visar lägre 

naturvärden; almbestånd i sydväst, mindre parkmiljö i sydväst samt trädgårdsliknande park vid gamla 

gasverket.  

5.5.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet bedöms i stort motsvara nuvarande förhållanden. En sanering av 
gasverkstomten kan innebära att den parkliknande trädgård som finns där behöver göras 
om. Vidare kan de ovanliga växter som idag finns på ödetomter, skräpmarker, 
spårområden m.m. komma att försvinna om nya verksamheter etableras på dessa tomter. 
Konsekvenserna är av lokal betydelse och bedöms därför bli små negativa.  

5.5.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Programområdets nuvarande naturvärden bedöms inte vara höga men om hänsyn tas till 
dem vid planeringen finns stora vinster för den biologiska mångfalden. Förslaget i 
programmet syftar till att bevara och förstärka flera befintliga naturvärden samt att tillföra 
nya naturvärden i området i form av grönytor, trädplanteringar och kanaler.  

Gröna korridorer från området i Johannisborg till planområdet underlättar spridning av 
djur och växter. Detta bidrar till en högre biologisk mångfald men också till en attraktiv 
stadsbild vilket är ett mål med det nya bostadsområdet. Träd, grönytor och vattenmiljöer 
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skänker också svalka under den varma delen av året och främjar ett behagligt 
mikroklimat i området. 

Spårområden, banvallar, obebyggda tomter och hamnområdet hyser flera för 
Östergötland ovanligare växtarter. Dessa ”skräpmarker” kommer att försvinna i och med 
att områdena tas i anspråk. 

Den parkliknande miljö som finns på gasverkstomten på Skeppsdockan 1 har pekats ut 
som parkmark med naturvärden. På grund av den föroreningssituation som råder kan det 
vid en sanering bli nödvändigt att helt omvandla den här delen.    

Lindallén i Norra Promenaden är biotopskyddad och även ett byggnadsminne, vilket 
innebär att det krävs dispens för ingrepp i allén. En förlängning av Östra Promenaden till 
Norra Promenaden med en ny infart till området medför att ett mindre ingrepp kan behöva 
göras i allén. Dessutom kan almar behöva fällas på Jungfrugatan. Påverkan på 
naturvärdena bedöms vara begränsad. 

Vallgravarna utanför försvarsvallarna i Johannisborg planeras att återskapas. På så sätt 
bildas stora vattenytor som kan användas för dagvattenhantering och bidra till en ökning 
av biodiversiteten i området. Vissa delar av de norra vallgravarnas kanter kan utformas 
som våtmarker som långsamt övergår till fast mark. Här kan en mer naturlig våtmarksflora 
ges utrymme, en miljö som också kan tjäna som biotop för insekter och fåglar.  

Sammantaget bedöms programförslaget medföra måttliga positiva konsekvenser ur 
naturmiljösynpunkt då naturvärdena både inom och utanför området ökas vilket är av 
kommunal betydelse. 

5.5.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

De värdefulla träd som finns i området bör märkas ut. I vissa fall kan en informationsskylt 
om trädens värde för växt- och djurliv bidra till allmänhetens kännedom.  

De föroreningar som finns i dagvatten kan innebära en negativ påverkan på de 
vattenlevande djur- och växtarter som finns i våtmarken idag. Innan arbetet med 
våtmarken vid Johannisborg påbörjas bör därför en inventering göras över vilka 
vattenlevande djur- och växtarter som förekommer i området. Man bör också utreda den 
förväntade föroreningshalten i dagvattnet och behovet av exempelvis försedimentering 
innan dagvattnet leds in i våtmarken. Denna inventering bör göras på våren då chansen 
att hitta flest djurarter är som störst. De naturinventeringar som gjorts bör följas upp när 
våtmarken och växtligheten sedan har etablerats. Studien kan utgöra ett intressant 
underlag för utvärdering av projektet. 

Genom att skapa grunda våtmarker med översilningsytor kompletterade med några 
djupare klarvattenpartier får man ofta en fågelvåtmark med hög biologisk mångfald. Om 
delar av våtmarken dessutom har låg vattengenomströmning och är exponerad för solljus 
gynnas även grodor och kräldjur. 
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5.6 KULTURMILJÖ  

Nollalternativet bedöms motsvara nuvarande förhållanden. De kulturhistoriska byggnader 
och strukturer som finns i och omkring området bevaras men förblir tämligen osynliga. 
Konsekvenserna bedöms därför bli obetydliga. En utveckling av Östra Saltängen kommer 
utföras så att kulturhistoriska byggnader och de gamla bevarade gatustrukturerna inom 
området ges en framträdande roll och integreras i den nya bebyggelsen. 
Konsekvenserna bedöms som måttliga positiva då Johannisborgsområdet och dess 
omgivningar i kombination med Östra Saltängen blir en målpunkt även för boende i andra 
delar av kommunen och regionen.  

5.6.1 NULÄGE 

När det gäller kulturmiljö i och omkring Saltängen så är det framför allt det statliga 
byggnadsminnet Norra Promenaden och byggnadsminnet Johannisborg men även 
riksintresset Norrköpings innerstad som pekats ut.   

Inom Östra Saltängen finns endast ett fåtal bevarandevärda byggnader kvar. Andreas 
kvarns tegelbyggnader i kvarteret Jungfrun är några av dessa. Byggnaderna som är av 
högsta värde är de äldsta i området. De har en mycket karaktäristisk arkitektur och spelar 
en viktig roll som ikonbyggnader för hela området. I kvarteret Skeppsdockan finns fler 
tegelbyggnader varav det ena, gasmästarkontoret, också är en byggnad av högsta värde. 
Ett fåtal äldre bostadhus finns inom området. På fastigheten Nunnan 19 vid 
Packhusgatan finns bostadshus som har ett stort värde för kulturmiljön. Ytterligare ett 
bostadshus som numera används som kontor ligger på fastigheten Svanen 6 vid Norra 
Promenaden. I anslutning till byggnaden finns en garage- och stallbyggnad. Två 
välbevarade magasinsbyggnader finns också i kvarteret Skräckan. Dessa nämnda 
byggnader klassas som byggnader av stort värde.  

 
Figur 5.10: Kulturhistoriska byggnader inom Östra Saltängen av högsta värde och av stort värde. (Källa: 

Program för Östra Saltängen) 
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Gatustrukturen i området är den samma som på 1800-talet med mindre förändringar. 
Rutnätet, järnvägsspåret som löper diagonalt i ost-västlig riktning genom området och 
kajen med sina öppna ytor är de viktigaste av dessa strukturer. På flera gator finns den 
äldre stenläggningen kvar under asfalten. I anslutning till planområdets västra del står en 
hamnkran från 1914 för vilken kommunen väckt frågan om byggnadsminnesförklaring. Ett 
sentida tillskott i Östra Saltängen är den totalt ca 500 meter långa graffitiväggen. Sedan 
början av 90-talet har Sveriges största och mest kända lagliga graffitimålare verkat här. 

  

  
Figur 5.11. Andreas kvarn, gasmästarkontoret, hamnkranen och magasinsbyggnad 

5.6.2 KONSEKVENSER AV NOLLATERNATIV 

Nollalternativet bedöms motsvara nuvarande förhållanden. De kulturhistoriska byggnader 
och strukturer som finns i området bevaras men förblir tämligen osynliga. 
Johannisborgsområdet förväntas förbli en anonym grönyta som endast lockar ett fåtal 
människor. Konsekvenserna bedöms därför bli obetydliga. 

