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ÖVERSIKTSPLAN 2014 - FÖRORD
Stort tack till alla er Nykvarnsbor, konsulter, tjänstemän 
och politiker som varit delaktiga i framtagandet av  
Nykvarns kommuns översiktsplan 2014.

Det har varit en lång och tålmodig demokratisk process 
med sitt ursprung i vision 2025, vilken beslutades 2010. 
I slutet av 2011 tog processen fart och via ett antal  
samråd, remisser, möten och undersökningar har en 
stark tilltro till medborgarinflytandet präglat hela den 
långa vägen fram till dagens slutprodukt. 

Nykvarns kommuns översiktsplan 2014 pekar ut in-
riktningen på mark- och vattenanvändningen för den 
kommande planperioden i Nykvarn. 

Miljö- och hållbarhetsperspektiven har varit ledande i 
arbetet från start. Stråkutbyggnads-perspektivet har bli-
vit den väg vi valt för att infria en inriktning mot social-, 
ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. 

En ny inriktning i den nya översiktsplanen är Mälar-
stråket, avsett att manifestera och profilera Nykvarns 
kommun som den Mälarkommun vi är. 

Fysisk byggnation och planering påverkar i hög grad hur 
folk lever och mår, dessutom påverkar det demografin 
och samhällsutvecklingen i stort.

I dag har Nykvarns kommun cirka 70 % villor och 
småhus och cirka 30 % flerbostadshus. Denna numerär 
bör kanske bibehållas i sina proportioner om vi avser att 
utveckla Nykvarn som kommun i samma riktning som 
det varit fram till idag.

Nu har vi en ny översiktsplan 2014 att växa med – en 
översiktsplan 2014 med en tvärpolitisk inriktning och 
ett tungt medborgarperspektiv. 

Som sagt – stort tack till alla er Nykvarnsbor, konsulter, 
tjänstmän och politiker för ert engagemang vilket lett 
fram till Nykvarns kommuns översiktsplan 2014. 

Bob Wållberg (Np)

Kommunstyrelsens ordförande
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ÖVERSIKTSPLAN 
Syftet med översiktsplanen är att skapa en gemensam 
målbild kring en ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbar samhällsutveckling i Nykvarn. 

Medborgare, politiker, näringsidkare och tjänstemän ska 
kunna känna igen sig i beskrivningar och dela uppfatt-
ningar om mål för en hållbar utveckling av samhället.

Översiktsplanen ska också presentera riktlinjer för att 
nå målen som fungerar som en överenskommelse om 
framtida utveckling mellan Nykvarns kommun och 
dess invånare, verksamhetsutövare och länsstyrelsen i 
Stockholms län.

Den 18 juni 2014 antog Kommunfullmäktige i  
Nykvarns kommun Översiktsplan 2014.

DELTAGANDE
Många har samverkat för att ta fram en ny översiktsplan 
för Nykvarns kommun. Översiktsplanen har utarbetats 
av en projektgrupp bestående av i huvudsak tjänste-
män från Samhällsbyggnadsavdelningen, men även från 
andra enheter inom Nykvarns kommun. Arbetet har 
förankrats och styrts av en politiskt tillsatt styrgrupp 
med bred politisk representation. 

POLITISK STYRGRUPP:
Bob Wållberg  Ordförande, Nykvarnspartiet
Lars-Erik Aili   Folkpartiet
Jan Brolund  Nykvarnspartiet 
Märtha Dahlberg  Socialdemokraterna 
Britt-Marie Ellis-Nygren Moderaterna 
Barbro Eriksson  Socialdemokraterna 
Leif Eriksson  Vänsterpartiet 
Göran Nygren  Moderaterna 
Lennart Ygstedt  Centerpartiet 
Effe Östman  Moderaterna

TJÄNSTEMÄN:
Huvudansvariga:
Bengt Andersson  Samhällsbyggnadchef 2014-

Bengt Persson  Planeringschef -2014
Lena Steffner  Samhällsbyggnadschef -2014

Medverkande:
Stefan Andersson Byggnadsinspektör-2015 
Andreas Bark  GIS -2013 
Anna Bergström  Bygglovhandläggare  
Sofia Cedergren  Planarkitekt 
Mikael Essmyren  Kommunekolog och GIS -2015 
Ingela Evegård  Vård- och omsorgschef-2015 
Kerstin Gelfgren  Utbildningschef-2015 
Hans-Olof Henriksson Miljöinspektör
Oscar Olsson  Samhällsplanerare 2014- 
Liselotte Palmborg Kultur- och fritidsstrateg 
Markku Petäjäniemi Kundcenterchef 
Kent Påledal  Företagslots 
Lena Ramdani  Informationsstrateg  
Thomas Sjöstrand Gatu- och trafikingenjör 
Hans Tjulin  VA-ingenjör
Daniel Ängmo  Planarkitekt -2015

