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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Katrineholms kommun 

Organisationsnummer:  212000-0340 

Postadress: 641 80 Katrineholm 

Kontaktperson: Erik Bjelmrot 

E-post: erik.bjelmrot@katrineholm.se 

Telefon: 0150 - 570 00 

Fastigheter: Sandbäcken 3:1, Lövåsen 3:1 m fl 

Fastighetsägare: Katrineholms kommun  

Kommun, län Katrineholms kommun, Sörmlands län 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Sörmlands län 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Katrineholms kommun befinner sig i ett expansivt skede med stor efterfrågan 

på mark för bostäder och andra verksamheter. Stadens läge utmed 

riksvägarna 52, 55, 56 respektive 57 och järnvägen samt Katrineholms 

logistikcentrum (KLC) har fört med sig ett intresse för etableringar. Kommunen 

ser därför ett behov av att planlägga ny mark för att möta denna efterfrågan. 

Katrineholms kommun planerar därför en ny detaljplan med inriktning mot 

logistik och störande verksamhet i Finntorp och Lövåsen. Detaljplanens 

inriktning stämmer överens med riktlinjer i antagen översiktsplan 

(Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del staden). 

Anmärkning: Stockholms Läns Museum har under år 2017 gjort arkeologiska 

utredningar inom planområdet och konstaterat fornlämningsfyndigheter i den 

norra delen av planområdet. Handelsområdet har därför lyfts ut ur 

granskningshandlingen.   

3 MILJÖBEDÖMNING OCH SAMRÅD 

Om en plan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 

miljöbedömning av planen göras. Inom ramen för miljöbedömningen upprättas 

mailto:erik.bjelmrot@katrineholm.se
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en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den miljöpåverkan som planens 

genomförande kan medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

Katrineholms kommun har genomfört en behovsbedömning för att avgöra om 

planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har 

gjorts med hjälp av en checklista.  Samråd kring behovsbedömningen har skett 

internt inom kommunen 2016-09-07, samt med Länsstyrelsen i 

Södermanlands län 2016-10-07 och 2017-02-15. Både kommunen och 

Länsstyrelsen har uppfattningen att planens genomförande kan komma att 

medföra betydande miljöpåverkan. 

Vid samråd med länsstyrelsen framkom sammanfattningsvis följande: 

 Precisera i planen vilken typ av industri som det planeras för. 

 Eftersom planen troligen kommer att generera mer trafik är det viktigt 
att tydligt beskriva trafiksituationen med tanke på bland annat 
räddningsfordon, tung trafik och påverkan på angränsande områden. 

 Undvik anläggningar som kan begränsa en utveckling av riksintressen 
för kommunikation  

 Dagvatten från detaljplaneområdet får inte inverka negativt på Natura 
2000-området Näsnarens vattenkvalitet 

 Beskriv landskapets utseende och förändring, upplevelsen av 
området från väg 52 och eventuell förändring av landskapsbilden för 
boende i angränsande områden 

 Med tanke på dagvattenhanteringen är det viktigt att bibehålla Stora 
mossens hydrologi 

 Ökad avrinning norrut mot väg 57 bör undvikas eftersom avrinningen 
åt detta håll är väldigt långsam 

 I sydvästra delen av området finns en bergrygg som är vattendelare 
för grundvattenflöden. Den får inte påverkas så att flöden av 
grundvatten ändrar riktning. 

 Vid transport och hantering av farligt gods bör de av länsstyrelsen 
rekommenderade skyddsavstånden iakttas 

 Med tanke på rådande klimatförändring bör frågor om kollektivtrafik 
samt gång- och cykeltrafikanter uppmärksammas 

 Hanteringen av massor bör utredas närmare vad gäller volymer samt 
eventuellt över- eller underskott 

 Kan förlust av ekosystemtjänster som skogsråvara, bullerdämpning 
samt rening av luft och vatten kompenseras för i planen 

 

Härefter kommer fortsatt samråd kring detaljplanen och MKB:n ske med 

allmänheten, Länsstyrelsen och andra kända intressenter enligt 

bestämmelserna i Miljöbalken 6 kap 14 §. 
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4 AVGRÄNSNING AV MKB 

4.1 OMFATTNING 

Framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en del av en 

process vars syfte är att identifiera och beskriva den planerade åtgärdens 

effekter på miljön. MKB-processen omfattar även samråd med myndigheter 

och särskilt berörda. I MKB-dokumentet beskrivs och bedöms effekter och 

konsekvenser av den föreslagna detaljplanen. Där ska också förslag ges på 

åtgärder så att planens skadliga effekter på miljö och människors hälsa kan 

undvikas, minskas eller avhjälpas. I miljökonsekvensbeskrivningen ska också 

anges hur det ska undvikas att de planerade verksamheterna medverkar till 

att en miljökvalitetsnorm (MKN) inte följs. 

4.2 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgränsning styrs av 

miljöeffekternas influensområde vilka kan vara större än planområdet. 

Planområdet utgörs av ett cirka 95 hektar stort område i östra kanten av 

Katrineholms tätort (figur 1). 

Exempel på miljöeffekter som har ett större influensområde än planområdet är 

luftföroreningar, buller och vattenburna föroreningar. Inriktningen är att 

beskriva konsekvenserna av planen där de uppstår. Ett konkret exempel där 

påverkan utanför planområdet är tänkbar kan till exempel vara det dagvatten 

som rinner från planområdet till Natura 2000-området Näsnaren.  

4.3 AVGRÄNSNING I SAK 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är enligt bestämmelserna i 

miljöbalkens 6 kap 3 § att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på: 

 människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 

kulturmiljö,  

 hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

 annan hushållning med material, råvaror och energi.  

Syftet med en MKB är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av den 

planerade verksamhetens effekter på miljön och människors hälsa. 

Vilka miljöaspekter som ska behandlas i MKB:n har avgränsats i samband 

med behovsbedömningen, se Tabell 1. Arbetet med nulägesbeskrivningen 

och inhämtningen av kunskapsunderlag i samband med den, kan medföra att 

ytterligare miljöaspekter behöver tas med och att andra kan avskrivas. De 
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samråd som kommer att hållas som ett led i planeringsprocessen kan även de 

komma att påverka den slutliga avgränsningen. 

Tabell 1. Miljöaspekter som behandlas i MKBn. 

Miljöaspekt Motiv för avgränsning Behandlas 

i MKB 

Riksintressen Planen berör riksintressen för 

kommunikation 

Ja 

Miljökvalitetsnormer 

- Ytvatten 

- Grundvatten 

- Fisk- och 

musselvatten 

- Omgivningsbuller 

- Luftkvalitet 

Ytvattenförekomsten Näsnaren kan 

påverkas. Viss effekt på luftkvalitet 

och ökat buller. 

Ja 

Naturmiljö I området finns rödlistade och 

fridlysta arter samt några områden 

med lite högre naturvärde 

Ja 

Kulturmiljö I området finns ett antal 

fornlämningar. Särskild utredning 

genomförs. 

Ja 

Landskapsbild Relativt stor yta obebyggd skogsmark 

omvandlas till öppen mark med 

byggnader 

Endast översiktligt 

Rekreation och friluftsliv 

 

Området nyttjas väldigt lite för 

rekreation och friluftsliv 

Endast översiktligt 

Hushållning med 

naturresurser 

- Grund- och 

dagvatten 

- Vattentäkter  

- Massor 

- Areella näringar 

Påverkan på skogsbruk och hantering 

av stora volymer massor. Dagvatten 

kan ge översvämning och påverka 

Natura2000-område. 

Ja 

Hälsa och säkerhet 

- Förorenad mark 

- Farligt gods 

- Vibrationer 

- Buller 

- Luftkvalitet 

- Elektromagnetiska 

fält 

- Ljus 

- Översvämning 

130 kV kraftledning och 

mottagningscentral i området. Risk 

för olyckor vid transport på väg och 

järnväg samt omlastning vid KLC. 

Tung trafik ger vibrationer och buller. 

Ja 
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4.4 BEDÖMNIGSGRUNDER 

Beskrivning av effekter och bedömning av konsekvenser bedöms enligt 

följande skala: 

Omfattning Beskrivning 

Stora eller mycket stora 

negativa konsekvenser 

Till exempel påverkan på riksintressen eller stor 

risk för att grundvattennivåer eller 

miljökvalitetsnormer påverkas. 

Märkbara eller måttliga 

negativa konsekvenser 

Till exempel påverkan på flera objekt eller 

områden med lokalt/kommunalt värde.  

Små eller obetydliga 

negativa konsekvenser 

Till exempel liten förändring av områdets skala 

eller karaktär eller påverkar ett litet antal objekt 

med begränsat värde.  

Inga eller försumbara 

negativa konsekvenser 

Till exempel ingen risk för att 

miljökvalitetsnormer inte kan följas. 

Positiva konsekvenser Till exempel projektet bidrar till att förbättra yt- 

och/eller grundvattenkvalitet i recipienterna.  

5 PLANERAD VERKSAMHET 

5.1 GEOGRAFISKT LÄGE 

Det aktuella planområdet är ett ungefär 72 hektar stort obebyggt område 

beläget på fastigheterna Sandbäcken 3:1, Lövåsen 3:1 med flera, i östra 

kanten av Katrineholms tätort. Detaljplaneområdet begränsas i öster av väg 

52/55/56, i norr av befintligt handels- och industriområde och naturmark samt 

i söder och väster av Österleden (figur 1).  

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan för Finntorp - Lövåsen, Katrineholms kommun | 11 

 

Figur 1. Området vid Finnstorp-Lövåsen som är föremål för arbete med ny detaljplan 
(heldragen röd linje). © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

5.2 OMFATTNING OCH UTFORMNING 

Detaljplaneområdet är osedvanligt stort och omfattar ungefär 72 hektar. 

Området utgörs till största del av produktiv skogsmark och till mindre del av 

sumpskog och myrmark. En transformatorstation med tillhörande ledningsgata 

finns i södra området. I övrigt finns ingen bebyggelse inom planområdet. Enligt 

gällande översiktsplan ska utvecklingen av området ske med tyngdpunkt på 

logistik- och lagerverksamhet. Det innebär att en betydande del av 

detaljplaneområdets nuvarande naturmark kommer att bebyggas eller 

hårdgöras. 

5.3 ARBETSTID 

Detaljplanens genomförandetid är 15 år. 

 

6 PLANFÖRHÅLLANDEN 

6.1 ÖVERSIKTSPLAN 

I Katrineholms kommuns översiktsplan, antagen 2014, anger kommunen att 

ny mark ska erbjudas för utökning av befintliga respektive etablering av nya 
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företag. Samtidigt ska det verkas för en mer blandad bebyggelse där bostäder, 

service och verksamheter finns i samma kvarter och byggnader. Större 

handelskomplex, logistikföretag och industrier ska samlokaliseras till befintliga 

handels- och verksamhetsområden.  

Enligt översiktsplanen är den norra delen av detaljplaneområdet tänkt att 

utvecklas med ytterligare handel, medan inriktningen för den södra delen 

främst är logistik- och lagerverksamhet. Förslaget till ny detaljplan följer 

därmed de riktlinjer för det aktuella området som anges i översiktsplanen.  

6.2 GÄLLANDE DETALJPLANER 

Det aktuella området berörs av en gällande detaljplaner med beteckningen 

0483K-A3458, vilken är inriktad på industri och berör området i sydvästra 

Finntorp kopplat till befintlig KLC.  

7 ALTERNATIV 

Enligt miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar för planer 

och program ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets 

syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

Detaljplanen har föregåtts av antagandet av en översiktsplan för Katrineholms 

kommun. Enligt översiktsplanen är Finntorp och Lövåsen områden som bör 

prioriteras för utveckling av handel och logistik. Den bakomliggande orsaken 

till denna prioritering är områdenas närhet till KLC/ Katrineholms kombicentral.  

MKB för detaljplanen Finntorp-Lövåsen behandlar mot bakgrund av 

ovanstående ett nollalternativ, ett alternativ som innebär maximal exploatering 

av marken och ett tredje alternativ som är själva planförslaget.  

