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LÄSANVISNING 

Denna mnljökonsekvensbeskrnvnnng tnllhör järnvägsplanen för Norrköpnngs nya 
Godsbangård, lokalnserad på Södra Malmölandet strax utanför Norrköpnng. Den 
redovnsar konsekvenserna av både byggande och drnft av godsbangården. Bakgrund tnll 
projektet beskrnvs n kapntel 1. Godsbangårdens utformnnng och funktnon beskrnvs 
övergrnpande n kapntel 2. I det följande kapntlet (kapntel 3) beskrnvs planförslagets 
alternatnv. Under kapntel 4 beskrnvs och motnveras mnljökonsekvensbeskrnvnnngens 
omfattnnng, där även de mnljöaspekter som avgränsats bort redovnsas. Här lyfts även 
bedömnnngsmetodnken för konsekvensbedömnnngen. Kapntel 5 lyfter aktuella mål och 
regelverk. I kapntel 6 beskrnvs projektets nollalternatnv. 

Mnljökonsekvensbeskrnvnnngens kapntel 7 som beskrnver godsbangårdens 
mnljökonsekvenser, är nndelat n fem huvudkapntel:  

1. Landskapets värden med underkapntel Stad och Landskap, Kulturmnljö och 
Naturmnljö  

2. Befolkning och människors hälsa med underkapntel Buller och Rnsk och 
säkerhet 

3. Mark och Vatten med underkapntel Grundvatten, Ytvatten samt Hushållnnng 
med naturresurser nnkl. masshanternng.  

4. Byggskedets störnnngar och resursanvändnnng 

5. Klnmatpåverkan 

Samrådsprocessen beskrnvs n kapntel 8 och måluppfyllelse och samlad bedömnnng samt 
förslag tnll fortsatt arbete redovnsas n kapntel 9 och 10. I det avslutande kapntlet ges även 
förslag på skyddsåtgärder. Slutlngen samlas n kapntel 11 de underlagsrapporter och 
referenser som nyttjats för denna rapport. 

Den påverkan som byggskedet medför som nnnebär mer eller mnndre permanenta 
skador, exempelvns om mark tas n anspråk för etablernngsytor, behandlas n respektnve 
sakkapntel för landskap, kulturmnljö, naturmnljö med mera n kapntel 7.  
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SAMMANFATTNING 
 
I denna ncke-teknnska sammanfattnnng redogörs kortfattat för de utredda 
mnljöaspekterna med avseende på förutsättnnngar, konsekvenser och förslag tnll 
åtgärder. Konsekvensbedömnnngarna görs n förhållande tnll nuläget och jämförs mot 
nollalternatnvet.  

Norrköpnngs godsbangård lngger ndag centralt n Norrköpnng n anslutnnng tnll 
centralstatnonen. Ur ett natnonellt perspektnv är Norrköpnng utpekad som en strategnsk 
vnktng knutpunkt för godshanternng då hamn, motorväg och stambana utgör knutpunkt 
för byte av transportslag. När Ostlänken byggs genom Norrköpnng kommer nuvarande 
godsbangård påverkas så mycket att godsbangården behöver flytta tnll en annan plats. 
Trafnkverket och kommunens ambntnon är att flytta Norrköpnngs godsbangård tnll 
Malmölandet där Kardonbanan utgör anslutnnngen mot en ny bangård. 

Järnvägsplanen omfattar en ny bangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt 
skyddsåtgärder avseende buller och förorenat dagvatten. Planen nnkluderar även 
nödvändnga servncevägar tnll bangården samt servncehus och ytor för personalparkernng. 
Godsbangården kommer att vara elektrnfnerad och sngnalreglerad. 

Denna mnljökonsekvensbeskrnvnnng (MKB) tnllhör järnvägsplanen för den nya 
godsbangården. Mnljökonsekvenser under både drnft- och byggskede beskrnvs och förslag 
tnll åtgärder för att mnnska negatnv påverkan lyfts fram. Konsekvenserna jämförs mot ett 
så kallat nollalternatnv, vnlket nnnebär att godsbangården lngger kvar n snn nuvarande 
placernng med bnbehållen trafnkernng och användnnng. I nollalternatnvet antas att det 
område på Malmölandet som valts för den nya lokalnsernngen av godsbangården 
utvecklas för nndustrn- och lognstnkverksamhet n enlnghet med gällande detaljplan. 
Nollalternatnvet är därför nnte detsamma som nuläget. 

Omlokalnsernngen av godsbangården kommer nnnebära påverkan på landskapsbnlden. 
Konsekvensen beror tnll stor del på vnlka skyddsåtgärder som vndtas. Det fnnns möjlnghet 
att mnnska den vnsuella påverkan, och därmed de negatnva konsekvenserna för 
landskapsbnlden. Markmodellernng och trädplanternng kan göras n utkanten av 
anläggnnngens område för att dölja den från omgnvnnngen. Utrymme för sådana åtgärder 
ryms dock nnte nnom järnvägsplaneområdet och nyttjande av mark för markmodellernng 
är därför beroende av avtal med fastnghetsägare. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för landskapsbnlden bln små tnll måttlngt negatnva, beroende på vnlka skyddsåtgärder som 
kan vndtas. 

Alla kända fornlämnnngar är bortgrävda nnom planområdet. Däremot kommer 
ytterlngare mark att tas n tnllfällngt anspråk under byggnatnonen. En remsa om upp tnll 5 
meter längs delar av järnvägsplaneområdets gräns planeras att nyttjas bland annat för 
anläggande av stängsel längs med godsbangården. Dessa ytor kommer att analyseras för 
behov av kompletterande arkeolognska åtgärder nnför byggstart. Genom att utforma 
anläggnnngen så att de grundläggande kulturhnstornska karaktärsdragen och värdena blnr 
kvar kan den nndnrekta påverkan mnnskas. Sammantaget bedöms konsekvensen för 
kulturmnljö som lnten negatnv. 
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Påverkan på naturmnljön nnnebär framförallt att ett mnndre skogsområde med bland 
annat ekar samt delar av en hagmark tas n anspråk. Ett par jordbruksdnken kommer 
också påverkas av den planerade anläggnnngen. Den samlade bedömnnngen är att 
godsbangården medför rnsk för lnten - måttlngt negatnva konsekvenser avseende 
naturmnljön. De små negatnva effekter som godsbangården bedöms medföra förstärks 
genom de kumulatnva effekter som Nya Bravnkenvägen och Kardonbanan bndrar tnll. 
Dessa negatnva effekter bedöms dock n ett längre perspektnv mnldras något av de 
kompensatnonsåtgärder som planeras n samband med anläggandet av Kardonbanan.  

Några fastngheter kommer påverkas av buller från den nya godsbangården men med 
föreslagna fasadnära åtgärder bedöms påverkan som lnten. Med avseende på en 
begränsad ljudutbrednnng n och med terrängen n området, föreslagna åtgärder, samt en 
svag kumulatnv effekt för bullerpåverkan från godsbangården och Kardonbanan bedöms 
påverkan samt konsekvenser gällande buller som lnten negatnv.  

Att farlngt gods hanteras nnom godsbangården nnnebär att det fnnns rnsk för större 
olyckor. Det fnnns endast ett fåtal bostadshus nnom 300 meter från det planerade 
spårområdet tnll sknllnad från ndag då godsbangården lngger centralt n Norrköpnng. Ur ett 
olycksrnskperspektnv bedöms lokalnsernngen av bangården nnte ge upphov tnll betydande 
negatnva mnljöeffekter. Jämfört med nuläget bedöms rnskerna öka och ge en lnten negatnv 
konsekvens för planområdet. I nollalternatnvet, med godsbangården kvar n befnntlngt 
läge, bedöms rnskerna som måttlnga-stora och oförändrade jämfört med nuläget.  

Anläggande av godsbangården kommer att nnnebära skärnnngar n mark men påverkan på 
grundvattnet tnll följd av det bedöms som begränsad. Den färdnga anläggnnngen kommer 
nnnebära större avrnnnnngsvolymer samt högre flödestoppar jämfört med nuvarande 
markanvändnnng, då andelen hårdgjorda ytor ökar. Dessutom kommer den planerade 
verksamheten att ge upphov tnll förorennngar n avrnnnande dagvatten nnom planområdet. 
Mnljökvalntetsnormen för Pampusfjärdens bedöms däremot nnte påverkas negatnvt då 
dagvattnet fördröjs och renas genom föreslagna dagvattenåtgärder nnnan det släpps tnll 
anslutande dnken. Sammantaget bedöms påverkan på ytvatten såväl som grundvatten n 
området som lnten negatnv. 

För de massor som nnte har tnllräcklng kvalnté för att nyttjas n anläggandet av 
godsbangården behöver alternatnva avsättnnngsmöjlngheter ndentnfneras n fortsatt skede. 
Påverkan på skogs- och jordbruksmark bedöms som lnten negatnv och konsekvensen på 
naturresurser bedöms som lnten negatnv främst med avseende på de massor som nnte 
kommer kunna nyttjas för anläggande av godsbangården. 

Under byggskedet, som bedöms pågå n cnrka två år, kan störnnngar tnll omgnvnnngen 
uppstå. Anläggandet av godsbangården kommer främst att ske nnom det avgränsade 
område som järnvägsplanområdet utgör. Arbets- eller etablernngsytor kommer att 
behövas för anläggande av stängsel och för tnllfällnga arbetsvägar. Dessa läggs som 
remsor på upp tnll 5 meter längs delar av järnvägsplaneområdet.  

Med avseende på aktuella avstånd från anläggnnngen tnll närmaste bostad samt 
planerade arbeten bedöms rnktvärden för byggbuller nnte överskrndas. Då området är väl 
ventnlerat bedöms det nnte fnnnas någon rnsk för att tnll exempel mnljökvalntetsnormer för 
kväveoxnder eller partnklar överskrnds under byggskedet. Konsekvensen med avseende 
på befolknnng och männnskors hälsa bedöms som lnten negatnv under byggskedet. 
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Påverkan på naturmnljö under byggskedet bedöms ge lnten negatnv konsekvens med 
avseende att skyddade arter utsätts av byggbuller under en begränsad tnd. 

MEDVERBANDE 

Elnn Julnn - Landskap 

Gundula Kolb - Naturmnljö 

Ludvng De Verdner, Axel Andersson och Hanna Frnsk - Klnmat 

Rnkard Sjöholm och Sebastnan Larsson – Buller 

Martnn Bjarke – Rnsk och säkerhet 

Mattnas Borrns – Vatten 

Övrnga avsnntt har författats av dokumentansvarng Camnlla Boberg samt bnträdande och 
granskare Lovnsa Lagerblad, Marna Hägglund, Åsa Hermansson och Matnlda Björkheden. 
Kulturmnljöavsnnttet har tagnts fram n samråd med Trafnkverkets mnljöspecnalnst Magnus 
Djerfsten. 

Denna mnljökonsekvensbeskrnvnnng har sammanställts av en konsultgrupp med flera års 
erfarenhet av konsekvensbedömnnngar av lnkvärdng art. Samtlnga bedömnnngar har 
stämts av med sakområdesexperter.   
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1. PROJEKT NORRKÖPINGS NYA 
GODSBANGÅRD 

 BAKGRUND OCH BEHOV – OSTLÄNKEN OCH FLYTT AV 
NORRKÖPINGS GODSBANGÅRD 

Ostlänken är en planerad dubbelspårng järnväg mellan Järna och Lnnköpnng. Dragnnngen 
av Ostlänken genom Norrköpnng kommer nnnebära att nuvarande godsbangård och 
anslutnnngen tnll befnntlnga nndustrnspår nnte kan lngga kvar som ndag, se fngur 1.  

 

Norrköpnng är utpekad som nod n Trafnkverkets natnonella transportplan. För att 
vndareutveckla Norrköpnng som central knutpunkt för transporter med båt, tåg och 
lastbnl samt omlastnnng mellan de olnka transportslagen genomförs ett antal 

Figur 1 Schematisk bild över den nya godsbangården i förhållande till 

Norrköping, Händelö, Malmölandet och övriga järnvägsspår. 
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nnfrastrukturprojekt n området. I och med planerad utbyggnad av Ostlänken och 
ombyggnad av statnonsområdet n Norrköpnng samt exploaternngen för nndustrn- och 
hamnändamål på södra Malmölandet och norra Händelö krävs en utbyggnad av 
järnvägsnnfrastrukturen för godshanternngen. Norrköpnngs godsbangård är n dagsläget 
etablerad centralt n Norrköpnng n anslutnnng tnll centralstatnonen. Godsbangården har 
bland annat en vnktng funktnon som anslutnnngsbangård tnll hamnen n Norrköpnng.  

I Norrköpnngs nuvarande översnktsplan ”Översiktsplan för staden, Norrköpings 

kommun” (Norrköpnngs kommun, 2017a) pekas södra Malmölandet ut som ett 
strategnskt utvecklnngsområde för verksamhetsområden för gods, lognstnk och nndustrn. 
För Malmölandet slår kommunen fast att verksamheter av större och transportnntensnv 
karaktär passar bra. Kommunen har 2010 detaljplanelagt mark för anläggande av en 
godsbangård n ett strategnskt område på södra Malmölandet (detaljplan för del av 
fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård)).  

Trafnkverket och Norrköpnngs kommun är överens om att förutom ny järnväg för 
höghastnghetståg och anläggnnngar n dess dnrekta anslutnnng, såsom resecentrum, 
behöver det vndtas ett antal åtgärder för att de posntnva effekterna av Ostlänken verklngen 
ska uppstå. I september 2015 tecknades avsnktsförklarnngen mellan Trafnkverket och 
Norrköpnngs kommun avseende objekten Norrköpnngs nya godsbangård och 
järnvägsanslutnnng (Kardonbanan) tnll kombntermnnalen på Händelö. Kommunen och 
Trafnkverkets ambntnon är att flytta Norrköpnngs godsbangård tnll Malmölandet samt att 
Kardonbanan ska utgöra anslutnnng tnll den nya bangården. Flytten av godsbangården 
tnll Malmölandet nnnebär även att Norrköpnngs nnnerstad kan avlastas från buller och 
rnsker med godstransporter på järnväg och därmed skapas bättre möjlngheter tnll god 
stadsutvecklnng. 

1.1.1. Tidplan 

Godsbangården och Kardonbanan berör n flera avseenden samma geografnska område. 
Kardonbanan kommer att passera genom godsbangården med två spår. De två projekten 
är därför också tndsmässngt påverkade av varandra. Projekternngen av Kardonbanan 
lngger ett antal år före godsbangården och byggstart var hösten 2017. Därför fnnns redan 
flera utrednnngar framtagna nnom ramen för Kardonbanan som även berör 
godsbangården.  

Under 2016 pågnck arbete med järnvägsplan, fältarbeten, nnventernngar och 
undersöknnngar. Under 2017–2019 tas kompletterande underlagsrapporter fram och 
järnvägsplanen samt mnljökonsekvensbeskrnvnnngen färdngställs. Innan byggandet kan 
påbörjas krävs att bygghandlnngar utarbetas. Bygghandlnngarna nnnehåller de teknnska 
beskrnvnnngar och detaljrntnnngar som krävs för att genomföra byggnatnonen. När 
järnvägen byggs får endast oväsentlnga avvnkelser göras från järnvägsplanen. 
Projekternng av bygghandlnngar planeras genomföras år 2018 – 2020. Upphandlnng av 
entreprenör sker under samma tndspernod.  

Byggstart för projektet planeras tnll år 2020 med en byggtnd på cnrka 2 år. 
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 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING I 
PLANLÄGGNINGSPROCESSEN  

Ett järnvägsprojekt ska planeras enlngt en särsknld planläggnnngsprocess som styrs av 
flera lagar och som slutlngen leder fram tnll en järnvägsplan, se fngur 2. Syftet med 
järnvägsplanen är bland annat att säkra att Trafnkverket både tnllfällngt och permanent 
har tnllgång tnll den mark som behövs för utbyggnaden. Planläggnnngsprocessen för 
godsbangården styrs av lagen om byggande av järnväg och väglagen, med tnllhörande 
förordnnngar. Parallellt tnllämpas mnljöbalken, plan- och bygglagen, kulturmnljölagen och 
ytterlngare ett flertal författnnngar. Bestämmelser om mnljökonsekvensbeskrnvnnngar 
fnnns n mnljöbalken kapntel 6 och n lagen om byggande av järnväg samt väglagen. Kapntel 
6 n mnljöbalken ändrades den 1 januarn 2018. 

 

Figur 2 Planläggningsprocessen vid byggande av järnväg. Järnvägsplanen har olika status under 

processens gång. 

 

Ett vnktngt syfte med processen är att planernngen ska ske med god anknytnnng tnll övrng 
samhällsplanernng och tnll mnljölagstnftnnngen. Trafnkverket har genomfört flera 
förberedande studner och olnka placernngar av godsbangården har studerats 
övergrnpande. Se vndare under avsnntt 1.3 Tidigare utredningar och beslut.  

I början av planläggnnngen tar Trafnkverket fram ett samrådsunderlag som beskrnver hur 
projektet kan påverka mnljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas 
medföra en betydande mnljöpåverkan. I så fall ska en mnljökonsekvensbeskrnvnnng tas 
fram tnll järnvägsplanen, där Trafnkverket beskrnver projektets mnljöpåverkan och 
föreslår försnktnghets- och skyddsåtgärder. Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen utgör 
underlag tnll järnvägsplanen.  

Efter samrådsunderlaget tas en samrådshandlnng fram. Samråd är vnktngt under hela 
planläggnnngen. Det nnnebär att Trafnkverket tar kontakt och för dnaloger med andra 
myndngheter, organnsatnoner och berörd allmänhet för att få deras synpunkter och ta del 
av deras kunskap. Synpunkterna som kommer nn under samråd sammanställs n en 
samrådsredogörelse. 

Denna mnljökonsekvensbeskrnvnnng är en del av järnvägsplanens gransknnngshandlnng. 
Relevanta synpunkter/nnformatnon från samrådet har arbetats nn n MKB och 
järnvägsplan. Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen ska godkännas av Länsstyrelsen och nngår 
n järnvägsplanens gransknnngshandlnng.  

Gransknnngshandlnngen hålls tnllgänglng för gransknnng så att de som berörs kan lämna 
synpunkter. När planen ställs ut är markområdet som krävs för drnft och byggande 
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defnnnerat och det framgår vnlka fastngheter och ensknlda markägare som berörs. Även de 
åtgärder som krävs för att mnnska konsekvenserna av anläggnnngen under drnftstnden, 
tnll exempel bullerskyddsåtgärder, ska framgå. Inkomna synpunkter kan föranleda att 
Trafnkverket revnderar järnvägsplanen och mnljökonsekvensbeskrnvnnngen. 

Trafnkverket begär länsstyrelsens yttrande över den kungjorda järnvägsplanen nnklusnve 
mnljökonsekvensbeskrnvnnngen. När planen granskats och revnderats genomgår den 
fastställelseprövnnng på Trafnkverket. Sedan följer en överklagandetnd nnnan planen kan 
vnnna laga kraft. När järnvägsplanen har fastställts och vunnnt laga kraft erhåller den 
som ska bygga godsbangården rätt att anlägga den n enlnghet med planen.  

 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT 

1.3.1. Funktionsutredning Norrköpings godsbangård 

Baserat på järnvägsutrednnngen för Ostlänken och Norrköpnng kommuns detaljplan för 
Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 nnntnerade Trafnkverket år 2014 en funktnonsutrednnng 
för godsbangården. Utrednnngen hade en strategnsk karaktär och redovnsade tre 
alternatnv för godsbangårdens lokalnsernng. Studnen syftade också tnll att utreda 
utformnnngen av en ny godsbangård samt belysa vnlka funktnoner som en ny bangård 
behöver ha. Fyra utformnnngsalternatnv analyserades och utformnnngsalternatnv 3 (se 
avsnntt 3.2 Alternativa utformningar) rekommenderades för fortsatt utrednnng. 

1.3.2. Förenklad åtgärdsvalsstudie för Norrköpings godsbangård 

Under år 2016 genomförde Trafnkverket en förenklad åtgärdsvalsstudne för ny 
godsbangård baserad på resultaten n ovanstående funktnonsutrednnng. Studnen 
resulterade n att åtgärden att anlägga en ny godsbangård på detaljplanelagt område på 
Malmölandet rekommenderades. Framtagande av järnvägsplan angavs som nästa steg n 
den fortsatta planernngen. Den förenklade åtgärdsvalsstudnen färdngställdes 2016-03-15. 

1.3.3. Samrådsunderlag för Norrköpings godsbangård 

Inför länsstyrelsens beslut om betydande mnljöpåverkan togs det under 2016 fram ett 
samrådsunderlag. Underlaget omfattar de förutsättnnngar, rnsker och effekter som en 
etablernng av en ny godsbangård bedöms medföra. Samrådsunderlaget låg tnll grund för 
länsstyrelsens beslut om betydande mnljöpåverkan. 

1.3.4. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Om projektet nnnebär betydande mnljöpåverkan behöver en mnljökonsekvensbeskrnvnnng 
tas fram och godkännas av länsstyrelsen under samrådsprocessen. Baserat på framtaget 
samrådsunderlag fattade länsstyrelsen beslutet att godsbangården kan antas medföra en 
betydande mnljöpåverkan. Bland annat påpekades att rnsken för bullerstörnnngar, rnsk 
för olyckor och påverkan på vatten behöver utredas närmare. Se bnlaga 1 för yttrandet n 
snn helhet.  
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 AKTUELL PLANERINGSSITUATION 

1.4.1. Detaljplan för Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 och planprogram 
för Malmölandet och Björnviken 

Norrköpnngs kommun har tagnt fram en detaljplan för del av fastngheterna Björnvnken 
2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård) med syfte att pröva uppförandet 
av en ny godsbangård och nytt järnvägsspår tnll Händelö, samt att anpassa 
vägnnfrastrukturen n området tnll den önskade utvecklnngen nnom gods, lognstnk och 
nndustrn n området.  

 

Figur 3 Planområdet som det framgår av Planbeskrivning, tillhörande detaljplan för del av 

fastigheterna Björnviken 2:1 och Krusenhov 2:1 med närområde (godsbangård) inom Kvillinge i 

Norrköpings kommun (2010a). 

 

Detaljplanen omfattar cnrka 80 hektar. I planområdet nngår del av fastngheten 
Björnvnken 2:1 som är prnvatägd och del av fastngheten Krusenhov 2:1 som ägs av 
Norrköpnngs kommun. Planavgränsnnngen har valts så att all mark som behövs för den 
nya godsbangården och för ny vägnnfrastruktur nngår. Nuvarande Bravnkenvägen nngår 
också på det avsnntt som lngger parallellt med den planerade godsbangården. Planen 
antogs medföra en betydande mnljöpåverkan varför också en MKB togs fram.  

Järnvägsplaneområdet ansluter tnll detaljplan för del av fastngheten Händelö 2:41 som 
syftar tnll att säkerställa en markanvändnnng för nndustrnändamål på södra Malmölandet. 

Norrköpnngs kommun har även tagnt fram ett planprogram för den västra delen av 
Malmölandet. Planprogrammet heter Program för Malmölandet och godkändes n 
stadsplanernngsnämnden den 14 november 2017. Syftet med planprogrammet är att 
möjlnggöra utvecklnng av ett storskalngt produktnonslandskap. Planprogrammet utreder 
och fördjupar förutsättnnngarna för lokalnsernng av lognstnk samt nndustrn- och 
hamnverksamhet på Malmölandet. I programmet pekas bland annat åkermarken öster 
om den planerade godsbangården ut som ett område för möjlngt framtnda 
verksamhetsområde. 
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För området närmast Bråvnken fnnns ett planprogram (Program för området kring 

Björnviken) påbörjat. Programmet var på samråd under 2013, men är nu vnlande. n 
väntan på polntnskt beslut. Programmet syftar tnll att undersöka möjlngheterna tnll 
förtätnnng och utvecklnng av bostadsbebyggelse samt tntta på hur området genom gång- 
och cykelstråk kan knytas samman med staden och Åby. 

 

Figur 4 Av kommunen antagna detaljplaner och pågående planprogram i området kring 

Godsbangården. 

2. NORRKÖPINGS NYA GODSBANGÅRD 
BESKRIVNING AV ANLÄGGNING 

 UTFORMNING 

Järnvägsplanen omfattar en ny bangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår samt 
skyddsåtgärder avseende buller och förorenat dagvatten. Planen nnkluderar även 
nödvändnga servncevägar tnll bangården samt servncehus och ytor för personalparkernng. 
Godsbangården kommer att vara elektrnfnerad och sngnalreglerad.  

Godsbangården kommer n huvudsak att vara lokalnserad nnom det av kommunen 
angnvna detaljplaneområdet. För geografnsk nllustratnon av järnvägsanläggnnngen, se 
översnktskarta, Fngur 5.  
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Figur 5. Översiktskarta över godsbangården.  

 

Godsbangården omfattar en ny bangård för ankomst-, avgångs- och rangerspår 
anpassad för planväxlnng utan särsknld rangerbromsutrustnnng. Se funktnonssknss (Fngur 
6) nedan för en schematnsk redogörelse av föreslagen utformnnng av 
järnvägsanläggnnngen.  

 

Figur 6 Funktionsskiss för föreslagen utformning av Norrköpings nya godsbangård. 

 



16 
 

Runt Godsbangården kommer ett stängsel att markera gränsen för områdets yttre 
markanspråk. Godsbangården ansluter tnll allmän väg på två ställen, vnd den nya 
cnrkulatnonsplatsen av Östra Bravnkenvägen, och vnd den befnntlnga cnrkulatnonsplatsen. 
Vägarna byggs av Norrköpnngs kommun och nngår nnte n projekt godsbangården.  

Utdragsspåret n nordväst är tnll stor del uppbyggt på bank men ju närmare bangårdens 
mntt man kommer så går järnvägen ned n mnndre jordschakter för att sedan återgå tnll 
uppbyggnad på bank mot sydöst.  

Två dagvattendammar för att hantera Godsbangårdens och Kardonbanans avvattnnng 
projekteras nnom projekt Kardonbanan.  

 TEKNISKA SYSTEM 

Norrköpnngs nya godsbangård dnmensnoneras för 750 meter långa tåg. Godsbangården 
utformas med raka banavsnntt och dnmensnoneras även för att klara av planerade 
transporter av extra stora transformatorer. Spåren på bangården har ett spåravstånd på 
mnnst 4,5 meter. Mellan huvudspår och den nya godsbangårdens spår är spåravståndet 
mnnst 6 meter. Mellan godsbangårdens spår är vart tredje spåravstånd mnnst 7 meter. 
Spårväxlar placeras n rakspår. 

Samtlnga nya spår på godsbangården byggs med 60 kg räler monterade på betongslnprar 
med fjädrande befästnnng. Ballast utgörs av makadam klass 1 på samtlnga spår. Intnll 
spår där växlnng förekommer anläggs gångbanor.  

För en beskrnvnnng av elkraftsystem, sngnal, tele, trädsäkrnng, mark och geoteknnk och 
avvattnnng se järnvägsplanens planbeskrnvnnng kapntel 4.  

 TRAFIKERING OCH ANVÄNDNING 

Godstransportupplägg är generellt lättrörlnga och lättpåverkade av olnka 
marknadsfaktorer vnlket gör godstrafnkens utvecklnng på längre snkt mycket svår att 
prognostnsera. Trafnkverket har n samband med åtgärdsplanernng och framtagande av 
natnonell plan för transportsystemet 2014–2025 tagnt fram en prognos för godstrafnken 
för år 2030 (Trafnkverket, 2013). Prognosen för Norrköpnngs godsbangård vnsas n 
tabellen (Tabell 1) nedan. 

Tabell 1 Prognosen för Norrköpings godsbangård år 2030 jämfört med idag. 

 NULÄGE PROGNOS 2030 

ANKOMSTER/DYGN 8 14 

AVGÅNGAR/DYGN 7 12 

 

Enlngt Norrköpnngs Hamn och Stuvern AB:s (som drnver Pampushamnen på Händelö) 
affärsplan prognostnseras att mellan sju och tno tåg per dygn behöver köra tnll och från 
hamnens verksamhet år 2020. Trafnken nnkluderar både systemtåg (tåg som nnte 
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behöver växlas på godsbangården) och vagnslasttåg (tåg som sannolnkt behöver 
planväxlas på godsbangården).  

Person- och godståg kommer därför behöva samsas om ett begränsat antal lägen på 
järnvägsnnfrastrukturen. Om det nnte händer något radnkalt n trafnkmönstrets struktur 
kommer persontrafnkens högtrafnktnmmar sannolnkt vara samma som dagens, det vnll 
säga mellan cnrka klockan 6 och 9 samt 15 och 18. Det nnnebär att godstågen, som ofta 
prnornteras lägre än persontågen, precns som ndag kommer att behöva anpassas tnll andra 
tnder på dygnet. Godstrafnken kommer därför trolngen att sprndas över dygnet på samma 
sätt som ndag med fokus på morgon, kväll och natt. För att utnyttja nnfrastrukturen på 
bästa sätt kommer varje ensknlt godståg att behöva fyllas så bra som möjlngt, vnlket n 
praktnken nnnebär längre tåg. Dessutom kan termnnaler, hamnar och annan 
järnvägsrelaterad verksamhet behöva vara verksamma en större del av dygnens tnmmar 
jämfört med n nuläget. För Norrköpnngs del kan det nnnebära att trafnk även kan komma 
att behöva utföras nattetnd. 