5.6.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

De gamla strukturerna som finns kvar i området, samt byggnader med hög arkitektonisk 
kvalité ska bevaras. Tillsammans med den nya bebyggelsen ger detta en blandad 
karaktär. De bevarandevärda byggnaderna tillhörande det gamla gasverket på 
fastigheten Skeppsdockan 1 kan dock vara hotade på grund av sanering av 
markföroreningar. En fördjupad analys av området behöver göras för att utreda detta.   
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De stora kulturhistoriska värdena Norra Promenaden och Johannisborg ska ges en 
framträdande roll. Johannisborgs slottsruin och dess kulturhistoria ska lyftas fram och 
dess omgivning ska utvecklas till ett parkområde som ska kunna användas för olika 
kulturevenemang. Lokstallarna vid Johannisborg med sin magnifika gård ska på sikt 
kunna användas för exempelvis ateljéer, teater och verkstäder. Kombinationen av kultur, 
natur och friluftsliv vid Johannisborgsområdet och dess omgivning kan bli en unik 
sevärdhet och attraktion som lockar besökare från hela kommunen. Konsekvenserna för 
kulturmiljön bedöms därför bli måttliga positiva.    

 
Figur 5.12. Kulturevenemang i Johannisborg. Källa: Program för Östra Saltängen 

I den kulturhistoriska utredning som gjorts för Östra Saltängen12 pekas stora områden ut 
där man rekommenderar någon form av arkeologiska insatser. Utredningen anger att 
man kan förvänta sig rester av bebyggelse från 1600-talet och framåt. De äldsta delarna 
ligger i det västra hörnet av programområdet. De arkeologiska undersökningarna kan 
försvåras på grund av de markföroreningar som finns i området. Denna problematik 
kräver insatser kring provtagning och hantering och sanering av jordmassor vilket kan 
påverka tidsplanering och konstader.  

5.6.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Alternativ för placering av hamnkranen längs med norra kajen bör utredas vidare. 

En viktig uppgift är också att värna om den nutida kulturmiljön i form av graffitiväggen. 
Det kan dock vara problematiskt att förena graffitimåleri med moderna bostadsmiljöer. En 
viktig fråga som behöver lösas är därför om väggen kan behållas och integreras i ny 
bebyggelse eller om den behöver flyttas till ett annat område. 

                                                      
12 Kulturhistorisk utredning för Saltängen i Norrköping, Stiftelsen Kulturmiljövård, 2011 
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5.7 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Nollalternativet motsvarar nuvarande förhållanden vilket innebär att det även 
fortsättningsvis finns ont om attraktiva rekreationsområden i östra delen av Norrköping. 
Konsekvenserna bedöms därför vara obetydliga. Programförslaget med omvandlingen av 
parkområdet kring Johannisborg innebär en stor positiv förändring för rekreationen och 
friluftslivet inte bara för invånarna i Östra Saltängen utan för hela Norrköping. Även små 
gröna områden inne i Östra Saltängen bidrar att skapa utrymme för bostadsnära 
rekreation. Programförslaget bedöms därför innebära måttliga positiva konsekvenser.  

5.7.1 NULÄGE 

Den östra delen av Norrköpings innerstad har ont om attraktiva grönytor. Området runt 
Johannisborg som ligger norr om programområdet är idag ett slumrande naturområde 
som främst lockar personer intresserade av fåglar. Den norra kajen med nuvarande 
hamnverksamhet är inte ett attraktivt område för vistelse.  

5.7.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet bedöms i stort motsvara nuvarande förhållande och bedöms inte medföra 
några nämnvärda konsekvenser.  

5.7.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Johannisborg blir en viktig stadspark inte bara för invånarna i Saltängen utan för hela 
staden. Den gamla borgens ruin och dess omgivningar kan utvecklas till ett parkområde 
som på ett unikt sätt kan kombinera kulturhistoria, natur och rekreation. Delar av ytorna 
runt Johannisborg kan komma att användas för odlingar i form av kolonilotter eller större 
enheter för stadsodling. På sikt kan lokstallarna komma att användas för kulturell och 
konstnärlig verksamhet. 

Programförslaget syftar till att skapa ett högkvalitativt grönområden av mindre storlek vid  
det gamla gasverket. Ett önskemål finns att tomten ska kunna utnyttjas som park med 
grönytor och vattenytor både för lek och för aktiviteter i anslutning till de kulturella 
funktionerna i kringliggande byggnader. Små gröna områden med hög kvalitet och som 
ligger nära tillhands är ett viktigt bidrag för att skapa lättillgängliga utrymmen för 
rekreation och ”gröna upplevenser”. På tomten behöver dock omfattande åtgärder vidtas 
då marken är förorenad. Risken finns därför att parken måste göras om helt och 
byggnader kan komma att rivas.  

Genomförande av kommande detaljplaner innebär att strandskyddet kommer att 
upphävas vid Motala ströms norra strand. I området finns mycket sparsam vegetation och 
ett upphävande bedöms inte påverka livsbetingelserna för växt- och djurliv på ett 
betydande sätt. Vad gäller allmänhetens tillträde så leder omvandlingen i allra högsta 
grad till en förbättring av det fysiska tillträdet då kajen kommer att göras tillgänglig för 
allmänheten. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna som måttliga positiva.  
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5.8 DAGVATTEN 

Nollalternativet innebär fortsatt belastning med föroreningar som transporteras till Motala 
Ström. Detta bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser. När det gäller 
vattenkvalitet och områdets påverkan på Motala ström så bedöms en förändring i enlighet 
med programförslaget ge måttliga positiva konsekvenser. Med ett lokalt dagvattensystem 
med grönytor för infiltration och ett lokalt omhändertagande av dagvatten via 
Johannisborgsområdet uppnås fördröjning och rening av dagvattnet.  

5.8.1 NULÄGE 

Dagvatten från parkeringsytor och nuvarande verksamheter går mer eller mindre orenat 
ut i Motala ström. Möjligheten till infiltration inom området är begränsade. Det slutrenade 
vattnet från Slottshagens reningsverk går idag ut i Lindö kanal.  

5.8.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Vid ett nollalternativ kommer nuvarande hantering av dagvatten att kvarstå vilket innebär 
att dagvattnet går direkt ut i Motala ström utan någon större möjlighet till fördröjning och 
rening. Fortsatt belastning med föroreningar som transporteras till Motala ström bedöms 
medföra måttliga negativa konsekvenser.  

5.8.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Gröna tak och innergårdar, växtlighet i gaturummen och gröna parkytor gör det möjligt att 
fördröja regnvattnet vid höga flöden. För det dagvatten som inte kan tas omhand lokalt 
föreslås ytlig avrinning till ett öppet dagvattensystem till våtmarkerna och vallgravarna vid 
Johannisborg. Här finns utrymme för fördröjning, sedimentering av partiklar och viss 
biologisk rening. Vattnet leds sedan vidare via en öppen kanal till Motala ström. En del av 
det slutrenade vattnet från Slottshagens reningsverk kan komma att ledas till våtmarken. 
Våtmarker anges som ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet för att minska främst 
belastningen av kväve, men även fosfor, till våra sjöar, vattendrag och hav. Det renade 
vatten från reningsverket utgör dock en risk för spridning av sjukdomsalstrande bakterier, 
virus och patogener. Att leda sådant avloppsvatten till ett rekreationsområde för 
människor ska göras med försiktighet.  

5.8.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I det fortsatta arbetet kommer grönytefaktorn att utgöra ett viktigt verktyg för att skapa 
grönytor på kvartersmarken. En för området anpassad grönytefaktor ska tas fram och 
integreras i kommande detaljplaner. Genom detta skapas goda förutsättningar för buffring 
av vatten på kvartersmark. 