7.1 NOLLALTERNATIV 

Enligt miljöbalken ska en MKB alltid innehålla en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om en plan inte genomförs 

– ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet är således ett jämförelsealternativ 

som ska beskriva den framtida utvecklingen av området om planförslaget inte 

genomförs och ska inte förväxlas med ett nuläge, även om de vid somliga 

tillfällen kan vara lika till innehållet. Nollalternativet innebär således att 

planområdets nuvarande förhållanden bevaras medan omvärlden förändras 

på normalt sätt fram till prognosåret 2032. Förändringar som kan påverka 

nollalternativet är till exempel förväntade trafikökningar, nyetablering av 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan för Finntorp - Lövåsen, Katrineholms kommun | 13 

företag, redan beslutade om- och tillbyggnader på omkringliggande vägnät 

eller utökning av handelsområden.  

7.2 PLANFÖRSLAGET  

Inom planområdet skapas möjlighet att uppföra verksamheter (Z) och industri 

(J), se Figur 2. Området söder om järnvägen är i första hand tänkt för 

logistikverksamheter och den norra delen av planområdet främst för lättare 

industri.  

J: Med användningen industri avses all slags produktion, lagring och annan 

hantering av varor. Även laboratorier, partihandel, lager samt tekniska 

anläggningar inryms i användningen. Infrastruktur i form av till exempel 

spårområden som krävs för verksamheterna ingår också. Vidare inräknas de 

personalutrymmen och kontor med mera som kompletterar 

industriverksamheten.  

Z: Användningen verksamheter används för områden för service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 

andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.  

E: Tekniska anläggningar avser En transformatorstation med tillhörande 

ledningsgata. 

Mark som inte får bebyggas (prickmark) förläggs vid transformatorstationen i 

den södra delen av planområdet, längs med Österleden norrut till järnvägen 

föreslås mark för underjordiska ledningar. Söder om järnvägsspåret utgör 

prickmarken ett säkerhetsavstånd. Prickmarken på den norra delen av 

planområdet är kuperad och bör ej bebyggas av marktekniska skäl.   
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Figur 2. Utdrag av föreslagen plankarta 2017-12-12, samt förklarande texter.  

7.3 ALTERNATIV UTFORMNING 

En diametral motsats till nollalternativet är en detaljplan som innebär ett 

maximalt utnyttjande av planytan för olika typer av verksamhet. Det skulle 

innebära att hela området planas ut för anläggning av vägar och olika 

verksamheter.  

Inga grönytor lämnas utöver det som krävs med tanke på skyddsavstånd till 

järnväg, kraftledningar, vägar och dylikt. Torven i Stora mossen och 

angränsande sumpskog grävs ut och fylls med massor. Allt dagvatten leds i 

trummor åt endera norr eller öster. Vattnet mot öster leds under väg 52 och 

vidare ut till den östra delen av Stora mossen. Vattnet mot norr leds under väg 

57 och vidare norrut mot Näsnaren.  

För att inte orsaka stora och skadliga förändringar på grundvattenflöden måste 

den grundvattendelande bergryggen i sydväst till viss del lämnas.  

 

Sumpskogen bevaras. 

Påtagligt naturvärde (Adoxa 

Naturvård, 2016)  

Myrmarken bevaras. Påtagligt 

naturvärden. (Adoxa Naturvård, 

2016) Ämnar användas för 

dagvattenhanteringen 

Området bevaras på 

grund av fornminnen.  

Parkområde, med fördröjning 

och rening av dagvatten.  

J: Industri 

Z: Verksamheter 

E: Teknisk anläggning 
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8  NULÄGESBESKRIVNING 

Nulägesbeskrivningen i MKB:n syftar till att inhämta kunskapsunderlag för att 

kunna bedöma den miljöpåverkan som en plan kan medföra. 

Nulägesbeskrivningen utgör även ett möjligt referensläge som kan användas 

vid uppföljning av planens effekter och konsekvenser. 

8.1 RIKSINTRESSEN 

8.1.1 Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken 

Riksvägarna 52, 55, och 56 som gränsar till planområdet samt Industrivägen 

som går fram till planområdets sydöstra hörn är alla riksintressen för 

kommunikation. Strax väster om det föreslagna planområdet finns 

Katrineholms kombiterminal som även den är ett riksintresse för 

kommunikation. Järnvägen ingår inte i planområdet, men är även den ett 

riksintresse för kommunikation.  

8.1.2 Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken 

Den aktuella platsen ligger inte inom något område som omfattas av 

riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken, men dagvatten från planområdet rinner 

mot Näsnaren som är Natura 2000-område och därmed även riksintresse. 

8.2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH ANDRA 
RIKTVÄRDEN 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålen och 

regleras i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm kan till exempel 

ange högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten. 

Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett geografiskt område, 

som till exempel ett län eller en kommun. Utgångspunkten för en norm är 

kunskaper om vad människan och naturen tål. De flesta av 

miljökvalitetsnormerna baseras på krav som ställs i olika EU-direktiv.  

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: 

 vattenkvalitet i yt- och grundvattenförekomster (SFS 2004:660)  

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 

 omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)  

 havsmiljön (SFS 2010:1341) 

För det aktuella området är miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i yt- och 

grundvattenförekomster aktuella.  
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8.2.1 MKN ytvatten 

Vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och 

grundvattenförekomster. Dessa ingår i EUs vattendirektiv (ramdirektivet för 

vatten) som i Sverige benämns för Vattenförvaltningen. Miljökvalitetsnormerna 

beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. För 

ytvattenförekomster är målet att god ekologisk och kemisk status har uppnåtts 

år 2015. Där detta är tekniskt omöjligt finns tidsfrist till år 2021 och längst till år 

2027. För alla vattenförekomster finns även ett krav på att statusen på 

recipienten inte får försämras.  

Inom själva detaljplaneområdet finns ingen ytvattenförekomst, men dagvatten 

från detaljplaneområdets norra del rinner till Lilla Näsnaren och avrinner till 

ytvattenförekomsten Näsnaren (SE654403-151922). Näsnaren har i 

dagsläget klassats otillfredsställande ekologisk status, med problem med 

övergödning, miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. För 

vattenförekomsten finns miljökvalitetsnormer beslutade av vattendelegationen 

den 21:e december 2016. I beslutet anges att god ekologisk status ska nås 

senast 2027. 

Näsnaren uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda värden antacen, 

bromerande difenyleter, kvicksilver, PFOS och tributyltenn föreningar. 

Beträffande kemisk ytvattenstatus finns mindre stränga krav för bromerade 

difenyletrar, kvicksilver och kvicksilverföreningar eftersom dessa klassas om 

överallt överskridenande ämnen. För antracen finns också undantag med 

tidsfrist till 2021 och för tributyltennföreningar finns en förlängd tidsfrist till 2027 

för att nå god kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomsten ingår i pågående 

samråd för förlängning av förvaltnings cykel 2, 20171101-20170430. 

Dagvattnet från detaljplaneområdets södra del avrinner via sjön Stor-Jälken 

till ytvattenförekomsten Lerboån-Värnaån (SE654045-153098). 

Vattenförekomsten har i dagsläget klassats måttlig ekologisk status p.g.a 

problem med övergödning och miljögifter. Enligt VISS visar undersökningar av 

påväxtalger 2007 och näringsämnen (fosfor) 2009 och 2012 visade måttlig 

status, och Zink har uppmätts i halter över klassgräns. Enligt beslut från 2016-

12-21 ska god ekologisk status uppnås år 2027. Lerboån-Värnaån är ej 

klassad vad gäller kemisk status utan överallt överskridande ämnen. För 

vattenkemin gäller kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus, med mindre 

stränga krav för kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerade difenyletrar. 

Vattenförekomsten ingår i pågående samråd för förlängning av förvaltnings 

cykel 2, 20171101-20170430.  
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8.2.2 MKN grundvatten 

Området berörs inte av någon känd grundvattenförekomstmed avseende på 

uttagsmöjlighet eller avgränsning till vattentäkt. Grundvattenförekomster ska 

också avgränsas där det finns risk att grundvattnet har en betydande påverkan 

på ett akvatiskt ekosystem eller ett terrestert ekosystem. SGU har inte 

avgränsat grundvattenförekomster utifrån denna aspekt ännu. 

Grundvattenförekomster omfattar det grundvatten som är viktig föra att 

bibehålla grundvattenberoende ekosystem, vilket potentiellt i detta fall är 

myrmarken och Stora Mossen. Det finns känd grundvattendelare i syd-västra 

planområdet angränsat till myrmarken och vidare mot Stora Mossen.  

Miljökvalitetsnormer ska finnas för de förekomster där det under 

riskbedömningen visat sig att mänsklig verksamhet kan påverka grundvattnet 

så att det orsakar skador på människa eller miljö. Normerna ska säkerställa 

att god grundvattenstatus uppnås eller upprätthålls. I normerna fastställs 

förutsättningarna för att skydda grundvattnet från förorening, överuttag av 

vatten, minskad grundvattenbildning eller verksamheter som ger alltför höga 

grundvattennivåer. 

För grundvattenförekomster som inte bedöms vara utsatta för risk ska inga 

miljökvalitetsnormer fastställas. Man behöver dock vara observant på att ingen 

försämring av grundvattnets kvalitet förekommer, då det så kallade icke-

försämringskravet gäller för alla förekomster. Alla förekomster skyddas genom 

miljöbalkens allmänna hänsynsregler genom de försiktighetsmått som ska 

vidtas så fort det kan misstänkas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. 

8.2.3 MKN fisk- och musselvatten 

Näsnaren, dit en del av detaljplaneområdets dagvatten rinner, ingå inte i 

Naturvårdsverkets förteckning över fiskevatten som skyddas enligt 

förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

8.2.4 MKN omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm som saknar 

exakta riktvärden. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på 

människors hälsa av omgivningsbuller. Ansvaret att följa normen ligger på 

kommuner och myndigheter. Det görs genom att var femte år göra en 

bullerkartläggning och ta fram ett åtgärdsprogram för att minska 

bullerstörningar. Det här kravet gäller dock endast kommuner med fler än 

100 000 invånare. Kommuner med färre än 100 000 invånare som 

Katrineholm ska så klart också sträva efter att begränsa bullret, men har inte 

samma administrativa krav utan styrs mer av de allmänna hänsynsreglerna i 
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miljöbalken, tillsyn och prövning. Men små och medelstora kommuner 

omfattas av bullernormerna i de områden som störs av buller från: 

 större vägar (över 3 miljoner fordon/år)  

 större järnvägar (30 000 tåg/år) samt  

 större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år) 

Enligt Trafikverkets mätningar av trafikflödet ligger antalet fordon per år på väg 

52 (öster om planområdet) under 3 miljoner per år (Trafikverket 2017). Det 

passerar dock långt fler än 30 00 tåg per år genom Katrineholm. I samband 

med Katrineholms översiktsplan gjordes 2013 en bullerkartläggning på 

uppdrag av Katrineholms kommun. Syftet med kartläggningen var att utgöra 

underlag för den framtida planeringen inom kommunen. (Sjölinder 2013) 

Ansvaret att följa normen ligger även på verksamhetsutövare som ska sträva 

efter att begränsa bullerstörningar genom sin egenkontroll. (Naturvårdsverket 

2015). 

8.2.5 Riktvärden verksamhetsbuller 

Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller ska 

tillämpas på buller utomhus från miljöfarlig verksamhet och avser inte buller 

från till exempel väg- och spårtrafik. Trafiken inom verksamhetsområdet ska 

dock ses som industribuller. Trafik från och till verksamhetsområdet på 

angränsande vägar och järnvägar ska ses som trafikbuller. Där ska alltså 

riktvärdena för trafikbuller tillämpas.  

Nivåerna i tabellen nedan bör vara vägledande för bedömning av om buller 

utgör en olägenhet vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. 

Tabell 2. Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde (Naturvårdsverket, 2015) 

Leq dag (06-18) Leq kväll (18-22 samt lör-, sön- och 

helgdag (06-18) 

Leq natt (22-06) 

50dBA 45 dBA 40 dBA 

  

Utöver detta gäller:  

 Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid 

klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 

verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser 

som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller 

innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i 

tabell 1 sänkas med 5 dBA. 
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 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 

tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar 

mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den 

bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån 

bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

(Naturvårdsverket, 2015) 

8.2.6 Riktvärden trafikbuller 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder används 

enligt praxis riktvärdena i infrastrukturpropositionen (1996/97:53).  

Tabell 3. Riktvärden för trafikbuller.  

 Bostads fasad  

(Leq24h) 

Bostads uteplats 

(Leq24h) 

Bostads uteplats 

(Lmax) 

Buller från väg 55 dBA Ca 55 dBA* 70 dBA 

Buller från spår 60 dBA 55 dBA 70 dBA 

*Varken proposition eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. 