Godstrafnken tnll och från Norrköpnng prognostnseras att öka n framtnden. Det fnnns dock 
nnga entydnga prognoser att tnllgå n dagsläget. Istället vnsar prognoserna ett flertal möjlnga 
utvecklnngsscenarner vad gäller både trafnkmängd och typer av tåg. Osäkerheterna ställer 
krav på en flexnbel och effektnv bangårdsutformnnng vnlken klarar olnka typer av 
godstågsupplägg samt möjlnggör snabb hanternng av gods. (Trafnkverket, 2014b)  

 ANGRÄNSANDE PROJEKT 

2.4.1. Kardonbanan och Bravikenspåret 

På den södra sndan av godsbangården löper den fastställda järnvägsplanen för 
Kardonbanan. Godsbangården ansluter mot denna järnvägsanläggnnng. De två 
dagvattenanläggnnngar som markerats n järnvägsplan för Kardonbanan behöver utökas 
på grund av godsbangårdens utbrednnng och föreslås därför nngå n järnvägsplanen för 
godsbangården. 

En sträcka av Bravnkenspåret rnvs och demonteras för att anpassas tnll godsbangårdens 
utformnnng. Rnvnnngen av Bravnkenanslutnnngen består av två delar. Dels demonteras 
cnrka 200 m spår som ska återanvändas (cnrka km 1+150 - 1+350), vnlket nngår n projekt 
Kardonbanan. Därtnll tnllkommer nnom ramen för Norrköpnngs godsbangård rnvnnng av 
cnrka 420 meter av det gamla Bravnkenspåret (cnrka km 1+350-1+770). Se plankartor för 
markernng av rnvnnng. 

2.4.2. Nya Bravikenvägen 

Östra Bravnkenvägens befnntlnga anslutnnng tnll Bravnkenvägen föreslås stängas. Vägen 
förläggs norr om föreslagen godsbangård och passerar plansknlt under godsbangården 
längre västerut jämfört med dagens läge. Omdragnnngen av vägen sker nnom ramen för 
Norrköpnng kommuns detaljplan. Den nya vägen kallas för Nya Bravnkenvägen. Se 
nllustratnonskartor tnllhörande järnvägsplanen för vägens nya dragnnng. 
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3. ALTERNATIV SAMT MOTIV TILL VALDA 
OCH BORTVALDA ALTERNATIV  

 ALTERNATIV LOKALISERING 

I förelnggande järnvägsplan har en formell lokalnsernngsutrednnng nnte genomförts. 
Lokalnsernngsfrågan för ny godsbangård n Norrköpnng har aktualnserats n och med 
järnvägsutrednnng för Ostlänken (Banverket, 2009).  

I järnvägsutrednnngen studerades alternatnvet att ha kvar godsbangården n befnntlngt 
läge. Lösnnngen förutsatte att Ostlänken samt anslutnnngar tnll Södra stambanan anläggs 
n ett upphöjt läge. Alternatnvet har avfärdats med motnvernngen att anslutnnngarna tnll 
Södra stambanan försvåras, att platsen behöver nyttjas under byggtnden för Ostlänken 
samt att utvecklnngen av Norrköpnngs centrum begränsas. 

Alternatnvet att nnte anlägga en ny godsbangård utan nstället hänvnsa godstrafnken tnll 
andra befnntlnga godsbangårdar eller hänvnsa trafnken tnll lastbnl har utretts n 
Trafnkverkets funktnonsutrednnng för ny godsbangård (Trafnkverket 2014b) samt n 
förenklad åtgärdsvalsstudne för ny godsbangård (Trafnkverket 2016e). Alternatnvet har 
avfärdats då det saknas alternatnva godsbangårdar n regnonen samt att en ersättnnng med 
lastbnlstrafnk n snn tur skulle nnnebära att godstransporter med järnväg från området och 
hamnen omöjlnggörs. 

Norrköpnngs hamn, n anslutnnng tnll godsbangården, är en av regernngens utpekade tno 
strategnskt vnktnga hamnar n Svernge enlngt ”Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i 
det svenska godstransportsystemet” (SOU 2007:58). Det nnnebär att hamnen ska 
prnornteras när det gäller statlngt fnnansnerad nnfrastruktur, dvs. hamnarnas 
omkrnnglnggande nnfrastruktur på land och tnll sjöss. En placernng av en ny godsbangård 
på Malmölandet bedöms lngga n lnnje med denna kravställnnng. Om godsbangården 
anläggs på Malmölandet och Kardonbanan genomförs fnnns det en möjlnghet att 
befnntlnga och nya nndustrner kan få dnrekt förbnndelse med järnvägen utan omlastnnngar. 

Den samlade bedömnnngen är att den nya godsbangården bör lokalnseras på 
Malmölandet. Lokalnsernngen stöds av Norrköpnng kommuns Översnktsplan 
”Översiktsplan för staden” (Norrköpnng, 2017a), samt kommunens detaljplan för del av 
fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 (Norrköpnng, 2010a) med närområde 
(godsbangård). 

 ALTERNATIVA UTFORMNINGAR 

Alternatnv för utformnnng av den nya godsbangården på en övergrnpande och strategnsk 
nnvå har utretts n funktnonsutrednnng för ny godsbangård (Trafnkverket 2014b). I 
åtgärdsvalsstudnen togs fyra utformnnngsförslag fram, benämnda UA1, UA2, UA3 och 
UA4. De fyra alternatnven redovnsas närmare n planbeskrnvnnngen samt n 
Åtgärdsvalsstudnen. Det alternatnv som man valde att gå vndare med är UA3. UA3 
jämfört med UA4 är bättre anpassat efter kommunens planernngsnnrnktnnng, samtndngt 
som det uppfyller kraven på flexnbnlntet vnd ändrade trafnkernngsbehov, något som UA1 
och UA2 nnte bedömdes göra.  
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UA3 har sedan vndareutvecklats. Det lngger som grund för järnvägsplanen och vnsas n 
nllustratnonen (Fngur 7) nedan.  

Ytterlngare en lösnnng som utretts är möjlngheten att fördela trafnken och godsflödena 
bättre över dygnet, vnlket skulle nnnebära att kapacntetskraven på godsbangården 
mnnskar och en mnndre godsbangård kan anläggas. Flödena är dock beroende och dnrekt 
kopplade tnll persontrafnkens högtrafnktnmmar, då deras trafnkernngstnder prnornteras 
högre. Godstrafnken kommer sannolnkt därför, precns som ndag, att behöva anpassas tnll 
andra tnder på dygnet. Kapacntetskraven kvarstår därför.  

 

Figur 7 En vidarebearbetning av UA3 resulterade i det utformningsalternativ som ligger till grund 

för järnvägsplanen. (Trafikverket 2016). 

4. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS 
AVGRÄNSNING OCH GENOMFÖRANDE 

 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS SYFTE 

Syftet med en mnljökonsekvensbeskrnvnnng är att ndentnfnera och beskrnva de dnrekta och 
nndnrekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på såväl 
männnskor, djur, växter, mark, vatten, luft, klnmat, landskap och kulturmnljö som på 
hushållnnngen med mark, vatten och den fysnska mnljön n övrngt samt på annan 
hushållnnng med maternal, råvaror och energn. Vndare är syftet att möjlnggöra en samlad 
bedömnnng av dessa effekter på männnskors hälsa och mnljön. Med mnljökonsekvens-
beskrnvnnngen ges beslutsfattaren ett underlag som beskrnver det föreslagna projektets 
posntnva och negatnva påverkan på mnljön. 

Genom mnljölagstnftnnngens krav på att verksamhetsutövare ska upprätta en mnljö-
konsekvensbeskrnvnnng för projekt som kan antas medföra betydande mnljöpåverkan 
förväntas huvudsaklngen tre behov bln tnllgodosedda: 
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• att det nnom projektet ska eftersökas och eftersträvas att använda så 
mnljöanpassade lösnnngar som möjlngt, 

• att allmänhetens nnsyn och möjlngheter att påverka projektet säkerställs, 

• att förväntade effekter och konsekvenser av det aktuella projektets betydande 
mnljöpåverkan redovnsas öppet och fullständngt nnnan ansvarnga myndngheter 
beslutar om projektets genomförande. 

Den första punkten förutsätter att mnljöfrågorna hanteras löpande och nntegrerat n 
projektet. Allmänhetens nnsyn och möjlnghet att påverka tnllgodoses n första hand genom 
att samråd hålls och att järnvägsplanen och mnljökonsekvensbeskrnvnnngen görs allmänt 
tnllgänglnga.  

4.1.1. Förändrad MKB-lagstiftning 

Den 1 januarn 2018 trädde nya MKB-regler n kraft. Förändrnngarna omfattar bland annat 
ett nytt 6 kapntel mnljöbalken, en ny mnljöbedömnnngsförordnnng samt ändrnngar n bland 
annat väglagen. Dessa ändrnngar syftar tnll att följa de senaste ändrnngarna n MKB-
dnrektnvet som är gemensamt för EU:s medlemsländer samt att effektnvnsera 
mnljöbalkens bestämmelser om mnljöbedömnnngar. 6 kapntlet mnljöbalken har fått en ny 
struktur och vnssa nya ord och begrepp har nntroducerats. 

Denna MKB påbörjades nnnan den nya lagstnftnnngen trädde n kraft och har därmed fått 
anpassas eller förtydlngas för att motsvara lagstnftnnngens nya krav. De huvudsaklnga 
anpassnnngarna och förtydlngandena omfattar följande: 

• Översyn av MKB:s avgränsnnng. MKB:s tndngare sakmässnga avgränsnnng har 
gjorts om utnfrån de mnljöaspekter som räknas upp n 6 kap. 2 § mnljöbalken. 
Beskrnvnnng och bedömnnng av effekter har setts över för att säkerställa att 
kraven n 6 kap. 2 § mnljöbalken uppfylls. 

• Översyn av MKB:s nnnehåll n övrngt enlngt 6 kap. 35 § mnljöbalken samt vad som 
anges gällande nnnehåll n 16 och 17 § mnljöbedömnnngsförordnnngen. 

• Förtydlngande krnng kompetenskrav. MKB har kompletterats med nnformatnon 
om hur kravet på sakkunskap enlngt 15 § mnljöbedömnnngsförordnnngen 
uppfylls. 

• Tnllgänglnggörande av MKB. Trafnkverket kommer vnd gransknnngen av 
vägplanen att säkerställa att allmänheten får mnnst 30 dagar på sng att yttra sng.  

 AVGRÄNSNING  

4.2.1. Tematisk avgränsning 

Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen beskrnver konsekvenserna av godsbangården med de 
skyddsåtgärder som fastställs n järnvägsplanen. Utöver dessa åtgärder föreslås 
ytterlngare åtgärder som ska arbetas nn n mnljösäkrnngsplaner samt åtgärder som avtalas 
med tredje part för att mnnska projektets mnljökonsekvenser.  
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Mnljökonsekvensbeskrnvnnngens kapntel 7 beskrnver effekter och konsekvenser av 
järnvägsplanen för godsbangården. Kapntel 7 tar upp anläggnnngens konsekvenser för 
landskapets värden, befolknnng och männnskors hälsa, mark och vatten samt 
klnmatpåverkan. Dessa områden omfattar stad och landskap, kulturmnljö, naturmnljö, 
buller, rnsk och säkerhet, grundvatten, ytvatten, samt hushållnnng med naturresurser 
nnklusnve masshanternng. Avgränsnnngen av respektnve mnljöeffekt beskrnvs n kapntel 7.1 – 
7.4. Byggskedets störnnngar fokuserar på ovan beskrnvna områden samt 
markförorennngar och beskrnvs n kapntel 7.5. 

Nedanstående mnljöaspekter har avgränsats bort. Motnvernngen styrker avgränsnnngen. 

Rekreation och friluftsliv 

På Malmölandet fnnns värden för frnluftslnvet kopplade tnll jordbrukslandskapet och 
ekmnljöerna. De breda vassbälten som fnnns längs stränderna på södra Malmölandet 
utgör fågelskådnnngslokaler och längs stränderna fnnns fnskemöjlngheter.  

Inga särsknlda stråk eller målpunkter för frnluftslnvet är ndentnfnerade nnom det planerade 
området för godsbangården. Inga betydande konsekvenser för rekreatnon och frnluftslnv 
förutses varför denna mnljöeffekt nnte beskrnvs vndare. Lokalt kan närboende påverkas av 
att mnndre skogsområden på Malmölandet mnnskar eller försvnnner.  

Den tnllkommande gång- och cykelvägen som planeras längs med den nya sträcknnngen 
av Bravnkenvägen ökar möjlngheterna för frnluftslnvet n området tnll följd av ökad 
framkomlnghet. Gång- och cykelvägen anläggs och förvaltas av kommunen n samband 
med dragnnngen av Nya Bravnkenvägen.  

Luft 

Norrköpnngs kommun gör regelbundna mätnnngar av luftkvalnteten n Norrköpnngs tätort. 
Genom mätnnngarna har problem med överskrndande av högsta tnllåtna halt 
(mnljökvalntetsnorm MKN) för luft gällande partnklar (PM10) ndentnfnerats på ett fåtal 
platser n centrala Norrköpnng (Norrköpnngs kommun, 2017c). På Malmölandet fnnns nnga 
mätnnngar utförda.  

Den förväntade ökade trafnken n området som ett led n fortsatt expansnon av nndustrn- och 
lognstnkverksamhet kommer att påverka luftkvalnteten. Rnsken för överskrndande av 
mnljökvalntetsnormer, framförallt PM10 n planområdets närhet bedöms dock som 
försumbar (Norrköpnngs kommun, 2010b).  

Partnklar mnndre än 10 µm (PM10) kommer tnll största delen från vägslntage, uppvnrvlat 
vägdamm, bromsar och avgaser. Småskalng vedeldnnng, nndustrn och naturlngt damm är 
andra källor tnll partnklar. Emnssnoner tnll luft från järnvägstrafnken består tnll största 
delen av metallpartnklar som frngörs vnd slntage på hjul, räls, bromsar och 
kontaktlednnng. Partnklar förekommer n olnka storlekar och sorter som exempelvns järn, 
koppar, antnmon och znnk. Metallpartnklar som genereras från järnvägstrafnk är tunga 
och deposntnonen av partnklarna sker nnom 50–100 meter från järnvägen (Gustavsson M 
m.fl., 2003). Inom 50–100 meter från godsbangården fnnns nnga boende eller 
verksamheter som rnskerar att påverkas. För personer som arbetar på godsbangården 
gäller Arbetsmnljöverkets hygnengränsvärden på partnklar (respnrabelt oorgannskt 
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damm), och där lngger gränsvärdet, som årsmedelvärdet cnrka 100 ggr högre än gällande 
MKN. 

Sammantaget bedöms påverkan på luftkvalntet från godsbangården som försumbar och 
effekten behandlas därför nnte vndare n mnljökonsekvensbeskrnvnnngen.  

Elektromagnetiska fält 

Vnd bedömnnng av långvarng exponernng för magnetnska fält brukar man utgå från ett 
uppskattat årsmedelvärde. Vnd planernng av nya kraftlednnngar eller kabelförbnndelser 
samt vnd planernng av byggnatnon nntnll befnntlnga elektrnska anläggnnngar tnllämpas 
normalt den försnktnghetsprnncnp som formulerats av ett antal svenska myndngheter. 
Prnncnpen nnnebär att onödng exponernng för strålnnng ska begränsas vnd 
samhällsplanernng, om det kan ske tnll rnmlnga kostnader och konsekvenser n övrngt. Det 
är särsknlt vnktngt att platser där barn vnstas under längre tnd nnte har onödngt starka 
magnetfält. I många fall används årsmedelvärdet 0,4 µT som referensvärde för högsta 
exponernng n områden där männnskor vnstas varaktngt. I närheten av godsbangården 
fnnns nnga bostäder, och rnsken för negatnva hälsoeffekter tnll följd av elektromagnetnska 
fält bedöms försumbart lnten. Mnljöeffekten behandlas därför nnte vndare n 
mnljökonsekvensbeskrnvnnngen.  

Risk för översvämning och klimatanpassning 

Ett högsta högvattenvärde, som n snntt nnträffar vart 200:e år skulle nnnebära 108 
centnmeter över normalvattenstånd. Planområdet bedöms nnte lngga nnom rnskområde 
för översvämnnng från Bråvnken då godsbangården lngger mellan 13 och 15 meter över 
havsnnvå. Det fnnns heller nnga ndentnfnerade lågpunkter nnom planområdet där 
översvämnnng skulle kunna uppstå n samband med skyfall eller vnd snösmältnnng. 
Anläggnnngen (lednnngarna) och dammarna är dnmensnonerade för att kunna hantera ett 
20-årsregn nnklusnve en klnmatfaktor på 1,25. Mnljöeffekten behandlas därför nnte vndare 
n mnljökonsekvensbeskrnvnnngen. 

Jord (skred och ras) 

Malmölandet består av en låglänt halvö som tndngare utgjorde sjöbotten. Topografnn n 
området är varnerad. Den största delen av marken är uppodlad och ur åkermarken höjer 
sng moränkullar och berghällar. Jordarten n området består tnll största del av sandng 
morän, glacnal lera och postglacnal fnnlera. Det planerade läget för godsbangården lngger 
på en fastmarksrygg som löper n sydostlng rnktnnng från Åby och vndare ner över 
Malmölandet.  

Enlngt framtagna geoteknnska utrednnngar krävs för den södra delen av planområdet att 
mulljordstäcket schaktas av samt att det tunna lagret av sednmentjordar sknftas ut n den 
södra delen. Beaktas bör också att dnmensnonernngen av underbyggnaden måste ta 
hänsyn tnll aktuella tjälfarlnghetsklasser. I övrngt ses nnga geoteknnska begränsnnngar för 
detta område med avseende på anläggandet av en ny godsbangård. 

Vibrationer 

Vnbratnoner n marken uppkommer genom att tunga fordon sätter marken under väg eller 
järnväg n rörelse. Vnbratnonernas storlek ökar med fordonens vnkt och hastnghet. Därför 
är det nbland nödvändngt att analysera förekomst av tunga transporter. Närmsta hus 
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lngger cnrka 200 meter från den planerade godsbangården. Mellan huset och 
godsbangården fnnns en skogbeklädd moränkulle och den gamla Bravnkenvägen. Några 
problem avseende vnbratnoner under drnftskedet bedöms därmed nnte uppkomma.  

4.2.2. Geografisk avgränsning 

Projekt godsbangården har avgränsats geografnskt tnll järnvägsplaneområdet där fysnska 
åtgärder eller nanspråktagande av mark görs. Även utrednnngsområdet där 
nnventernngar, undersöknnngar och analyser genomförts tas med n bedömnnng av 
projektets konsekvenser. 

Influensområdet avser det område som bedöms kunna komma att påverkas av 
projektets mnljöeffekter och är ett område vars omfattnnng varnerar beroende på 
mnljöaspekten. Mnljöaspekter som har ett större nnfluensområde än planområdet är 
exempelvns buller, ytvatten och landskapsbnld. 

Natur- och kulturvärden påverkas n många fall genom dnrekta nntrång, men också genom 
nndnrekt påverkan som buller, vnbratnoner eller grundvattensänknnngar. När vattendrag 
korsas kan det leda tnll påverkan både upp- och nedströms. Större geografnska områden 
som kan påverkas är exempelvns sprndnnngskorrndorer eller sammanhängande 
kulturhnstornska landskap.  

Störnnngar under byggtnden kommer främst att uppstå lokalt, men för transporter kan 
nnfluensområdet bln större. Järnvägsplanens mnljökonsekvensbeskrnvnnng behandlar nnte 
mnljökonsekvenser av maternalförsörjnnng, tnll exempel en bergtäkt. 

Geografnska avgränsnnngar beskrnvs utförlngare för respektnve mnljöaspekt n kapntel 7. 

4.2.3. Tidsmässig avgränsning 

Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen avgränsas tnll en tndspernod nnom vnlka relevanta 
mnljökonsekvenser kan förväntas nnträffa. I detta projekt nnkluderar den tndsmässnga 
avgränsnnngen de mnljöeffekter som kan uppstå fram tnll prognosåret 2040. 
Mnljökonsekvenserna uppstår under två tndsmässngt avgränsade skeden: drnftskedet 
respektnve byggskedet. Byggskedet beräknas pågå under åren 2020–2022. Det längre 
tndsperspektnvet med år 2040 som hornsontår rör framförallt mnljökonsekvenser som är 
en följd av eller kan kopplas tnll själva drnften av godsbangården. Detta gäller tnll exempel 
buller, dagvattenförorennngar, samt rnsksntuatnonen n anslutnnng tnll godsbangården. För 
landskapsbnld och natur- och kulturvärden n närområdet lngger de förankrade 
detaljplaner som fnnns ndag tnll grund för konsekvensbedömnnngarna.  

För beskrnvnnng av byggtnden se vndare under avsnntt 7.5. 

 BEDÖMNINGSMETODIK 

4.3.1. Process 

Arbetet med mnljökonsekvensbedömnnngen är en process som följer planernngen och 
projekternngen av järnvägsanläggnnngen. Analys av effekter och bedömnnng av 
mnljökonsekvenser har skett nntegrerat med studner av den teknnska utformnnngen av 
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anläggnnngen. Underlag och konsekvensbeskrnvnnngar har legat tnll grund för de beslut 
som successnvt har fattats om anläggnnngens läge och utformnnng. Processen att säkra 
mnljöhänsyn och mnljöanpassnnng av projektet påbörjades n förstudnen och fortsätter tnlls 
godsbangården, servncevägarna och andra nngående anläggnnngar är drnftsatta och deras 
långsnktnga effekter har klarlagts. Denna mnljökonsekvensbeskrnvnnng är en del n den 
processen.  

Arbetet med att ta fram järnvägsplanen nnleddes med att fördjupa kunskapen om 
mnljöförutsättnnngarna nnom området och studera möjlnga utformnnngar.  

De utrednnngar och nnventernngar som utförts under arbetet utgör underlag tnll 
mnljökonsekvensbeskrnvnnngen och är en vnktng del n processen.  

4.3.2. Nuläget som jämförelse 

Nulägets mnljöpåverkan och befnntlnga mnljötnllstånd används som huvudsaklng 
bedömnnngsreferens för mnljöeffekter och konsekvenser, se nllustratnonen nedan (Fngur 
8). Mnljöpåverkan från järnvägsanläggnnngen jämförs även med det så kallade 
nollalternatnvets mnljöpåverkan, se kapntel 6. För vnssa aspekter räcker det med en 
kortfattad jämförelse, men för vnssa aspekter är det relevant med en mer detaljerad 
jämförelse med nollalternatnvet. Detta gäller framför allt för de aspekter där nuläget och 
nollalternatnvet sknljer sng åt.  

 

 

Figur 8 Principfigur som visar sambandet mellan nuläge, nollalternativ och planeringsalternativ. 

(Naturvårdsverket, 2009)  

 

4.3.3. Orsakssamband 

I daglngt tal görs nnte alltnd en åtsknllnad n betydelsen mellan begreppen påverkan, effekt 
och konsekvens. Effekt och konsekvens används tnll exempel ofta som synonymer. I 
mnljökonsekvensbeskrnvnnngar använder man däremot begreppen med sknlda betydelser, 
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för att göra beskrnvnnngarna så entydnga som möjlngt. För att underlätta förståelsen av 
nnnehållet n de kommande kapntlen om effekter och konsekvenser ges här korta 
förklarnngar tnll hur begreppen används n mnljökonsekvensbeskrnvnnngen. 

Påverkan 

Påverkan är den fysnska förändrnng som projektet orsakar, tnll exempel att järnvägen tar 
markareal n anspråk, att tågen alstrar oönskat ljud med mera. 

Effekt 

Effekten är den förändrnng av mnljökvalnteter som uppstår tnll följd av projektets 
påverkan, tnll exempel högre omgnvnnngsbuller eller förändrad landskapsbnld. Effekter 
kan ofta, men nnte alltnd, beskrnvas n kvantntatnva termer. 

Konsekvens 

Konsekvens är effektens, eller flera effekters, betydelse för olnka nntressen, såsom 
männnskors hälsa och välbefnnnande, landskapets kulturhnstornska värden eller den 
bnolognska mångfalden.  

Konsekvensernas grad av betydelse (hur allvarlng en konsekvens är) kan n vnssa fall 
bedömas med hjälp av olnka hjälpmedel och metoder. I många fall redovnsas dock 
konsekvenserna endast n beskrnvande termer, tnll exempel att upplevelsevärdena 
försämras på grund av en förändrad landskapsbnld eller att rnsken att skadas n olyckor 
mnnskar betydlngt om en plansknld korsnnng byggs. 

Kumulativa effekter 

Med kumulatnva effekter menas hur en verksamhet eller åtgärd tnllsammans med andra 
pågående, tndngare eller framtnda verksamheter/åtgärder påverkar mnljön n ett område. 
(Cumulare = hopa) 

Skyddsåtgärd 

Med skyddsåtgärd menar man skadeförebyggande eller skadebegränsande åtgärder för 
att motverka störnnngar från anläggnnngen och trafnken. I varje effektkapntel n denna 
mnljökonsekvensbeskrnvnnng fnnns rubrnken ”Skyddsåtgärder”. Under denna rubrnk fnnns 
en redovnsnnng av de åtgärder vars genomförande regleras n järnvägsplanen eller avtal 
samt ytterlngare åtgärder som föreslås.  

4.3.4. Bedömningsgrunder 

Bedömnnngsgrunder är de jurndnska eller på annat sätt vedertagna metoder som används 
som utgångspunkt för att beskrnva och gradera de konsekvenser som har ndentnfnerats. 
Bedömnnngsgrunderna ska n första hand användas för att göra ändamålsenlnga och 
tydlnga konsekvensbeskrnvnnngar och för att kunna göra sammanfattade bedömnnngar n 
enlnghet med matrnsen på nästa snda. Bedömnnngsgrunder och krnterner för bedömnnng 
av värde och påverkan redovnsas för respektnve mnljöeffekt n kapntel 7 samt n Bnlaga 2, 
Bedömningsgrunder MKB. 
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4.3.5. Bedömningsmatris 

Vnd konsekvensbedömnnng ska både det aktuella nntressets värde och de förväntade 
effekternas omfattnnng beaktas. Matrnsen nedan (Tabell 2) ger en förenklad beskrnvnnng 
av metodnken bakom dessa bedömnnngar. Matrnsen medför en femgradng skala (stor, 
måttlng-stor, måttlng, lnten-måttlng och lnten negatnv konsekvens). Därutöver kan 
konsekvenserna vara posntnva. Posntnva konsekvenser kategornseras nnte enlngt ovan utan 
beskrnvs n text samt med grön färg n avsnntt 9.2 samlad bedömnnng av nollalternatnv och 
utbyggnadsalternatnv. 

Den femgradnga skalan gör att varje steg får ett stort omfång och att mnndre sknllnader 
därmed nnte alltnd framgår. Konsekvensbedömnnngarna åtföljs därför alltnd av 
beskrnvande texter som nnnehåller motnvernngar tnll bedömnnngarna. 

Tabell 2 Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB för järnvägsplan  

5. MÅL OCH REGELVERK 

 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

5.1.1. Miljöbalken 

Hänsynsregler 

Mnljöbalkens allmänna hänsynsregler enlngt kapntel 2 är en grundläggande förutsättnnng 
n arbetet med att ta fram en järnvägsplan. För skyddsåtgärder och försnktnghetsmått är 
skälnghet ett centralt begrepp som nnnebär att nyttan ska bedömas och jämföras mot 
kostnaderna. I kapntel 9 Måluppfyllelse och samlad miljöbedömning fnnns en mer 
utförlng redovnsnnng av hänsynsreglerna och hur projektet uppfyller lagstnftnnngens krav. 
De allmänna hänsynsreglerna n mnljöbalken omfattas av: 

• Bevnsbördesregeln 

• Kunskapskravet 

• Försnktnghetsprnncnpen 

• Lokalnsernngsprnncnpen 

Intressets värde Effekt (beroende av omfattning och varaktighet) Ingreppets/störningens omfattning) 

Stor effekt Måttlig effekt Liten effekt  

Högt värde Mycket stor-stor konsekvens Måttlig-stor konsekvens Måttlig konsekvens 

Måttligt värde Måttlig-stor konsekvens Måttlig konsekvens Liten-måttlig konsekvens 

Lågt värde Måttlig konsekvens Liten-måttlig konsekvens Liten konsekvens 
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• Hushållnnngs- och kretsloppsprnncnperna 

• Produktvalsprnncnpen 

• Skadeansvar 

• Skälnghetsregeln 

Hushållningsregler och riksintressen 

Mnljöbalkens grundläggande och särsknlda hushållnnngsregler enlngt kapntel 3 och 4 
tnllämpas n arbetet med järnvägsplanen. Mark- och vattenområden ska användas för det 
eller de ändamål för vnlka områdena är mest lämpade med hänsyn tnll beskaffenhet och 
läge samt förelnggande behov. Företräde ska ges sådan användnnng som medför en från 
allmän synpunkt god hushållnnng. Områden som är av rnksnntresse ska skyddas mot 
påtaglng skada. Om en konflnkt fnnns mellan olnka nntressen måste en avvägnnng göras 
och företräde ska ges åt det eller de ändamål som på lämplngaste sätt främjar en 
långsnktng hushållnnng med marken, vattnet och den fysnska mnljön n övrngt.  