KONSULTER:
Arken Arkitekter AB Utredningsskisser
Ekologigruppen  Miljökonsekvensbeskrivning
Ramböll Sverige AB Bearbetning av dokument och  
   karta

AKTUALITETSFÖRKLARING 2015:
Enligt PBL ska Kommunfullmäktige ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet minst en gång varje mandat-
period. Den 17 september 2015 aktualitetsförklarade 
Kommunfullmäktige i Nykvarns kommun Översikts-
plan  2014. 
 

Översiktsplan 2014, 2014-05-20
Nykvarns kommun • Centrumvägen 26 • 155 80 Nykvarn
Telefon: 08 - 555 010 00 • Fax 08 - 555 014 99 
E-post: kommun@nykvarn.se
Hemsida www.nykvarn.se 
Foto: Sida 1, 7, 13, 17, 29, 37 och 77 Lennart Hansson. 
Sida 79 Nykvarns kommun.
Alla illustrationer ägs av kommunen.
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SAMMANFATTNING
År 2010 antog kommunstyrelsen en vision, Vision 
2025, vars syfte är att driva kommunens utveckling 
framåt samtidigt som den ska marknadsföra kommunen 
både i och utanför regionen. Visionen står till grund 
för arbetet med denna översiktsplan och kommunens 
devis ung, vild och vacker!, ska genomsyra arbetet och på 
så sätt skapa en dynamisk kommun som är attraktiv för 
alla. Översiktsplan 2014 för Nykvarns kommun är ett 
dokument som tillsammans med visionen ska vara en 
ledstjärna i kommunens framtida arbete och tillväxt.

Under år 2012 genomfördes flera öppna möten med 
kommunens medborgare där de fick tycka till om kom-
munens utveckling. En medborgarenkät genomfördes i 
samband med översiktsplanearbetets början. Underlaget 
från de öppna mötena och medborgarenkäten har varit 
en viktig utgångspunkt i arbetet med översiktplanen. Ett 
särskilt studiematerial togs fram för skolorna där elev-
erna uppmanades att tycka till om Nykvarns framtid. En 
viktig uppgift har varit att skapa bred förankring kring 
översiktsplanens riktlinjer, förutsättningar och utma-
ningar som kommunen har i dagsläget och kommer att 
möta i framtiden.

Nykvarns kommun är belägen i en expansiv region med 
stigande invånarantal och en växande arbetsmarknad. 
Kommunen har bra kommunikationer och många eta-
bleringsmöjligheter. För att möta den ökade efterfrågan 
på bostäder och verksamhetslokaler som regionen står 
inför presenterar Nykvarns kommun i denna översikts-
plan en strategi för samhällsutveckling. 

Avsnitt 3 i denna översiktsplan visar kommunens 
strategier för samhällsutvecklingen och den framtida 
markanvändningen. Strategierna genomsyras av Vision 
2025:s fem fokusområden, boende, näringsliv, infra-
struktur och pendling, centrumutveckling samt lärande 
(skolan). Tyngdpunkten för den kortsiktiga tillväxten 
ligger i tätorten. Långsiktigt redovisar översiktsplanen 
en strategi för utveckling av tätorten i stråk mot Mäla-
ren där ett flertal fritidshusområden i högre utsträckning 
permanentbebos. Det kräver bland annat olika typ av 
infrastruktur och service.

I avsnitt 4 redovisas förutsättningar, mål och riktlinjer 
ämne för ämne och även hur riksintressen ska säkerstäl-
las samt hur Nykvarns kommun ämnar följa de gällande 
miljökvalitetsnormerna och regeringens miljömål. Slutli-
gen behandlar avsnitt 5 fortsatt arbete.
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Detta är översiktsplanen för Nykvarns kommun. 
Dokumentet ska vara vägledande för den framtida 
utvecklingen och visa kommunens viljeriktning. 