8.2.7 MKN luftkvalitet 

De miljökvalitetsnormer som anges i Luftkvalitetsförordningen (2010:477) är 

gränsvärdesnormer och får därmed inte överskridas.    

De luftföroreningar som svenska städer generellt har störst problem att klara 

är normerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Nedan redovisas 

miljökvalitetsnormerna för dessa två parametrar.  

Tabell 4. Miljökvalitetsnormer för NO2 och PM10.  

 År (µg/m3) Dygn (µg/m3) Timme (µg/m3) 

NO2  40 60 (får överskridas 7 ggr/år) 90 (får överskridas 175 ggr/år) 

PM10 40 50 (får överskridas 35 ggr/år) Finns ej 

 

Miljökvalitetsnormerna gäller överallt men det finns undantag. Exempel på det 

är vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik samt arbetsplatser dit 

allmänheten inte har tillträde (Luftkvalitetsförordningen 3 §). 

Det är kommunen som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

följs.  

8.3 NATURMILJÖ 

En inventering av områdets naturvärden utfördes i november 2016 (Elmhag 

2016). Terrängen är till övervägande del flack och naturen utgörs 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

20 | 10241468  • Dp Finntorp/Lövåsen 

huvudsakligen av barrträdsdominerade produktionsskogar av olika ålder. 

Därutöver finns mindre arealer med till exempel myr, sumpskog och 

ruderatmark.  

Merparten av området har inte bedömts ha några högre naturvärden. De delar 

som vid inventeringen bedömdes ha något högre naturvärde (påtagligt 

naturvärde enligt SIS-standard för naturvärdesinventeringar) är dels den del 

av Stora mossen med anslutande sumpskog som finns i planområdets östra 

del. 

Stora mossen har värdeklass II enligt den nationella våtmarksinventeringen 

(VMI) från 1992, men detta var innan riksväg 52/55/56 byggdes rakt över och 

skar av den västra delen från övriga myren. Stora mossen är enligt 

Skogsstyrelsens sumpskogsinventering även starkt påverkad av dikning.  

 

Figur 3. Myrmarken inom planområdet. Foto: WSP. 

Den del av Stora mossen, se Figur 3, som finns inom planområdet är till största 

del en svagt välvd tallmosse av skvattram-typ. De mer öppna partierna i norr 

och söder är topogena kärr. Nordväst om mossen (norr om järnvägen) finns 

en äldre blandsumpskog med gran, tall, björk och klibbal. Många av träden har 

välutvecklade socklar, det finns gott om död ved och många tallar är äldre än 

etthundra år.  

På ekonomiska häradskartan från sekelskiftet 1800-1900 finns fem torp och 

ett soldattorp markerade inom detaljplaneområdet. I och med det bör 

merparten av ytan haft en tydlig påverkan av betande djur, avverkning, 

åkerbruk och andra aktiviteter som hörde dåtidens jordbrukande till. Idag 

återstår bara spår av denna epok. Vid den lilla gården Heden i norra delen av 
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området finns igenväxande gamla betesmarker på tidigare gårdsmiljö och 

åkermark. Här hittades hävdgynnade arter som gråfibbla, ängsvädd, ärenpris, 

gökärt och liten blåklocka samt några äldre lövträd med bohål och 

vedsvampar. 

Bland de artfynd som gjordes under 2016 års inventering kan särskilt nämnas 

förekomst av revlummer (fridlyst art) i fyra olika delområden.  Därutöver finns 

äldre fynd av tre rödlistade fjärilar från Uppsalastugans ödetomt. Det gäller 

bredbrämad bastardsvärmare (NT) och violettkantad guldvinge (NT) från 2006 

samt sexfläckig bastardsvärmare (NT) från 2007. Eftersom arterna gynnas av 

öppna hävdade miljöer med gott om blomväxter är det lite tveksamt om de 

finns kvar i området nu eftersom igenväxningen varit negativ för fjärilsmiljöerna 

under de tio år som gått sedan fynden gjordes.  

I material från den nationella Våtmarksinventeringen (1992) anges för hela 

objektet Stora mossen att det har entomologiska värden och bland annat är 

en viktig lokal för fjärilar. En sökning i Artportalen från 2005-2017 visar inga 

fynd av fjärilar i den del av Stora mossen som berörs av förslaget till detaljplan. 

Bland fåglarna nämns i inventeringen att den rödlistade ängspiplärkan (NT) 

observerats i fyra delområden. I Artportalen finns fynd av de rödlistade 

fågelarterna gulsparv (NT) och hussvala (VU) rapporterade från miljön strax 

norr om Uppsalastugan i juni 2012. För gulsparv finns goda miljöer för 

häckning i området, men för hussvala är enda platsen för eventuell häckning 

den gamla lada som står kvar vid torpet Heden. Vid besök på plats i oktober 

2016 letades aktivt efter hussvalebon på ladan, men inga bon eller rester av 

bon kunde hittas. Bedömningen är därför att hussvala inte häckar inom 

området. 

8.4 KULTURMILJÖ  

Under perioden december 2016 – mars 2017 genomfördes en arkeologisk 

utredning av planområdet. Som en del i utredningen utfördes en 

utredningsgrävning på några objekt inom området. Resultatet av 

utgrävningen, tillsammans med tidigare kunskap, visar att det finns en spridd 

förekomst av fornlämningar inom området, se Figur 7.  
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Figur 4. Karta över utredningsgrävda objekt. Källa: Stockholms läns museum 2017. 

På fem platser (RAÄ 265, 267, 272 samt Obj 800, 857 & 873), utspridda över 

merparten av planområdet, finns rester efter kolarkojor och kolbottnar. Detta 

kan tolkas som/indikera att det pågått en påtaglig mänsklig aktivitet på platsen 

sedan åtminstone 1700- och 1800-talen. 14C-datering av insamlade prover kan 

eventuellt ge närmare besked om hur länge människan haft en mer påtaglig 

närvaro i området. 

Vid gården Heden, i norra delen av området, finns anläggningar och 

kulturlager med historiska fynd i form av tegel och yngre rödgods daterad till 

andra halvan av 1700-talet (RAÄ 129).  De påträffade anläggningarna har 

karaktär av järnålder, men inga förhistoriska fynd som kan stärka indikationen 

framkom vid utgrävningen. Gården ingår dock inte länge i planområdet.  
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Två platser (Obj 26 och 801) utreddes som eventuella boplatslägen från 

stenåldern. Under utgrävningarna gjordes dock inga fynd som kunde indikera 

förekomst av fornlämning.  

Vid tiden för färdigställandet av denna MKB (2017-06-12) hade resultatet av 
14C-datering ännu inte inkommit och därmed inte heller den slutliga rapporten 

av den arkeologiska utredningen. Därmed fanns heller ingen fullgod 

bedömning av fornlämningsstatusen i området. Miljöbedömningen har enbart 

baserats på den kunskap som fanns att tillgå i juni 2017. Om ytterligare 

information om kulturhistoriska värden framkommer i ett senare skede måste 

dock hänsyn tas till detta.  

I den sydvästra delen av planområdet (dock ej markerat på kartan) finns också 

en kulturlämning i form av rester efter torpet Finntorp, omgivet av en 

igenväxande trädgård.  

8.5 LANDSKAPSBILD 

Detaljplaneområdet har en flack och svagt kuperad terräng som med undantag 

av lite kulturmark i norr och den öppna delen av Stora mossen längs östra 

kanten, domineras helt av barrskogsbestånd i olika ålder. Landskapet utgör 

en del av det skogs- och myrlandskap som breder ut sig öster om 

Katrineholms tätort och som når fram till bebyggelsen i tätortens utkanter.  

Sammantaget utgör det aktuella landskapsavsnittet ett vanligt mellansvenskt 

landskap utan mer iögonfallande inslag eller strukturer. Här finns mest 

barrskog och inga höjder eller större öppna ytor som ger möjlighet till utblick 

och översikt.  

8.6 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Det har inte gjorts någon särskild utredning av i vilken mån området används 

för rekreation och friluftsliv. Öster om riksväg 52/55/56 finns det stora 

Ramsjöhults friluftsområde där Stora mossen ingår. Här finns vandringsleder, 

motionsslingor och raststugor. I och med bygget av riksväg 52/55/56 skars den 

västligaste delen av friluftsområdet av från övriga delar.  

Sörmlandsleden går under riksväg 52/55/56 en bit söder om planområdet och 

följer sedan Österleden utmed områdets västra kant. 

Baserat på ett besök i området, och den naturvärdesinventering som gjorts, är 

en försiktig bedömning att området nyttjas väldigt lite för rekreation och 

friluftsliv. Vid besöket sågs inga tydliga välanvända stigar och bullernivån är 

relativt hög i hela området som en följd av närheten till väg och järnväg. I söder 

störs eventuell naturupplevelse av brummandet från kraftledning och ställverk. 
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Merparten av den skog som finns i området är yngre barrskogar vars ris och 

snår inte inbjuder till promenader.  

8.7 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

8.7.1 Ytvatten 

Dagvatten från Lövåsen och Finntorp avvattnas till receptionerna Näsnaren 

och Lerboån-Värnaån, se Figur 5. Cirka 50 % av planområdet avvattnas mot 

Näsnaren. Avvattningen sker genom dike norr om planområdet mot Lilla-

Näsnaren. Lilla-Näsnaren avvattnas sedan vidare mot Näsnaren som i 

dagsläget har otillfredsställande ekologisk status, samt är ett riksintresse och 

ett Natura 2000 område. Även Lilla-Näsnaren ingår i Natura 2000 området. 

Flödeskapaciteten i diket från planområdet är låg, bland annat på grund av 

relativt liten höjdskillnad mellan dikets början och recipienten.  

 

Figur 5. Delavrinningsområden (mörkblå) i anslutning till planområdet (svart), samt 
huvudsaklig avvattningsväg till primär recipient (grön). Bakgrundskarta och 
delavrinningsområden från VISS.  

De sydöstra delarna avgränsas av bergen i sydväst av planområdet och 

avvattnas till myrmarken i sydöst och vidare genom trummor genom Riksväg 

52/55/56 och ut mot resterande delar av Stora Mossen. Stora Mossen har 

dikats mot sjön Stor-Jälken. Stor-Jälken är inte klassad en primär recipient 

varvid ån som avrinner från Stor-Jälken är primär recipient, Verboån-Värnaån. 

Avrinningen uppskattades från ett regn med 10-års återkomsttid till 700 l/s  i 

dagvattenutredning (2017-06-12).  

Vad gäller föroreningebelastning från dagvattnet är troligen hyggen i både 

Lövåsen och Finntorp den störta befintliga källan, men sammantaget har 

Stor-Jälken 

Verboån-Värnaån 

Lilla Näsnaren Näsnaren 

Gräns delavrinningsområden 
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troligen planområdet i nuläget en obetydlig föroreningsbelastning mot 

recipienterna.   

8.7.2 Grundvatten 

Grundvatten är sådant underjordiskt vatten vilket helt fyller hålrummen, även 

de största, såväl i berggrunden som mellan de lösa jordlagrens 

bergartsfragment och vars hydrostatiska tryck är större än atmosfärtrycket.  

I myrmarker är stark beroende av grundvattenbildning och i myrmarker 

(mossar och kärr) ligger markytan i nivå med grundvattnet. Myrmarken inom 

planområdet är redan i dagsläget betydligt påverkad av en förändrad 

hydrologi, potentiellt som en följd av vägbygget eller det större hygget väster 

om myrmarken. Inom planområdet är det känt att bergen i sydvästra 

planområdet utgör en (yt-och) grundvattendelare mot myrmarken, se Figur 6. 

 

Figur 6. Schematisk bild av höjdnivåer och grundvattendelaren i Finntorp. 
(Dagvattenutredning, 2017-06-12).  

8.7.3 Vattentäkter 

Ingen vattentäkt berörs av detaljplanen. 

8.7.4 Hantering av massor 

Hela områdets berggrund utgörs av granit. Merparten av denna täcks av 

morän, med avbrott för torv på Stora mossen och mindre partier med 

postglacial sand på den svagt markerade höjdrygg som går i nord-sydlig 

riktning genom de centrala delarna av området. De gamla åkermarkerna i 

områdets norra del ligger på postglacial lera.  

Topografin illustreras i Figur 7 utifrån höjdmodell från Katrineholms kommun. 