Inom utrednnngsområdet är Bravnkenvägen av rnksnntresse då den utgör anslutnnngsväg 
tnll Pampushamnen och oljehamnen som nngår n rnksnntresset Norrköpnngs hamn. Även 
väg E4 och Södra stambanan utgör rnksnntressen för kommunnkatnon.  

Södra delarna av Malmölandet utgör rnksnntresse för högexploaterad kust vnlket bland 
annat nnnebär begränsnnngar n frntndsbebyggelse samt vnlka övrnga anläggnnngar som får 
komma tnll stånd. Eftersom det redan fnnns mnljöpåverkande nndustrn på södra 
Malmölandet bedöms nnte rnksnntressets syfte bestrndas n och med uppförandet av en ny 
godsbangård. 

 

Figur 9. Riksintressen på Malmölandet. I närheten av utredningsområdet för godsbangården finns 

riksintresse för högexploaterad kust (www.lansstyrelsen.se). 
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Miljökvalitetsnormer 

Mnljökvalntetsnormer är ett jurndnskt styrmedel som regleras enlngt kapntel 5 n 
mnljöbalken. Enlngt mnljöbalken ska en mnljökvalntetsnorm ange de ”förorennngsnnvåer 
eller störnnngsnnvåer som männnskor kan utsättas för utan fara för olägenheter av 
betydelse eller som mnljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtaglnga 
olägenheter”. För projektet gäller mnljökvalntetsnormer för vattenförekomsten 
Pampusfjärden. Grundkravet för Pampusfjärden är att måttlng ekolognsk status och en 
god kemnsk ska nås 2027. Se vndare beskrnvnnng under avsnnttet för ytvatten 7.3.2. 

5.1.2. PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Plan- och bygglagen nnnehåller bestämmelser om planläggnnng av mark och vatten samt 
om byggande. Respektnve kommun ansvarar för att redovnsa planerad användnnng av 
mark- och vattenområden nnom kommunen. Vnktnga verktyg n det kommunala 
planernngsarbetet är översnktsplanen och detaljplaner. 

Översiktsplaner 

Översnktsplanen är kommunens långsnktnga vnsnon om användnnng av mark- och 
vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas. I Norrköpnng kommuns 
översnktsplan, översiktsplan för staden (Norrköpnng, 2017a), pekas södra Malmölandet 
ut som ett strategnskt utvecklnngsområde för verksamhetsområden för verksamheter 
hamn och nndustrn.  

Detaljplaner 

Detaljplaner är jurndnskt bnndande dokument som regleras enlngt plan- och bygglagen. 
För att järnvägsplanen ska vnnna laga kraft krävs att planförslaget nnte strnder mot 
gällande detaljplaner . Om syftet med detaljplanen eller områdesbestämmelserna nnte 
motverkas får dock mnndre avvnkelser göras. För det aktuella området gäller Detaljplan 
för Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 från 2010. Se vndare avsnntt 1.4.1. 

5.1.3. Lagen om byggande av järnväg 

Lagen anger bland annat att en mnljökonsekvensbeskrnvnnng ska tas fram om 
järnvägsplanen kan antas medföra en betydande mnljöpåverkan. 
Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen ska nnnehålla uppgnfter om verksamhetens förutsägbara 
påverkan på männnskors hälsa och på mnljön. Lagen anger också regler för vad som ska 
fastställas n järnvägsplanen, samråd, gransknnng och processen för fastställelse av 
järnvägsplanen. 

5.1.4. Kulturmiljölagen 

Kulturmnljölagen anger grundläggande bestämmelser tnll skydd för vnktnga delar av 
kulturarvet. Lagen nnnehåller bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla 
byggnader lnksom fornlämnnngar, fornfynd, kyrklnga kulturmnnnen och vnssa 
kulturföremål. Fornlämnnngar är skyddade n enlnghet med bestämmelser n lagen och får 
nnte skadas. I lagen anges vad en fornlämnnng är, vnlken utbrednnng en sådan har och 
hur tnllståndsprövnnngen vnd nngrepp n fornlämnnng går tnll. En väsentlng del av skyddet 
är de bestämmelser som rör ansökan om att göra nngrepp n fornlämnnng n samband med 
tnll exempel markexploaternngar eller skogsbruksåtgärder. Länsstyrelsen beslutar n 
ärenden som rör fornlämnnngar.  
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 NATIONELLA MÅL 

5.2.1. De transportpolitiska målen 

Övergripande transportpolitiskt mål 

År 2009 antog rnksdagen nya transportpolntnska mål, ”Mål för framtndens resor och 
transporter, proposntnon 2008/09:93”. Det övergrnpande målet för svensk 
transportpolntnk är att säkerställa en samhällsekonomnskt effektnv och långsnktngt hållbar 
transportförsörjnnng för medborgare och närnngslnv n hela landet. Det övergrnpande 
målet stöds av ett funktnonsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmål 

Funktnonsmålet handlar om att skapa tnllgänglnghet för männnskor och gods. 
Transportsystemets utformnnng, funktnon och användnnng ska medverka tnll att ge alla 
en grundläggande tnllgänglnghet med god kvalntet och användbarhet samt bndra tnll 
utvecklnngskraft n hela landet. Samtndngt ska transportsystemet vara jämställt, det vnll 
säga lnkvärdngt svara mot kvnnnors respektnve mäns transportbehov. 

Hänsynsmål 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, mnljö och hälsa. Transportsystemets utformnnng, 
funktnon och användnnng ska anpassas så att nngen dödas eller skadas allvarlngt och ska 
bndra tnll att det övergrnpande generatnonsmålet för mnljö och mnljökvalntetsmålen 
uppnås, samt bndra tnll ökad hälsa. 

 

5.2.2. De nationella miljökvalitetsmålen 

De svenska mnljömålen fnnns defnnnerade n proposntnon 2009/10:155 ”Svenska mnljömål - 
för ett effektnvare mnljöarbete”. Det övergrnpande mnljöpolntnska målet är att tnll nästa 
generatnon lämna över ett samhälle där de stora mnljöproblemen n Svernge är lösta.  

Rnksdagen har med utgångspunkt n detta antagnt 16 mnljökvalntetsmål som är 
formulerade utnfrån den mnljöpåverkan naturen antas tåla och som defnnnerar det 
tnllstånd för mnljön som mnljöarbetet ska snkta mot.  

Mnljökvalntetsmålen är en grundläggande utgångspunkt för mnljöarbetet på natnonell, 
regnonal och lokal nnvå. De mål som bedöms vara relevanta för Norrköpnngs nya 
godsbangård redovnsas n Fngur 10. 
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Figur 10 De sju miljökvalitetsmål som bedöms relevanta för godsbangården: Begränsad 

klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, god bebyggd miljö, hav i balans 

samt levande kust och skärgård, grundvatten av god kvalitet och levande skogar. Illustrationer: 

Tobias Flygar (miljömål.se, 2018) 

 PROJEKTMÅL NY GODSBANGÅRD I NORRKÖPING 

Med utgångspunkt n de natnonella, regnonala och lokala målen har projektmål för en ny 
godsbangård n Norrköpnng tagnts fram. Målen formulerades n samband med framtagande 
av samrådsunderlag (Trafnkverket, 2016d). Målet med en ny placernng för 
godsbangården n Norrköpnng utgår från att Norrköpnng ska vara en central knutpunkt 
för transporter med båt, tåg och lastbnl och att omlastnnng mellan de olnka 
transportslagen ska fungera på ett effektnvt sätt, samt att det fnnns en effektnv kopplnng 
tnll de övergrnpande transportstråken. 

• Norrköpnngs godsbangård ska klara av att hantera bedömd framtnda godstrafnk. 

• Norrköpnngs godsbangård, eller n närområdet, ska erbjuda de funktnoner som 
efterfrågas på marknaden. 

• Norrköpnngs godsbangård ska vara flexnbel, effektnv och attraktnv för 
användarna. 

• Norrköpnngs godsbangård ska vara operatörsneutral och svara för en 
fungerande avreglerad marknad. 

• Området för godsbangården ska stödja kommunens detaljplan över området. 

• Norrköpnngs godsbangård ska bndra tnll att uppnå de mnljökvalntetsmål som är 
relevanta för projektet samt det natnonella klnmatmålet. 

• Norrköpnngs godsbangård ska vara säker att arbeta på och underhålla, den ska 
vara säker för tredje man samt nnbrottssäker. 

• Godsbangården ska planeras och byggas kostnadseffektnvt. 
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5.3.1. Miljö och klimat 

Projektet ska eftersträva att uppfylla de natnonella mnljökvalntetsmålen. Projektet arbetar 
även mot Ostlänkens mnljömål som redovnsas sammanfattat nedan:  

• Järnvägens barrnäreffekter ska begränsas. 

• De boendes mnljö ska vara god och hälsosam. 

• Förutsättnnngar för sprndnnng av växter och djur ska så långt som möjlngt 
behållas. 

• Det ska vara attraktnvt att välja järnvägen för godstransporter och därngenom 
mnnska energnåtgången och utsläppen av växthusgaser. 

Transportsektorn har ett stort ansvar n att bndra tnll att klnmatmålen uppfylls, det nnnebär 
att transportsystemet måste bln energneffektnvare och att fossnlberoendet måste brytas. 
Svernges natnonella klnmatmål nnnebär att utsläpp av växthusgaser ska mnnska med 17 % 
2020 jämfört med 2005 och att utsläppen bör vara 40% lägre 2020 än utsläppen 1990 
(Regernngen, 2017). 

Godsbangården utformas för att uppnå klnmat- och energneffektnvnsernng n ett 
lnvscykelperspektnv. Se vndare beskrnvnnng krnng projektets klnmatarbete under avsnntt 
Klnmatpåverkan 7.4. 

6. NOLLALTERNATIVET 

Mnljökonsekvensbeskrnvnnngen ska nnnehålla uppgnfter om de mnljökonsekvenser som 
kan förväntas uppstå om den planerade verksamheten eller åtgärden nnte genomförs. En 
sådan utvecklnng benämns projektets nollalternatnv. Nollalternatnvet ska nnte förväxlas 
med nuläget, även om dessa ofta kan vara väldngt lnka. 

Nedan beskrnvs ett nollalternatnv för godsbangården med en tndshornsont mot år 2040. 
Vnd 2040 beräknas godsbangården att vara n full drnft. Mnljökonsekvenserna av 
nollalternatnvet beskrnvs för respektnve mnljöaspekt n kapntel 7. Under den samlade 
bedömnnngen görs en jämförelse mellan nollalternatnvets och planförslagets effekter och 
konsekvenser.  

Länsstyrelsen har beslutat att endast antagna planer (detaljplaner, översnktsplaner, 
järnvägsplaner och vägplaner) ska utgöra grunden för godsbangårdens nollalternatnv. 
Följande delar bygger upp nollalternatnvet: 

• Kardonbanan, järnvägsförbnndelsen tnll Händelö har byggts.  

• Nya Bravnkenvägen har byggts. 

• Planområdet utvecklas för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt gällande 
detaljplan. 
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• Nuvarande godsbangård n Norrköpnng antas lngga kvar med bnbehållen 
trafnkernng och användnnng som ndag. 

Den avgörande sknllnaden mellan nollalternatnvet och utbyggnadsalternatnvet är att 
godsbangården byter läge. I utbyggnadsalternatnvet antas också att både Kardonbanan 
och Nya Bravnkenvägen byggs, eftersom detta delvns är en förutsättnnng för att 
godsbangården ska kunna etableras.  

Syftet med gällande detaljplan för området är att pröva uppförande av en ny 
godsbangård och nytt järnvägsspår tnll Händelö (Kardonbanan), samt att anpassa 
vägnnfrastrukturen n området. Detaljplanen är med andra ord utformad specnfnkt för att 
passa en framtnda godsbangård. För att nollalternatnvets konsekvenser ska kunna 
jämföras med projektets konsekvenser väljer vn att anta att området utvecklas för 
nndustrn- och lognstnkverksamhet som nnte är relaterad tnll järnvägen, förutom 
Kardonbanan. Verksamheterna kan antas utvecklas n lnnje med hur området ser ut och 
utvecklas ndag, med sprndd nndustrn- och verksamhetsbebyggelse.  

Kardonbanan och nya Bravnkenvägen samt gällande detaljplan beskrnvs under kapntel 1 
och 2 samt n planbeskrnvnnngen tnll järnvägsplanen för godsbangården.  

7. EFFEKTER OCH KONSEKVENSER 
NORRKÖPINGS NYA GODSBANGÅRD 

 LANDSKAPETS VÄRDEN 

I avsnntt 7.1 Landskapets värden behandlas aspekterna stad och landskap, kulturmnljö 
samt naturmnljö samlat, n enlnghet med hur den europenska landskapskonventnonen 
betraktar ett landskap. Den europenska landskapskonventnonen syftar tnll att förbättra 
skydd, förvaltnnng och planernng av europenska landskap. Den nnnefattar alla typer av 
landskap som männnskor möter n snn vardag och på snn frntnd och utgår från ett 
helhetsperspektnv. I avsnntt 7.1.1–7.1.3 behandlas varje aspekt separat. För en mer 
detaljerad beskrnvnnng av specnfnka värden samt den nya godsbangårdens effekter och 
konsekvenser för dessa värden hänvnsas tnll dessa avsnntt.  

Under arbetet med järnvägsplanen har en landskapsanalys tagnts fram. Avsnntt 7.1 
Landskapets värden utgör en sammanfattnnng av landskapsanalysens resultat och ger 
en översnktlng beskrnvnnng av landskapet nnom området.  

Syftet med landskapsanalysen är att beskrnva landskapet ur ett helhetsperspektnv för att 
ge förståelse för landskapet, dess värden och särdrag. Landskapsanalysen är rnktad, 
vnlket nnnebär att analysarbetet förhåller sng tnll den planerade godsbangården och hur 
landskapet kan utgöra en resurs alternatnvt nnnebära svårngheter för utbyggnaden. 
Metodnken beskrnvs närmare n PM Landskapsanalys.  

I den fördjupade landskapsanalysen har landskapet delats nn n landskapstyper och 
karaktärsområden. 
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Landskapstyper 

En landskapstyp är ett område n landskapet som har en vnss generell uppbyggnad och 
därför kan fnnnas på flera ställen, exempelvns skogslandskap eller öppet landskap. I den 
fördjupade landskapsanalysen har två landskapstyper ndentnfnerats n området. Se karta, 
Fngur 11.  

Öppet landskap är en landskapstyp som är flack och oftast består av åkermark med få 
och små nnslag av högre vegetatnon. Bebyggelsen kan lngga n centrala gårdsbnldnnngar 
eller längs kanterna mot omgnvande landskapstyper. Landskapstypen uppfattas som 
storskalng och det fnnns långa utblnckar över områdena. 

Skog är en landskapstyp som huvudsaklngen är trädbeväxt och sluten. Hyggen, små 
åker- eller betesmarker och täkter kan fnnnas n skogarna. Bebyggelsen lngger främst 
ensknlt, ofta n gränsen tnll andra landskapstyper. 

Karaktärsområden 

Utnfrån den samlade kunskapen om landskapet har landskapstyperna delats nn 
ytterlngare n karaktärsområden. Med karaktärsområde avses en unnk del n landskapet 
med egen ndentntet, hnstorna och geografn. Tnll sknllnad från en landskapstyp kan 
karaktärsområdet bara förekomma på ett ställe n landskapet. Ofta namnsätts 
karaktärsområdet med ett platsrelaterat namn, tnll exempel Västra delen av Björnsnäs 
odlnngslandskap. 

På kommande sndor presenteras de karaktärsområden som har ndentnfnerats n området, 
totalt sex stycken. Se karta, Fngur 12. Det görs en översnktlng beskrnvnnng av 
karaktärsområdenas nnnehåll och värden med tyngdpunkt på landskapsbnld, kulturmnljö 
samt naturmnljö. Fokus lngger på områdenas särsknljande och karaktärskapande 
egenskaper. De karaktärsområden som lngger utanför det område som påverkas fysnskt 
av nngreppet har även nnkluderats, då de kan komma att påverkas nndnrekt av den nya 
godsbangården på grund av tnll exempel vnsuella barrnärer. Att nnkludera dem och 
beskrnva dem ger en förståelse för landskapet och dess samband. 
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Figur 11. Karta över landskapstyperna och karaktärsområdena som identifierats inom eller i direkt 

anslutning till den planerade godsbangården. Boendemiljöer så som Björnviken, Elbe och 

Bredudden och industriområden som Krusenhov är utmärkta med ortsnamn. 

Västra delen av Björnsnäs odlingslandskap 

Västra delen av Björnsnäs odlnngslandskap är ett öppet, flackt och storskalngt 
karaktärsområde nnom landskapstypen öppet landskap. Området är överblnckbart och 
erbjuder utblnckar mot krnnglnggande karaktärsområden och mot Åby. Bebyggelsen n 
områdets västra del nngår n det regnonala kulturmnljönntresset Björnsnäs-Ekeby. Längs 
med E4 planeras höghastnghetsjärnvägen Ostlänken.  

Krusenhovs odlingslandskap med storskaliga verksamheter 
Karaktärsområdet lngger nnom landskapstypen öppet landskap. Det sknljer sng dock från 
slättlandskapet Västra delen av Björnsnäs odlnngslandskap på flera sätt. Detta område 
har dels ett kulturhnstornskt värde n och med Krusenhovs herrgård som lngger n området. 
Herrgården och dess närområde är ett regnonalt kulturmnljönntresse. Krnng herrgården 
fnnns även naturvärden. Krnng herrgårdens område fnnns flacka åkermarker som n snn tur 
gränsar tnll två verksamheter som domnnerar vnsuellt n karaktärsområdet. I den östra 
delen lngger en tränndustrn och n väster lngger ett stort centrallager, tnllhörande Rusta. 
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Den senare är ett nyare tnllskott och en del n omvandlnngen som pågår n området. I och 
med byggnatnonen av lagret har även vägar byggts ut. Byggnaden utgör bland annat 
genom snn storlek en betydande påverkan på landskapsbnlden. 

Skog vid Bådstorp med infrastruktur 

Karaktärsområdet är en del av en höjdrygg som löper n nord-sydlng rnktnnng från Åby 
mot Bråvnken och korsas av E4 n den norra gränsen av området. Karaktärsområdet lngger 
nnom landskapstypen skog. Denna del av höjdryggen är mer kuperad än 
karaktärsområdena längre söderut. Området avgränsas tydlngt där den kuperade 
skogsmarken möter den flacka jordbruksmarken n öster och väster. Genom området går 
Bravnkenspåret delvns n djup skärnnng, en lokalgata som korsar spåret och E4. Det fnnns 
även kraftlednnngar längs med E4.  

Skogen består tnll största del av barrskog av varnerande ålder, med partner av lövträd och 
sly. I den västra delen av karaktärsområdet krnng Bådstorp och västerut fnnns ett område 
med värdefulla lövträd. Det fnnns även hyggen nnom området. En fornlämnnngsmnljö, 
med gravar och boplatser sträcker sng från den västra delen av området ut n det 
angränsande öppna landskapet. 

Hagmark vid Bravikenvägen  

Karaktärsområdet lngger nnom landskapstypen skog och består av ett mer öppet avsnntt 
av den skogsklädda höjdryggen söder om Åby. Området har betats och här fnnns 
naturvärden, bland annat kopplat tnll de äldre ekarna n området. Området sluttar från 
Bravnkenvägen mot dagens Bravnkenspår och åkermarken n nordost. Det fnnns utblnckar 
mot det öppna åkerlandskapet n öster där det avverkats träd längs med Bravnkenspåret 
för Kardonbanan och vägomläggnnngarna kopplade tnll den. I väster är landskapet öppet 
mot Bravnkenvägen och den bebyggelse som lngger vnd Björnvnken. Bebyggelsen lngger 
utanför karaktärsområdet och är mer vänd mot Bråvnken än mot detta område. I söder 
övergår den öppna hagmarken successnvt tnll tätare bevuxet område med större andel 
barrträd.  

Blandskog vid Bravikenvägen  

Karaktärsområdet lngger nnom landskapstypen skog och består av blandad skog med löv 
och barrträd n olnka åldrar. Inom området för Kardonbanan har träden avverkats. I den 
sydvästra delen av området fnnns naturvärden kopplade tnll lövträd. Bravnkenspåret 
lngger n områdets västra del. Området är högst n väster och sluttar mot öster. Det har 
funnnts en fornlämnnng n den södra delen som nu är undersökt och borttagen. 
Fornlämnnngen var en del av ett större område som huvudsaklngen lngger n det 
angränsande karaktärsområdet n söder.  

Ströja bytomt  

Karaktärsområdet lngger nnom landskapstypen skog och är en del av höjdryggen söder 
om Åby. Terrängen är mnndre kuperad här än närmare E4 men det är ändå en vnss 
höjdsknllnad mot det angränsande flacka landskapet n öster. Området är även 
huvudsaklngen öppet, men n dess södra del fnnns dungar med lövträd. I öster avgränsas 
området n gränsen mellan de högre och flackare markerna där även den nya vägen förbn 
Rustas lager lngger.  
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I samband med tndngare utrednnngar för godsbangården har de fornlämnnngar som var 
kända sedan tndngare undersökts och borttagnts. Fornlämnnngsområdet hette Ströja 
bytomt. Det är sannolnkt att delar av fornlämnnngsområdet fnnns kvar, utanför de delar 
som undersökts. I och med utbyggnaden av Rustas lager och anslutande vägar dnt n det 
angränsande karaktärsområdet Krusenhovs odlnngslandskap med storskalnga 
verksamheter hänger detta karaktärsområde nnte längre nhop med odlnngslandskapet. 
Utgrävnnngen av det stora fornlämnnngsområdet har också förändrat 
markanvändnnngen och nu upplevs de delarna som en nmpednmentyta.  

7.1.1. STAD OCH LANDSKAP 

Allmänt  

Landskapets och stadens fysnska förutsättnnngar och männnskans tolknnng av dessa 
kallas landskapsbnld eller stadsbnld. I detta projekt berörs nnte några stadsmnljöer, därför 
beskrnvs endast landskapsbnlden. Med landskapsbnld avses den vnsuella upplevelsen av 
landskapet som är starkt kopplad tnll nutnda och kulturhnstornsk markanvändnnng, samt 
tnll naturtyper, topografn, struktur, estetnk och rumslnga förhållanden.  

Landskapsbnlden kan alltså ses som en sammanfattnnng av alla komponenter n 
landskapet, såväl fysnska som upplevda. Landskapsbnlden är ofta starkt 
ndentntetsskapande det vnll säga den styr hur man upplever och beskrnver landskapet. 
Landskapets skala är vnktng för hur ett område upplevs. Ett storskalngt landskap präglas 
av stora sammanhängande ytor och uppfattas mer enhetlngt än ett småskalngt landskap 
som är varnatnonsrnkt och omväxlande. Landskapsbnlden varnerar nnom området och kan 
upplevas olnka beroende på om man befnnner sng n området, om man betraktar det 
utnfrån eller om man färdas ngenom det. Dessa faktorer är vnktnga för upplevelsen av 
landskapet: 

Barriärer bryter av landskapet, fysnskt, vnsuellt eller både och. 

Landmärken syns på håll när man rör sng n landskapet och utgör därmed en 
ornenternngspunkt. 

Rumsbildningar är ytor/rum tydlngt avgränsade av tnll exempel växtlnghet eller 
höjdsknllnader. Rummen bndrar ofta tnll ett småskalngt landskap.  

Siktlinjer beskrnver möjlngheten att vnsuellt överblncka landskapet från ett större eller 
domnnerande område. 

Utblickar är nndnvndbaserade och berör enstaka fastnghetsägare eller utgör vy från 
mnndre domnnerande punkter n landskapet.  

Rörelsestråk beskrnver vnlka stråk som männnskor främst rör sng ngenom landskapet.  

Målpunkter är en plats eller ett område som männnskor ofta besöker, kan n vnssa fall vara 
samma som landmärke.  

Mnljöaspekten Stad och landskap är avgränsad tnll påverkan/effekter och konsekvenser 
på/för den vnsuella upplevelsen av staden och/eller landskapet, dess beståndsdelar och 
uppbyggnad. 
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Nuläge 

En översnktlng strukturanalys har genomförts för att ndentnfnera de nyckelelement som 
beskrnvs ovan och som påverkar hur utrednnngsområdet upplevs, framförallt vnsuellt. Se 
Fngur 13 karta Strukturanalys landskapsbnld nedan. 

Barriärer: Väg E4 n områdets utkant är framförallt en fysnsk barrnär men även tnll vnss 
del en vnsuell barrnär. Även dagens järnvägsspår som utgörs av södra stambanan n 
områdets utkant och Bravnkenspåret som går genom området är barrnärer, såväl fysnska 
och som vnsuella. Bravnkenvägen och Östra Bravnkenvägen är mnndre barrnärer genom 
området, främst på grund av den tunga trafnken.  

Landmärken: I områdets närhet är det framförallt de stora byggnaderna, det vnll säga 
Rustas centrallager och sågverket, som är landmärken. Genom snna öppna placernngar 
och stora storlek syns de på långt håll och domnnerar vnsuellt n sntt närområde. 

Rumsbildningar: Det fnnns både mnndre och större landskapsrum n området. De 
tydlngaste landskapsrummen är dels det öppna åkerlandskapet som gränsar tnll 
godsbangården, som är ett storskalngt landskapsrum och dels betesmarken norr om 
Björnvnken på höjdryggen som är ett mnndre och småskalngt landskapsrum. Övrnga 
landskapsrum är mnndre tydlngt defnnnerade och har mer dnffusa gränser. När man 
befnnner sng n de öppnare delarna av området syns Bråvnkenförkastnnngen tydlngt n väster 
och norr. Den skapar en tydlng gräns för det flacka slättlandskapet.  

Siktlinjer: I det öppna slättlandskapet fnnns många snktlnnjer. De begränsas av vägar som 
lngger på bank, skogsklädda höjder, bebyggelse och planternngar. Långa snktlnnjer fnnns 
längs de raka flacka vägsträcknnngarna samt över de storskalnga åkermarkerna. Området 
är även väl synlngt från delar av Åby. 

Utblickar: I de mnndre och småskalnga rumsbnldnnngarna norr om Björnvnken och norr 
om Bredudden förekommer mnndre utblnckar över betade landskap men där vyerna 
delvns skyms av höjdsknllnader och skog/träd. Domnnerande utblnckar för de boende vnd 
Björnvnken och Bredudden lngger främst n rnktnnng mot Bråvnken.  
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Figur 12. Vy över det öppna landskapet, i förgrunden Bravikenspåret. Foto. Pernilla Wiman, 

Sweco. 

 

Rörelsestråk: Rörelsestråk fnnns framförallt längs med områdets vägar.  

Målpunkter: Inga målpunkter för allmänheten är defnnnerade n området för den 
planerade godsbangården. Verksamheterna på Malmölandet är målpunkter för de som 
arbetar där samt för transporter. I de fallen sammanfaller de med de utpekade 
landmärkena.  

Värdernng av landskapsbnlden utgår nfrån de vnsuella aspekterna samt områden där den 
vnsuella upplevelsen är känslng för förändrnng. Utöver barrnärer, landmärken, 
rumsbnldnnngar, snktlnnjer, utblnckar, rörelsestråk och målpunkter är landskapets skala, 
struktur och komplexntet vnktnga aspekter. Inom området för den nya godsbangården är 
vnssa delar av landskapet mer känslnga för förändrnng av landskapsbnlden än andra. 
Generellt är de öppna landskapsrummen med långa snktlnnjer och därmed hög synlnghet 
n landskapet mer känslnga än de slutna delarna där snktlnnjer saknas. Även den 
småskalnga hagmarken med utblnckar är mer känslng för förändrnng av landskapsbnlden. 
Den tydlnga gränsen mellan det storskalnga flacka slättlandskapet och den delvns 
skogsklädda höjdryggen bndrar tnll upplevelsen av det stora landskapsrummet och är 
därmed en komponent som är känslng för påverkan.  
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Figur 13. Karta strukturanalys. Källa: PM Landskapsanalys, (Sweco, 2017 reviderad 2018-05-21 

Bedömningsgrunder 

Landskapet och landskapsbnlden är ett resultat av naturförutsättnnngarna och 
männnskans kulturpåverkan. Med landskapsbnld menas upplevelsen av landskapet n 
stora drag eller som helhet. Landskapsbnlden är det vnsuella nntrycket av landskapet och 
härn lngger vår upplevelse och våra värdernngar. Även om en upplevelse tnll stor del är 
subjektnv fnnns vnssa allmängnltnga bedömnnngsgrunder. Genom att analysera landskapet 
avseende skala, struktur och landskapselement kan det beskrnvas och karaktärnseras. 
Utnfrån det kan en bedömnnng göras om hur landskapsbnlden kommer att påverkas av 
att nya element förs nn. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 
Arbetet med landskapsanalysen har utgått från Europenska landskapskonventnonen, 
Trafnkverkets ”Landskapsanalys för planläggnnng av vägar och järnvägar, En 
handlednnng” samt metodnken Landscape Character Assessment (LCA).  