Översiktsplanen kan även ses som en överens-
kommelse mellan Nykvarns kommun och länsstyrel-
sen om huvudsaklig hantering av mark- och vatten-
användningsfrågor. Översiktsplanen ska också ge 
stöd och riktlinjer för kommunens fortsatta arbete 
inom samtliga arbetsområden.

1 INLEDNING
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1.1 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
I Plan- och bygglagens (PBL) tredje kapitel beskrivs lagstiftningen gällande översiktsplan. Alla kommuner ska 
enligt Plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta (3 kap. 1 § PBL).

Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring för 
den fysiska miljön och ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen och planeringen. Översikts- 
planen är till för att ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras på 
längre sikt (3 kap. 2 § PBL). En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande (3 kap. 3 § PBL).

VAD SKA FINNAS MED?
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedöm-
ning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. Miljöbalken 
(MB) ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om 
användningen av mark- och vatten-områden. I redo- 
visningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbal-
ken anges särskilt (3 kap. 4 § PBL).

Enligt Plan- och bygglagen, 3 kap. 5 §, ska det i över-
siktsplanen framgå:

1. Grunddragen i fråga om den avsedda användning-
en av mark- och vattenområden.

2. Kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras.

3. Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnor-
mer.

4. Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att 
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 
relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbarutveckling 
inom kommunen.

5. Sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §  första 
stycket Miljöbalken (gäller inte Stockholms län).

KONSEKVENSBESKRIVNING
Översiktsplanen redovisar avvägningar mellan olika 
allmänna intressen. De olika konsekvenser som det 
innebär redovisas i konsekvensbeskrivningar, liksom de 
miljö- och riskfaktorer som hänger samman med den 
planerade mark- och vattenanvändningen. Översikts-
planens konsekvenser har bedömts av utomstående part 
(Ekologigruppen AB) och redovisas i en särskild miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) (3 kap. 6 § PBL).

1.2 NYKVARNS ÖVERSIKTSPLAN 2014
Översiktsplanen är indelad i fem avsnitt. Inledning, Vi-
sion, Markanvändning,  Teman och ämnen samt Fortsatt arbete.

Visionskapitlet i avsnitt 2 är den politiskt framarbetade 
visionen för år 2025, som beslutades i kommun- 
fullmäktige i juni år 2010.

I avsnitt 3, Markanvändning, beskrivs lokala mål och 
strategier för utbyggnaden av kommunen och hur vi 
ska arbeta efter riktlinjer för att nå en hållbar samhälls-
utveckling.

I avsnitt 4 presenteras tematiska kapitel med förut-
sättningar och utmaningar. Översiktsplanen redovisar 
viljeinriktningen med lokala, regionala och nationella 
mål. Riktlinjerna anger hur kommunen ska arbeta för att 
nå målen.

Slutligen beskrivs förslag till fortsatt arbete i avsnitt 5.

Kartbilagor, samrådsredogörelser, utlåtande, miljö- 
konsekvensbeskrivning samt resultat av medborgar- 
enkäter presenteras i separata bilagor (se sista sidan). 
Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp ekologiska,  
sociala och ekonomiska aspekter på konsekvenser av 
översiktsplanen. Särskild tonvikt läggs på  
barnperspektivet.
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EN NY ÖVERSIKTSPLAN
Den tidigare översiktsplanen antogs år 2002 och  
aktualiserades 2008. Sedan år 1999, när kommunen bil-
dades har antalet invånare stigit med omkring 20 %.  
I budgetsammanhang räknar kommunen med en  
befolkningsökning på 1.8 % årligen. Målet bygger 
främst på befolkningsstatistik och prognoser som har 
gjorts, där trenden är en fortsatt befolkningsökning i 
regionen.

Nykvarn är en ung kommun sett till ålderssamman-
sättningen. Ungefär en tredjedel av Nykvarnsborna är 
under 20 år och 15 % är äldre än 65 år. Översiktsplanen 
från år 2002 har i vissa delar spelat ut sin roll. Kommu-
nen behöver ett nytt strategiskt dokument som underlag 
för sin framtida utveckling. 

En utbyggnad av Stockholm Syd/Mörby och Nykvarns 
Centrum är nära förestående. Dessa är viktiga händel-
ser för Nykvarns kommun och det finns ett behov av 
helhetsgrepp i planeringen. 