Lägst belägen är marken i nordöstra delen av planområdet med höjder kring 

+44 m. Högst beläget är bergsryggen i västra Finntorp på ca +63 m. Näsnaren 

ligger på en nivå på ca +40,2 m och Stor-Jälken på en nivå på ca +51,2 m. 
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Figur 7. Karta med terrängskuggning där områdets topografi och höjdskillnader 
framgår. Karta från dagvattenutredningen (WSP, 2017). 

8.7.5 Areella näringar 

Merparten av planområdets cirka 72 hektar är produktiv skogsmark där det 

idag bedrivs ett modernt och rationellt skogsbruk. Den areal åkermark som 

finns vid Heden och Uppsalastugan längst i norr brukas inte idag och håller 

successivt på att växa igen till skog. 

8.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 

8.8.1 Förorenad mark 

Enligt uppgifter från Länsstyrelsens mifo-databas finns ingen känd förekomst 

av potentiellt förorenad mark inom planområdet. 

Tidigare snöavfallsanläggning i Finntorp kan potentiellt innebära lokal 

förorening i marken inom området. I förorenad snö, kan halterna av följande 

ämnen vara förhöjda; suspenderade ämnen, PAH och metaller som t.ex. 
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kobolt, krom, koppar, mangan, nickel, bly och zink samt alifatiska kolväten 

(C16-35). 

8.8.2 Transport och omlastning av farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med egenskaper 

sådana att de kan skada människor, miljö eller annan egendom om de inte 

hanteras på rätt sätt. Olyckor med farligt gods vid transport är i grunden 

”vanliga” trafikolyckor som även förorsakar eller riskerar att förorsaka ett 

utsläpp, en brand eller en explosion. Enligt Trafikverket har ytterst få olyckor 

med farligt gods inträffat i Sverige. Siffror från MSB visar at mellan 2006-2012 

skedde 296 olyckor och tillbud där farligt gods var inblandat (Trafikverket – 

Säkra transporter av farligt gods). 87 procent av dessa olyckor skedde på väg 

och 13 på järnväg. Hälften av det totala antalet olyckor skedde i samband med 

lastning eller lossning av gods. 

Järnvägen genom den centrala delen av planområdet samt riksvägarna 52, 

55, 56 och 57 som ligger i anslutning planområdet är rekommenderade leder 

för transport av farligt gods.  

En riskanalys av järnvägen genom Katrineholm genomfördes år 2013 

(Persson & Andersson 2013). I denna bedöms risken för en urspårningsolycka 

med farligt gods som osannolik. Sannolikheten för en urspårningsolycka med 

övriga tåg eller andra spårfordon bedöms vara liten. 

Planområdet gränsar till KLC/Katrineholms kombiterminal. I dagsläget är 

hanteringen av kemikalier på KLC förhållandevis begränsad. Enligt Persson 

och Andersson (2013) är emellertid risken för att en olycka inträffar på KLC 

större vid omlastning eller annan hantering av farligt gods jämfört med vid 

själva järnvägstransporten. 

8.8.3 Vibrationer 

Vad gäller vibrationer finns det ingen ämnesspecifik data för området att tillgå.  

Istället har en uppskattning om vibrationsstörningar i området gjorts utifrån 

Trafikverkets data om tågtrafik som Persson & Andersson (2016) använder i 

sin riskanalys av järnvägstrafiken i staden. Enligt denna statistik passerade 

det under 2011 någonstans mellan 11 707 - 18 400 tåg genom centrala 

Katrineholm varje dag, beroende på om tågen vände i eller passerade genom 

staden. Det är i huvudsak godstrafik som orsakar vibrationer och av det totala 

antalet tåg var cirka 16 % godståg (motsvarar 5-8 godståg per dag). Utifrån 

dessa siffror antas det att vibrationer utgör ett påtagligt inslag i planområdets 

miljö.  
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8.8.4 Trafikbuller 

I kommunens översiktsplan anges att buller ställvis är ett problem i 

kommunen. En övergripande bullerkartläggning av Katrineholms tätort från 

2013 (Sjölinder 2013) visar att områden utmed järnvägen och de större 

vägarna är utsatta för bullernivåer över gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå vid 

bostäder. I översiktsplanen anges därför att i arbetet med nya detaljplaner i 

dessa områden ska mer detaljerade bullerutredningar tas fram. Det har inte 

gjorts.  

Området vid Finntorp-Lövåsen är ett bullerutsatt område. Stora delar av 

planområdet har en ekvivalent ljudnivå för dygn på 55-60 dB(A). De delar som 

ligger utmed järnvägen och riksvägarna 52 och 55/56 tillhör de mest 

bullerutsatta delarna av Katrineholms tätort med en ekvivalent ljudnivå för 

dygn på 65-70 dB(A). (Sjölinder 2013) 

Den norra delen av bostadsområdet Laggarhult har enligt beräkningarna en 

ekvivalent ljudnivå för dygn från vägtrafik på 45-50 dB(A). Bullernivån ligger 

därmed under riktvärdet för trafikbuller vid befintliga bostäder som är 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad från vägtrafik. Bullernivån från spårtrafik beräknas 

till under 45 dBA, vilket också är under riktvärdet vid fasad på 60 dBA.  Det är 

alltså vägtrafiken som bidrar till den ekvivalenta ljudnivån i området. Ljudnivån 

ökar såklart ju närmare vägen man kommer och är intill vägen mellan 50-60 

dB(A) (Sjölinder 2013). I bilden nedan redovisas en ekvivalent ljudnivå från 

både väg- och spårtrafik inom området.  
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Figur 8. Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik (2 m över mark) inom planområdet 
(se röd markering) och inom bostadsområdet Laggarhult.   

8.8.5 Verksamhetsbuller 

I dagsläget finns det verksamheter väster om planområdet. Hur dessa 

påverkar bullernivån i det närbelägna bostadsområdet har inte utretts 

närmare.    

8.8.6 Luftkvalitet 

Vägtrafiken är den största utsläppskällan av kväveoxider i Katrineholm och 

står för cirka 64 procent av kommunens totala utsläpp. Vägtrafiken är även 

den största utsläppskällan av partiklar och står för cirka 97 procent av 

kommunens totala utsläpp. Det största haltbidraget av partiklar kommer från 

slitaget mellan dubbdäck och vägbana. Andra större utsläpp för både 

kvävedioxid och partiklar är från energiproduktion och industri. (Brydolf och 

Lövenheim 2015) Den största punktkällan i Katrineholm är Katrineholms 

kraftvärmeverk som släppte ut knappt 50 ton kväveoxider under 2016 

(Naturvårdsverket 2017).  

Katrineholm omgärdas av flera större leder, se Figur 9 nedan. Från norr 

kommer väg 56 som går i en båge öster om staden och är den stora 
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infartsleden in till planområdet norrifrån. År 2014 var ÅDT (årsdygnstrafiken) 

på vägen 5 400 fordon varav 15 procent tunga fordon.  

Väg 52 kommer väster ifrån och går i en båge norr om staden och ansluter 

med väg 56. ÅDT på vägen väster om centrala staden var 7 940 fordon år 

2015 varav 10 procent tunga. När vägen passerar öster om planområdet 

uppmättes år 2015 en ÅDT på 4 550 fordon varav 24 procent tunga.  

Från ost kommer väg 57 och ansluter med samma väg. Mätning från 2014 

visade på en ÅDT på 7 790 fordon varav 10 procent tunga.  

Från söder nås planområdet enklast via väg 55/56 som inte passerar de 

centrala delarna utan går öster om staden. (Trafikverket 2017) 

 

Figur 9. Karta över Katrineholms infartsleder (© Lantmäteriet) 

SMHI har på uppdrag av Södermanlands läns luftvårdsförbund beräknat halter 

av inandningsbara partiklar (PM10) och kvävedioxider (NO2) på fem vägavsnitt 

i centrala Katrineholm (Kindell, et al. 2011). Resultatet sammanfattas i 

tabellerna nedan.  

Tabell 5. Medelvärdet för beräkningarna av kvävedioxid i de fem vägavsnitten i centrala 
Katrineholm jämfört med miljökvalitetsnormerna.  

 2011 MKN 

Årsmedel 15 40 

98-percentil dygn 30 60 

98-percentil timme 38 90 
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Tabell 6. Medelvärdet för beräkningarna av PM10 i de fem vägavsnitten i centrala 
Katrineholm jämfört med miljökvalitetsnormerna.  

 PM10 MKN 

Årsmedel 17 40 

90-percentil dygn 30 50 

 

Beräkningarna visar alltså att PM10- och NO2-halterna i centrala Katrineholm 

ligger långt under miljökvalitetsnormerna.  

 

Samma typ av beräkningar (gaturumsberäkning) utfördes även av SLB Analys 

år 2015, men då bara på Vingåkersvägen. Den västra delen av vägen utgör 

väg 52 som är infartsleden in i staden västerifrån och ÅMD vid beräkningen 

var 7 600 fordon. Enligt beräkningen var NO2-halten för dygn 18-24 µg/m3 och 

PM10-halten för dygn 25-30 µg/m3. (Brydolf och Lövenheim 2015) 

Luftföroreningshalten, även på en vältrafikerad väg som Vingåkersvägen, låg 

därmed också långt under miljökvalitetsnormerna.  

8.8.7 Elektromagnetiska fält och strålning 

Elektromagnetiska fält alstras kring till exempel elledningar och elektrifierade 

järnvägar. De elektromagnetiska fälten avtar med avståndet från källan. 

Vegetation och byggnadsmaterial kan skärma av elektriska fält, men 

magnetiska fält är svårare att skärma av och de går obehindrat genom väggar 

och tak (Strålsäkerhetsmyndigheten 2009).   

Mellan Stora mossen och Finntorp i södra delen av planområdet, kommer en 

130-kilovolts kraftledning in från öster och går fram till en mottagningsstation i 

det sydvästra hörnet, (Figur 10). Från mottagningsstationen går två stycken 

20-kilovolts ledningar ut, en åt öster och en åt nordost. Kring denna typ av 

anläggning finns rekommendationer för säkerhet och avstånd. 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som 

anger referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. 

Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från 

EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända 

hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel av 

de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. För långsiktiga 

effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa 

några gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa strömmar i 

kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För 

magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 μT. Under de största 

kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. Referensvärden för 

allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. Orsaken är att 
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det inom allmänheten finns grupper som kan vara extra känsliga, som barn, 

äldre och sjuka. Dessutom ska de som exponeras i yrket känna till 

exponeringen och kunna vidta åtgärder för att minska den om det behövs. 

 

Figur 10. Kraftledning och mottagningsstation i sydvästra delen av området. 

8.8.8 Översvämning och skred 

Klimatet håller på att förändras och Katrineholms kommun har likt många 

andra kommuner en utmaning i att planera för detta. Arbetet med att begränsa 

de pågående klimatförändringars effekter bör ske både genom att minska 

utsläppen av växthusgaser och att genom god fysisk planering anpassa 

samhället till ett förändrat klimat. En del i anpassningen är beredskap på stora 

skyfall. 

När det gäller översvämningar markerades i Länsstyrelsens rapport ”Riskbild 

2 Södermanland – skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema 

havsvattenstånd” att det särskilt i södra delen av det föreslagna planområdet 

finns flera ytor som löper risk att översvämmas vid skyfall (Figur 11). Dessa 

ytor är lågpunkter, men analysen är inte kopplat till ett specifikt regnfall och 

storleken på tillrinningsområdena. Myrmarken avvattnas genom trummorna 

under riksvägen. Avrinnings och lågpunkt kartering utan hänsyn trummorna 

visar att om myrmarken fylls upp avvattnas det till sist ytligt över riksvägen. 

Det finns dock relativt stor volym i mossen innan detta sker och 

avrinningsområdet är begränsat. 
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Figur 11. Karta över skyfallsanalys där lila ytor är låga områden som löper risk för 
översvämning vid t ex skyfall. Blått område markerar ungefärlig gräns för planområde.  

Ett skred eller ras är i många fall en följd av en naturlig erosionsprocess 

och kan utlösas av riklig nederbörd eller av mänskliga ingrepp i naturen. Störst 

risk för skred och ras är det i jordslänter som innehåller jordlager med låg 

hållfasthet och i bergslänter med svagheter i berggrunden. 

