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BEHOVSBEDÖMNING  

 

Detaljplan för del av Nyhem 1:2 (Sundsvägen) 

 

 

Beskrivning 

Typ av plan: Detaljplan för i huvudsak bostäder.  

Beskriv befintliga förhållanden: Planområdet ligger i anslutning till befintligt bostadsområde 
Högklint och nära bostäder i Nyhem inom Finspång tätort. 

Planområdet består i stora delar av ej planlagd naturmark 
samt planlagd mark för odlingslotter. Planområdet är obe-
byggt, sånär som på enstaka uthus/skjul på odlingslottsområ-
det samt transformatorstation vid Sundsvägen i sydost. 

Marken är kuperad och sänker sig successivt västerifrån ner 
mot Sundsvägen, med relativt branta partier på sina ställen. 
Vid odlingslottsområdet sänker sig marken mot järnvägen 
som ligger i anslutning till odlingslottsområdet.  

Ingen klassad eller skyddad natur finns inom planområdet.  

Beskriv planförslaget: Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad 
husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus. Planen 
bedöms ge ett tillskott på ca 60-100 lägenheter/hushåll. Pla-
nen medger en högsta nockhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 
våningar, förutom i ett delområde utmed Oxhagsvägen där 
en totalhöjd om 20 m medges, vilket motsvarar 6 våningar. 
Naturmark och odlingslottsområde tas i anspråk. 

Medverkande tjänstemän: Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet 
med hjälp av Planteamet i Norrköping AB och ÅF Infra-
structure. 

 

Behovsbedömning Ja/ Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 
- Gällande planer och program 
- Miljömål (nationella och lokala) 
- Riksintressen (se även Naturvård, Kultur-

Nej I gällande översiktsplans aktuali-
tetsförklaring är inriktningen att ak-
tuellt område kan vara möjligt för 
bostadsbebyggelse.  

Planen bedöms inte stå i motsätt-
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miljö och Friluftsliv) ning till de nationella eller lokala 
miljömålen. 

Planområdet omfattas av 2 
riksintressen för totalförsvaret 
(”Stoppområde höga objekt 
flygfält” samt ”Influensområde 
luftrum” (Malmslätt flygfält). Inom 
dessa områden föreligger 
restriktioner för höga objekt. Som 
höga objekt räknas, inom samlad 
bebyggelse, byggnader mm över 45 
m. Föreslagen bebyggelse som 
medges inom planområdet blir ej så 
hög att Försvarsmaktens 
riksintressen påverkas på något 
olämpligt sätt. 

Påverkas landskapsbilden (stadsbild, land-
skapsbild) 
- In- och utblickar 
- Historiska samband 

Ja Planen bedöms inte påverka land-
skapsbilden på något betydande 
sätt.  

Förändring i området med nya hus 
istället för naturmark kommer att 
medföra viss påverkan på vyn mot 
skogen mm. Vyer förändras i hu-
vudsak för ett 10-tal befintliga fas-
tigheter längs Sundsvägens östra 
sida (vy mot skogsmark) och längs 
Bangårdsvägen (vy mot odlingslot-
ter). Sammantaget kan en viss på-
verkan på landskapsbilden upp-
komma genom föreslagen plane-
ring. Som helhet bedömer kommu-
nen påverkan vara acceptabel.  

Några historiska samband bedöms 
ej påverkas. 

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl biolo-
gisk mångfald)? 
- Riksintresse för naturvård 
- Natura 2000-område 
- Naturreservat/ Naturskydd 
- Strandskydd 
- Rödlistade arter 
- Annan värdefull natur 

Ja Planen bedöms inte påverka natur-
miljön på något betydande sätt.  

Ingen klassad eller skyddad natur (t 
ex Natura 2000-objekt, riksintresse-
område, naturreservat, objekt enligt 
Naturvårdsprogram) finns inom 
planområdet. Strandskyddsområde 
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 berörs ej. 

En naturvärdesbedömning har gjorts 
av kommunens naturvårdssamord-
nare. Till större delen berörs delom-
råden som är lämpliga för exploate-
ring enligt naturvärdesbedömning-
en. Planförslaget berör dock ett del-
område med naturvärden. Kommu-
nen har låtit göra en naturvärdesin-
ventering av planområdet. Planför-
slaget följer till stor del inventerings 
rekommendationer om att lokalisera 
bebyggelse till områden med visst 
eller inget naturvärde. Det är endast 
på två områden där ett genomfö-
rande av detaljplanen påverkar na-
turvärdena (område 4 och område 
13).  

Samtidigt som bostadsbyggande 
föreslås, bibehålls även större 
sammanhängande naturmark i an-
slutning till planområdet genom 
planens uppbyggnad. Detta ger 
möjlighet för spridning mm för 
växter och djur. Planförslaget torde 
sammantaget innebära måttlig på-
verkan för djur- och växtlivet i om-
rådet. 