Om renat avloppsvatten från Slottshagens reningsverk ska ledas till våtmarken bör det 
säkerställas att avloppsvattnet uppnår badvattenkvalité när det når vattenområden där 
människor naturligt vistas. För att säkerställa att människor inte kommer i direktkontakt 
med avloppsvattnet föreslås att provtagning görs med avseende på sjukdomsalstrande 
organismer. För detta ändamål bör ett kontrollprogram utformas.  

Vid arbete i förorenade massor bör man beakta påverkan på yt- och grundvatten. 
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5.9 ÖVERSVÄMNING 

Vid nollalternativet bedöms en översvämning få måttligt negativa konsekvenser. Det 
beror på att de föroreningar som finns i marken riskerar att lakas ut till grundvatten, 
dagvatten och Motala ström vilket även riskerar att påverka människors hälsa. En 
omvandling av området får måttliga positiva konsekvenser i händelse av översvämning. 
Vid planering av området och vid nybyggnation kommer hänsyn att tas till risken för 
översvämningsrisken genom att grundläggningsnivån sätts till +2,5 meter eller att 
området vallas in eller delvis tillåts översvämmas. Dessutom blir området till stora delar 
sanerat från markföroreningar som annars riskerar att lakas ut vid översvämning.  

5.9.1 NULÄGE 

Området Saltängen är ett av de områden i kommunen som pekats ut för risk för 
översvämning. Risken för översvämning finns både i dagens klimat och i framtidens. 
Markytan inom planområdet ligger idag till stora delar mellan +1 och +1,5 meter över 
nuvarande medelhavsnivå (höjdsystem RH2000). Den högsta högvattennivån för år 2100 
är beräknad till +2,38 meter över nuvarande medelhavsnivå. Detta illustreras i 
nedanstående figur.  

 
Figur 5.13. Vattennivån i området Östra Saltängen och dess omgivning vid en högvattennivå på +2,38 

Befintliga dagvattenledningar i området kommunicerar med Motala ström och vatten som 
tar sig in i systemen bakvägen vid högt vattenstånd kan tränga upp via brunnar i gatan 
och orsaka översvämning på de lägre delarna kring Saltängsgatan. 

Även Slottshagens reningsverk som ligger strax nordväst om området ligger i ett 
lågområde som riskerar att översvämmas vid högt vattenstånd.  
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5.9.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

En översvämning av området innebär ekonomiska förluster genom att byggnader och 
vägar blir översvämmade och skadade. Vid nollalternativet bedöms översvämning 
medföra måttliga negativa konsekvenser för miljön genom att de föroreningar som finns i 
marken riskerar att lakas ut till grundvatten, dagvatten och Motala ström. Detta påverkar 
även människors hälsa negativt.  

5.9.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

För att möta framtida risker för översvämning föreslås en lägsta grundläggningsnivå på 
+2,5 meter. En möjlig lösning är då att höja marknivån. En förutsättning för detta är att 
markens beskaffenheter är sådan att den klarar belastningen vid en markhöjning. En 
annan lösning är att valla in området redan vid utbyggnaden eller att reservera mark för 
framtida invallning. Den senare lösningen ger möjligheter till framtida avvägning, baserad 
på ny kunskap om nivåförändring och risker. Vid en invallning fodras att dagvatten 
pumpas ut från området. Ett tredje alternativ är att tillåta en viss översvämning genom att 
göra en bedömning av riskkänslighet vid olika typer av användning. Detta får till 
konsekvens att bostäder inte bör förekomma i nedre plan om det finns risk för 
översvämning. Det mest troliga scenariot är en kombination av att kajen och de lägre 
delarna tillåts översvämmas medan marknivåerna höjs i de delar som är högre belägna. 
Konsekvenserna avseende översvämning vid programförslaget bedöms vara måttliga 
positiva i och med att många markföroreningar har blivit åtgärdade. En översvämning 
skulle därmed inte komma att orsaka spridning av föroreningar i samma utsträckning som 
nollalternativet. 
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5.10 MARKFÖRHÅLLANDEN  

Den största delen av området är sättningskänsligt vilket innebär att i stort sett all framtida 
bebyggelse inom området förutsätts behöva grundläggas med stödpålar. Under 
förutsättning att korrekta geotekniska beräkningar för grundläggning genomförs och 
dessa följs förväntas konsekvenserna att bli obetydliga. 

5.10.1 NULÄGE 

Jorden i området består av befintliga heterogena fyllningsmassor i mäktigheter varierande 
mellan ca 1 – 4 meter som underlagras av lera. Den påträffade leran förekommer i 
mäktigheter varierande med mellan ca 8 – 26 meter och underlagras i sin tur troligen av 
lerig silt eller siltig lera. Leran inom området varierar kraftigt mellan normalkonsoliderat till 
överkonsoliderat tillstånd. Förklaringen till detta ligger i områdets belastningshistorik, där 
vissa lokala områden varit belastade av områdets verksamhet under längre tid. Den 
större delen av området är dock att betrakta som sättningskänslig13. Stabiliteten i området 
är idag beroende av kajkonstruktionernas status, skulle dessa ge sig så råder bristande 
stabilitet14. 

5.10.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet bedöms i stort motsvara nuvarande förhållande och bedöms inte medföra 
några nämnvärda konsekvenser.  

5.10.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Vid höjdsättning av området ska hänsyn tas till att framtida klimatförändringar förutses ge 
en höjning av vattenståndet i Östersjön. Detta kan innebära att marken inom delar 
området behöver höjas till ca +2,5 (höjdsystem RH 2000). En sådan höjning av marken 
kan få konsekvenser i form av sättningar. De stora lermäktigheterna medför att 
sättningarna bildas mycket långsamt. Vid en höjning av marken till + 2,5 meter beräknas 
en total sättning på 32 centimeter på 100 år.  

Då det med stor sannorlikhet rör sig om omfattande ytor där sättningskänslig lera 
förekommer bör all framtida bebyggelse inom området grundläggas med stödpålar.  
För något lokalt område kan mer detaljerade sättningsutredningar visa på mindre eller 
inga markförstärkningar. Om uppfyllnad av marken utförs ända fram till nuvarande kaj 
måste troligen kajkonstruktionen förstärkas. Under förutsättning att korrekta geotekniska 
beräkningar för grundläggning genomförs och dessa följs förväntas konsekvenserna att 
bli obetydliga. 

5.10.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Eftersom de geotekniska förhållandena är komplicerade och det troligen kommer att 
erfordras omfattande förstärkningsåtgärder för gator, ledningar och övrig yttre mark bör 
geotekniker medverka vid framtagning av layout för området. 

                                                      
13 PM Geoteknik, Sweco 2013 
14 Muntlig kontakt med geotekniker Max Årbrink, Sweco dec 2013 
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5.11 RISK 

Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från nuläget och bedöms ur risksynpunkt medföra 
obetydliga konsekvenser. Sammantaget bedöms programförslaget medföra små negativa 
konsekvenser. Detta beror främst på närheten till Brink AB Förnicklingsfabriken. 
Sannolikheten att en stor brand skulle inträffa i verksamheten bedöms vara låg men om 
det skulle inträffa kan det ge allvarliga konsekvenser. I områdets närhet är även transport 
av farligt gods och hamnverksamheten riskkällor som kan medföra betydande risk för 
människor som vistas inom programområdet. Genom olika åtgärder och skyddsavstånd 
går det att hantera riskerna till en acceptabel nivå.  