8.9 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster är ett begrepp som handlar om människan och naturen i 

samspel. När vi pratar om ekosystemtjänster betraktar vi människan som en 

del av naturen som både skapar och nyttjar ekosystemtjänster. Vissa 

ekosystemtjänster såsom pollinering, vattenrening och rekreationsmiljöer är 

tydliga och konkreta. Jordmånsbildning, syreproduktion och livsmiljöer för 

olika arter är andra viktiga ekosystemtjänster som vi kanske inte tänker på till 

vardags. 

Till de mer tydliga ekosystemtjänster som i nuläget produceras i området vid 

Finntorp-Lövåsen räknas: 

 Skogsråvara i barrskogen 

 Bullerdämpning genom mjuk skogsmark och trädstammar 

 Magasinering och reglering av dagvatten i myr och sumpskog 

 Luftrening av vegetation  

 Grönområde med rekreationsmiljö 

 Biologisk mångfald 
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Av ekosystemtjänsterna bedöms i första hand de fyra första, d v s produktion 

av skogsråvara, bullerdämpning, magasinering av dagvatten samt luftrening, 

ha en produktion av nämnvärd omfattning i nuläget. 

9 KONSEKVENSBEDÖMNING AV 
NOLLALTERNATIVET 

Utifrån nuvarande kunskap kommer inga större förändringar ske inom det 

aktuella planområdet om inte detaljplanen beslutas. Skogsbruk kommer 

fortsatt att bedrivas och de små öppna ytorna med obrukad skogsmark 

respektive åkermark kommer succesivt att växa igen till skog. De delar som 

pekats ut som mer värdefulla för natur- och kulturmiljö kommer inte att 

påverkas negativt.  

Söder om järnvägen finns planer på nytt spår parallellt med befintlig järnväg, 

vilket kommer att innebära att en del av det södra området kommer förändras 

från naturmark till järnvägsmark.  

I övrigt kommer trafiken på järnvägen att öka något, vilket leder till en viss 

försämring av luftkvalitet nära spårområdet samt ökade störningar från buller 

och vibrationer. Eftersom det inte finns några bostäder i området blir dock de 

negativa konsekvenserna troligen begränsade.  

Även en framtida utveckling och eventuell utbyggnad av KLC/kombiterminalen 

kan medföra en ökning av både tåg- och lastbilstransporter med farligt gods 

och därmed också en ökad olycksrisk.  

Befintlig mark för snödeponi i Lövåsen innebär idag och kommer även 

fortsättningsvis innebära lokal föroreningsbelastning.  

Klimatförändringar väntas öka riskerna för både våtare och torrare perioder, 

vilket kan komma påverka hydrologin och därmed ekologin i området. Vad 

gäller dagvattenflöden kommer nollalternativet inte innebär ökade flöden eller 

föroreningsbelastning såvida inte större förändringar skapas i hur skogsbruket 

verkar. En ökad avverkning påverkar Näsnaren negativt, genom ökad 

avrinning och ökad risk för erosion och läckage av bland annat humusämnen 

och partiklar.  

Översvämningsrisken inom området är låg och påverkan liten vid eventuellt 

höga nivåer eftersom inga specifikt känsliga områden finns inom planområdet. 

Elcentralen är belägen på en höjd och riskerar inte att påverkas. 
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Nollalternativet påverkan inte chansen att uppfylla MKN för varken Näsnaren 

eller Verboån-Värnaån negativt utan har mycket begränsad påverkan vid 

nollalternativet.  

De lite mer värdefulla naturområden som pekats ut i naturinventeringen bör 

åtminstone i ett kortare perspektiv inte påverkas negativt eftersom mosse och 

sumpskog normalt inte är föremål för skogsbruk. De rödlistade fjärilar som 

tidigare hittats på mer öppna gamla kulturmarker i områdets norra del kommer 

sannolikt att försvinna till följd av igenväxningen, oavsett om planen genomförs 

eller inte. Myrmarken inom planområdet är dock i dagsläget potentiellt 

påverkad av avvattning från riksväg 52/55/56 och kommer att fortsätta 

påverkas. 

Nollalternativets negativa konsekvenser för riksintressen, 

miljökvalitetsnormer, naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild, rekreation och 

friluftsliv samt hushållning med naturresurser bedöms vara inga eller 

försumbara.  

Nollalternativets negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet bedöms som 

små eller obetydliga med avseende på transport med farligt gods och buller, 

samt som inga eller försumbara med avseende på vibrationer, luftkvalitet, 

elektromagnetiska fält och strålning samt översvämning och skred.  

10 KONSEKVENSBEDÖMNING AV 
PLANFÖRSLAGET 

10.1 NATURMILJÖ 

Planområdet utgörs till större del av rationellt brukad skogsmark utan höga 

naturvärden. De områden som i samband med naturvärdesinventeringen 

bedömdes ha ett högre naturvärde var Stora mossen samt en sumpskog 

nordväst om denna. I det förslag till detaljplan som nu presenteras är Stora 

mossen och sumpskogen undantagna från exploatering.  

Planförslaget bedöms därför ge små eller obetydliga negativa konsekvenser 

på naturmiljön. 

10.2 KULTURMILJÖ 

Exploatering av planområdet medför att de flesta av de objekt som identifierats 

och sedan undersöks i den arkeologiska utredningen kommer tas bort. En av 

de identifierade kolbottnarna och kolarkojorna (RAÄ 265) samt resterna efter 

torpet Finntorp ligger i delar av planområdet som avses bevaras i befintligt 

skick som naturområde.  



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

36 | 10241468  • Dp Finntorp/Lövåsen 

Enligt Skogsstyrelsen bok Kulturmiljövård i skogen (1992) bör kolbottnar helst 

undantas från markberedning. I trakter med riklig förekomst av kolbottnar bör 

ett urval lämnas intakta. Lämningar av kolarkojor bör också bevaras.  

Planförslaget bedöms medföra små eller obetydliga negativa konsekvenser 

för kulturmiljön.  

Detta baseras på den kunskap om lämningarna som finns i dagsläget och det 

faktum att ett urval av dem kommer bevaras. Innan det slutliga resultatet av 

den arkeologiska utredningen erhållits är det dock svårt att göra en säker 

bedömning av konsekvensernas omfattning. Om det i ett senare skede 

framkommer att det finns hög fornlämningsstatus i planområdet kan 

konsekvenserna för kulturmiljön bli mer omfattande, vilket då måste tas 

hänsyn till.  

10.3 LANDSKAPSBILD 

Omvandlingen av planområdet från barrskog till bebyggelse i form av industri 

kommer att förändra landskapsbilden. Förändringen kontrast mot omgivande 

landskap anses emellertid enbart bli måttlig, baserat på att området i huvudsak 

angränsar till andra handels- och industriområden. Söder om Industrigatan 

och Österleden finns ett villaområde, men detta separeras från planområdet 

av en skogsridå. Således bedöms det främst vara bilister på väg 55/56 öster 

om planområdet som kommer att påverkas av en förändrad landskapsbild.    

Planförslaget medför en fysisk förändring av området som bedöms innebära 

märkbara eller måttliga negativa konsekvenser för landskapsbilden. 

10.4 REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

Projektet medför inte några förändringar i barriärverkan mellan 

bostadsområden och friluftsområden. Vidare verkar planområdet i sig inte ha 

något större värde för rekreation eller friluftsliv och är heller inte klassat som 

ett tyst område. Ett område med vissa naturvärden omvandlas dock till 

fastighetsmark. 

Planförslaget bedöms således ha små eller obetydliga negativa 

konsekvenser för rekreation och friluftsliv.  

10.5 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

10.5.1 Ytvatten 

Planförslaget medför en ökning i andelen hårdgjorda ytor som avvattnas både 

åt Näsnaren (Natura-2000 område) och åt Lerboån-Värnaån. Ökningen i andel 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan för Finntorp - Lövåsen, Katrineholms kommun | 37 

hårdgjorda ytor kan komma att öka dagvattenflödet, genom minskad infiltration 

och avdunstning samt snabbare avledning om inte genomgripande åtgärder 

för fördröjningen och trög avledning skapas. 

Enligt dagvattenutredningen (2017-06-12) uppskattas flödet från befintligt 

planområde är från ett 10-årsregn cirka 400 l/s för området som avvattnas mot 

Näsnaren, samt cirka 700 l/s för planområdet som avvattnas mot Verboån-

Värnaån. Efter förändring av markförhållanden uppskattades flödet från ett 10-

årsregn till cirka 3800 l/s för området mot Näsnaren och 2500 l/s för området 

mot Verboån-Värnaås, om inte fördröjningsåtgärder skapas.  

Exploatering av området Lövåsen och Finntorp kommer även att bidra till ökad 

föroreningsbelastning jämfört med befintliga förhållanden om inte omfattande 

åtgärder planeras, skapas och upprätthålls. Reningsåtgärder i planförslaget 

skapar inte själva tillräcklig reningskapacitet för att inte 

föroreningsbelastningen från området ökas efter exploatering. Däremot 

kommer även rening att skapas på vägen mot recipienten varvid påverkan 

minskas, det är däremot svårt att uppskatta den reningen och svårt att veta 

om den kan tillgodoräknas när bedömning av påverkan görs. 

I recipienten Näsnaren är övergödning ett problem på grund av stor 

näringsämnesbelastning. För att uppfylla MKN krävs en minskning med 700 

kg näringsämnen per år. Planområdet kommer utan reningsåtgärder öka 

belastningen med fosfor med cirka 30 kg/år och kväve med cirka 220 kg/år 

(Dagvattenutredningen, 2017-06-12). Totalt belastas Näsnaren med cirka 

25 000 kg kväve per och cirka 1 000 kg fosfor per år. Ökningen från 

planområdet skulle då medföra en ökning av näringsämnesbelastning per år 

på +1 % för kväve och +3% för fosfor, utan reningsåtgärder. 

Även recipienten Lerboån-Värnaån har problem med övergödning och för att 

klara MKN krävs en minskning av belastning av näringsämnen på 80 kg/år. 

Nuvarande planförslag kommer att bidra till en ökad mängd näringsämnen från 

planområdet. Kväve ökar uppskattningsvis med cirka 90 kg/år och fosfor med 

cirka 20 kg/år, utan hänsyn till reningsåtgärder (Dagvattenutredningen, 2017-

06-12). Enligt SMHIs uppskattning får delavrinningsområden en total 

belastning på cirka 3100 kg/år kväve och 100 kg/år fosfor. Uppskattningsvis 

skulle ökningen från planområdet motsvara en ökning i årsbelastningen till 

recipienten med +3% kväve och +17% fosfor, om inte reningsåtgärder skapas. 

Rening av dagvattnet kommer att renas genom diket, i myrmarken och vidare 

innan utloppet till recipienten.  

Lerboåan-Värnaån är ej statusklassad vad gäller kemisk ytvattenstatus, varvid 

det är svårt att bedöma påverkan vad gäller kemsisk status. En åtgärd är att 

recipienten statusklassas för att bättre bedöma påverkan. 

Dagvattenutredningen (2017-06-12) bedömer att inte tillräckligt med ytor är 

avsedda i planförslaget idag för att inte förorenings- eller flödesbelastningen 
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till Näsnaren ska öka. Eftersom delavrinningsområdet till Näsnaren är stort är 

det svårt att bedöma den verkliga effekten, och ökningen i föroreningsmängd 

kan i slutändan visas försumbar. Men eftersom Näsnaren också är ett Natura-

2000 området bör större försiktighetsåtgärder tas och allt dagvatten bör renas 

till viss grad innan utloppet från planområdet.  

Största påverkan på Näsnaren skulle förmodligen vara om man sprängde bort 

yt- och grundvattendelaren inom JU-området och ökade delavrinningsområdet 

till Näsnaren. Detta skulle medföra större flödes- och föreoreningsbelastning 

mot Näsnaren. Vidare kan Katrineholms stad påverkas med ökad avvattning 

mot Katrineholm tätort, men i första hand med ökad avvattning mot KLC. 

Enligt kommunens översiktsplan från 2014 ska lokalt omhändertagande av 

dagvatten prioriteras. I de fall detta är svårt att åstadkomma ska åtgärder 

genomföras i syfte att fördröja och minska flödet till det kommunala nätet. 

Detta kan åstadkommas bland annat genom att bevara en naturlig 

vattenbalans, kartlägga avrinningsvägar, avleda vatten för infiltration genom 

grus- och gräsytor.  