Påverkas rekreation och friluftsliv? 
- Riksintresse för friluftsliv 
- Befolkning 
- Grönstruktur 

Nej Planen bedöms inte påverka rekre-
ationsmöjligheter på något bety-
dande sätt.  

Inget riksintresseområde eller sär-
skilt utpekat område för rekreation 
påverkas. 

Planområdet innehåller ingen be-
fintlig organiserad yta för lek och 
rekreation. Området utgör och om-
ges av större skogs-/naturområden. 
Några mindre stigar finns i området, 
dock inget ordnat motionsspår.  

Naturmark tas i anspråk för bo-
stadsändamål. Ingen större in-
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skränkning för rekreationsmöjlig-
heter bedöms uppstå. Större sam-
manhängande grönstruktur som 
finns i omedelbara närheten ger god 
boendemiljö.  

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv? 
- Riksintresse för kulturmiljö 
- Kulturreservat 
- Fornminne 
- Byggnadsminne 
- Kulturminnesvård 
- Annan värdefull kulturmiljö 

 

Nej Inget riksintresse-område eller sär-
skilt utpekat område för kulturmil-
jön påverkas. 

Inga särskilt utpekade byggnader av 
kulturvärde finns i området, eller i 
närområdet, enligt kommunens kul-
turmiljöprogram. 

Enligt uppgift finns det s k ”Namn-
berget” i området, en bergknalle 
med flertalet namn inristade mellan 
1880-1940. Namnberget ligger en-
ligt uppgift utanför planområdet och 
påverkas inte av planförslaget. 

Påverkas omgivande miljö? 
- Mark 
- Luft 
- Vatten 
- Klimat 

Nej Tillskottet av emissioner genom 
trafik i samband med nya bostäder 
ökar något. Miljökvalitetsnormerna 
överskrids ej. 

Aktuell planering bedöms inte på-
verka mark, luft, vatten eller klimat 
på något betydande sätt.  

Motverkar planen hushållning av naturresur-
ser och andra resurser? 
- Mark, vatten, materiella resurser mm 
- Transporter, kommunikationer, energi mm 

Nej Planen bedöms inte motverka hus-
hållning av naturresurser och andra 
resurser.  

En viss ökning av trafik uppstår ge-
nom planerat projekt. Med ett till-
skott på ett 60-100 bostäder innebär 
det uppskattningsvis ca 500 for-
donsrörelser/dygn som genereras av 
planområdet. Busshållplats finns 
vid Nyhemsskolan ca 400 väster om 
planområdet och även i centrum, 
vilket är på drygt 500 m avstånd. 
Dessa förutsättningar bedöms vara 
goda ur tillgänglighetssynpunkt. 

I gällande översiktsplan (ÖP2020) 
pekas området ut som förtätnings-
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område för bostäder. 

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår 
störningar från omgivningen eller ger planen 
upphov till störningar? 
- Buller/ Vibrationer 
- Föroreningar (mark, luft, vatten) 
- Överskrids miljökvalitetsnormer? 

 

Nej Planen bedöms inte ge upphov till 
störningar eller risker på något be-
tydande sätt. Tillräcklig hänsyn be-
döms tas till de eventuella risker 
och störningar som finns eller upp-
står i området. Nedan beskrivs olika 
aspekter. 

Tillskottet av emissioner genom 
trafik i samband med nya bostäder 
ökar något. Planen överskrider inte 
några miljökvalitetsnormer. 

Buller, väg- och järnvägstrafik: En-
ligt beräkningarna finns goda möj-
ligheter att planera bostäder i enlig-
het med den illustrationsplan tillhö-
rande detaljplanen som tagits fram 
av Finspång kommun. Riktvärden 
för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 
dBA, innehålls vid samtliga fasader. 
Samtliga bostäder har en sida där 
riktvärden för uteplats, 50 dBA ek-
vivalent och 70 dBA maximal ljud-
nivå, innehålls.  

Vibrationer, tågtrafik: Intill fastig-
heten går en järnväg som endast 
trafikeras av godstrafik. STH (has-
tighetsbegränsningen) på banan är 
40 km/tim. Avståndet till närmsta 
byggnad på fastigheten planeras till 
40 m. I PM/GEOTEKNIK redovi-
sas att laster från bostadsbyggnader 
inom planområdet ska föras ner till 
fast lagrad friktionsjord alternativt 
ner till berg.  

Under de förutsättningarna bedöms 
komfortvibrationer, om huset 
grundläggs på spetsburna pålar och 
korta betongbjälklag (<8m) an-
vänds, kunna uppgå till i storleks-
ordningen 0,1mm/s vilket svarar 
mot en fjärdedel av Trafikverkets 
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riktvärde.  