En ny översiktsplan kan fånga upp och väga samman 
olika intressen, förutsättningar och konsekvenser. Flera 
pågående detaljplaneuppdrag är beroende av en aktu-
ell översiktsplan. Översiktsplanen fungerar även som 
underlag för fortsatt arbete med till exempel trafikplan, 
bostadsförsörjningsprogram, blåplan (vattenplanering), 
samt kulturmiljö- och arkitekturprogram.

1.3 ÖVERSIKTSPLANENS SYFTE
Översiktsplanens syfte är att skapa förutsättningar för 
en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar sam-
hällsutveckling i Nykvarn. Översiktsplanen beskriver 
förutsättningarna i Nykvarns kommun samt anger mål 
och riktlinjer för såväl kommunens olika geografiska 
delar i avsnitt 3 som ämnesområden inom samhällspla-
nering där kommunen har ett ansvar i avsnitt 4. I avsnitt 
5 beskrivs nödvändigt fortsatt arbete.

Mål och riktlinjer är avvägda mot medborgarnas syn-
punkter samt nationella och regionala strategier och 
mål. Synpunkter har samlats in i skriftliga remisser un-
der programsamråd, samråd och utställning på en serie 
öppna offentliga möten hösten 2012, 2013 och 2014, 
i workshops med politisk styrgrupp kring bebyggelse-
utveckling i kommunens olika geografiska delar samt 
enkäter till medborgarna och ett särskilt studiematerial 
till skolorna.

1.4 ÖVERSIKTSPLANEPROCESSEN 
Översiktplanen tas fram i enlighet med bestämmelserna 
i Plan- och bygglagen. Framtagandet regleras i 3 kap. 
7-28 §§ PBL.

PROGRAMSAMRÅD
Nykvarns kommun genomförde under år 2012 ett 
programarbete kring Översiktsplan 2014. Programarbe-
tet innefattade bland annat en omfattande vatten- och 
avloppsutredning utförd av Sweco. 

Programförslaget diskuterades med Nykvarnsborna vid 
fem samrådsmöten med geografisk indelning i augusti 
och september år 2012. Synpunkter som kommit in 
under programsamrådet har sammanfattats och kom-
menterats i en samrådsredogörelse.

SAMRÅD
Ett samrådsförslag till utveckling av Nykvarn har sam-
manställts av Nykvarns kommun med referens till en 
enkätundersökning med mätning av Nykvarnsbornas 
upplevelser av sin miljö samt samrådsredogörelsen från 
programsamrådet. Förslaget har även prövats utifrån 
identitet, karaktär och kvalitet på bebyggelsekaraktären 
samt ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
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Programarbetet och framtagandet av samrådsförslaget 
har kontinuerligt diskuterats i en styrgrupp sammansatt 
av tjänstemän och politiker i Nykvarns kommun. Den 
politiska styrgruppen förankrade förslaget till översikts-
plan i sina respektive grupper.

Samrådsförslaget var på remiss i november 2013 till 
januari 2014. Ett samrådsmöte med allmänheten 
hölls i december 2013. Synpunkter som inlämnats 
under samrådstiden har sammanställts i en sam-
rådsredogörelse.

UTSTÄLLNING/GRANSKNING
Översiktsplanen reviderades enligt samrådsredogörelsen 
och miljökonsekvensbeskrivningen uppdaterades inför 
granskning av översiktsplanen mellan mars och maj 
2014.

Under utställningstiden ägde ett arbete med barn och 
ungdomar i skolan rum kring förslaget till översikts-
plan. Ett särskilt studiematerial togs fram för förskolan, 
låg- och mellanstadiet samt högstadiet. En workshop 
för skolorna med information om översiktsplanen och 
grupparbete samt redovisning utifrån underlag på stora 
flygbilder över hela kommunen genomfördes i  
kommunhuset i april 2014. Ett tiotal skolklasser skick-
ade in elevarbeten utifrån det utdelade studiematerialet. 
En av kartorna ur studiematerialet (för låg- och mellan-
stadiet) finns med i kartbilagan.

ANTAGANDE
Synpunkter som kom in vid utställningen sammanställ-
des i ett utlåtande som kommenterar och beskriver änd-
ringar inför antagandet. Nykvarns översiktsplan antogs 
av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. 

AKTUALITETSPRÖVNING
Nya planeringsfrågor, ändrade förutsättningar och 
politiska diskussioner kräver en levande översiktsplane-
process. Minst en gång per mandatperiod ska kommun-
fullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 

Länsstyrelsen har skyldighet att redogöra för de stat-
liga intressen som kan ha betydelse för kommunens 
beslut och översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över den utställda översiktsplanen 
redovisas i sin helhet i kommunens utlåtande.