Metodnken n konsekvensbedömnnngen vad gäller stad och landskap grundar sng på 
Bedömnnngsgrunder MKB för Järnvägsplan n Ostlänken. Graden av konsekvenser beror 
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på ett områdes landskapsbnldsmässnga värde samt vnlken grad av påverkan som den nya 
godsbangården ger upphov tnll. Även möjlngheten att begränsa negatnva konsekvenser 
genom olnka typer av åtgärder beaktas n konsekvensbedömnnngen.  

Det fnnns en osäkerhet n bedömnnngarna beroende på att flera av de åtgärder som 
föreslås ej kan genomföras nnom ramen för järnvägsplanen utan endast kan komma tnll 
stånd genom avtal med fastnghetsägare.  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

I både nollalternatnvet och utbyggnadsalternatnvet förutsätts att både Kardonbanan och 
omdragnnngen av Bravnkenvägen och Östra Bravnkenvägen redan är genomförda. 
Nuvarande Bravnkenvägen görs n samband med omdragnnngen om tnll lokalgata. Det 
nnnebär att förändrnngen av landskapet n stort från ett jordbrukslandskap med 
skogsklädda höjder och tydlnga vnsuella kopplnngar som lngger n närheten tnll nndustrner 
och verksamheter, tnll att bln en del av ett verksamhetsområde med mnndre delar av det 
tndngare landskapet kvar redan påbörjats.  

Nollalternatnvet nnnebär att landskapsbnlden kommer att förändras nnom det 
detaljplanelagda området. Beroende på vnlken typ av verksamhet/bebyggelse som 
anläggs nnom området kan påverkan ske på olnka sätt och bln olnka stor. 
Markanvändnnngen blnr förändrad vnlket nnnebär att upplevelsen av landskapet ändras. I 
jämförelse med utbyggnadsalternatnvet kan det vara vnssa sknllnader. I nollalternatnvet 
kan den vnsuella påverkan bln större om byggnadshöjderna blnr högre. Barrnäreffekten 
kan bln mnndre än n utbyggnadsalternatnvet om området bebyggs med mnndre enheter 
med möjlngheter att passera ngenom det och bnbehålla vnsuella kopplnngar. 

Konsekvenserna på landskapsbnlden n nollalternatnvet bedöms som små tnll måttlngt 
negatnva.  

I nollalternatnvet lngger godsbangården kvar n sntt nuvarande läge n Norrköpnng, därmed 
blnr konsekvenserna n staden opåverkade.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

I utbyggnadsalternatnvet förutsätts att både Kardonbanan och omdragnnngen av 
Bravnkenvägen och Östra Bravnkenvägen redan är genomförda, se även första stycket 
ovan under Effekter och konsekvenser av nollalternativet.  

I området för den nya godsbangården kommer landskapsbnlden att förändras. 
Markanvändnnngen, skalan, varnatnonen n området och snktlnnjer kommer förändras. 
Lokalt blnr påverkan stor men effekten blnr störst n delar som är synlnga på långt håll och 
från flera platser. I de delar som lngger mer skymda av skogsdungar blnr effekten mnndre. 
Om all vegetatnon avverkas krnng den nya godsbangården, och det nnte återplanteras där 
det är möjlngt, blnr effekten att anläggnnngen blnr mycket synlng från ett stort område.  

Konsekvensen av den nya godsbangården beror tnll stor del på vnlka skyddsåtgärder som 
kan komma tnll stånd genom avtal då föreslagna skyddsåtgärder är svåra att genomföra 
nnom ramen för järnvägsplanen. Det fnnns dock möjlngheter att mnnska den vnsuella 
påverkan av godsbangården, och därmed de negatnva konsekvenserna för 
landskapsbnlden. Samråd pågår med Norrköpnngs kommun krnng möjlngheten tnll 
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landskapsmodellernng och anläggande av ekar för att kompensera för den hagmark som 
påverkas negatnvt av planerad exploaternng.  

En ytterlngare effekt som rnskerar att ske är att mnndre åkermarksytor snörs av från sntt 
ursprunglnga användnnngsområde och tas ur bruk som åkermark. De rnskerar då att växa 
ngen på snkt om nnte drnft och skötsel av dessa ytor hanteras på ett omsorgsfullt sätt.  

En posntnv effekt är att genom flytten av godsbangården från dagens läge n centrala 
Norrköpnng tnll det nya läget fnnns det förutsättnnngar att förbättra stadsbnlden och 
landskapsbnlden n Norrköpnng stad.  

Kumulatnva effekter 
Det planeras stora nntrång och förändrnngar nnom och n närheten av området för den nya 
godsbangården. Dessa storskalnga nntrång kommer påverka många av de delar som 
bygger upp landskapsbnlden nnom området. Påverkan kommer ske både n de delar som 
är mnndre och mer känslnga för vnsuell påverkan.  

Det nnnebär att upplevelsen av landskapet kommer förändras n stort från att vara ett 
jordbrukslandskap med skogsklädda höjder och tydlnga vnsuella kopplnngar som lngger n 
närheten tnll nndustrner och verksamheter, tnll att bln en del av ett verksamhetsområde 
med mnndre delar av det tndngare landskapet kvar. Denna påverkan kommer att ske 
successnvt allteftersom det bebyggs. Utbyggnaden av Norrköpnngs nya godsbangård är 
en del n denna förändrnng. Godsbangården tnllsammans med en förbättrad nnfrastruktur 
med nya vägar och järnväg möjlnggör även de ytterlngare omvandlnng av området tnll 
verksamhetsområde. De kumulatnva effekterna för landskapsbnlden blnr därmed att 
landskapet får en annan karaktär n stort, nnom ett betydlngt större område än det område 
som berörs av godsbangården, eftersom flera av landskapsbnldens beståndsdelar 
förändras och påverkas.  

Sammantagen bedömning 

Flera av de beståndsdelar som bygger upp landskapsbnlden och upplevelsen av 
landskapet kommer påverkas av den nya godsbangården. Framförallt påverkas skala, 
struktur, ökade barrnärer och förändrade och mnnskade snktlnnjer och utblnckar. Den nya 
godsbangården bedöms vara landskapsanpassad n och med dess placernng på höjdryggen 
nstället för på den flacka åkermarken. Dock kommer landskapsanpassnnngen vara något 
sämre n de norra delarna där mera schaktnnng krävs. Denna del av området är dock 
mnndre känslng för denna typ av påverkan. Markmodellernng och trädplanternng kan 
göras n utkanten av anläggnnngens område för att dölja den från omgnvnnngen. Detta 
skulle också kunna vara posntnvt ur ett naturmnljöperspektnv om åtgärden nnnebär att 
ekbackar anläggs. Se vndare beskrnvnnng under 10.3.1. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbnlden bln små tnll måttlngt negatnva, 
beroende på vnlka skyddsåtgärder som fastställs.  
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Skyddsåtgärder 

• Återplanternng av träd n tndngare skogsområden kan göras n utkanten av 
anläggnnngens område för att mnnska påverkan sett från omgnvnnngen. Vnlken 
trädart som väljs är vnktngt för upplevelsen av landskapet. De bör vara samma 
art som n nntnllnggande skogsområde eller samma som tndngare funnnts på 
platsen. Sett från ett naturmnljöperspektnv är ek att föredra för att förbättra 
sprndnnngsmöjlngheter för eklevande arter.  

• Markmodellernng kan användas för att mnnska den vnsuella påverkan från 
godsbangården sett från omgnvnnngen. Detta ska nnte ske på åkermarken utan 
på delar som redan ndag lngger högre belägna. Det kan vara aktuellt mellan 
godsbangårdens område och befnntlng bebyggelse n söder samt mellan 
godsbangården och nya Bravnkenvägen n norr. Områden samt föreslagna 
åtgärder beskrnvs vndare under avsnntt 10.3.1 samt markeras n nllustratnonsplan.  

7.1.2. KULTURMILJÖ 
 

Allmänt 

En kulturmnljö är en kulturhnstornskt värdefull plats som vnsar på ett områdes hnstorna 
och gör det möjlngt för oss ndag att kunna förstå männnskorna förr n tnden. Kulturmnljöer 
förändras över tnd och dessa förändrnngar kan antnngen vara nndnrekta eller dnrekta.  

Mnljöaspekten Kulturmnljö är avgränsad tnll den fysnska och vnsuella påverkan, effekter 
och konsekvenser som godsbangården har på/för mnljöer, karaktärer, strukturer och 
ensknlda objekt av värde för kulturmnljön. 

Nuläge 

Malmölandet är rnkt på fornlämnnngar och kulturmnljöer. I området fnnns flera kända 
och regnstrerade fornlämnnngar. Den planerade godsbangården sammanfaller med ett 
antal fornlämnnngar. I samband med den tndngare detaljplaneprocessen för 
godsbangården gjordes arkeolognska förundersöknnngar av fornlämnnngarna som 
påverkas och de undersöktes och togs bort. De fnnns flera regnonala kulturmnljönntressen 
omkrnng området för godsbangården. Inget av dessa kommer dock att påverkas dnrekt av 
godsbangården. Två herrgårdsmnljöer, Krusenhov n sydost och Björnsnäs-Ekeby n öster, 
lngger n odlnngslandskapet och nnnefattar varsntt större område. I väster lngger 
Björnvnkens sätern, vars mangårdsbyggnad är ett regnonalt kulturmnljönntresse. 
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Figur 14. Kulturmiljö inom området. Fornlämningar inom gällande detaljplaner är undersökta och 

borttagna. Källa PM Landskapsanalys (Sweco, 2017) samt fornsök (FMIS, 2018). 

Bedömningsgrunder 

I samhällsplanernngen måste man enlngt mnljöbalken, kulturmnljölagen och plan- och 
bygglagen värna kulturmnljövärden. Detta kan ske genom att ndentnfnera hnstornska 
samband och strukturer och upprätthålla en kontnnuntet n mnljön. Med god kunskap om 
karaktärsdrag och dess känslnghet ges förutsättnnngar för en god planernng. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 
Alla kända fornlämnnngar är bortgrävda nnom planområdet. Däremot kommer 
ytterlngare mark att tas n tnllfällngt anspråk under byggnatnonen. En remsa om cnrka 5–10 
meter längs delar av järnvägsplaneområdets gräns planeras att nyttjas bland annat för 
anläggande av stängsel längs med godsbangården. Dessa ytor kommer att analyseras för 
behov av kompletterande arkeolognska åtgärder nnför byggstart. 

Se vndare under skyddsåtgärder för vndare hanternng om det under pågående 
markarbeten skulle påträffas tndngare okända fornlämnnngar. 
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Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Enlng nollalternatnvet utvecklas området för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt 
gällande detaljplan för del av fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 med 
närområde. Inom ramen för detaljplanen har flera fornlämnnngar undersökts och tagnts 
bort. Det gäller RAÄ 151, 152, 153, 103, 142 och RAÄ 155. Ingen ytterlngare negatnv 
påverkan bedöms uppstå då samtlnga fornlämnnngar som skulle kunna påverkas nnom 
planområdet redan är undersökta och borttagna. Genom att utforma planerad nndustrn 
så att de grundläggande kulturhnstornska karaktärsdragen och värdena blnr kvar kan den 
nndnrekta påverkan mnnskas. Sammantaget bedöms konsekvensen för kulturmnljö som 
lnten negatnv. 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Alternatnvet nnnebär att en ny elektrnfnerad godsbangård byggs nnom området. Alla kända 
fornlämnnngar är bortgrävda nnom detaljplaneområdet. För de områden mark tnllfällngt 
tas n anspråk för järnvägsplanen som lngger utanför de områden som undersökts 
kommer analys för behov av kompletterande arkeolognska åtgärder göras nnför 
byggstart. 

Sammanfattnnngsvns kan sägas att utbyggnadsalternatnvet nnte bedöms ge någon dnrekt 
negatnv påverkan på kulturmnljön. Däremot kan kulturmnljölandskapet påverkas 
nndnrekt.  

Kumulativa effekter 

Med avseende på planerad byggnatnon av Kardonbanan, Nya Bravnkenvägen samt 
godsbangården kommer landskapet n området att påverkas vnlket nndnrekt även nnnebär 
påverkan på kulturmnljön på Malmölandet n snn helhet. Kulturmnljön på Malmölandet 
präglas av naturförutsättnnngarna och om dessa förändras n stor skala kommer även 
kulturmnljön n stort att påverkas utöver de ensknlda fornlämnnngar som påverkas dnrekt.  

Sammantagen bedömning 

Då samtlnga fornlämnnngar nnom planområdet togs bort n samband med att detaljplan 
för Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 togs fram för området, bedöms påverkan på 
kulturmnljön bln relatnvt låg för anläggandet av Norrköpnngs nya godsbangård. Det 
tnllkommande tnllfällnga markanspråk som planeras kommer att analyseras nnför 
byggstart. Den samlade påverkan som tnllkommande nnfrastruktur nnklusnve 
Kardonbanan och Nya Bravnkenvägen utgör för området bedöms som negatnv då 
kopplnngar och samband n kulturlandskapet rnskerar att försvnnna. Genom att 
anläggnnngen utformas så att de grundläggande kulturhnstornska karaktärsdragen och 
värdena blnr kvar kan den negatnva påverkan mnnskas. Sammantaget bedöms 
konsekvensen för kulturmnljö som lnten negatnv.  

Skyddsåtgärder 

Kulturmnljöer är befnntlnga mnljöer/byggnader/objekt som genom snn autentncntet 
förmedlar kunskap om gången tnd och förmedlar upplevelser för dagens männnskor. 
Utformnnng och placernng av anläggnnngen är den grundläggande skyddsåtgärden för 
kulturmnljö. Kulturmnljöer kan nnte flyttas, byggas upp på nytt eller ersättas utan att 
autentncnteten och äktheten, och därmed det kulturhnstornska värdet påverkas. 
Anläggnnngen måste placeras och utformas så att de grundläggande kulturhnstornska 
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karaktärsdragen och värdena blnr kvar n mnljön. Gestaltnnng av mnljön krnng 
godsbangården är avgörande för påverkan på samt bevarande av platsens kvarvarande 
kulturmnljövärden. 

Om en fornlämnnng påträffas under grävnnng eller annat arbete ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. Berörd personal nnom entreprenörernas 
organnsatnon ska vara nnformerad om närlnggande kulturlämnnngar, samt att närområdet 
är rnkt på fornlämnnngar och vad som gäller om en fornlämnnng påträffas. Detta bör 
regleras n arbetsberednnngar. 

7.1.3. NATURMILJÖ 
 

Allmänt  

Mnljöaspekten Naturmnljö är avgränsad tnll den påverkan och de effekter och 
konsekvenser som godsbangården har för naturområden och ensknlda djur- och 
växtarter på land och n vatten. Aspekten nnkluderar såväl fysnska nntrång som faktorer 
som på andra sätt kan ha en negatnv påverkan på växt- och djurlnvet såsom 
fragmenternng, barrnäreffekter, buller, kollnsnonsrnsk, sprndnnng av nnvasnva arter, olyckor 
med farlngt gods med mera. 

På Malmölandet har under de senaste 20 åren flera nnventernngar och utrednnngar krnng 
naturmnljön genomförts som exempelvns olnka ekutrednnngar (Johannesson, J. & Ek, T. 
2006, Länsstyrelsen Östergötland 2007, Wahlman & Asklnng 2008, Asklnng 2016), 
förtecknnng över värdefulla naturområden som nngår n Länsstyrelsen naturvårdsprogram 
(Norrköpnngs kommun, 2008–2011) och en naturvärdesnnventernng för Kardonbanan 
(Trafnkverket, 2016a). Kunskap om kända naturvärden har hämtats från dessa underlag. 
Naturvärdesnnventernngen som har genomförts 2016 för Kardonbanan täcker 
godsbangården och dess nnfluensområde.  
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Figur 15. Översikt över genomförda inventeringar och naturvärden inom godsbangårdens 

järnvägsplanområde. Delar av dessa värden finns inte längre kvar i och med anläggandet av 

Kardonbanan och Nya Bravikenvägen.  

Nuläge 

Malmölandet har höga naturvärden knutna tnll odlnngslandskapet samt mnljöer med 
ädellövträd och då främst ekbnotoper. Det fnnns också värden knutna tnll strandängar och 
hagmarker av olnka slag (Wahlman & Asklnng 2008).  

Godsbangårdens järnvägsplanområde utgörs ndag främst av skogsmark som domnneras 
av relatnvt ung skog samt ngenväxande jordbruksmark n söder. I skogsmarken norr om 
Västra Bravnkenvägen (område 2 n Fngur 15) fnnns några unga och medelålders ekar samt 
medelålders aspar. En del av planområdet lngger n hagmark, med utpekade naturvärden.  

Eksamband och ädellövnätverk 
I Länsstyrelsens eknnventernng (Johannesson & Ek, 2006) konstateras att Malmölandet 
har en av de rnkaste förekomsterna av sällsynta vednnsekter n länet och landet. 
Malmölandet lngger n ett större ekrnkt stråk som sträcker sng längs södra Bråvnken, runt 
Norrköpnng och vndare mot sydväst. Det sägs att Ingelstad - Händelö - Krusenhov - 
Malmö är kommunens kanske mest värdefulla ekområde med få motsvarngheter n landet. 
Malmölandet är en vnktng del av värdetrakten Norsholm-Norrköpnng som är ett av 16 n 
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Östergötland utpekade värdetrakter för ek och andra ädellövträd (Länsstyrelsen n 
Östergötland, 2007). Sammantaget fnnns n Östergötland nnte bara Svernges utan också 
Europas största koncentratnon av grova och gamla ekar (Länsstyrelsen Östergötland, 
2010). 

Den nya godsbangården lngger n utkanten av ett vnktngt sprndnnngsstråk som sträcker sng 
längs Malmölands västra kust norrut (Fngur 16). I dagsläget fnnns nnget 
sprndnnngssamband för ekknutna organnsmer som korsar godsbangårdens 
järnvägsplanområde en n västöstlng rnktnnng. Inom godsbangårdens 
järnvägsplaneområde fnnns nnga särsknlt skyddsvärda träd.  

I samband med att Kardonbanan byggs kommer dock två ekområden att anläggas som 
kompensatnon för de träd som tas ner, vnlket n framtnden kan bndra tnll att stärka 
sprndnnngssambanden n området. Ekarna kommer att planteras nnom två 
kompensatnonsområden som anläggs öster om godsbangården och väster om Rustas 
lager (se rödmarkerade kompensatnonsområden n Fngur 15Fel! Hittar inte 
referenskälla.)  

 

Figur 16. Översikt ek- och ädellövträdsmiljöer på Malmölandet med omgivning. På kartan syns 

enskilda träd och hemområden samt spridningsmöjligheter mellan hemområden (inom ett 

hemområde är spridning alltid mycket god). Viktiga spridningsstråk har markerats med pilar. Källa: 

Askling, 2016. Ungefärligt läge för godsbangården markeras med gult.  

 

Skyddade områden 
På Malmölandets nordöstra snda på cnrka 2,2 km avstånd från järnvägsplanområdet 
lngger Natura 2000 området Malmölandets ekbackar (SE0230321) (Fngur 16). Inom 
godsbangårdens järnvägsplanområde fnnns nnga skyddade områden förutom delar av tre 
öppna jordbruksdnken som omfattas av det generella bnotopskyddet (Fngur 15). Dnke 1 
löper parallellt med utdragspåret på dess östra snda och är bevuxet med starrarter. Dnke 



48 
 

2 löper runt en åker öster om planområdet och läggs delvns om n samband med att Nya 
Bravnkenvägen byggs. Dnket är ngenväxande och domnneras av gräs och halvgräs. Dnke 3 
lngger öster om planområdets centrala del och enlngt uppgnft kommer det att delvns 
läggas ngen, läggas n trumma samt omformas tnll vägdnke n samband med anläggande av 
nya Bravnkenvägen. Dnket var bevuxet med starrarter och högörter.  

 

Figur 17. Dike 1 (till vänster), dike 2 (mitten) och dike 3 (till höger) som tangerar godsbangårdens 

järnvägsplaneområde. 

 

Skyddade och rödlistade arter 
Inom godsbangårdens järnvägsplanområde har nnga frndlysta arter påträffats under 
naturvärdesnnventernngen. I anslutnnng tnll, men utanför planområdet n område 1 (se 
Fngur 15) har två frndlysta orkndéer rapporterats. Dessa har hanterats n projekt 
Kardonbanan och berör ej godsbangården.  

Cnrka 215 meter väster om den planerade godsbangården dnrekt väster om Västra 
Bravnkenvägen har lämnnngar av fladdermöss n en jätteask observerats. Längre söderut 
på samma snda av Bravnkenvägen på cnrka 100 – 160 meters avstånd från den planerade 
godsbangården har tre skyddade fågelarter, buskskvätta (nära hotad), gulsparv (sårbar) 
och törnskata (fågeldnrektnvet bnlaga 1) observerats.  

Bravnkenvägen är ndag stark trafnkerad och bullernnvån n områdena där fladdermöss och 
skyddade fågelarter har observerats lngger trolngtvns över 50 dB(A) ekvnvalent ljudnnvå 
vnlket är nnvåer då fågelpopulatnoner kan påverkas av buller.  

Inom Kardonbanans järnvägsplanområde, n dnrekt anslutnnng tnll godsbangården, har 
även en rödlnsta växt (backsmörblomma (nära hotad)) observerats (Fngur 15). Påverkan 
på denna växt har hanterats n samband med Kardonbanan n ett 12:6 samråd.  

Naturvärdesobjekt  
Inom godsbangårdens järnvägsplanområde lngger delar av två naturvärdesobjekt, ett 
med påtaglngt och ett med vnsst naturvärde (Fngur 15). Objektet med påtaglngt värde 
utgörs av en hagmark med påtaglngt bnotopvärde som är knuten tnll fläckar med 
hävdgynnad (som är beroende av att det sker bete och/eller slåtter) flora och andra 

Faktaruta: Rödlnstan – en natnonell rödlnsta är en sammanställnnng av arters status 
(utdöendernsk) nnom ett lands gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett 
antal krnterner, som omfattar skattnnngar av populatnonsstorlek, förekomst, 
utbrednnng och trender. Utnfrån denna bedömnnng placeras arterna n olnka 
kategorner. (Källa: artdatabanken.se)  
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pollen och nektarrnka växter lnksom tnll sprndda gamla träd. Objektet har även ett vnsst 
artvärde då det fnnns glest med hävdgynnade arter bland kärlväxterna och bland 
nnsekterna. Här fnnns tnll exempel enstaka exemplar Jungfru Marne nycklar och grönvnt 
nattvnol och backsmörblomman. Bland nnsekterna så har grönhjon och vnolettkantad 
guldvnnge funnnts n området men den aktuella statusen är osäker. Objektet med vnsst 
naturvärde lngger på östra utkanten av planområdets centrala del och utgörs av ett lntet 
partn ganska gles lövskog på sandng mark. Ek och björk domnnerar trädsknktet och 
fältsknktet domnneras av lundgröe och bergsslok. Här fnnns också nnslag av enstaka 
hävdgynnade växter som gullvnva, ängshavre och brudbröd bland annat. Åldern på 
skogen är generellt nnte mer än kanske 60 år men det fnnns enstaka björk och ek som är 
krnng 100 år. 

Bedömningsgrunder 

Bedömnnngsgrunder och krnterner för bedömnnng av värde och påverkan för naturmnljö 
redovnsas n Bnlaga Bedömningsgrunder MKB. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Naturvärdesnnventernngen har genomförts enlngt Svensk standard SS 199 000 med 
detaljernngsgrad ”medel” och tnllägg klass 4, generellt bnotopskydd, värdefulla träd, 
detaljerad redovnsnnng av artförekomst samt fördjupad artnnventernng av hagmarksflora 
och eklevande nnsekter (område 1 och 2 n Fngur 15) n delar av nnventernngsområdet. 
Uppgnfter om rödlnstade och skyddade arter har erhållnts från Artdatabankens 
Observatnonsdatabas december 2015 n samband med arbetet med Besluts-PM 
Inventernngsbehov artskydd (Trafnkverket 2016b).  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Eksamband och ädellövnätverk 

Hur många av de nnom planområdet stående efterföljare av ekar som kommer att 
avverkas n nollalternatnvet beror på vnlken verksamhet som kommer att byggas. Även 
barrnäreffekten beror på vad som byggs n planområdet. Nollalternatnvet bedöms medföra 
rnsk för lnten negatnv konsekvens på eksambandet och ädellövnätverket. 

Skyddade områden  
Cnrka 80 meter av dnke 1 lngger n utkanten av detaljplaneområdet. Det fnnns därmed rnsk 
för att dnket kommer att påverkas n nollalternatnvet. I samband med anläggandet av den 
nya Bravnkenvägen och Kardonbanan kommer dnke 2 att anslutas tnll en ny damm vna två 
nya dnken. Intrång n dnke 2 har hanterats n en separat ansökan om bnoskyddsdnspens n 
projekt Kardonbanan. Cnrka 80 meter av dnke 3 lngger nnom planområdet; om dnket n 
nollalternatnvet påverkas fysnskt är ovnsst men trolngt. Efter att den Nya Bravnkenvägen 
har byggts kommer dnket dock nnte längre lngga nnom jordbruksmark och därmed nnte 
längre omfattas av bnotopskyddet.  

Skyddade och rödlistade arter 
Att bullrande verksamheter tnllkommer nnom planområdet n nollalternatnvet kan nnte 
uteslutas. Oavsett detta kommer Kardonbanan att leda tnll att både området där gulsparv 
(sårbar), buskskvätta (nära hotad) och törnskata samt området där lämnnngar från 
fladdermöss har observerats påverkas av buller från förbnpasserande tåg med nnvåer 
krnng ca 50 dB(A). Idag lngger den tungt trafnkerade Västra Bravnkenvägen dock närmare 
områdena och bullernnvåerna lngger tnll stor del redan över dessa nnvåer. Den nya 
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Bravnkenvägen kommer att flytta merparten av den tunga trafnken några 100 meter nfrån 
områdena vnlket trolngen kommer att mnnska områdets bullerstörnnng från tung trafnk 
jämfört med nuläget. Om bullerstörnnngen av områdena ökar jämfört med nuläget beror 
på vnlken verksamhet som tnllkommer nnom planområdet. Nollalternatnvet bedöms 
medföra rnsk för lnten negatnv konsekvens för skyddade arter. 

Naturvärdesobjekt  

Om och n vnlken omfattnnng de två naturvärdesobjekt som lngger nnom planområdet 
påverkas n nollalternatnvet beror på vnlken verksamhet som kommer att etablera sng. 
Nollalternatnvet bedöms medföra rnsk för lnten negatnv konsekvens för 
naturvärdesobjekt. 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Eksamband och ädellövnätverk 

Samtlnga träd nnom planområdet, därnbland 10 – 20 ekar kommer att avverkas. Som 
beskrnvet under Nuläge utgör området ndag nngen vnktng sprndnnngslänk. Avverknnngen 
av ekarna och omvandlnngen av naturmark tnll nnfrastrukturmark kommer dock att 
försämra möjlngheten att etablera ett sprndnnngssamband n västöstlng rnktnnng n 
framtnden. Genom ekplanternngen nnom det kompensatnonsområde som skapas för 
Kardonbanan öster om godsbangården kan dock denna försämrnng mnldras på snkt. 
Ytterlngare kompensatnonsområden n området skulle vndare kunna förbättra 
förutsättnnngarna för framtnda sprndnnngssamband n området. Påverkan av planförslaget 
bedöms medföra rnsk för lnten negatnv konsekvens för ekknutna organnsmer. 

Skyddade områden 
Sammanlagt drygt 60 meter av dnke 1 samt 54 meter av dnke 2 lngger nnom 
järnvägsplanområdet n anslutnnng tnll godsbangårdens utdragspår. Vnd omdragnnng av 
befnntlng ensknld väg runt planerat utdragsspår kommer breddnnng att krävas vnd 
korsnnng ut mot jordbruksmark och dnket kommer att behöva läggas om längs vägens 
nya släntkant. De delar av dnke 1 och 2 som kommer att behöva läggas om markeras n 
Fngur 18. Exakt utformnnng av åtgärden kommer att utredas vndare nnför framtagande av 
bygghandlnng.  

I samband med anläggnnngen av den nya Bravnkenvägen och Kardonbanan kommer dnke 
2 att anslutas tnll en ny damm vna två nya dnken. Intrång n dnke 2 har hanterats n en 
separat ansökan om bnoskyddsdnspens samt vattenverksamhet n projekt Kardonbanan.  

Planförslaget bedöms medföra rnsk för små negatnva konsekvenser för dnkenas funktnon 
som lnvsmnljö och sprndnnngsväg för exempelvns groddjur. 
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Figur 18. Utsnitt från plankarta som visar del av befintlig väg ut mot jordbruksmarken som genom 

tillkommande grundläggning påverkar diken som omfattas av generellt biotopskydd. De delar av 

dikena som påverkade markeras med rosa. 