5.11.1 NULÄGE 

Transport av farligt gods på väg och järnväg. Betydande mängder farligt gods 
transporteras på vägarna intill programområdet. Hamnbron, Packhusgatan och 
Sjötullsgatan är sekundära rekommenderade vägar för farligt gods. Norra Promenaden är 
inte rekommenderad väg men på grund av sin funktion som matargata till 
verksamheterna på Händelö sker ett stort antal transporter även här och vägen bör ur 
risksynpunkt betraktas som en rekommenderad väg. Antalet transporter per dygn 
uppskattas till ca 90 på Hamnbron och Packhusgatan, ca 65 på Norra Promenaden och 
ca 105 på Sjötullsgatan. Transporterna utgörs främst av brandfarlig vätska. 

 
Figur 5.14. Vägar med transporter av farligt gods i planområdets närhet. Rekommenderad sekundär väg för 

farligt gods är markerad med orange. 

I Miljö- och riskfaktorer- tillägg till översiktsplan för Norrköpings kommun, 
samrådshandling anges att kommunen vid detaljplanering och bygglovsgivning i närheten 
av rekommenderade vägar för farligt gods ska ta hänsyn till följande skyddsavstånd:  

< 50 meter: Bebyggelsefri zon 
> 50 meter: Arbetsplatser och kommunikationscentra tillåts 
> 100 meter: Bostäder, hotell, köpcentrum, mindre samlingslokaler tillåts 
>200 meter: Skolor, idrottsanläggningar, större samlingslokaler tillåts. 
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Från Norrköpings godsbangård norr om planområdet utgår de enkelspåriga banorna 
norra hamnspåret mot Saltängen och Händelö samt södra hamnspåret mot södra kajen 
och Öhmansterminalen. Största tillåtna hastighet på spåren är 30 km/h15. Järnvägs-
vagnar med farligt gods är konstruerade för att kunna stå emot stor mekanisk påverkan, 
därför är det låg sannolikhet att ett större utsläpp av farligt gods inträffar vid en olycka. 
Vad gäller transporter av farligt gods på södra hamnspåret har sådana inte förekommit 
under det senaste året vilket beror på att verksamheter som ansluter till södra 
hamnspåret hanterar mindre mängder farligt gods och dessa transporter sker med andra 
transportmedel. Norra hamnspåret har varit avstängt sedan mitten på 2013 och det finns 
inga planer på att ta spåret i drift igen. Samma riktlinjer som ovan gäller för transport av 
farligt gods på järnväg med tillägget att ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter ska hållas 
med hänsyn till urspårningsrisken.  

Sevesoanläggningar. I arbetet med framtagande av en riskanalys har tre anläggningar 
med farlig verksamhet identifierats. Två av dessa – Freudenberg Household Products AB 
och Brink AB Förnicklingsfabriken är så kallade Sevesoanläggningar16. Den tredje 
anläggningen är Lantmännens gasolanläggning i närheten av Öhmansterminalen, ca 1 
km från programområdet.  På grund av sitt långa avstånd till Östra Saltängen innebär 
denna verksamhet inte någon risk för människor som upphåller sig i området. 
Verksamheten behandlas därför inte vidare i denna MKB. Figur 5.14 visar de tre 
anläggningarna med två risk- och observationsavstånd. Inom det kortaste avståndet finns 
risk för dödsfall vid en olycka och inom det längre avståndet finns risk för svårt skadade 
vid en olycka.  

 
Figur 5.14. Lokalisering av riskfyllda verksamheter med två risk- och observationsavstånd.  

                                                      
15 Järnvägsnätsbeskrivning för Norrköpings kommuns hamn- och industrispår (ändrad 2013-05-29). 
16 Verksamheter som omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följder av 
allvarliga kemikalieolyckor 
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Freudenberg Household Products AB ligger på södra sidan av Motala Ström ca 300 
meter från programområdet. Verksamheten tillverkar svampduk för hushålls- och 
industrimarknaden. I tillverkningsprocessen används koldisulfid som är en giftig och 
brandfarlig tung gas. Det största riskmomentet är då gas lossas från tankbil på området. 
Brink AB Förnicklingsfabriken är ett ytbehandlingsföretag som ligger ca 100 meter öster 
om programområdet. I verksameten hanterars bland annat cyanid och kromtrioxider. 
Tänkbara riskfaktorer är till exempel läckage av kemikalier vid lastning och lossning, 
bränder eller oavsiktlig blandning av kemikalier vilket kan skapa giftiga gaser. Det värsta 
tänkbara scenariot är en okontrollerad totalbrand där omgivningen kan påverkas av 
giftiga rökgaser. För att en sådan olycka ska inträffa krävs att flera olika säkerhetssystem 
felar samtidigt.  

Avloppsreningsverk. Slottshagens reningsverk som ligger norr om området har en 
kapacitet för att ta emot avloppsvatten från motsvarande 200 000 personekvivalenter 
(pe). Verket använder sig av mekanisk, biologisk och kemisk rening. I bassängen som 
ligger längs söderut cirka 50 meter från programområdet sker försedimenteringen av 
avloppsvattnet. Detta sker i en öppen bassäng. Cirka 280 meter från området finns 
luftningsbassänger för biologisk rening. Cirka 200 meter från området lagras 
ohygieniserat slam på en öppen platta. I Boverkets allmänna råd 1995:5 Bättre plats för 
arbete anges 1000 meter som ett riktvärde för skyddsavstånd mellan bostäder och 
avloppsreningsverk för mer än 200 000 pe. Där skrivs också att olika undersökningar har 
visat att spridning av bakterier sker från reningsverk men att antalet bakterier vid 200 
meters avstånd är obetydligt jämfört med normala förhållanden. Baserat på Boverkets råd 
har Norrköpings kommun, i samrådshandling tillägg till öp miljö och riskfaktorer,  
presenterat följande förslag till inriktning; vid etablering av verksamheter närmare än 500 
meter och bostäder närmare än 1000 meter från Slottshagens reningsverk ska samråd 
ske med Norrköping Vatten AB.   

 
Figur 5.15. Slottshagens reningsverk i förhållande till Östra Saltängen (röda området). Den inre cirkeln visar 

skyddsavståndet 500 m och den yttre cirkeln visar skyddsavståndet 1000 m. 
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Hamnverksamhet. Norrköpings hamnverksamhet drivs dels av Norrköpings Hamn och 
Stuveri AB, dels av privata företag med egna verksamheter i hamnområdet. Två av 
hamnens områden ligger i närheten av programområdet; Öhmansterminalen och inre 
hamnen. På inre hamnens södra kaj hanteras skogsprodukter, RT-flis och storsäck med 
varierande innehåll (kan vara farligt gods). Inre hamnens norra kaj, som delvis ligger inom 
programområdet, används främst för lossning av råvaror till skogsindustrin och bulkvaror 
som flis, kol, koks och skrot. För närvarande sker ingen löpande hantering av farligt gods 
i inre hamnen vilket innebär att laster med farligt gods endast förekommer sporadiskt.  

E.ONs hetvattencentral. Inom området för Östra Saltängen finns E.ONs oljeledade 
hetvattencentral. Anläggningen bedöms i riskutredningen inte innebära någon betydande 
risk och behandlas därför inte vidare i detta kapitel. Däremot beskrivs anläggningen 
under kapitlen om buller och luft.  

Gasolanläggning. På rangerbangården cirka 100 meter norr om området sker 
omlastning av gasol via två uppställda järnvägsvagnar. Anläggningen bedöms i 
riskutredningen inte utgöra någon betydande risk inom området och behandlas därför inte 
i denna MKB.  

5.11.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Transport av farligt gods på väg och järnväg. Vid ett nollalternativ är det inte troligt att 
nya byggnader för verksamheter eller arbetsplatser uppförs inom det rekommenderade 
skyddsavståndet. Nollalternativet förväntas spegla nuläget och konsekvenserna antas 
därför bli obetydliga. 