1.5 NATIONELLA MÅL
Enligt miljöbalken (MB) måste översiktsplanen redovisa 
hur den förhåller sig till nationella mål och hur planen 
bidrar till att uppnå målen.

De nationella miljömålen ska vara uppfyllda och/eller 
inarbetade i samtliga beslutsprocesser före år 2018. Av 
de 16 nationella miljömålen är 15 relevanta för  
Nykvarns kommun. 

De nationella miljömål som är relevanta för Nykvarns 
kommun är:

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3.  Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10.  Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

De kommunala riktlinjerna i översiktsplanen är formu-
lerade för att bidra till att de olika nationella miljömålen 
ska kunna uppnås.

En förskoleklass diskuterar Nykvarns framtid. 
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HANTERING AV RIKSINTRESSEN
Inom Nykvarns kommun finns riksintressen för Mäla-
rens öar och stränder, kulturmiljövården, naturvården, 
samt E20 och Svealandsbanan. Riksintresset för Mäla-
ren är schematiskt och behöver preciseras i sina olika 
delar i varje projekt som berör detta intresse. Riksintres-
set ska ses som ett värde som förstärker Nykvarns iden-
titet och därför lyftas fram där det berörs av åtgärder. 
Detta är också i linje med Landskapskonventionen som 
ska följas.

Översiktsplanen innehåller outredda frågor kring bebyg-
gelseutveckling och vissa riksintressen i de två långsik-
tiga utbyggnadsstråk som illustreras ut mot Mälaren. Ett 
utredande övergripande planarbete i form av fördjupad 
översiktsplan eller motsvarande är en förutsättning för 
nya detaljplaner i dessa två utbyggnadsstråk. Lämplig-
hetsprövningen är inte avklarad i översiktsplanen i dessa 
två utbyggnadsstråk mot Mälaren utan måste prövas i 
separata konsekvensbeskrivningar som ska vila på detal-
jerade inventeringar.

STRANDSKYDD
Översiktsplanen pekar ut bebyggelsestråk som kom-
mer att behöva en närmare lämplighetsprövning i 
kommande fördjupade översiktsplaner, program eller 
likvärdiga utredningar och där dispens från 300 meters 
och 100 meters strandskydd kan komma att diskuteras. 
Land- och vattenanknutna värden får inte skadas. All-
mänheten ska också alltid ha möjlighet att passera inom 
ett område som är minst 25 meter brett från stranden. 
Nya detaljplaner utanför tätorten i stråken mot Mäla-
ren måste föregås av fördjupade översiktsplaner eller 
program med egna miljökonsekvensbeskrivningar för 
större områden för att klara ut hur strandskydd och 
riksintressen avses hanteras.

1.6 REGIONALA MÅL
RUFS 2010 
Stockholms läns landstingsfullmäktige beslutade i maj 
2010 om en regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen (RUFS 2010). I RUFS 2010 beskrivs sex utma-
ningar som är utgångspunkter för planeringen.

• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt 
förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.

• Att vara en liten storstadsregion och samtidigt 
internationellt ledande.

• Att öka tryggheten i regionen samtidigt som 
omvärlden upplevs som mer osäker.

• Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla 
en tillgänglighet som möjliggör en ekonomisk 
tillväxt.

• Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som 
behoven fortsätter att växa.

• Att öppna regionen och samtidigt minska utan-
förskapet.

I RUFS redovisas bland annat stadsbygden med utveck-
lingspotential och gröna värdekärnor. Sjön Yngern, med 
sitt rena vatten, är markerat som vattenskyddsområde. 
RUFS visar även på betydelsen av att en ny översikts-
plan visar på kopplingarna till angränsande kommuner. 
De nationella miljömålen, miljökvalitetsnormerna och 
medvetenheten om klimatförändringar gör att miljöfrå-
gorna kräver en mer ingående behandling.

Bornsjökilen. Källa: Stockholms Läns Landsting.
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Regional stadsbygd med utvecklingspotential
De centrala delarna av Nykvarns tätort är utpekad som 
en Regional stadsbygd med utvecklingspotential. 