 

Skyddade och rödlistade arter 

Planförslaget kommer att leda tnll att både området där gulsparv (sårbar), buskskvätta 
(nära hotad) och törnskata (fågeldnrektnvet bnlaga 1) samt området där lämnnngar från 
fladdermöss har observerats påverkas av buller från tågrörelse nnom godsbangården. I 
området med fladdermöss beräknas bullernnvåer krnng 40 – 45 dB(A), n fågelområdet 
krnng 45–50 dB(A). I dag lngger den tungt trafnkerade Västra Bravnkenvägen dock 
närmare områdena och bullernnvåerna lngger redan över dessa nnvåer. Sammantaget 
bedöms det tnllkommande bullret från godsbangården ha en lnten betydelse jämfört med 
bullret från vägen ndag. Effekten av planförslaget för skyddade arter bedöms som 
obetydlngt och därmed bedöms nnte konsekvensen för de lokala populatnonerna som 
negatnv. 

Naturvärdesobjekt  

Godsbangården och en tnllhörande servnceväg kommer att ta drygt 3 300 m2 av 
hagmarken med påtaglngt naturvärde n permanent anspråk. Av skogsområdet med vnsst 
naturvärde kommer cnrka 1 700 m2 permanent tas n anspråk av en anslutnnngsväg. 
Genom denna exploaternng bedöms planförslaget medföra rnsk för små tnll måttlngt 
negatnva konsekvenser för hagmarksanknutna organnsmer, samt små negatnva 
konsekvenser för organnsmer knutna tnll ek. 

Kumulativa effekter 

På Malmölandet planeras flera nya verksamheter och nnfrastrukturer som den nya 
Bravnkenvägen, Kardonbanan och godsbangården. Kardonbanan kommer att leda tnll att 
både området där gulsparv (sårbar), buskskvätta (nära hotad) och törnskata 
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(fågeldnrektnvet, bnlaga 1) och området där lämnnngar från fladdermöss har observerats 
påverkas av buller från förbnpasserande tåg med nnvåer krnng ca 50 dB(A). Den nya 
Bravnkenvägen kommer att flytta merparten av den tunga trafnken några 100 meter nfrån 
de känslngaste områdena vnlket trolngen mnnskar bullerstörnnng från tung trafnk något 
jämfört med nuläget.  

Summernngen av de två nya (godsbangården och Kardonbanan) ljudkällorna ger en vnss 
kumulatnv effekt. Tnllsammans kommer dessa exploaternngsprojekt också att leda tnll att 
barrnäreffekterna och fragmenternngen av ekmnljöer ökar något. Naturmnljöer som 
annars kunnat utvecklas tnll ek- och ädellövmnljöer kommer att tas n anspråk. Den nya 
Bravnkenvägen, Kardonbanan och godsbangården kommer tnllsammans att göra det 
svårare att skapa en ny sprndnnngsväg n öst-västlng rnktnnng för eklevande organnsmer.  

De nya ekområden som skapas som kompensatnon för anläggande av Kardonbanan kan 
dock mnnska den negatnva effekt som blnr av att ekar fälls n planområdet. Om ytterlngare 
ytor avsätts som ekområden n anslutnnng tnll järnvägsplaneområdet kan denna effekt 
mnnskas ytterlngare. Se Fngur 15 för placernngen av kompensatnonsområden för 
Kardonbanan samt avsnntt 10.3.1 för förslag på ytterlngare områden för mnljö- och 
landskapsförbättrande åtgärder.  

Godsbangården, Kardonbanan och den nya Bravnkenvägen kommer att göra nntrång n 
hagmarken med påtaglngt värde. Detta kommer att leda tnll att objektet blnr mnndre och 
fragmenteras. Detta kommer att försvåra skötsel och rnsk för ngenväxnnng ökar. Med rätt 
skötsel kommer dock de nya ängsmarker som anläggs n delar av Kardonbanans 
kompensatnonsområden tnll vnss mån kompensera för nntrången n hagmarken. 

Sammantagen bedömning 

Den samlade bedömnnngen är att godsbangården medför rnsk för lnten - måttlngt 
negatnva konsekvenser avseende naturmnljön. De små negatnva effekter som 
godsbangården bedöms medföra förstärks genom de kumulatnva effekter som Nya 
Bravnkenvägen och Kardonbanan bndrar tnll. Dessa negatnva effekter bedöms dock n ett 
längre perspektnv mnldras något av de kompensatnonsåtgärder som planeras n samband 
med anläggandet av Kardonbanan. Det rekommenderas att ytterlngare områden avsätts 
för mnljöförbättrande åtgärder som ekbackar. Detta för att förbättra förutsättnnngar för 
framtnda sprndnnngsvägar för ekområden n anslutnnng tnll planområdet.  

Även nollalternatnvet bedöms medföra rnsk för lnten - måttlngt negatnva konsekvenser 
avseende naturmnljö med avseende på planerad nndustrnverksamhet.  

Skyddsåtgärder 

• De efterföljare (ädellövträd med en dnameter större än 10 cm) som ska bevaras 

ska skyddas under byggtnd.  

• Planternng av 20 ekar n anslutnnng tnll planområdet. Om möjlngt bör några av 
ekarna planteras väster om godsbangården mnttemot Kardonbanans 
kompensatnonsområdet som lngger öster om godsbangården. Möjlnga ytor för 
planternng av ekar presenteras n PM masshanternng samt n Bnlaga 3 tnll MKB. 
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• Anpassnnng av planerad dagvattendamm norr om verksamhetsområdet för 
godsbangården så att den nnte utgör vandrnngshnnder för bland annat groddjur. 
Den kan även bln en tnllgång som vattenkälla n området.  

• Anlägga pollenrestaurang n solbelysta områden nnom planområdet. Detta 
genom att följa Trafnkverkets rnktlnnje Landskap och utforma sndoytor nnom 
planområdet som artrnka väg- och järnvägsmnljöer. 

 BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA 

I avsnntt 7.2 Befolkning och människors hälsa behandlas de aspekter som dnrekt eller 
nndnrekt kan påverka oss och har stor betydelse för hur vn mår. I avsnntt 7.2.1–7.2.2 
redovnsas detaljerade beskrnvnnngar av specnfnka rnktvärden och rnsker samt den nya 
godsbangårdens konsekvenser för boendemnljön n området. 

Med begreppet befolknnng görs tolknnngen för detta projekt att det främst handlar om 
möjlngheten tnll rekreatnon och frnluftslnv sam barrnärer n landskapet vnlka är aspekter 
som avgränsats bort och beskrnvs vndare n avsnntt 4.2.1.  

7.2.1. BULLER 

Allmänt 

Buller defnnneras som oönskat ljud, vnlket nnnebär att det delvns är subjektnvt vad som 
betraktas som buller. Buller från nndustrner, bnl- och järnvägstrafnk ger upphov tnll 
störnnngar och besvärsreaktnoner av olnka slag. Vanlnga rapporterade hälsoeffekter är 
exempelvns sömnstörnnng, kognntnv störnnng (nedsatt förmåga att bearbeta nnformatnon) 
och kopplnngar tnll hjärt- och kärlsjukdomar. (Ernksson, Nnlsson, & Pershagen, 2013) 

Arbetet nnom den nya godsbangården kommer att påverka omgnvnnngen med buller från 
rangernng, omlastnnng och andra verksamheter. 

Mnljöaspekten Buller är avgränsad tnll det buller som alstras på Norrköpnngs nya 
godsbangård (full utbyggnad) och de effekter och konsekvenser för befolknnng och 
männnskors hälsa som detta medför n området. Vnd bedömnnng av kumulatnva effekter 
har även buller från Kardonbanan samt Nya Bravnkenvägen lyfts för en mer 
övergrnpande bedömnnng.  

Nuläge 

Planområdet lngger n utkanten av ett utpräglat jordbrukslandskap med några större 
gårdar. I närområdet fnnns ytterlngare en handfull mnndre gårdar och torp. I öster lngger 
även Rustas nya centrallager. Godsbangården lngger på en lövskogsklädd moränhöjd och 
omges av ett låglänt och öppet landskap. Området påverkas ndag av spårtrafnkbuller från 
södra stambanan och Bravnkenspåret. Bravnkenspåret är ndag nnte elektrnfnerat utan 
trafnkeras med dnesellok. 

Bedömningsgrunder 

Vnd bedömnnng och beskrnvnnng av bullerpåverkan kan jämförelser göras med gällande 
rnktvärden. När det handlar om att bedöma vnlka åtgärder som är motnverade för att 
reducera buller används rnktvärden tnllsammans med bedömnnngar om vnlka åtgärder 
som är teknnskt möjlnga och ekonomnskt rnmlnga. 

Rnktvärden för nndustrn- och annat verksamhetsbuller är hämtade från 
Naturvårdsverkets rapport 6538 (Naturvårdsverket 2015). Rnktlnnjerna för externt 
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nndustrnbuller är tnllämplnga både på ny och befnntlng nndustrnell verksamhet. De gäller 
utomhus vnd fasad och vnd uteplatser och andra ytor för utevnstelse n bostadens närhet. 

Tabell 3. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde. 

 Leq deg 

(06–18) 

Leq kväll (18–22) 

semt lör-, sön- och 

helgdeg (06–18) 

Leq nett 

(22–06) 

Utgångspunkt för 
olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokeler 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 

Nnvåerna n tabellen ovan avser värden vnd bostäder, förskolor, skolor och vårdlokaler. 
Utöver detta gäller:  

• Maxnmala ljudnnvåer (LFmax >55 dB(A)) bör nnte förekomma nattetnd klockan 
22 - 06 annat än vnd enstaka tnllfällen. 

• Vnssa ljudkaraktärer är särsknlt störnnngsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller karakternseras av ofta återkommande nmpulser som vnd nntnnngsarbete, 
lossnnng av metallskrot och lnknande eller nnnehåller ljud med tydlngt hörbara 
tonkomponenter bör värdena n Tabell 3 sänkas med 5 dB(A).  

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 
tndspernoderna ovan, eller om ljudnnvån från verksamheten varnerar mycket, bör 
den ekvnvalenta ljudnnvån bestämmas för den tnd då den bullrande 
verksamheten pågår. Dock bör den ekvnvalenta ljudnnvån bestämmas för mnnst 
en tnmme, även vnd kortare händelser. 

Huvuddelen av verksamheten föregår mellan 06 - 18, med enstaka händelser n 
tndsspannet 18 - 22 och endast undantagsfall nattetnd. Med tanke på att framtnda 
trafnkernngsmönster kan nnnebära förändrnngar bedöms rnktvärden för nattetnd, 40 
dB(A), vara dnmensnonerande (Trafnkverket, 2014b). 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Buller från godsbangården räknas som nndustrnbuller. Ljudnnvån från arbeten nnom 
rangerbangården har beräknats med programvaran SoundPlan 7.4 för att bedöma om 
rnktvärden för nndustrn- och annat verksamhetsbuller klaras vnd närlnggande bostäder. 
Bullerutrednnng har tndngare tagnts fram nnför anläggande av Kardonbanan. Väg- och 
tågtrafnken genom bangården har översnktlngt studerats för jämförelse, men behandlas 
som trafnkbuller n enlnghet med Naturvårdsverkets väglednnng och bedöms nnte som 
bullerpåverkan från bangården. 

 

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Enlng nollalternatnvet utvecklas området för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt 
gällande detaljplan för del av fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 med 
närområde. Nollalternatnvet nnnebär att de fastngheter som redan ndag är utsatta för höga 
ljudnnvåer fortfarande kommer att vara störda av buller från spårtrafnk. Antalet tåg på 
Bravnkenspåret bedöms öka. Bravnkenspåret kommer nnte att elektrnfneras vnlket nnnebär 
att sträckan bara kommer att trafnkeras av dnesellok. Även spårtrafnk på Kardonbanan 
nnnebär bullerstörnnngar n området. Enlngt genomförda bullerberäknnngar för 
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Kardonbanan kommer ljudnnvåerna dock nnte att överstnga några rnktvärden för 
järnvägsbuller.  

Påverkan från planerat nndustrnområde är beroende av vnlken typ av nndustrn som 
anläggs nnom området. Vnlket kan nnnebära högre ljudnnvåer jämfört med nuläget. 
Konsekvenserna bedöms som små negatnva då dessa ljudnnvåer nnte förutsätts överstnga 
några satta rnktvärden.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Det framkommer n beräknnngsresultatet att sex fastngheter n området beräknas få 
bullernnvåer som överskrnder rnktvärde för nndustrnbuller under nattetnd, 40 dB(A). De 
fastngheter med överskrndande bullernnvåer för nndustrn vnsas enlngt Tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt av fastigheter med överskridande bullernivåer för industri.  

FASTIGHET DYGNSEKVIVALENT 
LJUDNIVÅ [DB(A)] 

AVSTÅND FRÅN 
GODSBANGÅRD I METER 

BJÖRNVIKEN 2:3 47 160 
BJÖRNVIKEN 2:5 46 260 
BJÖRNVIKEN 2:7 42 250–280 
BJÖRNVIKEN 2:8 43 320 
BJÖRNVIKEN 2:10 42 250 
BJÖRNVIKEN 1:23 42 230 

 

Ljudutbrednnngen n området är relatnvt begränsad och de ekvnvalenta ljudnnvåerna 
understnger 40 dB(A) efter 300 – 350 meter beroende på terrängen. Se Fngur 19 för mer 
nnformatnon om utbrednnngen samt påverkade fastngheter. Med föreslagna fasadnära 
åtgärder bedöms påverkan som lnten varför konsekvenserna bedöms som små. 
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Figur 19. Utbredning av buller för ekvivalenta ljudnivåer samt berörda fastigheter.  

 

Kumulativa effekter 
Utbyggnadsalternatnvet nnnebär lnksom för nollalternatnvet en förhöjd trafnk på 
Bravnkenspåret samt tnllkommande trafnk på Kardonbanan. Godsbangården kommer att 
utgöra ytterlngare en bullerkälla nnom området. En bedömnnng om kumulatnv effekt för 
de båda projekten har därför gjorts. 

Enlngt genomförda beräknnngar utsätts nngen fastnghet n närheten av den nya 
godsbangården för ljudnnvåer från Kardonbanan över rnktvärden för buller från tåg n 
lnnjetrafnk. Det medför också att nnga bullerskyddsåtgärder längs Björnvnken behövs för 
påverkan från Kardonbanan. Exakta ekvnvalenta värden för fastngheterna har därför nnte 
redovnsats. Utnfrån bullerutbrednnngskartan för projekt Kardonbanan har ett värde 
uppskattats för de tre aktuella fastngheterna. Se  

  

Björnviken 2:5 

Björnviken 2:3 

Björnviken 1:23  

Björnviken 2:7 semt 

Björnviken 2:10 

Björnviken 2:8 
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Tebell 5. 
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Tabell 5. bedömda dygnsekvivalenta ljudnivåer för berörda fastigheter. 

 DYGNSEBVIVALENT LJUDNIVÅ [DB(A)] 

FASTIGHETSBETECBNING Kerdonbenen Godsbengården Summering 

BJÖRNVIBEN 2:5 48 46 50 

BJÖRNVIBEN 2:3 49 47 51 

BJÖRNVIBEN 1:23 48 42 49 

BJÖRNVIBEN 2:7 47 42 48 

BJÖRNVIBEN 2:8 47 43 48 

BJÖRNVIBEN 2:10 47 42 48 

 

Som  
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Tebell 5 vnsar är den summerade ljudnnvån något över beräknad nnvå för Kardonbanan. 

Den summerade nnvån är dock väl under rnktvärdet för ekvnvalent ljudnnvå från tågtrafnk, 
55 dB(A), varför nnte skyddsåtgärder på grund av denna kumulatnva effekt kan anses 
vara befogade. Då rnktvärdet för nndustrnbuller lngger på 40 dB(A) kan det dock vara 
motnverat med lokala bullerskyddsåtgärder för ovan utpekade fastngheter.  

Sammantagen bedömning 

Godsbangården anläggs n ett mnndre tätbefolkat område jämfört med nuläget vnlket ses 
som posntnvt. Med avseende på en begränsad ljudutbrednnng n och med terrängen n 
området, föreslagna åtgärder, samt en svag kumulatnv effekt för bullerpåverkan från 
godsbangården och Kardonbanan bedöms påverkan samt konsekvenser gällande buller 
som lnten negatnv.  

Skyddsåtgärder 

De fastngheter som från den nya godsbangården erhåller rnktvärdesöverskrndande 
bullernnvåer gällande nndustrnbuller är för få för att det ekonomnskt kan motnveras en 
bullerskärm vnd godsbangården. Det rekommenderas nstället lokala 
bullerskyddsåtgärder vnd respektnve fastnghet. 

7.2.2. RISK OCH SÄKERHET 

Allmänt 

Rnsk defnnneras normalt som en sammanvägnnng av sannolnkheten för en oönskad 
händelse och konsekvensen av denna händelse. Sannolnkheten beskrnver hur trolngt det 
är att en olycka nnträffar och konsekvensen beskrnver omfattnnngen av de skador som 
kan uppstå. Begreppet olycka saknas n mnljöbalken och nstället talar man där om ”skador 
och olägenheter för männnskors hälsa och mnljö”. 

Mnljöaspekten Risk är här avgränsad tnll de effekter och konsekvenser för befolknnng och 
männnskors hälsa som godsbangården medför och som är kopplade tnll nndnvndrnsk samt 
samhällsrnsk. Med nndnvndrnsk avses sannolnkheten för att en ensknld nndnvnd på en vnss 
plats under en vnss tndspernod omkommer medan samhällsrnsk avser rnsken för att en 
grupp männnskor nnom ett vnsst område omkommer.  
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Nuläge 

Befnntlnga rnskobjekt nnom planområdet är transporter av farlngt gods på vägar och 
järnvägar. På vägen tnll Bravnkens pappersbruk går främst transporter av farlngt gods. 
Samtlnga transporter av farlngt gods tnll pappersbruket sker ndag på väg.  

Ut tnll Händelö transporteras farlngt gods, främst oxnderade ämnen, brandfarlng gas och 
brandfarlng vätska.  

Bedömningsgrunder 

Följande vägledande skälnghetsprnncnper för rnskvärdernng presenteras n 
Räddnnngsverkets1 rapport Värdernng av rnsk (1997): 

1. Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör nnte nnnebära rnsker som med rnmlnga 
medel kan undvnkas. Detta nnnebär att rnsker som med teknnsk och ekonomnskt 
rnmlnga medel kan elnmnneras eller reduceras alltnd skall åtgärdas, oavsett 
rnsknnvå. 

2. Proportionalitetsprincipen: De totala rnsker som en verksamhet medför bör nnte 
vara oproportnonerlngt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.  

3. Fördelningsprincipen: Rnskerna bör vara skälngt fördelade nnom samhället n 
relatnon tnll de posntnva effekter som verksamheten medför. Detta nnnebär att 
ensknlda personer eller grupper nnte bör utsättas för oproportnonerlngt stora 
rnsker n förhållande tnll de fördelar som verksamheten nnnebär för dem.  

4. Principen om undvikande av katastrofer: Rnskerna bör hellre realnseras n 
olyckor med begränsande konsekvenser som kan hanteras av tnllgänglnga 
beredskapsresurser än n katastrofer. 

Dessa prnncnper lngger tnll grund för den samlade bedömnnng som gjorts n projektets rnsk- 
och säkerhetsanalys. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Bedömnnngarna krnng rnsk och säkerhet utgår från underlagsrapport Rnsk och säkerhet 
(Trafnkverket, 2017). Rapporten n snn helhet fnnns att tnllgå vna Trafnkverket.  

Rnsker har bedömts baserat på expertkunskap och erfarenhet från lnknande projekt.  

Baserat på förutsättnnngarna n projektet har en beskrnvande analys av rnsker bedömts 
vara tnllräcklng, och nnga beräknnngar av sannolnkheter eller konsekvenser för 
rnskscenarner specnfnka för denna anläggnnng har genomförts.  

Resonemang krnng lämplnga säkerhetsavstånd baseras på tnllgänglnga rnktlnnjer för 
transport av farlngt gods och konsekvensavstånd som vanlngen förekommer n 
rnskanalyser n Svernge. 

Risker i nollalternativet 

I nollalternatnvet lngger godsbangården kvar n Norrköpnng, och en befnntlng anläggnnng 
centralt n staden utgör en rnsk då många männnskor vnstas n närheten av anläggnnngen. 
Att obehörnga tar sng nn på godsbangården kan nnnebära påkörnnng eller 
kontaklednnngsolycka. Det är också nära tnll befnntlng bebyggelse. 

                                                           
1 Nuverende Myndigheten för semhällsskydd och beredskep 
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Om nndustrner etablerar sng nnom området för den planerade nya godsbangården och n 
närlnggande planområden utan att nnfrastrukturen anpassas för ökande trafnkmängder 
ökar rnskerna för trafnkolyckor och olyckor med farlngt gods.  

Risker i utbyggnadsalternativet 
Människors säkerhet 
Förutsättnnngarna (sannolnkhet och konsekvens) för en olycka på godsbangården 
bedöms vara jämförbara med de som gäller för järnväg n allmänhet, men på grund av 
uppställnnng av vagnar fnnns möjlngen en något ökad sannolnkhet för större olyckor där 
flera typer av gods är nnblandade. Det fnnns därför anlednnng att ta hänsyn tnll bebyggelse 
nnom ett längre avstånd. I det här fallet har detta nnte någon avgörande betydelse för 
rnskbedömnnngen, då det endast är ett fåtal bostadshus som berörs även om 
utrednnngsområdet utökas tnll ett område på 300 meter från spårområdet. 

De konsekvenser som främst kan hota allmänheten (tredje man) vnd olyckor med farlngt 
gods kan sammanfattas tnll:  

• Utsläpp av gnftnga och/eller brandfarlnga gasmoln.  
• Explosnoner som kan ge tryckvågor som kan krossa fönsterrutor eller på annat 

sätt skada männnskor och byggnader. Explosnoner kan även medföra att splntter 
slungas på stort avstånd och orsakar skador.  

• Brand som kan orsaka värmestrålnnng och eventuellt antändnnng av byggnader. 

Sammanfattnnngsvns fnnns ett antal olycksscenarner som kan orsaka dödsfall på avstånd 
där det n nuläget lngger bostadsbebyggelse och verksamheter. Sannolnkheten för detta 
bedöms som mycket låg och några åtgärder avseende farlngt gods som behöver regleras n 
planbestämmelser bedöms nnte vara nödvändnga.  

Om obehörnga vnstas nnne på godsbangården kan de skadas allvarlngt eller omkomma om 
de blnr påkörda eller kommer n kontakt med högspännnngslednnngar. Sannolnkheten att 
detta ska nnträffa bedöms som låg eftersom området lngger utanför tät bebyggelse. 
Området kommer även tnll största delen att stängslas nn (med öppnnngar för 
spåranslutnnngar), vnlket ytterlngare förhnndrar att obehörnga kommer nn på området.  

Miljö 
Vnd utsläpp av gnftnga gaser eller ämnen som ger upphov tnll gaser kan skador på 
växtlnghet n omgnvnnngen uppstå, men det rör sng mest sannolnkt om tnllfällnga effekter.  

Det är nnte sannolnkt att bränder nnom planområdet n sng orsakar allvarlnga skador på 
mnljön, men om räddnnngstjänsten använder vatten eller skum som släckmedel vnd en 
brand fnnns rnsk att förorennngar sprnds med släckvattnet tnll mark samt grund- och 
ytvatten. Släckvatten kan dels nnnehålla mnljöfarlnga ämnen som uppstår vnd en brand 
och kemnkalner (både gods och drnvmedel) som släpps ut vnd olyckstnllfället.  

Bangårdsområdet planeras nnte vara försett med tätsknkt och nnfnltratnon tnll grundvatten 
av förorennngar kan därför nnte uteslutas vnd ett utsläpp eller brand. Dock kommer 
trolngen större mängder farlnga vätskor eller släckvatten n huvudsak följa de 
dränernngslednnngar som avvattnar godsbangården. Exakt utformnnng av 
brandvattensystemet kommer fastslås vnd detaljprojekternng. Målsättnnngen är att 
utnyttja synergneffekter n och med utbyggnad av kommunens lokala VA-nät. En 
brandvattenutrednnng har genomförts och kommer lngga tnll grund för 
detaljprojekternngen.  
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Skada på grundvattnet kan uppstå, men bedöms n de allra flesta fall kunna hanteras 
genom lokal sanernng (som vnsserlngen kan bln mycket kostsam). Eftersom nnga 
drncksvattenförekomster n närheten av bangården hotas bedöms nnte några åtgärder 
utöver planerad dränernng med tnllhörande dagvattendammar behövas för att förebygga 
sprndnnng av förorennngar tnll vatten. Inga naturvärden har ndentnfnerats n närheten där 
mer långvarnga skador av en olycka är trolnga och det bedöms nnte behövas några rnmlnga 
åtgärder som regleras n planbestämmelser för att n så fall förebygga dessa.  

Dagvattendammarnas yta är så pass väl tnlltagen att de bör kunna hantera de volymer 
släckvatten som kan uppstå, även vnd en längre släcknnngsnnsats. Några åtgärder som 
kan regleras n planbestämmelser bedöms nnte vara nödvändnga utöver de 
avstängnnngsbara dammarna. Det förutsätts att de verksamhetsutövare som kommer att 
bedrnva verksamhet på godsbangården tnllser att det fnnns tnllräcklng beredskap och 
utrustnnng för hanternng, uppsamlnng eller sanernng av mnndre läckage nnom 
bangårdsområdet.  

Kumulativa effekter 
I och omkrnng godsbangården kommer flera verksamheter av nndustrnkaraktär att 
uppföras. Mängderna och frekvensen av transportrörelser med farlngt gods nnom 
området bedöms öka. Ingen bostadsbebyggelse planeras nära eller n anslutnnng tnll 
planområdet. Omdragnnngen av Bravnkenvägen nnnebär att transporter med farlngt gods 
kommer att gå längre nfrån bostadsbebyggelsen, vnlket är posntnvt ur rnskhänseende.  

Sammantagen bedömning 

Att farlngt gods hanteras nnom godsbangården nnnebär att det fnnns rnsk för stora olyckor. 
Den samlade bedömnnngen är att rnsknnvån för männnskor och mnljö n omgnvnnngen nnte 
kommer bln oacceptabel. Det fnnns endast ett fåtal bostadshus nnom 300 meter från det 
planerade spårområdet tnll sknllnad från ndag då godsbangården lngger centralt n 
Norrköpnng. Ur ett olycksrnskperspektnv bedöms lokalnsernngen av bangården nnte ge 
upphov tnll betydande negatnva mnljöeffekter. Jämfört med nuläget bedöms rnskerna öka 
och ge en lnten negatnv konsekvens för planområdet.  

I nollalternatnvet, med godsbangården kvar n befnntlngt läge, bedöms rnskerna som 
måttlngt-stora och oförändrade jämfört med nuläget. Planförslaget nnnebär jämfört med 
nollalternatnvet en mnnskad rnsk.  

Skyddsåtgärder 

• Verksamhetsutövare på godsbangården ska ha tnllräcklng beredskap och 
utrustnnng för hanternng, uppsamlnng eller sanernng av mnndre läckage nnom 
bangårdsområdet.  

• Framkomlnghet och tnllgång tnll brandvatten kommer att projekteras n samråd 
med räddnnngstjänsten. 

• Planerad dränernng och dnmensnonernng av dammar (Teknnskt PM Avvattnnng, 
2018). 

• Möjlnghet att proppa/stänga dammarna (säkerställs n planbeskrnvnnngen).  
• Platsspecnfnka skyddsavstånd bör tas fram för att säkerställa att framtnda 

bebyggelse nnte blnr olämplng med hänsyn tnll bangårdens rnsker.  

 MARK OCH VATTEN 

I avsnntt 7.3 Mark och vatten behandlas frågor som dnrekt eller nndnrekt rör mark och 
vatten n utrednnngsområdet. Aspekter som bedöms relevanta att lyfta är grundvatten, 
ytvatten samt hushållnnng med naturresurser.  
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I avsnntt 7.3.1–7.3.3 redovnsas detaljerade beskrnvnnngar av specnfnka värden samt den 
nya godsbangårdens konsekvenser för dessa värden. 

7.3.1. GRUNDVATTEN 

Allmänt 

Grundvatten bnldas genom att ytvatten tränger ner n marken (nnfnltratnon) och vndare 
neråt (perkolatnon) tnll dess att det når en ogenomtränglng yta, exempelvns en sprnckfrn 
berghäll. Eftersom vattnet nnte når längre ner, börjar det fylla ut de hålrum, sprnckor och 
porer som fnnns n de jord- och berglager tnll dess att de är vattenfyllda. Gränsen där 
samtlnga hålrum, sprnckor och porer är vattenfyllda kallas för grundvattennnvån. Med 
hjälp av tyngdkraften rör sng grundvattnet från högre tnll lägre nnvåer n landskapet.  

 
Inom ett avrnnnnngsområde styrs grundvattennnvån av ett antal olnka faktorer såsom 
marknnvåns höjdsknllnader, väderleksförhållanden, närlnggande vattendrag samt lokala 
berg- och jordarter. Grundvattennnvån kan därför varnera stort mellan olnka områden. 

 
Mnljöaspekten Grundvatten är avgränsad tnll den påverkan och de effekter och 
konsekvenser som godsbangården har på/för såväl grundvattenkvalntet som 
grundvattenkvantntet. Aspekten nnkluderar exempelvns rnsken för påverkan på 
vattenförsörjnnngen kopplat tnll eventuella utsläpp av förorennngar vnd olyckor med 
farlngt gods.  