Beroende på byggnadernas place-
ring, konstruktion, grundläggning 
mm kan vibrationerna bli högre var-
för de olika byggnaderna i senare 
skede bör utredas närmare för att 
säkra att riktvärdet innehålls. 

Planbestämmelse har införts angå-
ende vibrationer enligt; ”Byggnader 
ska grundläggas och utformas så att 
komfortvibrationer inte överskrider 
vw = 0,4 mm/s”. 

Farligt godstransporter, järnväg: 
Ett fåtal godståg passerar planom-
rådet och låg hastighetsbegränsning 
gäller på järnvägen (se ovan). Inga 
skarpa kurvor förekommer vid 
planområdet och endast enkelspår 
(ej mötande trafik) finns. Det far-
liga gods som transporteras är ute-
slutande gasol.  

Kommunen har gjort en riskutred-
ning för järnvägstrafiken på sträck-
an Finspång – Kimstad vid Stat-
ionsområdet i samband med detalj-
plan för ny bostadsbebyggelse. Re-
sultatet av denna utredning bedöms 
även relevant för aktuell detaljplan. 

Byggrätten för bostäder i detaljpla-
nen har förlagts på ca 40 m avstånd 
från järnvägen. En bestämmelse om 
att friskluftsintag ska placeras 
vända bort från järnvägen har in-
förts på plankartan. 

Tillräcklig hänsyn bedöms tas i pla-
nen vad gäller risker med farligt 
gods från järnvägstrafik. Dock kan 
eventuellt bullerskydd, liksom risk-
åtgärder, komma att behövas i 
framtiden vid förändringar på järn-
vägen, t ex om det blir en större ök-
ning av antalet tågtransporter, höj-
ning av hastighetsbegränsningen, 
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eller ökad mängd farligt godstrans-
porter.  

Axsäters reningsverk: Till slam-
bädd, biogasrening och annan han-
tering som sker utomhus – område 
där luktstörningarna är mest påtag-
liga från – är avståndet mer än 400 
m. Inga klagomål från boenden mm 
i närområdet är känt vad gäller 
luktproblem. Förhärskande vind-
riktning är sydvästlig, vilket medför 
att planområdet inte ligger i vind-
riktningen från reningsverket. Uti-
från ovan bör föreslagen planering 
med bostäder vara fullt möjlig. 

Föroreningar, mark/vatten: Inga 
kända föroreningar finns inom 
planområdet. Eventuella åtgärder 
för Skutbosjön och banvallen får 
utredas i särskild ordning utöver 
detta planarbete. Planförslaget be-
döms inte påverka vattenmiljön på 
ett negativt sätt. 

Finns det risker för …? 
- Översvämning 
- Erosion 

 

Nej Större delen av planområdet ligger 
flera meter över sjöns nivå. Befint-
lig mark för planerade bostäder 
(enstaka tomt) ligger på som minst 
60-70 cm över översvämningsnivån 
för 100-årsflödet. Risk för över-
svämning upp till nivåer för beräk-
nat högsta flöde (10 000-årsflödet) 
tangerar byggbar mark för bostäder. 
Endast källarlösa hus tillåts öster 
om Sundsvägen. Denna åtgärd be-
döms som tillräcklig ur översväm-
ningssynpunkt utifrån ovan.  

Risk för ras och skred finns längs 
Skutbosjön öster om järnvä-
gen/planområdet enligt ÖP. Befint-
lig järnväg avgränsar skredriskom-
rådet från planområdet och ett av-
stånd på ca 50 m mellan redovisat 
riskområde och bostadsbebyggelse 
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i aktuell plan kan hållas. Utifrån 
dessa aspekter bedöms aktuell pla-
nering vara lämplig. 

 

Slutsatser om fortsatt utredningsbehov 

Samlad bedömning: Planen bedöms inte påverka natur- kultur-, rekreationsmöj-
ligheter, landskapsbilden, eller omgivande miljön på något 
betydande sätt.  

Planen bedöms inte ge upphov till störningar eller risker på 
något betydande sätt. Tillräcklig hänsyn bedöms tas till de 
eventuella risker och störningar som finns eller uppstår i om-
rådet. 

Eventuella åtgärder för Skutbosjön och banvallen vad gäller 
föroreningar får utredas i särskild ordning utöver detta 
planarbete (se bl a pågående arbete med VA-plan). 

Kommer planen att leda till be-
tydande miljöpåverkan? 

Någon risk för betydande miljöpåverkan bedöms ej uppstå 
genom aktuell planering. Någon MKB behöver ej upprättas. 

 

 

Motiverat ställningstagande: Samhällsplaneringsenheten bedömer att planens genomfö-
rande inte antas innebära betydande miljöpåverkan så som 
avses i 6 kap 11 § MB. 

 

Datum: 2022-05-10 

 