RUFS föreskriver att huvuddelen av regionens nya 
bostäder och lokaler bör tillkomma i dessa områden. 
Utkanten av Nykvarns tätort är även utpekad som övrig 
regional stadsbyggd där en mindre del av regionens 
samlade bebyggelsetillskott bör tillkomma. Behovet av 
utrymmeskrävande mark bör särskilt uppmärksammas.

RUFS pekar även på utveckling av kollektivtrafik- 
systemet (Svealandsbanan) före år 2030.

Bostäder och befolkning
År 2010, då RUFS antogs, hade Nykvarns kommun      
9 000 invånare i 3 500 bostäder. Den regionala planen 
har bedömt befolkningsökningen i kommunen till ytter-
ligare 1 000-3 000 invånare till år 2030 samt bostadsök-
ningen mellan 50-100 nya bostäder varje år till 2030.

Grön kil och värdekärna - Bornsjökilen
En av Stockholms tio gröna kilar, Bornsjökilen, löper 
genom södra samt nordöstra delen av kommunen. 
Kring Yngernområdet har kilen dessutom en av sina 
värdekärnor. RUFS föreskriver förhållningssätt till 
de gröna kilarna. Varje grön kil bör hållas samman, 
lokalisering av bebyggelse, anläggningar och verksam-
heter bör undvikas i kilen och tillgängligheten till kilen 
stärkas.

Översiktsplanen innehåller förslag till viss bebyggelse 
inom den regionala grönkilen, Bornsjökilen. Ny bebyg-
gelse i dessa lägen ska konsekvensbeskrivas i särskild 
beskrivning avseende intrånget i grönkilens värdekärna. 
Bebyggelsen ska anpassas för att inte vara för tät eller 
innebära att naturvärden, kulturvärden eller rekreations-
värden skadas.

MILJÖUTMANING 2016
Stockholms läns landstingsfullmäktige antog i december 
2011 ett miljöprogram, Miljöutmaning 2016, som bland 
annat speglar miljömålen i RUFS 2010. Programmet 
gäller för åren 2012-2016. Målen ska vara uppnådda 
år 2016, men det finns också en långsiktig vision som 
sträcker sig förbi år 2016. Miljöutmaning 2016 har tre 
målområden – klimateffektivt, resurseffektivt och hälso-
främjande miljöarbete.



Under våren 2010 pågick ett omfattande vi-
sionsarbete i Nykvarns kommun. Flera hundra 
Nykvarnsbor i alla åldrar deltog i arbetet som 
kommunstyrelsen sammanfattade i en vision för 
kommunen. 

Vision 2025 antogs på kommunfullmäktiges sam-
manträde den 17 juni 2010. 

Visionsdokumentet redovisas här i sin helhet som 
detformulerades 2010

2 VISION
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2.1 VISION 2025
Visionen återges här i sin helhet så som den formulerades 2010.

VÅRT BUDSKAP
Kom till oss - här får du:

• förverkliga dina livsdrömmar
• leva hållbart
• tillgång till Sveriges bästa skola
• full fart i centrum 
• pendling som funkar

VÅRT ERBJUDANDE
Vårt erbjudande riktar sig till barnfamiljer och entre-
prenörer som söker ett enklare och rikare liv och vill bo 
naturligt, ändå nära till allt. 

Vi tror att du värdesätter en kommun som satsar och är 
modig. Här känner du dig inkluderad och får delta och 
påverka viktiga frågor. Livsdrömmarna kan förverkligas 
med attraktiva boenden som tillgodoser hela boendere-
san, från barnfamiljernas behov till ett varierat utbud av 
boendealternativ på äldre dar. Oavsett om du redan bor 
här, eller står inför beslutet var du ska bo eller etablera 
din verksamhet, ska du känna trygghet i att Nykvarn 
planerar på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Nykvarn är en ung kommun, vackert belägen mellan 
Mälaren och den vackra sjön Yngern. Här kan du finna 
de enkla, okonventionella lösningarna som gör ditt livs-
pussel lite enklare att lägga.