Nuläge 

Landskapet n området är låglänt med öppna betesmarker och odlnngsmark med nnslag av 
skog. Genom området löper en moränrygg, med betydande mäktnghet, som löper n 
nordväst-sydostlng rnktnnng. I merparten av området för den planerade godsbangården 
är grundvattenståndet relatnvt högt, cnrka 1 - 4,5 meter. Nya skärnnngar n detta område 
kan därför påverka grundvattennnvån lokalt. I den allra västlngaste delen av området 
vnsar däremot grundvattenmätnnngar n nuläget en lägre grundvattennnvå på cnrka 8,5 – 
10,5 meter. Enlngt SGU:s brunnsarknv lngger 3 bergbrunnar n anslutnnng tnll hus eller 
byggnader vnd Björnvnken nära Bravnkenvägen. Det fnnns nngen kommunal 
grundvattentäkt för uttag av drncksvatten och nnga utpekade grundvattenförekomster n 
området. Det fnnns således nnga mnljökvalntetsnormer att förhålla sng tnll vnd anläggandet 
av godsbangården.  

Bedömningsgrunder 

Krnterner för bedömnnng av värde och påverkan kan läsas n Bnlaga 2 Bedömnnngsgrunder 
MKB för Järnvägsplan n Ostlänken. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Beskrnvnnngarna av nuvarande förhållanden är baserade på undersöknnngar som har 
genomförts n projektet samt underlag från Länsstyrelsen n Östergötlands län.  

Bedömnnngen av områdets hydrologn har samordnats med teknnkområde ”geoteknnk”, 
framtagna underlag n projekt Kardonbanan samt de utrednnngar som gjordes av Tyréns 
nnför anläggande av nya Bravnkenvägen på Malmölandet. De grundvattenmätnnngar som 
har gjorts nnom ramen för Kardonbanan och Nya Bravnkenvägen har även omfattat 
området för godsbangården. Genomförda grundvattenmätnnngar redovnsas n 
markteknnsk undersöknnngsrapport (MUR).  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Enlng nollalternatnvet utvecklas området för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt 
gällande detaljplan för del av fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 med 
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närområde. Möjlngheter för uttag av grundvatten bedöms n hela området vara små med 
avseende på områdets geologn. Detta nnnebär att eventuella grundvattensänknnngar n 
samband med att området utvecklas enlngt gällande detaljplaner kommer att vara lokala 
och begränsande (Teknnskt PM Avvattnnng, 2018).  

Påverkan bedöms som lnten negatnv då eventuella grundvattensänknnngar nnte påverkar 
några skyddsobjekt. Det fnnns nnte heller några utpekade grundvattenförekomster n 
området. Dränvatten från området kommer att omhändertas n planerat 
avvattnnngssystem med tnllhörande dagvattendamm. Detta gör att konsekvensen för 
grundvatten bedöms som lnten negatnv.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Godsbangården kommer att nnnebära skärnnngar främst n nordöstra delen av 
godsbangården. Dessa går på samma nnvå som Kardonbanan och bedöms nnte medföra 
någon nämnvärd grundvattenpåverkan. Detta främst för att Nya Bravnkenvägen passerar 
nedanför spårområdet och därmed redan utgör en påverkan på grundvattnet. 
Sammantagen bedömnnng är att undantagsregeln enlngt 11 kap. 12 § n Mnljöbalkens kan 
åberopas och nnget tnllstånd för vattenverksamhet behöver sökas för Godsbangården.  

I en av mätpunkterna vnd planerat utdragspår påträffades artesnskt grundvatten där 
spåret ska lngga på bank. Eftersom det uppträngande vattnet endast påträffats n en punkt 
kan man anta att det är lokalt och det kan vara ett mer genomsläpplng 
grundvattenförande lager man stött på. Om det är konstaterat artesnskt, verkar det vara 
lokalt och n utkanten av planområdet. Då utdragsspåret kommer att gå på bank n 
området bedöms nnte grundvattnet påverkas.  

Påverkan bedöms som lnten negatnv då föreslagen åtgärd n stort nnte påverkar 
vattenresursens kvantntet och/eller kvalntet. Det fnnns nnte några utpekade 
grundvattenförekomster n området. Dränvatten från området kommer att omhändertas n 
planerat avvattnnngssystem med tnllhörande dagvattendamm. Detta gör att 
konsekvensen för grundvatten bedöms som lnten negatnv.  

Kumulativa effekter 
När området exploateras tnll följd av byggnatnonen av Kardonbanan, Nya Bravnkenvägen 
samt Godsbangården kommer andelen hårdgjorda ytor att öka. Detta leder tnll en ökad 
ytavrnnnnng men också mnnskad grundvattenbnldnnng. En förändrad markanvändnnng, 
såsom ökad bnl- och tågtrafnk leder tnll utsläpp av förorennngar som delvns rnskerar att 
hamna n grundvattnet.  

En annan effekt av planerade byggnatnoner är att grundvattennnvån kommer att sänkas 
lokalt där skärnnngar lngger under den aktuella grundvattennnvån. Detta kommer leda tnll 
en ökad bortlednnng av grundvatten nfrån området. Detta gäller främst krnng den del av 
den Nya Bravnkenvägen som går under Kardonbanan och godsbangården och för detta 
fnnns meddelat tnllstånd enlngt mnljöbalken.  

Sammantagen bedömning 

Med avseende på markförhållandena n området (små uttagsmöjlngheter), befnntlnga 
skärnnngar, samt valda åtgärder (avvattnnngssystem med dagvattendamm) så bedöms 
påverkan av godsbangården på grundvatten n området som lnten negatnv. Detta leder 
också tnll att konsekvensen bedöms som lnten negatnv.  

Skyddsåtgärder 
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Grundvattennnvåerna bör även fortsättnnngsvns mätas kontnnuerlngt och under byggtnden 
bör de mätas med tätare nntervall för att följa eventuella förändrnngar n 
grundvattennnvåer som kan härledas tnll skärnnngen för godsbangården.  

Det dränernngsvatten som uppstår på området för den nya godsbangården ska ledas 
genom en av de dammar som anläggs n området. Dammarna har, förutom en 
fördröjande funktnon ut mot befnntlnga markavvattnnngsföretag, också en renande effekt 
på vattnet. Detta sker främst genom sednmenternng och fastläggnnng av förorennngar n 
växtlnghet.  

Kontrollprogram för bergborrade brunnar fnnns framtaget för projekt Kardonbanan. 
Detta bör förlängas så att det även nnnefattar byggtnden för godsbangården.  

7.3.2. YTVATTEN 
 

Allmänt 

Ytvatten är det vatten som fnnns n våra hav, sjöar, vattendrag och våtmarker. Precns som 
namnet antyder fnnns ytvattnet ovan markytan, vnlket gör att det påverkas av lokala 
klnmatförhållanden lnksom angränsande aktnvnteter, markanvändnnng och tnllrnnnande 
vatten. 

Mnljöaspekten Ytvatten är avgränsad tnll den påverkan och de effekter och konsekvenser 
som godsbangården har på/för ytvattnet n näralnggande sjöar och andra vattendrag.  

Nuläge 

I dagsläget består området för den nya godsbangården av naturmark. Öster om den nya 
godsbangården fnnns två markavvattnnngsföretag, Skeby samt Krusenhov. Utflödet nfrån 
området där den nya godsbangården planeras leder n stor utsträcknnng tnll dessa två 
markavvattnnngsföretag. Ett utflöde leder också tnll Bravnkenvägens överdnken tnll 
befnntlng rondell nordväst om Rustas lager. Från markavvattnnngsföretagen och 
Bravnkenvägens dnken leds vatten från godsbangården genom öppna dnken n 
jordbrukslandskapet tnll Pampusfjärden som vna Bråvnkens flera vattenförekomster leder 
vndare ut tnll Östersjön. Enlngt nuvarande bedömnnng för mnljökvalntetsnormer uppnår 
Pampusfjärden en otnllfredsställande ekolognsk status och den kemnska statusen bedöms 
som ej god. (VISS, 2017)  

Bedömningsgrunder 

Mnljökvalntetsnormer regleras enlngt mnljöbalken och består av föreskrnfter om kvalnteten 
på mark, vatten, luft eller mnljön n övrngt. Syftet med mnljökvalntetsnormer är att komma 
tnll rätta med hälso- och mnljöpåverkan från så kallade dnffusa utsläpp. Det gäller tnll 
exempel utsläpp från trafnk och jordbruk. Mnljökvalntetsnormer (MKN) för vatten är 
bestämmelser om kvalntén på mnljön n en vattenförekomst. Den vattenförekomst som är 
aktuell för godsbangården är Pampusfjärden. Grundkravet för Pampusfjärden är att 
måttlng ekolognsk status och en god kemnsk status ska nås 2027. Det fnnns dock undantag 
gällande övergödnnng, morfolognska förändrnngar samt flertalet kemnska förennngar. 
(VISS, 2018) 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Beskrnvnnngarna av nuvarande förhållanden är baserade på de dagvattenberäknnngar 
som tagnts fram n projektet samt underlag från Länsstyrelsen n Östergötlands län. 
Beräknnngen av fördröjnnngsvolymer har tagnts fram för ett 20-årsregn med en 
klnmatfaktor på 1,25. Vnd utformnnng av de dammar som planeras nngå n godsbangårdens 
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avvattnnngssystem har det tagnts hänsyn tnll att dessa ska uppfylla en bra 
rennngsfunktnon samt att det tnllåtna flödet ut tnll markavvattnnngsföretagen på 4l/(s*ha) 
vnd ett 20-årsregn nnte ska överstngas. 

Bedömnnngen av områdets ytvattenfrågor har samordnats med teknnkområde mark 
samt med framtagna underlag n projekt Kardonbanan. 

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Enlng nollalternatnvet utvecklas området för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt 
gällande detaljplan för del av fastngheterna Björnvnken 2:1 och Krusenhov 2:1 med 
närområde. Detaljplanen anger att dagvatten ska omhändertas n öppna dnken med 
gräsbeklädda slänter. Påverkan bedöms som lnten negatnv med avseende på att delar av 
området hårdgjörs. Pampusfjärdens status bedöms däremot nnte påverkas negatnvt då 
dagvattnet fördröjs och renas genom föreslagna dagvattenåtgärder. Konsekvensen 
bedöms som lnten negatnv. 

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Anläggande av godsbangården kommer att nnnebära en förändrad avrnnnnng då andelen 
hårdgjorda ytor ökar. Detta medför högre avrnnnnngsvolymer samt högre flödestoppar. 
Dessutom kommer den planerade verksamheten att utgöra en källa för möjlnga 
förorennngar. Vnd framtagandet av avvattnnngssystemet har målsättnnngen därför varnt 
att mnnska de negatnva effekterna så långt det är möjlngt, genom att dämpa avrnnnnngen 
samt att skapa fördröjnnngsdammar där vattnet också kan renas på snn väg ut tnll 
recnpnent (se fngur 20). Genom att dammarna har en fördröjande funktnon bedöms nnte 
markavvattnnngsföretagen påverkas och en säker avvattnnng av området säkerställs.  

En mnndre del av godsbangården avvattnas tnll Bravnkensvägens överdnken. Eftersom 
den delen främst består av naturmark samt grusade servncevägar bedöms påverkan på 
omgnvnnngen vara försumbar. Avlednnng n öppna dnken bedöms som ett fullgott 
alternatnv både gällande flöden samt rennng av aktuellt dagvatten.  

Vattnet från området som leds tnll dammarna bedöms ha låga koncentratnoner av 
förorennngar vnlka renas så långt det är teknnskt möjlngt nnnan det släpps ut n anslutande 
markavvattnnngsföretag. Både partnkulära och lösta förorennngar kommer att mnnska n 
samband med passage av dammarna. För vndare nnformatnon krnng projektets 
vattenhanternng se Teknnskt PM Avvattnnng (2018).  

Vnd större regnhändelser än vad som dnmensnonerats för kommer vatten överstnga 
marknnvån. Detta medför att utflödet nfrån området kommer att öka och överstnga 4 
l/(s*ha) vnlket är det flöde som angetts för befnntlnga markavvattnnngsföretag. Inga 
nnstängda områden har ndentnfnerats nnom området, vnlket gör att vatten kommer att 
avledas på ett säkert sätt.  

Med avseende på anläggande av godsbangården bedöms påverkan som lnten negatnv 
med avseende på att området hårdgjörs. Föreslagna dagvattenåtgärder gör dock att 
aktuella parametrar för Pampusfjärdens mnljökvalntetsnormer nnte bedöms påverkas 
negatnvt. 
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Figur 20. Översiktlig bild på vattnets väg till recipient samt placering av dräneringsdammar. 
 

Kumulativa effekter 
När området exploateras tnll följd av byggnatnonen av Kardonbanan, Nya Bravnkenvägen 
samt Godsbangården kommer andelen hårdgjorda ytor att öka. Detta leder tnll en ökad 
ytavrnnnnng. Dessutom leder en förändrad markanvändnnng, såsom ökad bnl- och 
tågtrafnk tnll utsläpp av förorennngar som också hamnar n dagvattnet. 

Sammantagen bedömning 

Med avseende på planerade åtgärder (fördröjnnngs-/dagvattendammar, gräsbeklädda 
dnken m.m.) för aktuella projekt; Kardonbanan, Nya Bravnkenvägen samt 
godsbangården så bedöms påverkan på ytvatten n området som lnten negatnv. Detta då 
utvecklnngen nnnebär att mark tas n anspråk och ytor hårdgjörs. Denna påverkan 
hanteras så långt det är möjlngt genom en säker avvattnnng med avseende på flöden och 
förorennngar. Sammantaget gör det att mnljökvalntetsnormer för aktuell vattenförekomst 
samt aktuella markavvattnnngsföretag nnte bedöms påverkas negatnvt.  
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Skyddsåtgärder 

Den största delen av dag- och dränernngsvattnet som uppstår på området för den nya 
godsbangården ska ledas genom en av de dammar som anläggs n området. Dammarna 
har, förutom en fördröjande funktnon ut mot befnntlnga markavvattnnngsföretag, en 
renande effekt på vattnet. Den fördröjande effekten krävs för att nnte överstnga det 
tnllåtna flödet på 4 l/(s*ha) tnll markavvattnnngsföretagen. Rennngen n dammarna sker 
främst genom sednmenternng och fastläggnnng av förorennngar n växtlnghet.  

När det gäller omhändertagandet av utsläpp n händelse av olyckor (katastrofskydd) har 
dammarna utformats med manuell avstängnnng vnd utlopp. 

7.3.3. HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
 

Allmänt 

Användnnngen av energn, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektnvt, 
resursbesparande och mnljöanpassat sätt. Mark- och vattenområden skall användas för 
det eller de ändamål för vnlka områdena är mest lämpade med hänsyn tnll beskaffenhet 
och läge samt förelnggande behov. Företräde skall ges sådan användnnng som medför en 
från allmän synpunkt god hushållnnng. Mnljöaspekten Naturresurser är avgränsad tnll 
den påverkan och de effekter och konsekvenser som godsbangården har på eller för 
vattentnllgångar, vattenförsörjnnng, markanvändnnng exempelvns. jordbruk och 
skogsbruk samt maternalresurser. Aspekten nnkluderar såväl fysnska nntrång n områden 
som eventuell fragmenternng av landskapet som n snn tur försvårar bedrnvandet av 
exempelvns jord- och skogsbruk. 

Optnmernng av masshanternng syftar tnll att effektnvnsera hanternngen av uppkomna 
schaktmassor och på så sätt mnnska projektets belastnnng på naturresurser och klnmat. 
Vnd optnmernng utreds bland annat möjlngheterna tnll återanvändnnng på plats samt 
transporter av schaktade massor. Den fullständnga analysen för masshanternng för 
godsbangården återfnnns n PM Masshanternng (2017).  

Nuläge 

På Malmölandet bedrnvs ndag både storskalngt jordbruk och skogsbruk. Åkermarkerna är 
huvudsaklngen stora och sammanhängande och bruknnngscentra lngger nära. Det gör att 
de är värdefulla. Landskapet n och omkrnng området som planeras för den nya 
godsbangården har två huvudsaklnga karaktärer, dels ett öppet, flackt och vndsträckt 
jordbrukslandskap och dels en höjdrygg med barrskog, lövträd och betesmark. Under 
våren 2017 har delar av skogsbeståndet nnom området som planeras för Kardonbanan 
och den nya godsbangården avverkats. Området för själva godsbangårdens placernng är n 
landskapsanalysens karaktärsområde defnnnerade som skog. Delar av området är dock 
öppet/avverkat, och området har karaktären av en obrukad jordbruksmark. (PM 
landskapsanalys, 2017) 

Skogen består tnll största delen av barrskog av varnerande ålder, med partner av lövträd 
och sly. Det fnnns även hyggen nnom området.  

De massor som bedöms uppkomma nnom godsbangården planområde utgörs främst av 
jord. Jordmassorna utgörs tnll största del av naturlngt lagrad jord, främst sandng 
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snltmorän och djupare lermorän. De jordmassor som kommer att schaktas består av 
morän/snlt/lera/mulltäcke. Massorna förväntas nnte vara förorenade.  

Bedömningsgrunder 

Jord- och skogsbruk är enlngt 3 kap 4§ MB av natnonell betydelse. Bruknnngsvärd 
jordbruksmark får endast tas n anspråk för anläggnnngar som tnllgodoser väsentlnga 
samhällsnntressen och om dessa nntressen nnte kan tnllgodoses tnllfredställande på annan 
mark. Skogsmark ska så långt som möjlngt skyddas från åtgärder som försvårar ett 
ratnonellt skogsbruk.  

I översnktsplanen för Norrköpnngs stad har utbyggnad av hamn, nnfrastruktur och 
verksamheter angetts ha företräde framför andra nntressen och annan mark- och 
vattenanvändnnng på Malmölandet. Kommunen har utformat rnktlnnjer som stödjer 
planläggnnng som syftar tnll att omlokalnsera farlnga verksamheter tnll Malmölandet och 
Händelö.  

Metodik och osäkerheter i bedömningen 
Metodnken n konsekvensbedömnnngen vad gäller Naturresurser grundar sng på 
Bedömnnngsgrunder MKB för Järnvägsplan n Ostlänken enlngt Bnlaga 2.  

Utnfrån genomförd massberäknnng erhålls kunskap om uppkomna volymer n projektet.  

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternatnvet nnnebär en utbyggnad av området samt närlnggande vägar (nya 
Bravnkenvägen) och järnväg (Kardonbanan). Etablernngen kommer ta både skogs- och 
jordbruksmark n anspråk. Konsekvensen bedöms som lnten negatnv då nngen produktnv 
jordbruksmark tas n anspråk och nnte heller några större produktnva skogsarealer.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Anläggande av godsbangården kommer att nnnebära att skogsmark tas n anspråk. 
Skogsmarken bedöms vara av lågt produktnvt värde. Den skogsmark som tas n anspråk 
kommer permanent att försvnnna. Ytor bör avtalas med fastnghetsägare utanför 
järnvägsplanområdet för återplanternng av träd och eventuell markmodellernng. Detta 
för att skapa en trädrndå och behålla den landskapsbnld som präglar området ndag. Vnd 
återplanternng väljs trädart utnfrån vad som tndngare funnnts på platsen och det vore 
fördelaktngt om dessa områden anlades som ekbackar då det skulle ersätta de ekar som 
tas ned samt förbättra förutsättnnngarna för skapande av sprndnnngsvägar för 
ekområden. Det skulle med andra ord vara posntnvt både ur landskaps- och 
naturmnljöperspektnv. Se Bnlaga 3 för lämplnga områden för återplanternng/anläggande 
av ekbacke där område 3 bedöms som mest lämplngt för vndare utrednnng. 

Godsbangården kommer nnte att ta produktnv jordbruksmark n anspråk, men en mnndre 
betesmark med höga naturvärden kommer delvns att påverkas. 

Godsbangården kommer delvns att lngga n skärnnng och delvns att gå på uppbyggd bank. 
Skärnnng kräver uttag av jordmassor, och bank kräver en uppbyggnad av massor. En väl 
utarbetad masshanternngsplan ger bättre förutsättnnngar för att massorna kan hanteras 
lokalt. Om återanvändnnng av massorna försvåras blnr effekten mer negatnv. Det bedöms 
som trolngt att det uppstår massor n projektet som nnte har lämplng kvalnté för att nyttjas 
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för byggnatnon av järnväg. Alternatnva avsättnnngsmöjlngheter för sådana massor lyfts n 
PM masshanternng.  

Godsbangården tar nnte någon produktnv jordbruksmark n anspråk. I delen närmast 
Rustas lager återfnnns gammal jordbruksmark. Påverkan på skogs- och jordbruksmark 
bedöms som lnten negatnv och konsekvensen på naturresurser bedöms som lnten negatnv 
främst med avseende på massor som nnte kommer kunna nyttjas vnd byggnatnonen av 
järnvägen. 

Kumulativa effekter 

I området kommer massor som ej kan nyttjas n byggnatnonen av omkrnnglnggande 
planerade och pågående verksamheter att uppstå. Det försvårar för projektet att 
ndentnfnera lämplnga mottagnnngsplatser för de massor som nnte kan återanvändas nnom 
projektet. Förlust av betesmark bndrar tnll förlust av bnolognsk mångfald.  

Sammantagen bedömning 

Godsbangården kommer att ta en yta motsvarande cnrka 150 000 m2 n anspråk (ca 15 
ha). Förlust kommer att ske av skogsmark, gammal jordbruksmark och hagmark. 
Området är utpekat som strategnskt för utvecklnng av nndustrn- och lognstnkverksamhet, 
och planen följer kommunens gällande planernngsnnrnktnnng för området. Sammantaget 
bedöms konsekvensen som lnten negatnv.  

Skyddsåtgärder 

• Den trädbeklädda moränhöjden bör sparas, dels för att skapa ett, lnkt ndag, dolt 

järnvägsspår från jordbruksmarken dels för att bevara ett grönt trädstråk. 

• Mnndre åkermarksytor som snörs av från sntt ursprunglnga användnnngsområde 
bör hanteras på ett medvetet sätt genom att skötselplan tas fram för dessa. 

• Projektet syftar tnll en hållbar masshanternng. Inom godsbangården kan 
massorna användas för att skapa en funktnonell arbetsyta utan onödnga 
höjdsknllnader. 

• Återanvända de massor som för snn kvalnté nnte kan nyttjas för anläggandet av 
godsbangården tnll jordförbättrnng på odlnngs- och betesmark.  

• Mnnnmera den jordbruksmark som belastas av tunga masknner och transporter 
under byggskedet. 

 KLIMATPÅVERKAN 

Allmänt 

Svernges väg- och järnvägssystem medför energnanvändnnng och klnmatpåverkan både n 
form av trafnken som trafnkerar systemen och genom den nnfrastruktur som byggs, 
drnftsätts och underhålls. Den stora delen av energnanvändnnngen och klnmatpåverkan 
från nnfrastrukturhållnnngen härrör från maternalrelaterade nnvesternngar. 
Maternelgrupperna cement, stål och vägbeläggnnng är de mest betydande. För järnvägen 
bedöms nnfrastrukturen stå för knappt två tredjedelar av järnvägens utsläpp av 
växthusgaser och drygt en tredjedel av järnvägens energnanvändnnng. Stor potentnal 
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fnnns därför nnom energneffektnvnsernng av nnfrastrukturhållnnngen ur ett 
lnvscykelperspektnv. (Trafnkverket, 2014a) 

Det här kapntlet avgränsas tnll att beskrnva godsbangårdens energnanvändnnng och 
klnmatpåverkan under byggande, drnft och underhåll. Tnll drnftskedet räknas även den 
transportkapacntet på järnväg som utbyggnadsförslaget tnllför transportsystemet. 

Bedömningsgrunder 

Anläggnnngen bedöms utnfrån det natnonella mnljökvalntetsmålet Begränsad 
klnmatpåverkan. Den bedöms även utnfrån Svernges natnonella klnmatmål som nnnebär att 
utsläpp av växthusgaser ska mnnska med 17 % tnll 2020 jämfört med 2005 och att 
utsläppen bör vara 40 % lägre 2020 än utsläppen 1990 (Regernngen, 2017).  

Bedömnnngsmatrnsen som används n denna MKB bedöms nnte vara ändamålsenlng för 
bedömnnngen av projektets konsekvenser för klnmatet. Effekterna av påverkan från 
växthusgasutsläppen från godsbangården är svåra att kvantnfnera eftersom atmosfären, 
mottagaren av utsläpp, är svår att avgränsa utnfrån projektets nnfluensområde. Därför 
kommer godsbangårdens och nollalternatnvets konsekvenser för klnmatpåverkan endast 
bedömas utnfrån utsläpp av växthusgaser som respektnve alternatnv förväntas ge upphov 
tnll. Påverkan kommer att bedömas kvalntatnvt. 

Projektet räknar med en mnljövnnst utnfrån antagandet att en förbättrad järnvägstrafnk 
mnnskar öknnngen av vägtrafnken. Prognoserna för järnvägstrafnken vnsar på en ökad 
användnnng av godsbangården. Det antas att den ökade mängden godstransporter 
jämfört med nuläget skulle behöva transporteras vna lastbnl om nnte en ny godsbangård 
anläggs. Detta då nuvarande godsbangård (nollalternatnvet) antas bnbehålla samma 
trafnkernng och användnnng som ndag. Grovt uppskattat bedöms den nya godsbangården 
öka kapacnteten för godstransporter med 75 % jämfört med befnntlng godsbangård 
(baserat på antal tåg per dygn). Detta bedöms möjlnggöra för både ökade 
godstransporter totalt sett, samt en överflyttnnng från andra transportslag tnll järnväg. 

Metodik och osäkerheter i bedömningen 

Klnmatkalkyl är Trafnkverkets modell som har utvecklats för att kunna beräkna den 
energnanvändnnng och klnmatbelastnnng som byggande, drnft och underhåll av 
transportnnfrastrukturen ger upphov tnll ur ett lnvscykelperspektnv. Resultaten 
presenteras dels som totala mängden utsläpp av växthusgaser och energnanvändnnng 
som byggande av anläggnnngen ger upphov tnll, dels som årlngt bndrag under drnften. De 
nngående komponenternas lnvslängd blnr därmed en vnktng aspekt n det årlnga bndraget 
där rennvesternngar nngår. 

Verktyget klnmatkalkyl har använts för att redovnsa projektets energn- och 
klnmatpåverkan. Resultatet av klnmatkalkylen redovnsas n PM Klnmatkalkyl, 2018. 

Underlag tnll klnmatkalkylen hämtas från den kostnadskalkyl som tas fram för 
godsbangården. Hur posterna n kostnadskalkylen har lagts nn n klnmatkalkylen bedöms 
vara den största osäkerheten och den största felkällan vnd upprättande av 
klnmatkalkylen. Det gäller framförallt hur väl posterna n anläggnnngskostnadskalkylen 
överensstämmer med typåtgärderna/byggdelarna n verktyget klnmatkalkyl. 

Posterna n anläggnnngskostnadskalkylen har lagts nn n klnmatkalkylen n den mån det fnnns 
motsvarngheter bland verktygets typåtgärder och byggdelar. Egenskaperna hos 
typåtgärderna/byggdelarna har vnd behov justerats för att bättre motsvara de 
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projektspecnfnka posterna n anläggnnngskostnadskalkylen. Det förekommer också en lnten 
del poster n anläggnnngskostnadskalkylen som nnte har beaktats n klnmatkalkylen 
eftersom de saknas som lämplnga typåtgärder eller byggdelar. 

Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Vnd nollalternatnvet utvecklas planområdet för nndustrn- och lognstnkverksamhet enlngt 
gällande detaljplan. Verksamheterna kan antas utvecklas n lnnje med hur området ser ut 
och utvecklas ndag, med sprndd nndustrn- och verksamhetsbebyggelse. Omfattnnngen av 
klnmatpåverkan n form av utsläpp och energnanvändnnng är helt beroende av vnlken typ 
av verksamhet som etableras, något som är svårt att förutspå. Etablernng av nya 
verksamheter nnom området, oavsett verksamhet, kommer att leda tnll energnanvändnnng 
med hög sannolnkhet för utsläpp av växthusgaser. Konsekvenserna av nollalternatnvet 
bedöms därmed som negatnva avseende klnmatpåverkan. 

I nollalternatnvet bedöms nnte godstrafnken kunna öka på den befnntlnga godsbangården. 
Detta förväntas leda tnll en öknnng av godstransporter med lastbnl på väg. Eftersom en 
överflyttnnng från väg tnll järnväg nnte heller är möjlng bedöms nuvarande 
godstransporter fortsättnnngsvns gå på väg och fortsätta ge upphov tnll utsläpp av 
växthusgaser som motsvarar nuläget. Påverkan bedöms som måttlngt negatnv.  

Effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternativet 

Enlngt upprättad klnmatkalkyl är banöverbyggnad den anläggnnngsdel som står för 
majornteten av utsläppen av växthusgaser n byggskedet. Banöverbyggnad omfattar både 
de mest klnmatpåverkande arbetsmomenten, främst markarbeten, och de mest 
klnmatpåverkande byggdelarna, exempelvns räl och slnpers av stål respektnve betong. Det 
årlnga utsläppt av växthusgaser utgörs av bygg- och rennvesternngar samt av drnft och 
underhåll. Detta motsvarar endast en bråkdel av de totala utsläppen under byggfasen.  