Sevesoanläggningar. Vid ett nollalternativ förväntas inte några boende eller annan 
personintensiv verksamhet inom Sevesoanläggningarnas risk- och observationsavstånd. 
Nollalternativet förväntas spegla nuläget och konsekvenserna antas därför bli obetydliga.  

Avloppsreningsverk. Då inga boende finns i närheten av reningsverket och avståndet till 
området är närmare 300 meter till luftningsbassängerna bedöms risken för spridning av 
luftburen smitta vara tämligen liten. Vad gäller spridning av lukt från reningsverket finns 
risk för störningar. Risken bör rimligtvis vara liten då det vid nollalternativet inte kommer 
att finns några bostäder i den östra delen av området. Då nollalternativet inte skiljer sig 
nämnvärt från nuläget bedöms konsekvenserna bli obetydliga.  

Hamnverksamhet. Olyckshändelser relaterade till hamnverksamheten som kan få stora 
negativa konsekvenser inom om de inträffar är t.ex. olycka med farligt gods, brand och 
påkörning. Vid ett nollalternativ bedöms hamnverksamheten i stort sett motsvara 
nuvarande verksamhet. Konsekvenserna bedöms därmed som obetydliga.  

5.11.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Transport av farligt gods på väg och järnväg. Den samlade riskbedömningen är att det 
sannolikt passerar betydande mängder farligt gods på vägarna kring programområdet. 
Norrköpings kommun föreslår, i samrådshandling tillägg till öp miljö och riskfaktorer, att 
vägsträckan från Packhusrondellen via Hamnbron till korsningen mellan Sjötullsgatan och 
Östra Promenaden i framtiden inte ska vara rekommenderad sekundär transportväg för 
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farligt gods. Istället vill kommunen att farligt godstransporter som ska till anläggningar 
norr om Motala ström angörs norr ifrån och anläggningar söder om strömmen ska 
angöras söderifrån. I riskutredningen för Östra Saltängen är en förflyttning av farligt 
godstranporter från Norrköpings innerstad och vägarna kring programområdet till 
alternativ med lägre befolkningstäthet det alternativ som rekommenderas i första hand. I 
andra hand rekommenderas att kommunens förslag till inriktning för skyddsavstånd 
beaktas. Om bostäder, kontor och andra nya verksamheter ska byggas närmare än 
rekommenderade skyddsavstånd bör en mer utförlig, kvantitativ riskanalys för farligt gods 
genomföras. En sådan analys kan ta hänsyn till fördelning av typer av farligt gods och 
beräkna risknivåer på olika avstånd från vägen. Detta för att kunna avgöra vilka avsteg 
från rekommendationerna som kan behövas för att uppnå en acceptabel risknivå. Det kan 
gälla brandskyddade fasader, placering av ventilation mm. Så länge norra hamnspåret 
inte används så utgör detta inget hinder för utbyggnad inom området. För södra 
hamnspåret bör ett skyddsavstånd på 30 meter hållas till bebyggelse för att förhindra 
skador vid utspårning. Det kan vara möjligt att minska skyddsavståndet om 
riskreducerande åtgärder genomförs, exempelvis urspårningsräler eller skyddsvallar. Om 
trafiken med farligt godstransporter återupptas så bör man ur risksynpunkt i första hand 
arbeta för en förflyttning av farligt godstranporter från Norrköpings innerstad och 
järnvägarna i och kring programområdet. I annat fall ska kommunens förslag till inriktning 
för skyddsavstånd beaktas. Om man vill bygga närmare än rekommenderade 
skyddsavstånd bör en kvantitativ riskanalys genomföras. Genom beräkningar kan då 
bestämmas vilka skyddsavstånd och riskreducerande åtgärder som kommer att krävas 
för att uppnå en acceptabel risknivå inom programområdet. Sådana åtgärder kan t.ex. 
vara sänkt hastighet på banan och uppförande av skyddsvallar eller urspårningsräler. Om 
ovanstående rekommendationer följs bedöms konsekvenserna med avseende på risk på 
grund av farligt godstransporter bli obetydliga. 

Sevesoanläggningar. Endast en liten del av programområdet ligger inom risk- och 
observationsområdet för Freudenberg Household Products AB. Motala ström utgör en 
barriär som försvårar att ett utsläpp från når programområdet. Dessutom anses 
sannolikheten för olycka vara låg. Några riskreducerande åtgärder bedöms därför inte 
vara nödvändiga för denna verksamhet vid en utveckling av Östra Saltängen. Vad gäller 
Brink AB Förnicklingsfabrik är det cyanid som främst utgör en risk för människors hälsa. 
Risken bedöms vara mycket låg för att ämnet frigörs vid en eventuell brand. En stor 
brand skulle kunna få allvarliga konsekvenser med enstaka dödsfall som följd. 
Sannolikheten har inte kvantifierats med bedöms av företaget och Räddningstjänsten 
vara låg17. Det är inte möjligt att ange rekommendationer för skyddsavstånd då 
kvantifierade beräkningar saknas. För att säkerställa att inga negativa konsekvenser för 
människors hälsa ska inträffa vid en olycka kan en flytt av Brink AB övervägas vilket 
också ligger i linje med kommunens förslag till inriktning som anger att omlokalisering av 
befintliga farliga verksamheter eftersträvas. Det går därför inte att utesluta att 
konsekvenserna vid en etablering kan bli negativa. Alternativt kan en kvantitativ 

                                                      
17 Miljö- och riskfaktorer tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun, samrådshandling. 
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riskanalys för anläggningen genomföras för att värdera om risknivån inom 
programområdet är acceptabel eller inte. 

Avloppsreningsverk. Kunskapen om smittspridning runt avloppsreningsverk är 
begränsad. Man vet att luftburen smitta kan bildas ovanför luftningsbassängerna och 
sannolikt transporteras upp till 300 meter från reningsverket. Detta kan medföra påverkan 
på människors hälsa. Det är svårt att bestämma hur stor risken för hälsopåverkan är då 
den bland annat beror på typ av organismer, luftkoncentration och väderförhållanden. 
Luftningsbassängerna på Slottshagens reningsverk ligger som närmst ca 280 meter från 
programområdets gräns, alltså nästan de 300 meter som mikroorganismer maximalt 
bedöms kunna spridas. Den förhärskande vindriktningen är dessutom sydvästlig vilket 
innebär att luftburen smitta i huvudsak blåser bort från staden. Det bedöms därför inte 
finnas en betydande risk för smittspridning till människor inom programområdet. Således 
finns det ur ett riskperspektiv ingenting som hindrar att avsteg görs från Boverkets 
riktlinjer och inga riskreducerande åtgärder bedöms behövas. Vid bostadsbebyggelse i 
närheten av reningsverk brukar lukt vara den faktor som är begränsande. Vid en 
etablering av bostäder, handel och kontor i Östra Saltängen finns en uppenbar risk för 
störningar av lukt från reningsverket. Luktbegränsande åtgärder vid reningsverket kan 
därmed behöva vidtas för att planerad etablering ska kunna genomföras. Dessa åtgärder 
kan även innebära en minskning av risken för spridning av smitta t.ex. om delar av 
reningsverket byggs in. Då det saknas utredningar kring vilka åtgärder som kan vara 
möjliga att genomföra vid reningsverket är det inte möjligt att bedöma konsekvenserna för 
lukt vid en utveckling i Östra Saltängen.            