För att minska belastningen på kommunens dagvattensystem ska hårdgjorda 

ytor undvikas till förmån för grus och växtklädda ytor. Infiltration på plats är 

även gynnsam för områdets växtlighet och grundvattenbildning. 

Omhändertagande av dagvatten ska ses som en resurs genom att till exempel 

anlägga dagvattendammar som kan utgöra positiva inslag i miljön samtidigt 

som de är värdefulla för både biologisk mångfald och hantering av dagvatten.   

I och med att så pass stor andel hårdgjorda ytor skapas i planförslaget är det 

svårt att följa översiktsplanens direktiv om att bevara vattenbalansen. För att 

bättre bevara vattenbalansen och skapa erforderlig rening kan krav på 

fördröjning av dagvatten inom kvartersmark vara ett nödvändigt alternativ eller 

om andelen hårdgjorda ytor i planförslaget kan minskas.  

Eftersom planförslaget potentiellt ökar näringsämnesbelastningen och 

miljögiftsbelastningen istället för att minska belastningen så påverkar detta 

chansen att uppnår MKN. Det är däremot svårt att bedöma den sammantagna 

effekten på recipienterna eftersom MKN påverkas av den totala belastningen 

mot recipienterna.  

Resultat av MKB-processen 

Genom MKB-processen har bland annat handelsområdet i norra planområdet 

lyfts ut planen sedan upprättande av dagvattenutredningen, detta minskar 

planområdet areala omfattning vilket minskar både uppskattningen av 

befintliga och framtida flöden och föroreningsbelastning. Vidare har högre krav 

ställts på kvartersmarken vad gäller fördröjning och lokalt omhändertagande 

av dagvatten. Därutöver sätts krav i plan att den grundvattendelande 
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funktionen inom planområdet inte påverkas, samt för området öster om 

myrmarken att ytor för infiltration skapas. 

I norra delen av området kommer dagvatten omhändertas i en park med 

fördröjning och rening av dagvattnet. I myrmarken kommer också fördröjning 

och rening av dagvatten ske. För kvartersmarksområden som inte avvattnas 

mot dessa områden kommer fördröjning ske på kvartersmark motsvarande 

befintligt flöde. Rening kommer ske i diken i anslutning till 

kvartersmarksområdet. Inom kvartersmarken söder om järnvägen ska minst 

20 % av ytan vara tillgänglig för infiltration, vilket kommer bidra till bevarande 

av myrmarken och kan minska föroreningsbelastningen.  

Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor 

som är exponerade för regnvatten (tak, fasader etc.). Material som förorenar 

dagvatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zinkytor (galvat material).   

Det finns en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som 

möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med 

byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och eventuella 

sprängningar och fyllnadsmaterial (berg) kommer att tillföra 

sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från berget. Vidare finns risk för 

oljeläckage från de arbetsmaskiner, fordon och bränsletankar som används i 

byggskedet. 

Planförslaget bedöms sammantaget innebära små eller obetydliga negativa 

konsekvenser med anseende på MKN för ytvattenförekomsterna Näsnaren 

och Lerboån-Värnaån.  

Planförslaget bedöms sammantaget innebära små eller obetydliga negativa 

konsekvenser med avseende på riksintressen enligt 4 kap. Miljöbalken 

(Näsnaren).  

Planförslaget bedöms innebära små eller obetydliga negativa konsekvenser 

med avseende på hushållning med naturresurser vad gäller ytvatten.  

En uppdaterad analys av föroreningebelastningen har inte skapats med 

avseende på de åtgärder som föreslås sedan upprättande av 

dagvattenutredningen (2017-06-12). Det är därför osäkert att bedöma 

föroreningsbelastningen och det är troligt att området kommer att öka 

föreoreningsbelastningen jämfört med befintligt. Däremot är troligen ökning i 

föroreningsbelastning försumbar med avseende på den totala belastningen på 

recipienter. Belastningen kommer bero på utformningen av området och 

förutsättningar bör skapas för att minska uppkomsten och öka reningseffekten 

av föroreningar i möjligaste mån.  
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10.5.2 Grundvatten 

Total exploatering skulle kunna innebära att känd grundvattendelare i Finntorp 

sprängs bort eller eventuella grundvattendelare i Lövåsen sprängs bort. 

Grundvattentransporten förändras från öst till väst. En grundvattensänkning 

öster om området skulle påverka natur med högt naturvärde (Stora Mossen) 

också utanför planområdet. Vidare skulle grundvattenhöjning eventuellt kunna 

ske väster om planområdet, mot Katrineholm tätort. Höjda grundvattennivåer 

kan påverka grundvattenkvalitet, markstabilitet och anslutna ekosystem.  

 

Figur 12. Schematisk skiss av påverkan på yt- och grundavvattning om JU området 
inte höjdsätts så att befintlig avvattning bevaras. 

Det är därav viktigt att grundvattendelande berg bevaras, genom att befintlig 

höjdsättning bevaras och låta det planerade JU-området i Finntorp avvattnas 

i riktning mot myrmarken. Troligtvis kan de högsta topparna på höjdryggen 

kapas, så länge den höjd som krävs för att grundvattendelaren bevaras 

lämnas. Sprängning får inte skadar grundvattendelaren. 

Grundvattenförekomster ska avgränsas där det finns risk att grundvattnet har 

en betydande påverkan på ett akvatiskt ekosystem eller ett terrestert 

ekosystem. Grundvattenförekomsten är i dagsläget inte klassad och behöver 

utredas vidare för att bättre fastställa vilket tillrinningsområde och vilket 

influensområde som ingår i grundvattenförekomsten. Vidare behövs 

kvantitativ och kemisk statusklassning göras för att bedöma konsekvenser och 

jämföra riktvärden. 

Vidare innebär planförslaget att markanvändningen ändras i 

tillrinningsområdet grundvatten i och med att marken förändas från skog till en 

mycket hög andel hårdgjorda ytor. Kemisk status kan också påverkas av 

framtida markanvändning.  

Generellt sett är bortledande av grundvatten en verksamhet som indirekt kan 

påverka grundvattenförekomster (typ flödesriktning, grundvattennivå etc) och 

kräver således tillstånd enligt miljöbalken. Det finns dock en undantagsregel 

som säger att om varken enskilda och/eller allmänna intressen inte påverkas, 

krävs inget tillstånd. I nuläget råder oklarheter om det föreligger någon risk för 

skada på enskilda och/eller allmänna intressen som följd av 

grundvattensänkningen/verksamheten, och hur stor skadan i sådana fall kan 

bli. Bevisbördan för att inga intressen skadas ligger på den som bedriver 
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vattenverksamheten. Om man inte utreder om det föreligger några risker med 

grundvattensänkningen/förändringen, kan man alltså fällas för miljöbrott. 

Detsamma gäller även om man omedelbart åtgärdar den inträffade skadan. 

Resultat av MKB-processen 

Krav ställs i plan att den grundvattendelande funktionen inom planområdet inte 

får påverkas negativt. Vidare inkluderar en bestämmelse för fastigheten öster 

om myrmarken att minst 20% av yta ska vara tillgänglig för infiltration.  

Planförslaget bedöms sammantaget innebära små eller obetydliga negativa 

konsekvenser med avseende på grundvatten. 

10.5.3 Hantering av massor 

Ett iordningställande av planområdet för planerade verksamheter kan kräva 

att stora områden måste planas ut genom att schakta av eller fylla igen. Det 

arbetet kommer generera en stor hantering av massor. 

För att plana ut Finntorp-området (utan att påverka grundvattendelaren i 

sydvästra Finntorp) kan sprängning av de högsta topparna samt större 

utfyllnad av torvområdet krävas. Eftersom inte framtida höjdpunkter eller 

lutningar planeras i plan är det svårt att i nuläget bedöma huruvida planen 

kommer innebära ett överskott eller underskott av massor beror på vilka nivåer 

som sätts för planområdet och är i nuläget svårt att bedöma. 

Gällande förorenad mark bedöms planförslaget medföra inga eller försumbara 

negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö eftersom inga kända 

föroreningar finns. Byggskedet väntar ha störts inverkan, se mer under 

skyddsåtgärder.  

Planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser i och med att stor 

hantering av massor erfordras, men frågan behöver behandlas vidare när en 

närmare massbalans kan göras.  

10.5.4 Areella näringar 

I och med att området planläggs kommer skogen att avverkas och möjligheten 

till framtida skogsbruk försvinner helt.  

Planförslaget bedöms i och med det medföra stora negativa konsekvenser 

för de areella näringar som idag bedrivs i området.  
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10.6 HÄLSA OCH SÄKERHET 

10.6.1 Transport och omlastning av farligt gods 

Etablering av industri-, lager- och logistikverksamheter i planområdet kan 

medföra ett ökat antal transporter med farligt gods, varvid olycksrisken anses 

öka något.  Generellt sett är risken för olyckor inte störst vid själva transporten 

utan snarare vid omlastning eller hantering av farligt gods. Även denna risk 

kan öka inom planområdet beroende på vilka typer av verksamheter som 

etableras inom området och om de hanterar farligt gods.  

Enligt de rekommenderade skyddsavstånd* som tagits fram av Länsstyrelsen 

bör avståndet från väg/järnväg till byggnad i områden för mindre industrier 

vara 30-70 meter. En öppen parkeringsplats kan ligga närmare än så, men bör 

ha ett skyddsavstånd på minst 30 meter.  

Planförslaget följer de riktlinjer för säkerhetsavstånd till transporter av farligt 

gods som rekommenderas av Länsstyrelsen. De negativa konsekvenserna 

bedöms därför bli små eller obetydliga. 

Eftersom skyddsavstånd beaktas vid etableringen bedöms järnvägen och 

riksvägarna 52, 55 respektive 56, som samtliga är riksintressen för 

kommunikation inte påverkas negativt. Kombiterminalens funktion kommer 

med största sannolikhet inte heller påverkas i någon betydande utsträckning 

av de verksamheter som planeras i området.  

Planförslaget bedöms således ha inga eller försumbara konsekvenser på de 

riksintressen som identifierats enligt 3 kap. Miljöbalken.  

10.6.2 Vibrationer 

På grund av tågtrafiken genom planområdet utgör vibrationer i dagsläget ett 

påtagligt inslag i områdets miljö. Planförslaget förväntas resultera i en viss 

trafikökning inom området, men främst i form av fler lastbilar/personbilar, vilket 

inte ger upphov till lika omfattande vibrationsstörningar som tågtrafik. Vidare 

planeras inga bostäder inom området, vilket också påverkar 

konsekvensbedömningen.  

De verksamheter som i dagsläget är planerade i området kommer inte ge 

upphov till vibrationer.  

                                                      

 

 

 

* Avstånden gäller områden där det inte finns riskreducerande faktorer 
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Planförslaget bedöms således ha inga eller försumbara konsekvenser vad 

gäller störningar i form av vibrationer.  

10.6.3 Trafikbuller 

En utveckling av det föreslagna planområdet med mindre industrier samt 

lager- och logistikverksamheter kan medföra en ökad trafik av tunga fordon i 

området och längs infartslederna i Katrineholm. Således kommer sannolikt 

även ljudnivån i området och längs infartslederna i staden att öka. Hur stor 

ökningen blir är dock i dagsläget svårt att uppskatta eftersom det beror på hur 

mycket trafik de kommande verksamheterna kommer att generera.  

Riktvärdena för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder klaras 

dock vid fasad i bostadsområdet Laggarhult som ligger cirka 100 meter söder 

om planområdet (se kap. 8.8.4).  

Det är positivt att infartslederna till Katrineholm generellt går utanför de 

centrala delarna av staden samt att de inte passerar så många 

bostadsområden. Det finns därför goda förutsättningar för att den tunga 

trafiken kan öka utan att bullerexponeringen ökar.  

Planförslaget bedöms således ge små till obefintliga negativa konsekvenser 

med avseende på bullerstörningar från trafik beroende på hur trafikintensiv 

verksamheterna kommer att bli.  

10.6.4 Verksamhetsbuller 

Den planerade verksamheten kommer att ge upphov till buller genom 

ventilation. Om lager eller annan logistikverksamhet kommer att etableras i 

planområdet kan detta ge upphov till verksamhetsbuller genom transporter 

inom området och genom lastning och lossning.  

Bullerexponeringen för bostadsområdet söder om planområdet ska 

minimeras. Detta kan beaktas vid utformningen av verksamheten genom att 

eventuell bullrande verksamhet ska beläggas längre norrut inom planområdet. 