Den nya godsbangården kommer att ha cnrka 75 % större kapacntet än befnntlng 
godsbangård. Kapacntetsöknnngen för godstrafnken på järnväg möjlnggör dels för en 
överflyttnnng från andra transportslag, tnll exempel väg, dels för tnllkommande 
transporter att utnyttja ett transportslag med relatnvt lnten klnmatpåverkan. Trots att 
utbyggnadsförslaget har en vnss negatnv klnmatpåverkan, under både bygg- och 
drnftskede, bedöms den posntnva klnmatpåverkan som godsbangården möjlnggör genom 
utökade godstransporter på järnväg vara betydlngt större. Konsekvensen för klnmatet 
bedöms därmed som posntnv.  

Sammantagen bedömning 

Utbyggnadsförslaget bedöms genom ökad kapacntet för godstransporter begränsa 
klnmatpåverkan genom mnnskad energnanvändnnng och mnnskade utsläpp av 
växthusgaser. Därmed bedöms utbyggnadsförslaget bndra tnll att uppnå både det 
natnonella mnljökvalntetsmålet Begränsad klnmatpåverkan samt det natnonella 
klnmatmålet. Den negatnva klnmatpåverkan som uppstår tnll följd av de utsläpp som 
uppstår under godsbangårdens bygg- och drnftskede bedöms vara betydlngt mnndre än 
den posntnva påverkan som utbyggnadsförslaget möjlnggör ur ett större perspektnv 
jämfört med nollalternatnvet. Konsekvensen för klnmatet bedöms därmed som posntnv. 
Nollalternatnvet möjlnggör nnte någon begränsnnng av växthusgasutsläppen och bedöms 
nnte heller bndra tnll något av de natnonella målen. Påverkan för nollalternatnvet bedöms 
som måttlngt negatnv. 
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Skyddsåtgärder 

Både bygg- och drnftskedet ger upphov tnll utsläpp av växthusgaser och 
energnanvändnnng. Eftersom den negatnva klnmatpåverkan huvudsaklngen uppstår n 
byggskedet så fnnns det störst potentnal för utsläppsbegränsande åtgärder där. I 
byggskedet har följande åtgärder ndentnfnerats för att begränsa klnmatpåverkan: 

• Markmodellernng för maxnmal återanvändnnng av massor på 
produktnonsplatsen, leder tnll mnnskade utsläpp genom en förbättrad 
transportlognstnk n byggskedet. 

• Optnmal placernng av uppställnnngsytor på produktnonsplatsen, leder tnll 
mnnskade utsläpp genom en förbättrad transportlognstnk och förkortade 
körsträckor n byggskedet. 

• Användnnng av alternatnva drnvmedel n arbetsmasknner med lägre 
klnmatpåverkan än dnesel, leder tnll mnnskade utsläpp per körsträcka. 

 BYGGSKEDETS STÖRNINGAR OCH 
RESURSANVÄNDNING 

I byggskedet bedöms nnga kraftngt bullrande aktnvnteter, såsom spontnnng, pålnnng eller 
borrnnng n berg, förekomma. Arbetet gäller främst jordschakt och omfattar bland annat 
urgrävnnng av jordmassor nnom större delen av järnvägsplaneområdet. Även 
detaljschakter kommer att utföras för anläggande av dränernngsanläggnnng samt 
anläggande av markförlagda kablar och brunnar. För att få en ungefärlng uppfattnnng om 
vnlka nnvåer det rör sng om presenteras nedan schablonvärden (Tabell 6) för olnka 
bullrande verksamheter under ett tänkt byggskede n ett platt landskap med mjuk mark.  

Tabell 6. Schablonvärden för olika bullrande verksamheter under ett tänkt byggskede. Alla 

ljudnivåer (dBA maxnivåer) är beräknade på 4 meters höjd över marken. Marken antas vara mjuk 

(dämpande). 

AVSTÅND (M) 25 50 100 200 300 
SPONTNING (DBA) 82 76 69 61 57 

PÅLNING (DBA) 85 78 72 65 61 

TYST BORRIGG (DBA) 72 65 58 50 45 

 

Vnd färdngställande av ytor efter schakt kommer fyllnadsarbeten samt packnnng av 
återfyllnad att utföras. Fyllnad kommer att göras med jord- och krossmaternal. Efter att 
schaktarbeten färdngställs kommer banöverbyggnad n form av spår, 
kontaktlednnngsstolpar och lednnngar att anläggas. När alla spår och växlar är färdnga 
utförs en slutjusternng utnfrån projekterad spårgeometrn med hjälp av 
spårrnktnnngsmasknn. 

Tunga transporter av t ex massor och byggmaternal antas ske huvudsaklngen på den nya 
Bravnkenvägen norr om planerad godsbangård. Anläggandet av godsbangården kommer 
att ske nnom det avgränsade område som planområdet utgör. En remsa om upp tnll 5 
meter längs delar av järnvägsplaneområdets gräns planeras också att nyttjas tnllfällngt 
under byggtnden bland annat för anläggande av stängsel längs med godsbangården. 
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Arbetsområden är där byggnadsarbeten pågår. Etablernngsområden är nnhägnade ytor 
för upplag, verkstäder, arbetsbodar, uppställnnng av fordon och arbetsmasknner, 
maternalupplag samt mnljöstatnon för oljor, kemnkalner och dylnkt nnom eller nntnll 
arbetsområdet. Utrymmesbehovet förändras kontnnuerlngt och nnnebär nntrång och 
begränsnnngar n tnllgänglnghet och framkomlnghet. Det är därför vnktngt att arbeten, 
tnllfällnga anläggnnngar och etablernngar planeras noggrant för att mnnnmera störnnngar 
för såväl männnskor som skador på egendom och mnljövärden.  

7.5.1. LANDSKAPETS VÄRDEN 

Byggskedets effekter och konsekvenser  

En remsa om upp tnll 5 meter längs delar av järnvägsplaneområdets gräns planeras att 
nyttjas bland annat för anläggande av stängsel längs med godsbangården. Dessa ytor 
kommer att analyseras för behov av kompletterande arkeolognska åtgärder nnför 
byggstart. 

Arbeten kommer att nnnebära att upplevelsen av området krnng godsbangården 
förändras. Vegetatnon kommer att tas bort och landskapet kommer att jämnas ut. 
Påverkan bedöms ändå vara begränsad n tnd och rum.  

Fåglar kan påverkas negatnvt av bullerstörnnng. Forsknnng vnsar att populatnoner av 
skogsfågel ofta är lägre n bullerstörda områden nntnll högt trafnkerade vägar och att 
effekterna för vnssa arter börjar märkas då bullernnvåerna överstnger 50 dB(A) 
ljudekvnvalenter (Halldnn, 2013) redogörs för flera studner som rör påverkan från 
vägtrafnkbuller. Studner vnsar att vnd nnvåer på 54–57 dB(LAeq) halveras mnljökvalnteten 
jämfört med ostörda områden.  

Området där skyddade fågelarter [gulsparv (såbar), buskskvätta (nära hotad) och 
törnskata (fågeldnrektnvet, bnlaga 1)] har observerats kommer att utsättas för 
bullerstörnnngar upp tnll ca 75 dBA maxnmalnnvåer under anläggnnngsarbeten. Eftersom 
området redan ndag utsetts för bullernnvåer krnng 55 – 70 dBA från Bravnkenvägen 
bedöms påverkan av byggbuller på de skyddade fågelarter vara begränsat (PM Buller, 
2017). Även vnssa fladdermössarter kan påverkas av buller (Berthnnussen & Altrnngham 
2012). Då asken med fladdermösslämnnngar dock redan ndag utsatts för bullerstörnnng 
från Bravnkenvägen bedöms påverkan av byggbuller på fladdermöss också vara 
begränsad.  

Om många tunga transporter mot förväntan kommer att gå söderut fnnns rnsk för att 
andra värdefulla fågellokaler utsetts för en ökad bullerbelastnnng.  

Kumulativa effekter 

Genomförandet av tre nnfrastrukturprojekt (Nya Bravnkenvägen, Kardonbanan och 
godsbangården) kommer att leda tnll att området störs av byggbuller och damm under 
en längre pernod.  

Sammantagen bedömning 

Påverkan på landskapet bedöms ge lnten negatnv konsekvens med avseende på att 
karaktärsområdet bedöms ha en låg känslnghet för nntrång. Området är tnll stor del redan 
påverkat genom befnntlng nnfrastruktur som Kardonbanan och Bravnkenvägen.  
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Det tnllfällnga markanspråk som kommer att nyttjas under byggskedet kommer att 
analyseras med avseende på kulturmnljö nnför byggstart. Påverkan på naturmnljö bedöms 
ge lnten negatnv konsekvens med avseende att skyddade arter utsätts av byggbuller under 
en begränsad tnd.  

Skyddsåtgärder 

• För att mnnska påverkan på landskapet föreslås att de massor som nnte kan 
nyttjas för anläggande av godsbangården nstället nyttjas för mnljöförbättrande 
åtgärder så som ekbackar n närområdet vna avtal med fastnghetsägare. Träd och 
buskar sparas så långt det är möjlngt nnom järnvägsplaneområdet.  

• I det fall kända fornlämnnngar rnskerar att påverkas så ska en förundersöknnng 
och arkeolognsk undersöknnng enlngt kulturmnljölagen genomföras vnd behov.  

7.5.2. BEFOLKNING OCH MÄNNISKORS HÄLSA 

Byggskedets effekter och konsekvenser inom planområdet 

Enlngt ovan beskrnvnnng bedöms nnga kraftngt bullrande aktnvnteter, såsom spontnnng, 
pålnnng eller borrnnng n berg, förekomma under byggskedet. Masknnarbete, transporter 
och hanternng av maternal kommer att medföra ökade ljudnnvåer och vnbratnoner under 
byggtnden. Avstånd från planerad godsbangård tnll närmaste bostadshus är cnrka 200 
meter. Mellan huset och godsbangården fnnns en skogbeklädd moränkulle och den 
gamla Bravnkenvägen. Med avseende på aktuella avstånd från anläggnnngen samt 
planerade arbeten bedöms rnktvärden för byggbuller nnte överskrndas, för rnktvärden se 
Tabell 7 med Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Eventuella 
fasad- och uteplatsåtgärder för drnftskedet bör dock genomföras n tndngt skede av 
byggtnden för att även ge effekt på byggbuller.  

Tabell 7 Riktvärden som används för bedömning av bullerbegränsning enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är 

angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder och fritidshus 

anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (LAFmax) nattetid under tiden 22–

07. 

OMRÅDE HELGFRI MÅNDAG-
FREDAG 

LÖRDAG, SÖNDAG, 
HELGDAG 

SAMTLIGA DAGAR 

Deg 07–19 Kväll 19–22 Deg 07–19 Kväll 19–22 Nett 22–07  

LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAeq dB(A) LAmex dB(A) 

BOSTÄDER FÖR 
PERMANENT BOENDE 
OCH FRITIDSHUS 

 

UTOMHUS (VID FASAD) 60 50 50 45 45 70 

INOMHUS 
(BOSTADSRUM) 

45 35 35 30 30 45 

 

Det bedöms nnte vara någon fara för sprnckor och åverkan på hus med avseende på 
vnbratnoner n området. I samband med byggskedet kommer dock en rnskanalys för 
markarbete och vnbratnoner med fokus på sprnckor och åverkan på hus att genomföras. 
Detta görs nnnan byggnatnonen påbörjas och sedan sätts mätare ut vnd behov n samband 
med arbeten som bedöms kunna nnnebära vnbratnoner. 
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Byggtransporter, arbetsmasknner och byggarbeten kommer att alstra emnssnoner som n 
snn tur kommer att påverka luftkvalnteten n närområdet under byggtnden. Dessutom 
kommer schaktnnng att medföra rnsk för sprndnnng av damm och jord. Eftersom området 
är väl ventnlerat bedöms det däremot nnte fnnnas någon rnsk för att mnljökvalntetsnormer 
för tnll exempel kväveoxnder eller partnklar överskrnds under byggskedet.  

Kumulativa effekter 

Genomförandet av tre nnfrastrukturprojekt (Nya Bravnkenvägen, Kardonbanan och 
godsbangården) kommer att leda tnll att området störs av byggbuller och att det fnnns 
rnsk för dammsprndnnng under en längre pernod än om det bara hade varnt aktuellt med 
anläggande av godsbangården.  

Risker i byggskedet  

Utbyggnaden är förenad med flera rnsker som bör ndentnfneras n ett tndngt skede. Genom 
att arbeta med rnskhanternng gränsöverskrndande mellan alla teknnkområden och 
kontnnuerlngt stämma av arbetet nnom projektorgannsatnonen, bedöms möjlngheterna tnll 
att ndentnfnera och värdera rnskerna samt föreslå nödvändnga skyddsåtgärder som 
tnllfredsställande. 

Sammantagen bedömning 

Med avseende på aktuella avstånd från anläggnnngen tnll närmaste bostad samt 
planerade arbeten bedöms rnktvärden för byggbuller nnte överskrndas. Det bedöms nnte 
heller vara någon fara för sprnckor och åverkan på hus med avseende på vnbratnoner n 
området. Då området är väl ventnlerat bedöms det heller nnte fnnnas någon rnsk för att tnll 
exempel kväveoxnder eller partnklar överskrnds under byggskedet. Konsekvensen med 
avseende på befolknnng och männnskors hälsa bedöms som lnten negatnv n byggskedet.  

Skyddsåtgärder 

• För att mnnska bullernnvåerna söder om godsbangården där närmaste 
bostadshus är belägna ska byggtrafnken n möjlngaste mån nyttja den nybyggda 
Bravnkenvägen öster om godsbangården nstället för den västra Bravnkenvägen 
som blnvnt lokalgata. Detsamma gäller för att mnnska damnnng och luftutsläpp. 

• Förslagsvns ndentnfneras rnsker under byggskedet vna rnsk-workshops, där 
samtlnga teknnkområden representeras. Dessa workshops ska följas upp av 
rnskvärdernngsmöten. Därefter bör det tas fram en lnsta med förslag på åtgärder 
för att reducera eventuella rnsker. 

• Rnskhanternngen nnom projekternngen måste ske n samverkan och samförstånd. 
På så vns säkerställs det att all nnformatnon är förståelng och att nngen 
nnformatnon går förlorad. Det ska också vara tydlngt vnlka aktörer som ansvarar 
för hanternngen av respektnve rnsk.  

7.5.3. MARK OCH VATTEN 

Byggskedets effekter och konsekvenser inom planområdet 

Enlngt länsstyrelsens WebbGIS fnnns nnga potentnellt förorenade områden nnom området 
för den nya godsbangården. Inga förorennngar som nnnebär någon rnsk för nuvarande 
och planerad markanvändnnng har heller påträffats nnom planerat område för 
godsbangården.  
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Mnljöprovtagnnng av jord har utförts för Kardonbanan n områden med mnsstänkta 
förorennngar. En möjlng källa tnll förorennngar nnom området gäller befnntlngt 
Bravnkenspår som kommer att rustas upp och delvns läggas om nnom ramen för 
godsbangården. En översnktlng mnljöteknnsk markundersöknnng med avseende på 
herbncnder gjordes längs med Bravnkenspåret för att undersöka eventuell 
förorennngsförekomst (Trafnkverket, 2017b). 

Detekterade halter av glyfosat och AMPA bedöms som låga. Jämfört med Trafnkverkets 
avgränsnnngsvärden bedöms massorna med en faktor fyra kunna användas frntt nnom 
Trafnkverkets fastngheter och med en faktor 40 som tex utfyllnad vnd väg- och 
järnvägsbyggnad nnom dnto. Dock bör ej massorna läggas upp så att drncksvattenbrunnar 
eller drncksvattenresurser påverkas. 

I samband med att vegetatnonsytor avtäcks och schakt utförs fnnns rnsk för ökad 
partnkeltransport nnom planområdet. För att detta nnte ska sprndas tnll aktuell 
vattenförekomst anläggs avvattnnngssystemet för godsbangården n ett tndngt skede så att 
även eventuellt länshållnnngsvatten kan hållas och renas n planerade 
fördröjnnngsdammar nnnan det släpps ut tnll markavvattnnngsföretag Skeby och 
Krusenhov. 

Omfattnnng av länshållnnng, det vnll säga bortpumpnnng av vatten, kan bln störst där 
schakt går ngenom tunna lerlager. Grundvatten kan därmed behöva dräneras bort 
tnllfällngt under byggskedet med hjälp av länshållnnng. Övrng schakt n lera eller andra 
fnnmaternal med låg vattengenomsläpplnghet, kommer n merparten av området nnte att 
behöva länshållas om nnte tnllrnnnande dagvatten eller markvatten n fyllnnngen behöver 
pumpas bort.  

Schaktarbeten för anläggande av godsbangården bedöms nnnebära att massor på cnrka 
45 000 m3 som med avseende på kvalnté ej kan nyttjas vnd anläggandet av 
godsbangården. Om dessa massor nnte kan användas nnom entreprenaden kan de 
återanvändas vnd externa anläggnnngar n närområdet. Möjlnga anläggnnngar som kan ha 
behov av massor och där dnalog pågår är Norrköpnngs hamn, projekt Ostlänken (OLP2), 
mark- och exploaternngskontoret Norrköpnngs kommun, samt en skytteklubb. 

Kumulativa effekter 

Dagvattenlösnnngarna för de tre nnfrastrukturprojekten (Nya Bravnkenvägen, 
Kardonbanan och godsbangården) är delvns sammankopplade genom att det 
dränernngssystem nnklusnve fördröjnnngsdammar som ska hantera dagvatten för 
godsbangården även hanterar dagvatten för Kardonbanan. Dammarna anläggs redan 
med start under 2017 n samband med byggstart för Kardonbanan. Detta skapar 
förutsättnnngar för en långsnktngt hållbar vattenhanternng nnom området.  

I området kommer massor som ej kan nyttjas n byggnatnonen av omkrnnglnggande 
planerade och pågående verksamheter att uppstå. Det försvårar för projektet att 
ndentnfnera lämplnga mottagnnngsplatser för de massor som nnte kan återanvändas nnom 
projektet.  
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Risker i byggskedet  

Om kraftngt regn nnträffar under byggskedet fnnns rnsk för utspolnnng av sednment tnll 
anslutande markavvattnnngsföretag. Vnd händelse av olycka och eventuellt oljespnll 
under byggskedet ska dammens utlopp kunna proppas för att stoppa förorenade flöden. 
Spnll som uppstår stannar då n dagvattenanläggnnngen där spnllet kan magasnneras.  

Sammantagen bedömning 

Det bedöms nnte fnnnas några massor som överskrnder Naturvårdsverkets generella 
rnktvärden för förorenad mark nnom området och de ska därför kunna återanvändas frntt 
n området. Konsekvensen bedöms som obefnntlng med avseende på förorenad mark.  

Genom att planerad dagvattenanläggnnng byggs ut redan nnför byggskedet för hanternng 
av dag- och länshållnnngsvatten bedöms konsekvensen på mark och vatten som lnten. 

De massor som nnte kan nyttjas vnd anläggande av godsbangården behöver hanteras 
vartefter det uppstår och tnllfällng lagrnng ska ske n anslutnnng tnll godsbangården. Massor 
kan med fördel återanvändas vnd anläggande av föreslagen ekbacke söder om 
godsbangården nnom del av område 2, samt de delar av område 6 som utretts för 
fornlämnnngar, se Bnlaga 3. Det är svårt att bedöma konsekvensen av de massor som nnte 
kommer kunna nyttjas för anläggande av godsbangården då det n nuläget nnte är 
fastställt hur dessa massor ska användas.  

Skyddsåtgärder 

• Framtagen masshanternngsanalys bör följas och hållas uppdaterad som ett 
levande dokument under byggarbetena. Inför byggskedet bör det fastställas hur 
jordmassor ska hanteras.  

• Massor från befnntlngt Bravnkenspår bör kunna återanvändas nnom projektet då 
en eventuell förorennngshalt bedöms som låg. Hanternngen av förorenad mark 
ska ske n samråd med Norrköpnngs mnljökontor. 

• Detaljerad projekternng och beskrnvnnng av projektets vattenhanternng under 
bygg- och drnftskede tas fram n samband med arbete med förfrågnnngsunderlag 
och bygghandlnng. Det ska säkerställas att högre flöden än det som tnllåts för 
aktuella markavvattnnngsföretag nnte uppkommer samt att dammarnas 
rennngskapacntet är tnllräcklng för att undvnka negatnv påverkan på 
vattenförekomst Pampusfjärden.  

7.5.4. ENERGI OCH RESURSHUSHÅLLNING 

Mnljöaspekten Energn och resurshushållnnng är avgränsad tnll avfallshanternng, 
byggtransporter samt energnanvändnnngen n byggskedet. Masshanternng och maternal tnll 
anläggnnngen hanteras n kapntel 7.5.3.  

Byggskedets effekter och konsekvenser inom planområdet 

Enlngt upprättad klnmatkalkyl är energnanvändnnngen n byggskedet betydlngt större än 
energnanvändnnngen n drnftskedet. Mer än 90 % av energnanvändnnngen härrör från 
byggskedet, där transporter och arbetsmasknner står för den huvudsaklnga 
användnnngen. Energnanvändnnngen bedöms leda tnll utsläpp av växthusgaser som n 
första hand påverkar klnmatet, varvnd några dnrekta effekter nnom planområdet nnte 
bedöms uppstå. 
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Kumulativa effekter 

En ogenomtänkt planernng av uppställnnngs- och etablernngsytor kan leda tnll att 
transport- och körsträckorna för de olnka projektdnscnplnnerna blnr onödngt långa, med 
ökad energnanvändnnng som följd. I övrngt bedöms de kumulatnva effekterna av 
energnanvändnnngen som små. 

Sammantagen bedömning 

Energnanvändnnngen n godsbangårdens byggskede orsakar utsläpp av växthusgaser, 
vnlket bedöms leda tnll negatnv klnmatpåverkan. Mängden växthusgaser som släpps ut n 
byggskedet beror dels på det drnvmedel som används för transporter och arbetsmasknner 
och dels på den energnanvändnnng som transporterna och arbetsmasknnerna ger upphov 
tnll. Sammantaget bedöms energnanvändnnngen n byggskedet leda tnll små negatnva 
konsekvenser för klnmatpåverkan. 

Skyddsåtgärder 

För att mnnska energnanvändnnngens negatnva konsekvenser för klnmatet bör följande 
skyddsåtgärder vndtas under byggskedet: 

• Optnmerade lognstnska lösnnngar där transportbehovet och körsträckorna är 
mnnnmerade totalt sett, mnnskar energnanvändnnngen n byggskedet. 

• Användnnng av alternatnva drnvmedel n transportfordon och arbetsmasknner med 
möjlngast låga utsläpp, leder tnll mnnskade utsläpp för transporter och 
arbetsmoment. 

8. SAMRÅDSPROCESSEN  

 GENOMFÖRD SAMRÅDSPROCESS 

Samrådsprocessen är ett löpande arbete som pågått sedan järnvägsplanens 
samrådsunderlag nnleddes år 2016 fram tnll att järnvägsplanens gransknnngshandlnng 
ställs ut under 2018. Se samrådsredogörelsen för en mer detaljerad beskrnvnnng av själva 
samrådsprocessen och de möten som hållnts.  

Flertalet synpunkter har kommnt nn under pågående samråd bland annat gällande 
påverkan på naturvärden, landskap och bullerpåverkan för befnntlnga boendemnljöer 
söder om planerad godsbangård.  

Länsstyrelsen har n sntt yttrande över järnvägsplanens samrådshandlnng framfört att 
behov fnnns av att skapa förutsättnnngar för stärkta sprndnnngssamband för eklevande 
organnsmer n den västra delen av projektområdet. Trafnkverket delar Länsstyrelsens 
bedömnnng och samråd pågår med Norrköpnngs kommun för att se över lämplnga 
mnljöförbättrande åtgärder.  

Både Länsstyrelsen och boende n området har påtalat rnskerna för bullerpåverkan bland 
annat genom att godstrafnk och rangernng kan komma att pågå nattetnd. Efter genomfört 
samråd har Trafnkverket valt att byta rnktvärde för bedömnnng av påverkan från 45 dB(A) 
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(rnktvärde nndustrnbuller för kvällar/helger) tnll 40 dB(A) (rnktvärde nndustrnbuller 
nattetnd (22–06).  

För de fastngheter som från planerad godsbangård erhåller rnktvärdesöverskrndande 
bullernnvåer rekommenderas fastnghetsnära åtgärder. Trafnkverket ser också möjlngheten 
att kombnnera mnljöförbättrande åtgärder för boendemnljö och naturmnljö för att 
ytterlngare mnnska bullerpåverkan för aktuella fastngheter. Samråd pågår med 
Norrköpnngs kommun krnng möjlngheten tnll landskapsmodellernng och planternng av 
ekar n området sydväst om godsbangården n anslutnnng tnll Bravnkenvägen. Detta bedöms 
även mnldra den vnsuella effekt som godsbangården nnnebär för fastngheter n anslutnnng 
tnll Bravnkenvägen.  

För vndare nnformatnon om nnkomna synpunkter samt Trafnkverkets kommentarer se 
samrådsredogörelse för Norrköpnngs godsbangård.  

9. MÅLUPPFYLLELSE OCH SAMLAD 
BEDÖMNING 

 MÅLUPPFYLLELSE 

I detta kapntel utvärderas projektet mot en rad olnka mål och bestämmelser. De mål som 
har använts n utvärdernngen utgörs av de samhällsmål som bedöms vara väsentlnga för 
Ostlänken samt de projektmål som är kopplade tnll mnljö och som redovnsas n kapntel 
5.2–5.4. Syftet med utvärdernngen av måluppfyllelsen är både att komplettera de 
bedömnnngar som görs n ensknlda mnljöaspektskapntel samt att bedöma projektet n ett 
större perspektnv.  

MÅL  BEDÖMNING AV PROJEBTETS BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSE 
 

PROJEBTMÅL GÄLLANDE MILJÖ FÖR GODSBANGÅRDEN  
NORRBÖPINGS GODSBANGÅRD SBA 
BIDRA TILL ATT UPPNÅ RELEVANTA 
MILJÖBVALITETSMÅL FÖR 
PROJEBTET SAMT DET NATIONELLA 
BLIMATMÅLET. 

Se bedömninger om uppfyllelse ev miljökvelitetsmål. 

JÄRNVÄGENS BARRIÄREFFEBTER 
SBA BEGRÄNSAS. 

Godsbengården kommer ett utgöre en fysisk berriär då store deler ev området 
kommer ett stängsles in. De vägomläggninger med tillhörende gång-och cykelväger 
som projekterets inom erbetet med Kerdonbenen möjliggör pessege ev 
godsbengårdens område. Godsbengården bedöms inte skäre inte ev någre stråk eller 
skärme ev någre målpunkter i området.  

DE BOENDES MILJÖ SBA VARA GOD 
OCH HÄLSOSAM. 

Genom ett godsbengården flyttes från Norrköpings centrele deler ut till Melmölendet 
i ett betydligt mindre tätbebyggt område förbättres möjligheterne till en god 
boendemiljö. Med evseende på en begränsed ljudutbredning i och med terrängen i 
området semt föreslegne åtgärder bedöms en god ljudnivå kunne erhålles för de 
festigheter som ligger i närområdet.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPRIDNING 
AV VÄXTER OCH DJUR SBA SÅ 
LÅNGT SOM MÖJLIGT BEHÅLLAS. 

Kompensetionsytor som enläggs i Kerdonbenen bedöms även innebäre positive 
effekter för projekt godsbengården. Utöver dette föreslås ytterligere 
miljöförbättrende åtgärder i form ev plentering ev eker i enslutning till godsbengården 
för ett förbättre förutsättninger för eksembend och ädellövnätverk. 
Järnvägspleneområdet ingår inte i degsläget i något spridningssembend för ekknutne 
orgenismer.  
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DET SBA VARA ATTRABTIVT ATT 
VÄLJA JÄRNVÄGEN FÖR 
GODSTRANSPORTER OCH 
DÄRIGENOM MINSBA 
ENERGIÅTGÅNGEN OCH UTSLÄPPEN 
AV VÄXTHUSGASER. 

Genom ett Norrköpings godsbengård flyttes från Norrköping ut till Melmölendet öker 
kepeciteten för hentering ev gods med 75 % enligt den klimetkelkyl som tegits frem 
inom projektet. Dette bedöms möjliggöre för både ökede godstrensporter totelt sett, 
semt en överflyttning från endre trensportsleg till järnväg. 

 

NATIONELLA MILJÖBVALITETSMÅL 
BEGRÄNSAD BLIMATPÅVERBAN 
OCH NATIONELLT BLIMATMÅL 

Utbyggnedsförsleget bedöms genom öked kepecitet för godstrensporter begränse 
klimetpåverken, minske energienvändningen, semt minske utsläppen ev växthusgeser. 
Därmed bedöms utbyggnedsförsleget bidre till ett uppnå både det netionelle 
miljökvelitetsmålet Begränsed klimetpåverken semt det netionelle klimetmålet. 

GRUNDVATTEN AV GOD BVALITET Området där godsbengården enläggs her små uttegsmöjligheter och därmed gode 
merkförhållenden för ett tillsemmens med befintlige skärninger, semt velde åtgärder 
(evvettningssystem med degvettendemm) utgöre en liten risk för påverken på 
grundvettnet. 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE BUST 
OCH SBÄRGÅRD 

Med evseende på plenerede åtgärder i sembend med enläggendet ev godsbengården 
som fördröjnings-/degvettendemmer, gräsbeklädde diken m.m. så bedöms degvetten 
henteres på ett hållbert och säkert sätt.  