Hamnverksamet. Olyckshändelser relaterade till hamnverksamheten som kan få 
negativa konsekvenser inom programområdet är framför allt brand och påkörning. Utmed 
norra kajen hanteras och lagras större volymer kol, koks och flis som utgör en brandrisk. 
Därför rekommenderas att hantering och lager av ovanstående varor ej ska vara 
lokaliserad i närheten av bostadsbebyggelse. Därför bör denna verksamhet flyttas från 
norra kajen vid utbyggnad av programområdet. En tänkbar fara är också att ett fartyg kör 
på kajen vid programområdet. Det kan även röra sig om fartyg som har södra kajen som 
målpunkt. Storleken av en sådan risk är svår att uppskatta men bedöms vara liten. Vid 
byggnation av bostäder nära kajen rekommenderas därför påseglingsskydd ifall 
verksamhet och tillhörande sjötransporter fortsatt bedrivs på norra eller södra kajen. Vad 
gäller risk för olycka med farligt gods bedöms detta inte innebära någon betydande risk. 
Detta eftersom mängden farligt gods som hanteras i inre hamnen är begränsad. Övriga 
verksamheter ligger på ett så stort avstånd från området att det inte bedöms utgöra 
någon betydande risk för människor som vistas i Östra Saltängen.                                                                     

5.11.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

En luktutredning bör genomföras. Denna bör syfta till att utreda vilka åtgärder som 
behöver vidtas vid reningsverket för att bostäder ska kunna etableras på nära avstånd till 
reningsverket.  

Reningsverket bör även säkras mot översvämning för att förhindra spridning av smitta 
och föroreningar i mark och vatten.  
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Kommunen bör verka för att Norrleden snarast byggs. Norrleden är en mycket angelägen 
trafikled för att minimera de farliga godstransporterna som idag passerar staden. 
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5.12 ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 

Varken nuläget eller programförslaget bedöms få några konsekvenser vad gäller 
elektromagnetiska fält.  

5.12.1 NULÄGE 

En 130 kV markkabel för el passerar programområdets gräns (från Packhusgatan och 
över Hamnbron till sydkajen). Markkabeln ligger på den västra sidan av Packhusgatan. 

5.12.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIVET 

Markkabeln ligger på ett sådant avstånd att den inte kan anses ha någon hälsopåverkan 
på de människor som bor och vistas i Östra Saltängen. Konsekvenserna för 
nollalternativet bedöms vara obetydliga. 

5.12.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

En etablering av bostäder och verksamheter i Östra Saltängen påverkar inte avståndet till 
markkabeln. Avståndet från markkabeln på motstående sida av Packhusgatan är 
tillräckligt stort för att ha någon hälsopåverkan på de människor som bor och vistas i 
Östra Saltängen i framtiden. Konsekvenserna bedöms därför vara obetydliga. 
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5.13 SOCIALA ASPEKTER 

Nollalternativet skiljer sig inte nämnvärt från nuläget och bedöms medföra obetydliga 
konsekvenser. Programförslaget innebär stora positiva konsekvenser. Detta beror på att 
stora förändringar görs i stadsstrukturen i och omkring Östra Saltängen. Detta bidrar till 
att området görs tillgängligt och integreras med den övriga staden. Den variation av 
målpunkter som finns i området kommer att locka en bredd av befolkningen. Detta främjar 
möten och motverkar segregation. I området finns trivsamma stadsmiljöer och varierande 
grönområden som förbättrar folkhälsan. Området upplevs som tryggt och ger möjlighet till 
ett praktiskt vardagsliv för människors skiftande behov i livet.  

5.13.1 NULÄGE 

Med den verksamhet som finns i Östra Saltängen idag är områdets identitet ett hamn- 
och småindustriområde med viss typ av serviceverksamheter och sällanköphandel. 
Bostäder och dagligvaruhandel finns inte. Handel är traditionellt sett den målpunkt som 
lockar oliksinnade människor. Den handel och service som finns inom området vänder sig 
dock till en begränsad del av befolkningen. I området finns även en klätterhall som är en 
populär idrottsanläggning för barn och ungdomar.  

Området saknar naturliga mötesplatser, attraktiva stråk och vistelseytor där människor 
väljer att vistas. Det sociala livet i området är därmed begränsad till den del av 
befolkningen som har ärenden till området eller som arbetar där. Till området kommer 
man företrädelsevis med bil. På så sätt ges liten möjlighet för människor att korsa 
varandras stråk och dela varandras vardagsliv.  

Saltängsgatan som är områdets huvudgata utgör en transportled för genomfartstrafik 
vilket gör att oskyddade trafikanter inte gärna rör sig inom eller genom området. Området 
upplevs som oplanerat och otrivsamt med ödsliga stråk och bakgårdar. Detta tillsammans 
med höga bullernivåer, främst från trafiken, samt damm från verksamheter inom området 
motverkar människors trygghetskänsla och vilja att vistas i området. 

Områdets och närområdets strukturer bidrar inte till att länka samman området med 
centrum, resecentrum eller Johannisborgsområdet. Då området och dess närhet saknar 
rekreationsområden och lättillgängliga grönområden främjas inte folkhälsan i någon större 
omfattning.    

5.13.2 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet liknar på många sätt nuläget. Området kommer fortsättningsvis att utgöra 
ett område för småindustri, hamn och till viss del sällanköphandel. Någon förändring av 
områdets identitet är därför inte trolig. Området kommer i nollalternativet att utgöra en 
egen enhet som inte är integrerad med staden till följd av barriärer så som Packhusgatan 
och Norra Promenaden. Nollalternativet innebär att området även fortsättningsvis 
kommer att upplevas som otillgängligt för den största delen av befolkningen. Få 
människor bedöms söka sig till området såvida de inte har ett specifikt ärende. Miljön 
bidrar inte till att människor uppehåller sig i området för att umgås eller för att betrakta 
andra människor. Möjligheten till spontana möten och interaktion bedöms därför som 



  

 

 
 
 

43 (50)

RAPPORT 
2014 -01 -15   
PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN 

 

 

liten. Den typ av verksamhet som finns i området och den ödslighet som finns efter 
verksamheters stängningstid bidrar till en upplevd otrygghet som begränsar människors 
vilja att vistas i området. Bil kommer fortsättningsvis att vara ett viktigt transportmedel då 
det saknas gång och cykelvägar såväl inom som till området. Nollalternativet bedöms i 
stort motsvara nuvarande förhållande och bedöms inte medföra några nämnvärda 
konsekvenser jämfört med nuläget.  

5.13.3 KONSEKVENSER AV PROGRAMFÖRSLAGET 

Den förändrade strukturen och de nya kopplingarna medför att området hänger ihop med 
den befintliga staden. Detta är viktigt för att skapa flöden av människor och för att stadens 
invånare lätt ska kunna ta sig till området vilket också är en förutsättning för att butiker, 
restauranger och andra besöksmål ska kunna bära sig.  

Programförslaget eftersträvar en funktionsblandning i stadsdelen med både boende, 
service, verksamheter och handel. Delar av befintlig verksamhet kan komma att finnas 
kvar. Den nya strukturen med ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät, passager och 
kollektivtrafik bidrar till en ökad tillgänglighet i och till området. Området kommer att vara 
tillgängligt för bilister men då parkeringsmöjligheter kommer att begränsas kan området 
upplevas som svårtillgängligt för biltrafikanter.    