Planförslaget bedöms innebära små till obefintliga negativa effekter med 

avseende på verksamhetsbuller.  

10.6.5 Luftkvalitet  

Utbyggnaden av logistikverksamhet och transportinriktad industriverksamhet i 

planområdet kommer att medföra en ökning av olika typer av transporter - 

både persontransporter och godstransporter. Ökade transporter leder till att 

utsläppen av bland annat partiklar och kväveoxid ökar i området samt längs 

in- och utfartsleder. Hur stor ökningen blir är i dagsläget oklart eftersom det 

beror på hur transporttunga de verksamheter som väljer att etablera sig i 

området blir.  
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I planområdet ska det även finnas möjlighet till etablering av lättare industri, 

vilket kan innebära någon typ av produktion med tillhörande utsläpp till luft. 

Det får då bara röra sig om verksamheter som enligt Boverket faller under 

beteckningen JZ. Exempel på den typ av verksamhet är service, lager, 

tillverkning med tillhörande försäljning och handel med skrymmande varor 

samt industri med all slags produktion, lagring och annan hantering av varor. 

Om det kommande verksamheten faller under miljöfarlig verksamhet enligt 9 

kap. 6 § miljöbalken krävs ett tillstånd med tillhörande MKB. Den verksamhet 

som i dagsläget är planerad i området kommer inte att innebära några utsläpp 

till luft från produktion. Verksamheten kommer inte heller orsaka damning.  

Enligt tidigare luftkvalitetsberäkningar ligger PM10- och NO2-halten långt under 

miljökvalitetsnormerna i centrala Katrineholm och längs de västra delarna av 

väg 52. Risken för att miljökvalitetsnormer överskrids till följd av planförslaget 

bedöms därför som liten. Däremot kommer bakgrundshalten i staden att öka 

om antal fordon, speciellt tunga fordon, ökar.  

De större infartslederna i Katrineholm har i dagsläget relativt låga trafikflöden. 

Det är även positivt att infartslederna inte passerar de centrala delarna av 

staden eller områden med mycket bostäder. Det innebär att det finns goda 

förutsättningar för att halterna av luftföroreningar där människor vistas inte 

ökar i någon stor utsträckning.  

Planförslagets negativa konsekvenser med avseende på luftkvalitet bedöms 

således bli små till obetydliga beroende på hur trafikintensiva verksamheterna 

kommer att bli.  

10.6.6 Elektromagnetiska fält och strålning 

På 25 meters avstånd är magnetfälten från järnvägen normalt svagare än de 

medeltal som förekommer i svenska bostäder. Så länge det skyddsavståndet 

beaktas bedöms risken för negativ påverkan i området som inga eller 

försumbara. 

För äldre luftburna kraftledningar finns ett rekommenderat gränsvärde på 4 

mikrotesla vad avser högsta magnetiska flödestäthet där människor 

stadigvarande vistas (Elsäkerhetsverket 2010). Enligt diagram från 

Strålsäkerhetsmyndigheten (2010) motsvarar 4 mikrotesla ett avstånd på ca 

10 meter från en kraftledning 130 kV. 

Detta avstånd har planerats in mellan ledningarna och angränsande JU-

områden på plankartan. Det kan också antas att människor inte kommer att 

vistas stadigvarande i dessa områden, eftersom det främst är lager- och 

logistikverksamheter som ska etableras här.  
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Då rekommenderat säkerhetsavstånd tillämpats i plankartan bedöms 

planförslagets negativa konsekvenser med avseende på elektromagnetisk 

strålningsrisk bli inga eller försumbara.   

10.6.7 Ljus 

Den verksamhet som i dagsläget är planerad i planområdet har inga 

ljusanordningar som kommer ge upphov till störningar av ljus. 

Planförslaget bedöms därför innebära obefintliga negativa effekter med 

avseende på ljus.   

10.6.8 Översvämning och skred 

Exploatering kommer att innebära ökad andel hårdgjorda ytor, vilket medför 

märkbart ökade flöden och därmed ökad risk för översvämningar. Det är viktigt 

att fördröjningsåtgärder skapas för att kompensera för den ökade andelen 

hårdgjorda ytor. Det är viktigt att höjdsättning planeras för att minska risken 

för översvämningar av byggnader och andra mer känsliga ytor. Vidare är det 

viktigt att avvattningsvägar planeras och inte nya instänga områden skapas.  

Flödet mot Näsnaren fördröjs i våtmark och damm i nordöstra planområdet, 

samt i diken och översilningsyta. För området mot Lerboån-Värnaån fördröjs 

dagvattnet för mindre regn i diket mot myrmarken och i vid större skyfall i 

myrmarken själv. Risk för översvämning inom JZ-området kompenseras 

genom att det höjdsätts högre beläget än diket och myrmarken.  

Den ökade andelen hårdgjorda ytor mot Näsnaren gör att det är svårt att 

säkerställa att tillräcklig fördröjning kan ske utan påverkan vid större skyfall, 

som 100-årsregn. Detta också med avseende på att tidigare markanvändning 

har en så pass liten andel hårdgjorda ytor.  

Risken för att planområdet ska påverkas av skred bedöms som liten då 

området ligger på en svagt markerad höjd med flack terräng utan brantare 

partier. Skredbenägna jordarter eller nivåskillnader som kan ge upphov till 

skred saknas. 

Enligt MSB översiktliga stabilitetskarteringarna återfinns i dagsläget ingen 

markering för risk för ras eller skred inom eller i utkanten av planområdet (MSB 

2017). Vidare är det viktigt att en geoteknisk undersökning utfört i Lövåsen för 

att säkerställa att ingen risk för skred finns inom området. Branta slänter bör 

undvikas i genomförandet.  

Planförslaget bedöms således ge märkbara eller måttliga negativa 

konsekvenser med avseende på översvämning i området, såvida inte ytterliga 

åtgärder för att dels minska andelen hårdgjorda ytor och dels öka andelen 

grönytor skapas inom området varvid planförslaget bedöms ge små eller 

obetydliga negativa konsekvenser. 
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10.7 EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De ekosystemtjänster som produceras inom planområdet kommer att 

påverkas i olika omfattning om planförslaget genomförs. Eftersom en stor del 

av området är tänkt att exploateras kommer det innebära att produktionen av 

skogsråvara och områdets funktion som rekreationsmiljö upphör helt. Samma 

effekt lär det också bli på områdets luftrenande och bullerdämpande förmåga 

då merparten växtligheten försvinner när ytan öppnas upp och hårdgörs. 

Påverkan på vattenbalansen i området bedöms bli mindre påtaglig eftersom 

Stora mossen med angränsande sumpskog lämnas utan åtgärd, och flera 

mindre dammar föreslås anläggas i syfte att begränsa kraftig 

dagvattenavrinning från området. 

Enligt den genomförda naturvärdesinventeringen har merparten av områden 

ett ganska lågt naturvärde utan artrik eller välutvecklad biologisk mångfald. 

Planförslaget kommer trots det att innebära en påverkan på mångfalden men 

denna bedöms begränsas genom att de partierna med mest värdefull natur 

undantas från exploatering. 

Den sammantagna effekten av planförslaget på områdets produktion av 

ekosystemtjänster bli märkbara negativa konsekvenser. 

11 SAMLAD MILJÖBEDÖMNING 

I detta avsnitt sammanfattas miljöbedömningen planförslaget i förhållande till 

nollalternativet, se Tabell 7. 

 

Tabell 7. Samlad miljöbedömning.  

Sakområde  Nollalternativet Planförslaget 

Riksintressen:   

- Riksvägarna 52, 55, 56 
Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

- Järnvägen 
Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

- Kombiterminalen 
Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

- Näsnaren 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 
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Miljökvalitetsnormer: 
  

- Ytvatten 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

- Grundvatten 
Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

Naturmiljö 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

Kulturmiljö 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

Landskapsbild 
Inga eller 

försumbara 

Märkbara eller 

måttliga 

Rekreation och friluftsliv 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

Hushållning med naturresurser: 

- Ytvatten 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

- Grundvatten 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

- Hantering av massor 
Inga eller 

försumbara 

Märkbara eller 

måttliga 

- Areella näringar 
Inga eller 

försumbara 
Stora 

Sakområde  Nollalternativet Planförslaget 

Hälsa och säkerhet   

- Farligt gods Små eller obetydliga Små eller obetydliga 

- Vibrationer 
Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

- Buller  Små eller obetydliga Små eller obetydliga 

- Luftkvalitet 
Inga eller 

försumbara 
Små eller obetydliga 

- Elektromagnetiska fält och 

strålning 

Inga eller 

försumbara 

Inga eller 

försumbara 

- Översvämning och skred 
Inga eller 

försumbara 

Märkbara eller 

måttliga 
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Jämfört med nollalternativet medför planförslaget att omfattande ytor av 

skogsmark tas i anspråk för bebyggelse av mindre industrier samt lager- och 

logistikverksamheter. Detta kommer att medföra förluster av både naturmiljöer 

och kulturvärdesobjekt. Även landskapsbilden kommer att påverkas märkbart 

av planförslaget på grund av exploatering och hårdgöring av ytor.  

Vad gäller hushållning med naturresurser är det en betydande skillnad mellan 

nollalternativets och planförslagets konsekvenser. Nollalternativet innebär 

inga eller försumbara konsekvenser, medan planförslaget innebär negativa 

konsekvenser för både ytvatten, grundvatten, hantering av massor samt 

areella näringar. Skogsbruket i området är det som påverkas mest av 

planförslaget, eftersom förutsättningarna för fortsatt bruk omöjliggörs.   

Belastningen på recipienterna från dagvatten vad gäller både flödes- och 

föroreningsbelastning förväntas bli större från planförslaget jämfört med 

nollalternativet. Åtgärder har skapats för att minska påverkan vad gäller 

dagvattenhanteringen och dessa bör säkerställas. Det är dock inte säkerställt 

om tillräckliga reningsåtgärder finns inom området för att inte öka 

belastningen. 

Vad gäller hälsa och säkerhet kommer risken för olyckor med farligt gods öka 

både med nollalternativet och planförslaget till följd av ökad tågtrafik. 

Olycksrisken kan dock bli något högre för planförslaget om industrier som 

hanterar farligt gods etableras inom planområdet. Även luftkvaliteten och 

bullerstörningarna förväntas försämras något med planförslaget till följd av 

ökad trafik inom området och längs infartsleder. Den elektromagnetiska 

strålningsrisken bedöms inte öka med planförslaget jämfört med 

nollalternativet, då rekommenderade skyddsavstånd mellan bebyggelse och 

kraftledningar respektive räls tillämpas. Översvämningsrisker kan öka med 

planförslaget i och med att större andel hårdgjorda ytor skapas, men detta kan 

motverkas med säker höjdsättning och erforderlig fördröjning av dagvattnet. 

11.1 MILJÖKVALITETSMÅL 

Enligt 6 kap. 12 § Miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av ”hur 

relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn har beaktats i planen”. I 

Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål. För denna detaljplan bedöms 

följande mål vara relevanta och kunna påverkas av föreslagna åtgärder, se 

Tabell 8. 
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Tabell 8. De nationella miljömålen, status för Södermanlands län och text kring behov 
riktade till Södermanlands län. Översiktlig bedömning av påverkan från nollalternativet 
och planförslaget i skalan negativ (-), ingen (0) och positiv (+). 

 Miljökvalitetsmål Noll-

alternativet 

Planförslaget 

 
Begränsad 

klimatpåverkan 

De största utmaningarna 

i Södermanlands län är 

utsläppen från industri- 

och transportsektorn. För 

att nå noll nettoutsläpp 

av växthusgaser till 2050 

måste alternativ till 

fossila bränslen inom 

industrin tas fram och ett 

transportsystem 

utvecklas där mängden 

transporter har minskat, 

fler transporter sker med 

kollektiva transportmedel 

och fossila bränslen 

ersatts. 

0 - 

Planförslaget innebär 

ökad trafik och ökad 

energianvändning. 

 

 

Frisk luft 

Södermanland har 

överlag bra luftkvalitet, 

men det finns problem 

med höga halter av 

partiklar och kvävedioxid 

vid vissa gatuavsnitt. 