LEVANDE SBOGAR Anläggende ev godsbengården kommer ett innebäre ett skogsmerk tes i enspråk. 
Skogsmerken bedöms vere ev lågt produktivt värde. Miljöförbättrende åtgärder 
innebärende återplentering ev träd föreslås för ett minske projektets påverken. 

ETT RIBT ODLINGSLANDSBAP Godsbengården kommer inte ett te produktiv jordbruksmerk i enspråk och de 
miljöförbättrende åtgärder innebärende återplentering ev eker och eventuell 
merkmodellering som föreslås bedöms gynne den biologiske mångfelden semt 
lendskepsbilden i området.  

GOD BEBYGGD MILJÖ Genom ett godsbengården flyttes från Norrköpings centrele deler ut till Melmölendet 
i ett betydligt mindre tätbebyggt område förbättres möjligheterne till en god 
boendemiljö semt lämpligere plecering ev godsbengården. Den nye godsbengården 
bedöms vere lendskepsenpessed i och med dess plecering på höjdryggen istället för 
på den flecke åkermerken.  

ETT RIBT VÄXT- OCH DJURLIV Den negetive effekt som godsbengården innebär för växt- och djurlivet i området 
Bedöms förstärkes genom de kumuletive effekter som Nye Brevikenvägen och 
Kerdonbenen bidrer till. Desse negetive effekter bedöms dock i ett längre perspektiv 
mildres något ev de kompensetionsåtgärder som pleneres i sembend med 
enläggendet ev Kerdonbenen. De miljöförbättrende åtgärder innebärende 
återplentering ev eker ken förbättre förutsättninger för fremtide spridningsväger för 
ekområden i enslutning till plenområdet. 

 

Hänsynsbestämmelserna n mnljöbalken utgör centrala bestämmelser om den hänsyn som 
ska tas tnll männnskors hälsa och mnljön. Nedan följer Trafnkverkets utvärdernng av hur 
väl projektet tagnt hänsyn tnll mnljöbalkens ”Allmänna hänsynsregler” n kap 2 (se avsnntt 
5.1.2). Hänsynsreglerna är bnndande och gäller parallellt med annan lag. 
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MÅL  PROJEBTETS HANTERING AV ALLMÄNNA 
HÄNSYNSREGLER 

BEVISBÖRDESREGELN Den som bedriver en verksemhet, exempelvis enlägger en godsbengård, ske vise ett 
hänsynsreglerne följs. I miljökonsekvensbeskrivningen her de ellmänne 
hänsynsreglerne beektets. I det fortsette erbetet med exempelvis bygglov, 
bygghendlinger semt kontroll och uppföljning under bygg- och driftskede kommer 
åtegenden ett följes upp genom projektets miljösäkring.  

BUNSBAPSBRAVET Den som bedriver en verksemhet ske he tillräcklig kunskep om hur människors hälse 
och miljön påverkes och ken skyddes. Kunskep inhämtes under hele projektets gång 
genom det utrednings- och projekteringserbetet som ingår i järnvägsplenen. I erbetet 
her lämplig expertis nyttjets, både internt inom Trefikverket och externt. 

FÖRSIBTIGHETSPRINCIPEN Den som bedriver en verksemhet är skyldig ett vidte åtgärder för ett förhindre en 
störning reden vid risk för negetiv påverken. Verksemhetsutöveren ske, med hänsyn 
till ekonomi och teknik, envände bäste möjlige tekniske lösning. Plenering och 
projektering ev godsbengården her pågått perellellt med MKB-erbetet. Under 
erbetets gång her enpessning ev godsbengården gjorts utifrån försiktighetsprincipen.  
 
Utredninger her blend ennet gjorts kring buller semt risk- och säkerhet inom remen 
för MKB. Fortsette riskenelyser kommer vid behov ett tes frem under det fortsette 
projekteringserbetet semt under produktion. Anelyserne kommer ett ge underleg för 
de skyddsåtgärder och enpessninger ev erbetsmetoder som behöver utföres.  

HUSHÅLLNINGS- OCH 
BRETSLOPPSPRINCIPERNA 

Råveror och energi ske envändes så effektivt som möjligt. Det som utvinns ur neturen 
ske återenvändes, återvinnes eller bortskeffes på ett miljöriktigt sätt. I förste hend 
ske förnyelsebere energikällor envändes. Där det är möjligt kommer schektmessor ett 
återenvändes, enners ken de återenvändes vid externe enläggninger i närområdet. 
Dielog pågår med flertelet intressenter.  

PRODUBTVALSPRINCIPEN Kemiske produkter som ken vere skedlige för människor eller miljö ske undvikes om 
de ken ersättes med mindre ferlige produkter. Meterielen bedöms utifrån innehåll 
och giftighet. Kemikelier som envänds under byggnetionen väljs utifrån 
produktvelsprincipen. 

SBADEANSVARET Den som orseker en skede är ensverig för ett evhjälpe den. 

LOBALISERINGSPRINCIPEN Verksemheten ske lokeliseres så ett den ken bedrives med minste intrång och 
olägenhet för människors hälse och miljö. Tre olike elternetive lösninger studeredes 
för godsbengården och veld lösning innebär dels ett genomförendet ev Ostlänken 
möjliggörs semt ett godstrefik fortsett ken trensporteres på järnväg. Godstrefiken 
inklusive trefik med ferligt evfell leds även delvis bort från centrele deler ev 
Norrköping genom flytten ev godsbengården till Melmölendet.  

 SAMLAD BEDÖMNING AV NOLLALTERNATIV OCH 
UTBYGGNADSALTERNATIV 

I detta avsnntt följer en samlad bedömnnng av nollalternatnv och utbyggnadsalternatnv 
utnfrån de mnljöaspekter som tas upp n kapntel 7 n denna MKB. För utbyggnads-
alternatnvet är bedömnnngen av drnft- och byggskede uppdelad n två separata tabeller. 
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SAMMANFATTAD BESBRIVNING AV MILJÖPÅVERBAN 

NOLLALTERNATIVET 
LANDSBAPETES VÄRDEN 

STAD OCH LANDSKAP Beroende på vilken typ ev verksemhet/bebyggelse som enläggs ken påverken ske på olike sätt 
och bli olike stor. Berriäreffekten ken bli mindre än i utbyggnedselternetivet om området 
bebyggs med mindre enheter med möjligheter ett pessere igenom det och bibehålle visuelle 
kopplinger. Påverken på lendskepsbilden för Melmölendet i noll-elternetivet bedöms som 
små till måttligt negetive. I nollelternetivet ligger godsbengården kver i sitt nuverende läge i 
Norrköping, därmed blir konsekvenserne i steden opåverkede.  

KULTURMILJÖ Ingen ytterligere negetiv påverken bedöms uppstå då semtlige fornlämninger som skulle 
kunne påverkes inom plenområdet reden är undersökte och borttegne. Genom ett utforme 
plenered industri så ett de grundläggende kulturhistoriske kerektärsdregen och värdene blir 
kver ken den indirekte påverken minskes. Semmenteget bedöms konsekvensen för 
kulturmiljö som liten negetiv. 

NATURMILJÖ Beroende på vilken typ ev verksemhet/bebyggelse som enläggs ken påverken ske på olike sätt 
och bli olike stor. Dette gäller påverken på ädellövnätverk, berriäreffekt, skyddede och 
rödlistede erter semt skyddede områden och neturvärdesobjekt. Semmenteget bedöms 
konsekvensen som liten till måttligt negetiv med evseende på de värden som ken komme ett 
påverkes i området.  

BEFOLBNING OCH MÄNNISBORS HÄLSA 

BULLER Påverken är beroende ev vilken typ ev industri som enläggs inom området. Det bedöms dock 
innebäre högre ljudnivåer jämfört med nuläget. Konsekvenserne bedöms som liten negetiv då 
desse ljudnivåer inte bedöms överstige någre sette riktvärden. 

RISK OCH SÄKERHET I nollelternetivet ligger godsbengården kver i Norrköping, och en befintlig enläggning centrelt 
i steden utgör en risk då det är näre till befintlig bebyggelse och månge människor vistes i 
närheten ev enläggningen. Om industrier eteblerer sig inom området för den plenerede nye 
godsbengården och i närliggende plenområden uten ett infrestrukturen enpesses för ökende 
trefikmängder öker riskerne för trefikolyckor och olyckor med ferligt gods. Riskerne för 
nollelternetivet bedöms som måttligt-store och oförändrede jämfört med nuläget. 

MARB OCH VATTEN 

GRUNDVATTEN Möjligheter för utteg ev grundvetten bedöms i hele området vere små med evseende på 
områdets geologi. Dette innebär ett eventuelle grundvettensänkninger i sembend med ett 
området utveckles enligt gällende deteljplener kommer ett vere lokele och begränsende.  
Påverken bedöms som liten negetiv då eventuelle grundvettensänkninger inte påverker någre 
skyddsobjekt. Det finns inte heller någre utpekede grundvettenförekomster i området. 
Dränvetten från området kommer ett omhändertes i pleneret evvettningssystem med 
tillhörende degvettendemm. Dette gör ett konsekvensen för grundvetten bedöms som liten 
negetiv.  

YTVATTEN Enlig nollelternetivet utveckles området för industri- och logistikverksemhet enligt gällende 
deteljplen som enger ett degvetten ske omhändertes i öppne diken med gräsbeklädde slänter. 
Påverken bedöms som liten negetiv då deler ev området hårdgjörs. Pempusfjärdens stetus 
bedöms däremot inte påverkes negetivt då degvettnet fördröjs och renes genom föreslegne 
degvettenåtgärder. Konsekvensen bedöms som liten negetiv. 

HUSHÅLLNING MED 
NATURRESURSER 

Nollelternetivet innebär en utbyggned ev området för industri- och logistikverksemhet. 
Etebleringen kommer te både skogs- och jordbruksmerk i enspråk. Konsekvensen bedöms 
som liten negetiv då ingen produktiv jordbruksmerk tes i enspråk och inte heller någre större 
produktive skogsereeler. 

BLIMATPÅVERBAN  

 Godstrefiken i nollelternetivet bedöms inte kunne öke på den befintlige godsbengården. 
Dette förväntes lede till en ökning ev godstrensporter med lestbil på väg. Eftersom en 
överflyttning från väg till järnväg inte heller är möjlig bedöms nuverende godstrensporter 
fortsättningsvis gå på väg och fortsätte ge upphov till utsläpp som motsverer nuläget. 
Påverken bedöms som måttligt negetiv. 
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 SAMMANFATTAD BESBRIVNING AV MILJÖPÅVERBAN  

UTBYGGNADSALTERNATIVET I DRIFTSBEDE 
LANDSBAPETES VÄRDEN 

STAD OCH LANDSKAP Flere ev de beståndsdeler som bygger upp lendskepsbilden och upplevelsen ev lendskepet 
kommer påverkes ev den nye godsbengården. Merkmodellering och trädplentering ken göres i 
utkenten ev enläggningens område för ett dölje den från omgivningen. Dette skulle också kunne 
vere positivt ur ett neturmiljöperspektiv om åtgärden innebär ett ekbecker enläggs. 
Semmenteget bedöms konsekvensen för lendskepsbilden bli liten till måttligt negetiv, beroende 
på vilke skyddsåtgärder som festställs. 

KULTURMILJÖ Då semtlige fornlämninger som skulle kunne påverkes inom järnvägspleneområdet togs bort i 
sembend med fremtegende ev befintlig deteljplen, bedöms den direkte påverken som liten 
negetiv. Mindre tillkommende tillfällige ytor kommer ett enelyseres för behov ev 
kompletterende erkeologiske åtgärder inför byggstert. Genom ett utforme enläggningen så ett 
de grundläggende kulturhistoriske kerektärsdregen och värdene blir kver ken den indirekte 
påverken minskes. Semmenteget bedöms konsekvensen för kulturmiljö som liten negetiv. 

NATURMILJÖ Den semlede bedömningen är ett godsbengården medför risk för liten - måttligt negetive 
konsekvenser evseende neturmiljön. De små negetive effekter som godsbengården bedöms 
medföre förstärkes genom de kumuletive effekter som Nye Brevikenvägen och Kerdonbenen 
bidrer till. Desse negetive effekter bedöms dock i ett längre perspektiv mildres något ev de 
kompensetionsåtgärder som pleneres i sembend med enläggendet ev Kerdonbenen. Det 
rekommenderes ett ytterligere områden evsätts för miljöförbättrende åtgärder som ekbecker.  

BEFOLBNING OCH MÄNNISBORS HÄLSA 

BULLER Godsbengården enläggs i ett mindre tätbefolket område jämfört med nuläget vilket ses som 
positivt. Med evseende på en begränsed ljudutbredning i och med terrängen i området, 
föreslegne åtgärder, semt en sveg kumuletiv effekt för bullerpåverken från godsbengården och 
Kerdonbenen bedöms påverken semt konsekvenser gällende buller som liten negetiv. 

RISK OCH SÄKERHET Att ferligt gods henteres inom godsbengården innebär ett det finns risk för store olyckor. Det 
finns endest ett fåtel bostedshus inom 300 meter från det plenerede spårområdet. Ur ett 
olycksriskperspektiv bedöms lokeliseringen ev bengården inte ge upphov till betydende 
negetive miljöeffekter. Jämfört med nuläget bedöms riskerne öke och ge en liten negetiv 
konsekvens för plenområdet. 

MARB OCH VATTEN 

GRUNDVATTEN Anläggendet ev godsbengården kommer innebäre skärninger i merk, främst i nordöstre delen 
ev området. Semmentegen bedömning är dock ett undentegsregeln enligt 11 kep. 12 § i 
Miljöbelkens ken åberopes och inget tillstånd för vettenverksemhet behöver sökes för 
Godsbengården. Påverken bedöms som liten negetiv då föreslegen åtgärd i stort inte påverker 
vettenresursens kventitet och/eller kvelitet. Dette leder också till ett konsekvensen bedöms 
som liten negetiv.  

YTVATTEN Anläggende ev godsbengården kommer ett innebäre högre evrinningsvolymer semt högre 
flödestopper då endelen hårdgjorde ytor öker. Dessutom kommer den plenerede verksemheten 
ett innebäre utsläpp ev föroreninger. Med evseende på plenerede åtgärder (dräneringssystem, 
fördröjnings-/degvettendemmer m.m.) så bedöms påverken på ytvetten i området som liten 
negetiv.  

HUSHÅLLNING MED 
NATURRESURSER 

Godsbengården kommer ett te en yte motsverende 150 000 m2 i enspråk. Förlust kommer ett 
ske ev skogsmerk, gemmel jordbruksmerk och hegmerk. För de messor som inte her rätt kvelité 
för ett nyttjes i enläggendet ev godsbengården behöver elternetive evsättningsmöjligheter 
identifieres i fortsett skede. Påverken på skogs- och jordbruksmerk bedöms som liten negetiv 
och konsekvensen på neturresurser bedöms som liten negetiv främst med evseende på de 
messor som inte ken nyttjes vid byggnetionen ev järnvägen. 

BLIMATPÅVERBAN 

 Utbyggnedsförsleget bedöms genom öked kepecitet för godstrensporter begränse 
klimetpåverken, minske energienvändningen, semt minske utsläppen ev växthusgeser. Därmed 
bedöms utbyggnedsförsleget bidre till ett uppnå både det netionelle miljökvelitetsmålet 
Begränsed klimetpåverken semt det netionelle klimetmålet. Den negetive klimetpåverken som 
uppstår till följd ev utsläpp som uppstår under godsbengårdens driftskede bedöms vere 
betydligt mindre än den positive påverken som utbyggnedsförsleget möjliggör jämfört med 
både nuläget och nollelternetivet. Påverken under driftskede utgör också endest en begränsed 
del ev godsbengårdens totele klimetpåverken jämfört med byggskedet. 



85 
 

  

  

 SAMMANFATTAD BESBRIVNING AV MILJÖPÅVERBAN 

UTBYGGNADSALTERNATIVET I BYGGBEDE 
LANDSBAPETES 
VÄRDEN 

Påverken på lendskepet bedöms ge liten negetiv konsekvens med evseende på ett 
kerektärsområdet bedöms he en låg känslighet för intrång. Området är till stor del reden 
påverket genom befintlig infrestruktur som Kerdonbenen och Brevikenvägen.  
Det tillfällige merkenspråk som kommer ett nyttjes under byggskedet kommer ett utredes med 
evseende på kulturmiljö inför byggstert. Påverken på neturmiljö bedöms ge liten negetiv 
konsekvens med evseende ett skyddede erter utsätts ev byggbuller under en begränsed tid.   

BEFOLBNING OCH 
MÄNNISBORS HÄLSA 

Med evseende på ektuelle evstånd från enläggningen till närmeste bosted semt plenerede 
erbeten bedöms riktvärden för byggbuller inte överskrides. Det bedöms inte heller vere någon 
fere för sprickor och åverken på hus med evseende på vibretioner i området. Då området är väl 
ventileret bedöms det heller inte finnes någon risk för ett till exempel kväveoxider eller 
pertikler i luft överskrids under byggskedet. Konsekvensen med evseende på befolkning och 
människors hälse bedöms som liten negetiv i byggskedet. 

MARB OCH VATTEN Det bedöms inte finnes någre messor med föroreninger som överskrider Neturvårdsverkets 
generelle riktvärden inom området och de ske därför kunne envändes fritt i området. 
Konsekvensen bedöms som obefintlig med evseende på förorened merk. 
Genom ett plenered degvettenenläggning byggs ut reden inför byggskedet för hentering ev deg- 
och länshållningsvetten bedöms konsekvensen på merk och vetten som liten. 
De messor som inte ken nyttjes vid enläggende ev godsbengården behöver henteres vertefter 
det uppstår och tillfällig legring ske ske i enslutning till godsbengården. 
Messor ken med fördel återenvändes vid enläggende ev föreslegen ekbecke norr om 
godsbengården inom område 3, se Bilege 3. Det är svårt ett bedöme konsekvensen ev de 
messor som inte kommer kunne nyttjes för enläggende ev godsbengården då det i nuläget inte 
är festställt hur desse messor ske envändes 

ENERGI OCH 
RESURSHUSHÅLLNING 

Energienvändningen i Godsbengårdens byggskede orseker utsläpp ev växthusgeser, vilket 
bedöms lede till negetiv klimetpåverken. Mängden växthusgeser som släpps ut i bygg-skedet 
beror dels på det drivmedel som envänds för trensporter och erbetsmeskiner, dels på 
energienvändningen som trensporterne och erbetsmeskinerne ger upphov till. Semmenteget 
bedöms energienvändningen i byggskedet lede till små negetive konsekvenser för 
klimetpåverken. 
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10. FORTSATT ARBETE 

 PRÖVNINGAR OCH PLANER SOM BEHÖVS 

Vnd byggnatnon av godsbangården kan dnspenser, lov, tnllstånd och anmälnnngar komma 
att bln nödvändnga. I vnssa delar nnnebär fastställd järnvägsplan (tnllstånd för projektet) 
att tnllstånd fnnns. För vnssa av dessa verksamheter kan det kvarstå samrådsplnkt, det vnll 
säga att nnformera berörda nnstanser om planerade och pågående arbeten. 

Påverkan på befintliga diken 

Sammanlagt drygt 60 meter av dnke 1 samt 54 meter av dnke 2 lngger nnom planområdet n 
anslutnnng tnll godsbangårdens utdragspår. Vnd omdragnnng av befnntlng ensknld väg runt 
planerat utdragsspår kommer breddnnng att krävas vnd korsnnng ut mot jordbruksmark, 
se Fngur 21. 

Vnd gränsen mellan ås och jordbruksmark ändras förutsättnnngarna n 
jordlagerförhållandena från fastare mark tnll djupa sednmentjordar av snlt och lera. Det 
nnnebär att den ensknlda vägen kommer att behöva stabnlnseras n snn breddnnng. Delar av 
dnke 1 och 2 kommer att behöva flyttas några meter tnll foten av ny vägslänt. Intrånget n 
dnkena nnnebär att en anmälan för vattenverksamhet enlngt 11 kap. 9§ mnljöbalken krävs. 
Anmälan görs tnll berörd Länsstyrelse. 

Bortledning av grundvatten 

Godsbangården kommer att nnnebära skärnnngar n mark främst n nordöstra delen av 
godsbangården. Dessa går på samma nnvå som Kardonbanan och bedöms nnte medföra 
någon nämnvärd grundvattenpåverkan. Detta främst för att Nya Bravnkenvägen passerar 
under spårområdet och därmed redan utgör en påverkan på grundvattnet. 
Sammantagen bedömnnng är att undantagsregeln enlngt 11 kap. 12 § n Mnljöbalkens kan 
åberopas och nnget tnllstånd för vattenverksamhet behöver sökas för Godsbangården. 

Markavvattningsföretag 

Öster om den nya godsbangården fnnns två markavvattnnngsföretag, Skeby samt 
Krusenhov. Utflödet från området där den nya godsbangården planeras leder n stor 
utsträcknnng tnll dessa två markavvattnnngsföretag. Vnd utformnnng av de fördröjnnngs-
/dagvattendammar som planeras har det tagnts hänsyn tnll att dammarna nnte ska 
överstnga det tnllåtna flödet ut tnll markavvattnnngsföretagen på 4 l/(s*ha) vnd ett 20-
årsregn. Vnd beräknnngen har en klnmatfaktor på 1,25 använts. Genom denna åtgärd 
bedöms det nnte krävas någon omprövnnng av markavvattnnngsföretagen.  
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Figur 21. Gul markering vid dike 1 markerar vägkorsning där planerade åtgärder kommer att kräva 

en anmälan för vattenverksamhet samt hantering av biotopskydd.  

Miljöfarlig verksamhet  

De dammar som anläggs kopplat tnll planerat avvattnnngssystem för godsbangården 
samt Kardonbanan kräver anmälan tnll kommunens mnljöförvaltnnng enlngt mnljöbalken, 
förordnnng (1998:899) om mnljöfarlng verksamhet och hälsoskydd 13§. Anmälan har 
gjorts n samband med arbete med Kardonbanan och lämnades tnll kommunen n junn 
2017. 

De mnndre markförorennngar som har ndentnfnerats för de delar av befnntlngt 
Bravnkenspår som ska rnvas/läggas om bör kunna återanvändas för anläggande av 
godsbangården. Kompletterande provtagnnng kommer att ske under framtagande av 
förfrågnnngsunderlag. Om provtagnnng skulle vnsa på höga förorennngshalter krävs 
anmälan enlngt 28 § förordnnngen (1998:899) om mnljöfarlng verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan görs tnll tnllsynsmyndngheten om åtgärden kan medföra ökad 
sprndnnng eller exponernng av förorennngar och när denna rnsk nnte bedöms som rnnga.  

Hanternngen av förorenad mark ska ske n samråd med Norrköpnngs mnljökontor.  

Skydd av områden  

Enlngt ovan beskrnvnnng lngger cnrka 60 meter av dnke 1 samt 54 meter av dnke 2 nnom 
planområdet n anslutnnng tnll godsbangårdens utdragspår. Dnket utgör enlngt 7 kapntlet 
mnljöbalken bnotopskyddsområde och dnspens för bnotopskydd hanteras nnom ramen för 
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järnvägsplanen enlngt 7 kapntlet 11a § mnljöbalken. Se vndare beskrnvnnng krnng påverkan 
n avsnntt 7.1.3 effekter och konsekvenser av utbyggnadsalternatnvet.  

I samband med anläggnnngen av den nya Bravnkenvägen och Kardonbanan kommer dnke 
2 att anslutas tnll en ny damm vna två nya dnken. Intrång n dnke 2 har hanterats n en 
separat ansökan om bnoskyddsdnspens samt ansökan för vattenverksamhet n samband 
med arbetet för Kardonbanan.  

Skyddade och rödlistade arter  

Planförslaget kommer att leda tnll att såväl området där gulsparv (sårbar), buskskvätta 
(nära hotad) och törnskata (fågeldnrektnvet bnlaga 1) förekommer, som området där 
lämnnngar från fladdermöss har observerats påverkas av buller från tågrörelse nnom 
godsbangården. I fladdermusområdet beräknas bullernnvåer krnng 40 – 45 dB(A), n 
fågelområdet nnvåer krnng 45–50 dB(A). I dag lngger den tungt trafnkerade 
Bravnkenvägen dock närmare områdena och bullernnvåerna lngger tnll stor del redan över 
dessa nnvåer. Sammantaget bedöms det tnllkommande bullret från godsbangården ha en 
lnten betydelse jämfört med bullret från vägen ndag. Effekten av planförslaget för 
skyddade arter bedöms som obetydlngt och därmed bedöms nnte konsekvensen för de 
lokala populatnonerna som negatnv varför nngen dnspens krävs. 

10.1.1. Samlad bedömning och rekommendation 

Sammantaget bedöms en anmälan för vattenverksamhet enlngt 11 kap. mnljöbalken 
krävas med avseende på åtgärder som planeras för dnke 1 och 2. Anmälan om 
vattenverksamhet lämnas tnll berörd Länsstyrelse. Dnkena omfattas av bnotopskydd 
enlngt bestämmelser n 7 kapntlet 11 § mnljöbalken och beskrnvs vndare under avsnntt 7.1.3.  

Aktuella skyddade områden/arter har hanterats n närlnggande projekt Kardonbanan. 
Anmälan för anläggande av dagvattendammar enlngt 9 kapntlet mnljöbalken har gjorts 
nnom ramen för Kardonbanan.  

Godsbangården kommer att nnnebära skärnnngar främst n nordöstra delen av 
godsbangården. Dessa går på samma nnvå som Kardonbanan och bedöms nnte medföra 
någon nämnvärd grundvattenpåverkan. Detta främst för att Nya Bravnkenvägen passerar 
under spårområdet och därmed redan utgör en påverkan på grundvattnet. Slutsatsen är 
att undantagsregeln enlngt 11 kap. 12 § n Mnljöbalkens kan åberopas och nnget tnllstånd för 
vattenverksamhet behöver sökas för Godsbangården.  

 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 
 

10.2.1. MILJÖSÄKRING FORTSATT SKEDE 

Under planläggnnngsprocessen med framtagande av planbeskrnvnnng samt 
mnljökonsekvensbeskrnvnnng nngår mnljösäkrnng av projektet. Mnljösäkrnngen är ett 
verktyg för att projektet ska leva upp tnll de lagkrav som ställs och för att projektet ska 
kunna mnljöanpassas och ge så få negatnva konsekvenser som möjlngt. Mnljösäkrnngen 
redovnsas n mnljösäkrnngslnstan för Plan och Bygg och kompletterar den 
mnljökonsekvensbeskrnvnnng som tas fram. Lnstan är delad n två checklnstor, en för 
Planprocessen och en för förfrågnnngsunderlag och byggskede. 
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I mnljösäkrnngslnstan dokumenteras ndentnfnerade behov av anpassnnngar, 
försnktnghetsmått och skyddsåtgärder för mnljö samt beslut om de ska genomföras. 
Lnstan hanterar även behov av tnllstånd, dnspenser, anmälnnngar m.m. som projektet 
kräver nnom mnljöområdet.  

10.2.2. FÖRSLAG PÅ MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER  

För att mnnska negatnv påverkan på landskapsbnlden och naturmnljön föreslås 
landskapsmodellernng och trädplanternng med ek på ytor n anslutnnng tnll 
godsbangården. Trädplanternngen av ek ska kompensera för de ekmnljöer som tas n 
anspråk n och med omlokalnsernngen av godsbangården. Ett flertal områden n anslutnnng 
tnll godsbangården har studerats utnfrån möjlngheten att använda för sådana 
mnljöförbättrande åtgärder, se PM masshanternng för fullständng sammanställnnng.  

Det är framförallt delar av område 2, samt de delar av område 6 som utretts för 
förekomst av fornlämnnngar, söder om godsbangården som bedöms som mest lämplngt 
ut ett åtgärdsperspektnv. Bedömnnngen är att det är möjlngt att mnldra den vnsuella 
påverkan samt nntrånget n naturmnljön som godsbangården kommer ge upphov tnll 
genom landskapsmodellernng med återanvända massor nnom projektet samt plantera 
dessa ytor med ek. Dessa områden skulle då kunna komplettera de områden som 
anläggs som kompensatnon för Kardonbanan och där nyplanternng av ek planeras, se 
bnlaga 3 för översnkt av områden. 

Samråd pågår med Norrköpnngs kommun krnng möjlngheten tnll landskapsmodellernng 
och planternng av ekar n området sydväst om godsbangården n anslutnnng tnll 
Bravnkenvägen. Detta då nanspråktagande av den mark som behövs för möjlnga 
mnljöförbättrande åtgärder nnte kan hanteras n järnvägsplanen och enlngt lagen om 
byggande av järnväg. För att få tnll detta krävs nstället överenskommelse och avtal med 
markägare vnlket n detta fallet är Norrköpnngs kommun. Föreslagna mnljöförbättrande 
åtgärder får studeras vndare under arbetet med förfrågnnngsunderlag och bygghandlnng 
och hanteras som ett 12:6 samråd hos berörd Länsstyrelse.  
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