BOENDE
Detta vill vi uppnå
I Nykvarn erbjuder vi attraktiva boenden för människor 
i alla åldrar. Det ska vara möjligt att göra hela boendere-
san där varje ålder har sitt steg och det ska finnas möj-
lighet att välja mellan olika upplåtelseformer. Nykvarn 
präglas av en spännande arkitektur och miljömässig 
hållbarhet, du finner bland annat bevarade centrumnära 
grönytor. I kommunen kommer du också att märka att 
det finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kombinationen av den underbara naturen och en 
arkitektur i framkant bidrar till särdeles vackra boenden 
enligt devisen: Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi
Vi tar fram ett ramverk för gestaltning och karaktär för 
boende som svarar på frågorna vad, var och hur? Vi 
skapar också ett gestaltningsprogram för byar, lands-
bygd och stad. Våra detaljplaner är tydliga och entydliga 
och visar hur man får bygga. Vi skapar prototyper och 
förebilder för vad vi vill. Kommunens VA-utbyggnad 
planeras så att den ger utrymme för hållbar tillväxt. I 
övrigt agerar kommunen som möjliggörare av goda 
boenden och koordinerar de olika initiativ som kommer 
fram.

NÄRINGSLIV
Detta vill vi uppnå
I Nykvarn skapas möjligheter för det växande företaget 
med kreativa och utvecklande miljöer, där kommunen 
agerar som katalysator för en dynamisk utveckling. Vi 
arbetar för ett kluster inom miljömotorområdet med 
forskning och utveckling inom områdena miljö, energi 
och fordon tillsammans med näringsliv och akademi. Vi 
utvecklar besöksnäringen och underlättar nya etable-
ringar. 

Kommunen är ungdomlig, snabb och smidig i sitt 
agerande på ett sätt som för tanken till vårt varumärke: 
Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi
Vi tillskapar strategiska arenor för att utveckla närings-
livet i Stockholmsområdet. Vi skapar också allianser 
för att utveckla kluster inom forskning och utveckling, 
besöksnäring etc. För utvecklingen av Mörby verksam-
hetsområde hittar vi partners som är villiga att skapa ett 

I Brokvarn kan du skapa ditt drömboende. Fotograf: Lennart Hansson.
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av Stockholms mest spännande verksamhetsområden. 
Vi knyter samarbetskontakter med intressenter för vårt 
framtida miljömotorcentrum. Ett aktivt planarbete ger 
förutsättningar för en näringslivsutveckling i framkant.

INFRASTRUKTUR OCH PENDLING
Detta vill vi uppnå
Det är bekvämt och funktionellt att ta sig till och från 
Nykvarn. För pendling och arbetsresor har vi en god 
turtäthet med rimlig prisbild. Tågen trafikerar med 
30-minuterstrafik till SL-taxa och kompletteras med 
bussar med kvartstrafik. 

Tillgängligheten till stationen är bra med en kombnat-
ion av pendlarparkeringar och kundparkeringar för bu-
tikerna. Inom kommunen finns funktionella matarlinjer 
med buss i både nord-sydlig och öst-västlig riktning.

För visionen om Nykvarn som ”ung, vild och vacker” 
har pendlingen en avgörande betydelse.

Det här gör vi
Vi skapar nätverk och odlar goda relationer med SL 
som är trafikhuvudman i länet, men även med tågopera-
törerna och våra grannar längs Svealandsbanan. Tillsam-
mans bildar vi opinion för infrastruktur- och pendlings-
frågor i kommunen. 

Genom ett större resandeunderlag och ökad tillgänglig-
het till vägar, gång- och cykelvägar och trafiklösningar 
skapas en större efterfrågan på allmänna kommunika-
tioner.

CENTRUM
Detta vill vi uppnå
Nykvarns Centrum präglas av full fart och sjudande ak-
tivitet, ”dygnet runt”. Här finns en mångfald av butiker, 
boenden och aktiviteter som gör centrum levande och 
attraktivt. Här finns mötesplatser för alla och en naturlig 
knutpunkt för resande.

Husen är vackra och arkitektoniskt utmanande och hela 
centrum präglas av långsiktig hållbarhet. Gestaltnings-
mässigt är centrum bärare av vårt varumärke Nykvarn 
- ung, vild och vacker.

Det här gör vi
Vi ser till att bostäder byggs i centrum som tillgodoser 
behoven för olika målgrupper, inte minst för äldre som 
vill ha ett bekvämt boende när man har sålt villan. Vi 
skapar allianser mellan fastighetsägare, köpmän, kom-
munen och andra serviceförmedlare. Vi tar fram en 
tydlig strategi för centrums form, innehåll och gestalt-
ning. Vi utvecklar ett gott tilltal vid ”stadsportarna” till 
Nykvarn.