Problemområden är 

främst vältrafikerade 

gaturum i större tätorter 

samt vid större vägar 

med mycket trafik.  Vid 

planering av nya 

bostadsområden och 

förtätning av bebyggelse 

bör det säkerställas att 

det inte uppstår slutna 

gaturum med sämre 

0  

 

- 

Planförslaget medför 

ökad trafik, vilket 

medför ökade utsläpp 

av luftföroreningar 

lokalt.  
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luftkvalitet som 

konsekvens.  

 

Bara naturlig 

försurning 

Mark och vatten i 

Södermanland är inte 

särskilt påverkat av 

försurning. Nedfallet av 

svavel har minskat 

kraftigt under de senaste 

20 åren. För 

kvävenedfallet går det 

inte att se någon tydlig 

trend. För att nå målet 

måste kvävenedfallet 

minska och 

skogsbrukets 

försurningspåverkan får 

inte öka.  

- 

Skogsbruket 

kan påverka 

försurning. 

0 

 

Giftfri miljö 

Giftiga ämnen som 

tidigare spridits i miljön 

finns kvar i omlopp och 

kunskapen om nya 

ämnen är otillräcklig. 

Lagstiftning och krav från 

konsumenter behövs för 

att nå målet. Utrensning 

av produkter med farliga 

kemikalier i vardagen 

behöver fortsätta. Takten 

av sanering av 

förorenade områden 

behöver öka. 

- 

Ökad transport 

med farligt 

gods på 

järnvägen.  

- 

Eventuell ökad 

föroreningsbelastning 

i dagvatten.  

Ökad transport med 

farligt gods järnvägen 

och eventuellt 

industrierna. 

 

Säker strålmiljö 

Miljömålet bedöms inte 

på regional nivå. 

Strålsäkerhetsmyndighet

en rekommenderar 

0 0 

Skyddsavstånd 

tillämpas, därmed 

bedöms den 

elektromagnetiska 



 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan för Finntorp - Lövåsen, Katrineholms kommun | 51 

försiktighet när det gäller 

exponering för 

lågfrekventa magnetfält 

från till exempel 

kraftledningar. Vid 

planering av ny 

bebyggelse (främst 

bostäder) bör hänsyn tas 

till rekommendationerna 

om avstånd till 

närliggande 

kraftledningar för att 

undvika 

elektromagnetisk 

strålningsrisk.   

strålningsrisken inte 

öka.  

 

7. Ingen övergödning 

Övergödningen är ett 

allvarligt miljöproblem i 

länet och starkt kopplad 

till jordbruks- och 

avloppsfrågor. Utsläppen 

har minskat de senaste 

decennierna men det 

räcker inte för att nå 

målet. Samarbete om 

åtgärder behövs. Stöd till 

åtgärder genom bland 

annat 

landsbygdsprogrammet 

är viktigt.  

0 0/- 

Näsnaren och 

Lerboån-Värnaån 

marginell ökning i 

näringsämnesbelastni

ng 

 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Endast en fjärdedel av 

länets sjöar och 

vattendrag har god 

ekologisk status. 

Orsakerna är framförallt 

övergödning och fysisk 

påverkan. 

Åtgärdsprogrammet från 

Vattenmyndigheterna 

0 0/- 

Troligen kommer inte 

MKN för Näsnaren 

och Lerboån-Värnaån 

påverkas.  
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visar på ett stort behov 

av åtgärder som måste 

utföras av många olika 

aktörer. Takten i 

åtgärdsarbetet måste 

öka.  

 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Länets vattentäkter har 

oftast god 

dricksvattenkvalitet, dock 

förekommer enstaka 

täkter med föroreningar i 

råvattnet. En bättre 

kunskap om 

grundvattnets kvalitet 

behövs. Vattentäkter 

med omodernt lagskydd 

behöver uppgraderas till 

rådande lagstiftning och 

vattenförsörjningsplaner 

bör upprättas. 

0 0/- 

Ökad andel 

hårdgjorda ytor. 

Exploatering i 

närheten av myrmark 

och sumpskog med 

grundvatten i 

marknivå. 

 

Myllrande våtmarker 

Påverkan på våtmarker 

sker i form av bland 

annat körskador och 

igenväxning med 

minskad biologisk 

mångfald som följd. För 

att behålla våtmarkernas 

ekologiska och 

vattenhushållande 

funktion krävs att 

vattnets väg genom hela 

landskapet fördröjs. 

Områdesskydd pågår 

men ytterligare insatser 

krävs.  

- 

Myrmarken 

inom 

planområdet 

är påverkad av 

riksvägesbygg

et och kommer 

fortsättas vara 

påverkad av 

vägen.  

+/- 

Myrmarken bevaras 

men kommer att 

påverkas betydligt av 

exploateringen. 

Vidare finns risk 

påverkan på Stora 

Mossen.  

Positivt är att ett nytt 

våtmarksområde 

planeras i norra 

planområdet. 

 

Levande skogar 0 - 
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Skogen är en viktig 

resurs att nyttja vilket 

kan medföra att 

värdefulla skogsmiljöer 

påverkas negativt. Ett 

flertal åtgärder pågår för 

att förbättra 

miljöhänsynen. Mer 

bevarandeinsatser 

kommer att krävas. Det 

går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i 

miljön. 

Skogsbruket 

fortsätter. 

Sumpskogen 

bevaras. 

Sumpskogen bevaras, 

men kommer att 

påverkas av 

exploateringen.  

 

God bebyggd miljö 

Utvecklingen i miljön är 

positiv, men det är långt 

kvar till att nå målet. 

Utmaningarna ser olika 

ut i länets kommuner. 

Vid nybyggnation finns 

stora möjligheter till att 

övergå till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Frågor som till exempel 

kretsloppsanpassning, 

resurshållning och 

minskat 

transportberoende är 

viktiga.  

Vad gäller god livsmiljö 

bidrar förtätning av 

tätorter till att fler 

exponeras för buller. 

Åtgärder behöver vidtas 

vid bullerkällorna, 

exempelvis minskning av 

trafiken i tätorter.   

- 

Ökade 

bullerstörninga

r och risk för 

olyckor med 

farligt gods till 

följd av ökad 

tågtrafik.  

 

-  

Ökade 

bullerstörningar, ökad 

risk för olyckor med 

farligt gods samt 

försämrad luftkvalitet 

till följd av ökade 

transporter av olika 

slag.  

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Trots många åtgärder 

försvinner naturtyper. 

Förutsättningar för arter 

0 - 

Naturmiljöer 

elimineras av 

exploateringen. 
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försämras genom att för 

lite hänsyn tas vid 

bebyggelse och inom 

delar av jord- och 

skogsbruket. 

Igenväxning och svagare 

hävd hotar många 

värden i 

odlingslandskapet. Dålig 

lönsamhet inom 

jordbruket kan leda till 

färre betesdjur. 

Befintliga 

naturmiljöer 

bevaras.  

Områden med högre 

värde; sumpskog och 

myrmark bevaras med 

kommer påverkas av 

exploateringen. 

 

11.2 KUMULATIVA EFFEKTER 

Med kumulativa miljöeffekter menas samverkan mellan flera olika effekter av 

ett projekt eller med effekter från andra pågående eller framtida verksamheter 

och projekt.  

Det nya parallella järnvägsspåret i kombination med etablering av nya 

verksamheter kommer medföra både ökad trafik och ökad andel hårdgjorda 

ytor. En ökad andel trafik innebär att olycksrisken ökar ytterligare. Ökad andel 

hårdgjorda ytor leder till att flödesbelastningen med avseende på dagvatten 

ökar ännu mer.  

Utöver ökad tågtrafik förväntas även trafiken på angränsande större vägar och 

i sannolikt att öka framöver, vilket leder till att luftkvaliteten i området försämras 

ytterligare, samtidigt som bullerstörningarna ökar. Även eventuell utbyggnad 

och utveckling av KLC/Katrineholms kombiterminal kommer förstärka dessa 

negativa effekter.  

Påverkan på recipienterna för dagvattnet från planområdet vad gäller 

upprättande av MKN beror på förändringar inom hela avrinningsområdena. 

Vidare påverkas planområdets påverkan på recipient av förändringar längs 

med diken mot recipienterna. 

12 SKYDDSÅTGÄRDER 

Här redovisas förslag till åtgärder som kan förhindra eller lindra negativa 

konsekvenser samt förstärka positiva konsekvenser av planförslaget. 
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12.1 NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

För att minska påverkan på myrmarken och lokalt fördröja och till viss del rena 

dagvattnet kan ett större dike kan anläggas innan myrmarken i sydöst. Genom 

diket infiltreras dagvattnet mot myrmarken.  

12.2 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

En analys bör göras av materialresurser inom området för att utvecklingen av 

området ska kunna göras så resurssnålt som möjligt. Vid utbyggnad i etapper 

bör möjligheten att återanvända massor inom närområdet över tid analyseras. 

Om massor behöver deponeras utanför planområdet bör föroreningsinnehållet 

i dessa testas. 

Utredning av potentiell grundvattendelare och andra geologiska faktorer i 

Lövåsen behövs för att säkerställa att inte annan grundvattendelande funktion 

försvinner, samt av marktekniska skäl. 

12.3 HÄLSA OCH SÄKERHET 

I samband med kommande detaljplanearbeten är det en fördel om 

höjdsättningen inom området regleras så att den tillkommande bebyggelsen 

inte drabbas av översvämning. 

Områden med bullerproblematik ska följa de nationella riktlinjer och allmänna 

råd för vad som är acceptabelt buller. Utöver dessa råd och riktlinjer ska 

kommunen planera för en helhetlig bra ljudmiljö och vid nybyggnationer skall 

alltid en tyst sida eftersträvas. För att minimera bullerexponeringen för 

bostadsområdet söder om planområdet bör verksamheter som ger upphov till 

verksamhetsbuller anläggas i den norra delen av planområdet.  

12.4 BYGGNADSSKEDET 

Inom planområdet kommer det att finnas behov av att både schakta bort och 

att tillföra nya massor. För att minska transporter av överskottsmassor bör en 

undersökning göras om massorna kan användas vid planering inom området.  

Under byggskedet kommer tunga fordon och maskiner att uppehålla sig i 

området. Ökad trafik med tunga fordon, i området och till byggarbetsplatsen, 

gör att störningar kommer att uppstå i form av buller, bilavgaser, smutsiga 

vägbanor, damm och förorenat ytvatten.  

Det kan finnas en fördel med att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt 

skede som möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i 

samband med byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och 

sprängning kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter 
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från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon 

som används i byggskedet. 

13 FÖRSLAG TILL MILJÖKONTROLL 
OCH MILJÖUPPFÖLJNING 

I detta avsnitt ges förslag till miljökontroll och miljöuppföljning av den 

miljöpåverkan som genomförandet av projektet kan komma att medföra. 

Eventuellt behövs kontroll av dagvattnets möjliga påverkan på recipienterna. 

Vidare bör påverkan på myrmarken och sumpskogen undersökas. Om så 

behövs kan då korrigerande åtgärder sättas in. 

Grundvattennivåmätningar rekommenderas före och efter planen träder i 

verket för att följa upp och begränsa påverkan.  

För att säkerställa att bostadsområdet söder om Industrigatan och Österleden 

inte påverkas negativt av etablering av verksamheter inom området kan 

mätningar av buller, luftkvalitet och vibrationer genomföras både innan och 

efter etablering. Om så behövs kan då korrigerande åtgärder sättas in.  

14 OSÄKERHETER 

Det är inte möjligt att förutse exakt vilka konsekvenser som genomförandet av 

detaljplanen i slutändan kommer att resultera i. Den aktuella 

miljökonsekvensbeskrivningen bygger på det underlag som varit känt och 

inhämtats under planeringsprocessen. MKB:n för planförslaget har 

genomförts utifrån bedömningar om ett framtida scenario och eftersom 

framtiden är svår att förutspå finns det i bedömningarna en viss osäkerhet. 

Osäkerheter kan bland annat utgöras av oförutsedda fynd eller förutsättningar, 

exempelvis kan ytterligare, okända föroreningar påträffas och därmed 

medföra ytterligare konsekvenser utöver de som redan redogjorts för.  

Andra osäkerhetsfaktorer är en arbetsmarknad som förändras med 

konjunkturen och samhällsutvecklingen och som är avgörande för 

befolkningsutveckling och bebyggelsetryck. Politiska beslut och ny kunskap 

inom exempelvis miljöområdet kan ändra förutsättningarna för den fördjupade 

översiktsplanens genomförande eller påverka beteenden så att förväntade 

effekter av planen inte uppstår.  
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