Genom att kombinera gamla kulturhistoriska byggnader med nya byggnader i olika 
upplåtelseformer skapas en spännande kontrast och variation i arkitekturen. Området 
kommer efter utbyggnaden att få en framträdande och tilltalande siluett jämfört med 
nuläget. Sedd från den södra kajen kommer den bevarade Andreas Kvarn att vara en 
ikonbyggnad förhoppningsvis tillsammans med hamnkranen. Områdets industriella 
historia kommer därmed bli tydlig. Möjligheterna till variation finns även i den offentliga 
miljön. Genom att leda in vatten i området och arbeta med hög grönytefaktor kan 
naturupplevelse kombineras med ett stadsliv, ett socialt liv och ett vardagsliv. Detta ger 
området en stor attraktionskraft och ett varierat utbud och känslan att det finns något för 
alla – inte bara de som är boende i området.  

Kajen och områdena runt kanalerna kommer att utgöra tydliga stråk som förbinder 
områdets vistelseytor så som torg, parker och småbåtshamn. Områdets utbud av handel 
och restauranger kommer att bidra till människor söker sig till området i större omfattning. 
Möjligheten till spontana möten och interaktion bedöms därför som mycket stor. Den 
förväntade höga prisnivån på bostäder riskerar dock att göra området till ett 
socioekonomiskt relativt homogent område. Likaså gäller prisnivån för lokaler. Risken 
finns att den mångfald som finns bland företag och föreningar kommer att minska till 
förmån för mer resursstarka verksamheter. Det kan innebära negativa konsekvenser vad 
gäller mångfalden av oliksinnade människor, etnicitet och grupptillhörighet som söker sig 
till området. Detta kan delvis kompenseras med att områdets offentliga rum görs till 
attraktiva målpunkter för alla stadens invånare.  

Programförslagets ambition är att stadsdelen ska ha en hög attraktionskraft som består 
under en lång tid och som gör att människor väljer att bosätta sig, att bo kvar, att besöka 
och vistas i området. Med bostäder i området ökar möjligheten att stadsdelen upplevs 
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som trygg och levande under dygnets alla timmar. Möjligheten finns att etablera förskolor 
i området om befolkningsunderlaget är tillräckligt och det finns en efterfrågan. För att 
skapa en stadsdel där alla skeden i livet vävs samman fodras att området görs 
barnanpassat med attraktiva och trygga grön- och lekområden. På så vis lockas även 
unga vuxna till området och chansen ökar att de stannar kvar när behoven i livet ändras.  

Ett nytt rekreationsområde kommer att finnas i och med omvandlingen av Johannisborg. 
Motala ström lyfts fram och nya grönstrukturer och vattenmiljöer görs tillgängliga vilket 
gynnar folkhälsan.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för den sociala miljön vara stora positiva.  

5.13.4 KONSEKVENSER UNDER UTFÖRANDETIDEN 

Under den mellanperiod då området byggs ut är det viktigt att det är smidigt att röra sig till 
området och inom området. I ett socialt perspektiv är det också viktigt att området tidigt 
upplevs som ett tryggt och levande område och att människor spontant söker sig hit. För 
att öka tillgängligheten till området föreslås att en tillfällig flytbrygga eller nedsänkt 
konstruktion byggs under Hamnbron. För att göra det smidigt att röra sig genom området 
och dessutom attraktivt att vistas där kommer man också tidigt att investera i gator, 
kajstråk, broar, parker och andra offentliga ytor. Utan dessa tidiga investeringar kan 
konsekvenserna för den sociala miljön bli negativa.  

För att öka trygghetskänslan och trivsamheten i området är det också en nödvändighet 
att de verksamheter som utgör störningar i form av damning och höga bullernivåer har 
flyttat innan området börjar etableras. Här kan nämnas Forsbecks och 
hamnverksamheten på norra kajen. Likaså är det en förutsättning att genomfartstrafiken i 
området - i synnerhet den tunga trafiken begränsas.  

Omvandlingen av området kommer att vara en process som sträcker sig över en lång tid. 
Att som boende i området få vara med och följa denna förändring och få se området växa 
fram och förändras kan förstärka känslan av tillhörighet och delaktighet. Även övriga 
kommuninvånare som besöker området eller passerar området över hamnbron kommer 
att kunna se och följa områdets utveckning. Detta bedöms ge positiva konsekvenser vad 
gäller områdets identitet.  

5.13.5 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

I området finns flera verksamheter där det finns ett värde för området om de kan stanna 
kvar. Likaså finns det verksamheter som är nödvändiga att flytta för att minska 
störningsrisken från dessa. Man bör tidigt se över vilka verksamheter som kan finnas kvar 
i området och vilka som behöver omlokaliseras. För de verksamheter som inte kan vara 
kvar bör kommunen erbjuda andra lokaler på likvärdiga platser. I bedömning om vilka 
verksamheter som får vara kvar i området bör man även ta hänsyn till att en mångfald av 
målpunkter lockar en mångfald av människor vilket skapar blandning och motverkar 
segregation genom att förståelsen mellan grupper av människor ökar.  

För den mark där kommunen är huvudman bör tydliga krav ställas på blandade 
upplåtelseformer av bostäder och byggande av viss andel mindre lägenheter.  
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6 SAMLAD BEDÖMNING OCH MÅLUPPFYLLELSE 

6.1 SAMLAD BEDÖMNING 

Programförslaget innebär att Östra Saltängen omvandlas från ett område med 
småindustrier till ett attraktivt område för bostäder, handel och kontor. Förslaget innebär 
att den stora barriär av trafikleder som finns runt området kommer att brytas. Med 
minskad biltrafik och minskad tung trafik ökar tillgängligheten till området och gång-, 
cykel- och kollektivtrafik gynnas. Att trafiken minskar påverkar även bullersituationen och 
luftkvaliteten positivt.  

Sammantaget bedöms en utbyggnad av Östra Saltängen få positiva konsekvenser på i 
stort sett alla aspekter - både miljömässiga och sociala. För att området ska kunna 
utvecklas i enlighet med programförslaget krävs dock omfattande åtgärder framför allt 
gällande trafiken runt området. En utbyggnad av Norrleden är den åtgärd som skulle göra 
störst skillnad inte bara för Östra Saltängen utan även för resten av staden. Om 
trafikvolymerna minskar i Östra Saltängens närhet påverkar det även bullernivåer och 
luftmiljön positivt. Med en förändrad trafikinfrastruktur finns också möjlighet till omledning 
av farligt godstranporter från Norrköpings innerstad och vägarna kring programområdet 
till mer perifera områden. Omfattande åtgärder krävs också av de markföroreningar som 
finns i området.  

Under en mellanperiod innan trafikförändringar har genomförts och med 
hamnverksamheten kvar i områdets närhet kan buller och luftutsläpp orsaka störningar 
för de som vistas i området. För att omvandlingen av Östra Saltängen ska vara möjlig 
krävs därför att man tar i beaktande de störningar som kan komma att uppstå under tiden 
fram till år 2030.  

Miljöfaktor Program-
förslag 

Kommentar 

Trafik och 
tillgänglighet 

Måttliga 
positiva 

Trafikflöden i områdets närhet kommer att minska vilket 
innebär att den barriär som Packhusgatan, Hamnbron 
och Norra Promenaden utgör kommer att brytas. 
Tillsammans med utveckling av cykel- och gångstråk 
ger detta positiva konsekvenser för tillgängligheten till 
området och integrationen med innerstaden. 

Buller  Måttliga 
positiva 

Minskade trafikvolymer på Packhusgatan, Hamnbron 
och Norra Promenaden i kombination av förflyttning av 
hamnverksamheten ger lägre bullernivåer. Området 
kommer dock med stor sannolikhet att fortsätta vara 
bullerpåverkat varför bullerdämpande åtgärder kan 
behöva göras i kombination med att byggnader och 
kvarter utformas med tysta sidor. I den fortsatta 
planprocessen behöver buller utredas mer i detalj för 
att bedöma vilka åtgärder som nödvändiga.   
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Luft Måttliga 
positiva 

Den föreslagna trafikstrukturen i och kring den nya 
stadsdelen samt avveckling av hamnverksamheten på 
norra och södra kajen kommer att leda till bättre 
luftmiljö vilket påverkar möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormen för luft. Förutsättningarna bedöms 
vara goda för att främja mer miljövänligt resande.  

Föroreningar Måttliga 
positiva 

En omvandling av området är positiv ur miljösynpunkt 
då markföroreningar kommer att åtgärdas antingen 
genom sanering eller genom avskärmning.  

Naturmiljö 

 

Måttliga 
positiva 

Befintliga naturvärden kommer i stort att bevaras och 
nya naturvärden i området i form av grönytor, 
trädplanteringar och kanaler tillförs. Restaurering av 
vallgravarna vid Johannisborg och en utvidgning av 
våtmarken med större öppna vattenytor kommer att 
bidra till en hög biodiversitet och ett rikare fågelliv.  

Kulturmiljö Måttligt 
positiva 

Omvandlingen av Johannisborg och omdaningen av 
Norra Promenaden kommer att ske på ett sätt som 
förstärker och synliggör dessa kulturhistoriska 
tillgångar. Johannisborg och Saltängen kan komma att 
ingå i riksintresset för Norrköpings innerstad. 

Rekreation 
och friluftsliv 

Måttliga 
positiva 

I den östra delen av Norrköpings innerstad finns i 
dagsläget sparsamt med attraktiva grönytor. Därför  
innebär omvandlingen av parkområdet kring 
Johannisborg en positiv förändring för rekreationen och 
friluftslivet. Johannisborgsområdet kan bli en viktig 
stadspark inte bara för invånarna i Östra Saltängen 
utan för hela Norrköping. 

Dagvatten Måttliga 
positiva 

När det gäller vattenkvalitet och områdets påverkan på 
Motala Ström så bedöms en förändring i enlighet med 
programförslaget ha positiva konsekvenser. Med ett 
lokalt dagvattensystem med infiltrerande grönytor och 
ett lokalt omhändertagande av dagvatten via 
Johannisborgsområdet åstadkoms fördröjning och 
rening av dagvattnet. 

Översvämning Måttliga 
positiva 

En omvandling av området får positiva effekter i 
händelse av översvämning då området till stora delar 
blir sanerat från markföroreningar som annars riskerar 
att lakas ut vid översvämning. Vid planering av området 
och vid nybyggnation kommer hänsyn att tas till risken 
för översvämning.   
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Markförhålland
en 

Obetydliga Området är sättningskänsligt men under förutsättning 
att korrekta geotekniska beräkningar för grundläggning 
genomförs och dessa följs förväntas konsekvenserna 
att bli obetydliga. 

Risk Små negativa Det förutsätts att riktlinjer för avstånd till transport av 
farligt gods hålls eller att åtgärder vidtas för att 
minimera risker. Närheten till Brink AB innebär en risk 
för de närboende. Risken att en extrem händelse 
inträffar är dock liten. Närheten till reningsverket gör att 
det ur luktsynpunkt behöver utredas om åtgärder är 
nödvändiga och möjliga att genomföra.  

Elektro- 
magnetiska 
fält 

Obetydlig Den 130 kV markkabel för el passerar 
programområdets gräns ligger på ett sådant avstånd att 
den inte kan anses ha någon hälsopåverkan på de 
människor som bor och vistas i Östra Saltängen. 

Sociala  Stora positiva Ur social aspekt är det mycket positivt att det skapas 
en stadsdel som är integrerad med övriga staden och 
där det finns utrymme för människor från olika grupper 
och i olika skeden i livet.  

 

6.2 MÅLUPPFYLLELSE 

 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 

 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 

 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
 
 
Miljömål Noll- 

alt. 
Plan- 
förslag 

Motivering 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Bara naturlig 
försurning 
Ingen övergödning 

  Programförslaget bedöms ge bra förutsättningar 
för att främja cykling och kollektivt resande. En 
fördröjning och rening av dagvattnet ger 
minskade utsläpp av övergödande ämnen.  

Frisk luft   Programförslaget gynnar ett mer miljövänligt 
resande. 

Giftfri miljö   En etablering innebär att de markföroreningar 
som finns blir åtgärdade. Goda förutsättningar 
finns för rening av dagvatten. 
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Grundvatten av god 
kvalitet  
Levande sjöar och 
vattendrag 

  Föroreningshalten i dagvattnet från området 
kommer att minska i och med dagvattnet 
fördröjs och renas. Programförslaget bedöms ge 
möjlighet till ett samlat grepp när det gäller 
sanering av förorenad mark i området. De 
föroreningar som idag bidrar till spridning 
kommer att åtgärdas. Det minskar risken för att 
föroreningar sprids till grundvattnet och Motala 
Ström 

Myllrande 
våtmarker 

  Ett återställande av våtmarken vid Johannisborg 
bidrar till ökad biologisk mångfald. Detta ställer 
dock krav på att arter inom våtmarksområdet 
inte är känsliga för eventuella föroreningar i 
dagvattnet.    

God bebyggd miljö   Programförslaget bedöms bidra till 
miljökvalitetsmålet genom möjlighet att förtäta 
staden och skapa ett område med en varierad 
och attraktiv vardagsmiljö att bo och vistas i.  
Risken för spridning av lukt från reningsverket 
och smitta i händelse av översvämning behöver 
dock beaktas. 
 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

  Befintliga naturvärden kommer i stort att 
bevaras och nya naturvärden i området i form 
av grönytor, trädplanteringar och kanaler tillförs. 
Utvecklingen av våtmarksområdet vid 
Johannisborg förstärker den biologiska 
mångfalden.  
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7 FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNING  

I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningar ska innehålla en redogörelse 
för ” de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap 12 § punkt 
9, miljöbalken). 

Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga 
målet om en hållbar utveckling ska kunna nås. Det finns olika sätt att säkra att 
miljöhänsyn finns med i det fortsatta planarbetet inom ramen för kommande detaljplaner 
(genomförandebeskrivning, exploateringsavtal etc). Uppföljningen bidrar också till en 
ökad kunskap och på sikt ett bättre och effektivare miljöbedömningsarbete.  

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av en plan faktiskt får, så långt som det är möjligt ska kopplas till 
befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. Ett exempel på 
uppföljningsprocess är luftmätningar som görs utmed Packhusgatan.  

Genom uppföljningsprogram kan kommunen kontinuerligt följa vilka effekter de 
genomförda åtgärderna ger på miljön. Kommunen kan också ta ställning till om ytterligare 
åtgärder behöver beslutas och genomföras för att området långsiktigt ska utvecklas på ett 
hållbart sätt enligt programmets intentioner.  

Nedan redovisas de frågor eller åtgärder som bör följas upp i kommande 
detaljplaneringsarbete. Ytterligare förslag till åtgärder finns under respektive avsnitt under 
Miljökonsekvenser. 

Aspekter som bedöms vara särskilt viktiga att följa upp i kommande detaljplanearbete: 

 Hur påverkas miljökvalitetsnormen för luft. 

 Hur påverkas den nya bebyggelsen av buller från trafik och verksamheter. 

 Uppföljande naturvärdesinventering vid Johannisborgs våtmarksområde med 
syfte att kartlägga förändringar i den biologiska mångfalden.  

 Innehåll av sjukdomsframkallande organismer vid utsläpp av renat avloppsvatten 
från Slottshagens reningsverk.  

 Påverkan och åtgärder för Brink AB Förnicklingsfabriken. 
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