LÄRANDE (SKOLAN)
Detta vill vi uppnå
I Nykvarn har vi Sveriges bästa skola. Kommunen har 
antagit en kunskapsgaranti som tillgodoser alla elevers 
behov av godkända baskunskaper i kärnämnena. Det är 
kommunens löfte och en fast bas för den utbildning vi 
står för.

Sveriges bästa skola har också en tydlig spets som lockar 
eleverna att utveckla och förmedla sina kunskaper, även 
de elever som redan ligger i framkant. Skolan förmedlar 
en bred kompetens, ämneskunskaper varvas med sociala 
och kulturella färdigheter.

Kommunen har byggt ett stickspår från Svealandsbanan in till Mörby verksam-
hetsområde. Fotograf: Lennart Hansson.

Nykvarns Centrum. Fotograf: Lennart Hansson.
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Det är viktigt för de barnfamiljer som lockas av visio-
nen: ”Nykvarn - ung, vild och vacker” att förskolan och 
skolan håller en hög kvalitet.

Det här gör vi
I Nykvarn utvecklas visionen för den bästa skolan. Det 
innebär att basen tryggas genom att alla bärare av kun-
skapsgarantin synliggörs. Vi utvecklar och rekryterar de 
bästa medarbetarna och vi knyter till oss de resursperso-
ner som på olika sätt vill medverka i garantin och säkra 
genomförandet.

Vi tar fram en pedagogisk prototyp i stor frihet och i 
liten skala, där de goda exemplen utvecklas. Vi söker 
aktivt mentorer från näringslivet som medverkar som 
goda förebilder för framtidens entreprenörer.

NYKVARNS PLATS I REGIONEN
Nykvarn är en bra kommun att bo i och betraktas också 
som en naturlig plats att etablera sitt företag på. Läget 
vid porten till Stockholm och med mycket goda kom-
munikationsmöjligheter, på väg och järnväg, gör att 
många ser våra verksamhetsområden som naturliga för 
att lokalisera större och mindre företag.

De stora områden som avsatts för nya verksamheter har 
blivit en nyckel till Stockholms framgång vid företags-
etableringar.  Nykvarns miljömotorcentrum har gett 
kommunen en välbekant profil, men många har också 
valt kommunen för att utveckla sitt företag inom be-
söksnäringen här.

För många barnfamiljer har kombinationen av vackra 
platser och ett långsiktigt uthålligt samhälle med en 
erkänt bra skola och med bra pendlingsmöjligheter lett 
till att man gärna vill bo i Nykvarn. Det är enkelt att bo 
här, här finns ett utbud av service och fritidsaktiviteter 
och det är lätt att påverka viktiga beslut i kommunen, 
som man betraktar som lyhörd och snabb. De okonven-
tionella lösningarna medför spännande utveckling, vare 
sig det gäller service, kultur eller forskningsinitiativ.

Nykvarn har därmed blivit en liten kommun som allt 
fler har upptäckt och som det talas mer och mer om 
och i kommunen är invånarna stolta över sin kommun: 
Nykvarn - ung, vild och vacker.



3 MARKANVÄNDNING

Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 2 §, ska mark- 
och vattenområden användas för det eller de än-
damål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

Företräde ska ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. Miljöbalken ska 
tillämpas. 
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3.1 BEFOLKNING OCH BEBYGGELSE
Nykvarns kommun har en vision om attraktiva boenden, möjligheter för näringslivet, god kollektivtrafik, ett väl 
gestaltat och fungerande centrum samt en bra skola. Förverkligandet av visionen ska gynna dem som bor i 
Nykvarn idag men även locka nya invånare och verksamhetsutövare till Nykvarns kommun.

BEFOLKNING
I Nykvarn bor många människor som trivs på lands-
bygden med närhet till naturen och sjöar med rent 
vatten. Det finns också en efterfrågan på lägenheter 
nära centrum med kommersiell och offentlig service. 
Det goda kommunikationsläget nära Stockholm innebär 
möjligheter att bo lantligt med tillgång till både ett eget 
lokalt småskaligt centrum och storstadens utbud.

Det är viktigt att människor i hela kommunen har möj-
lighet att röra sig både till fots och med cykel, och att en 
väl fungerande kollektivtrafik finns. I samhälls- 
planeringen är det viktigt att ta hänsyn till barnperspek-
tivet. Kollektivtrafiken är också av betydelse för det 
sociala klimatet i kommunen som påverkar trygghet, 
säkerhet och valfrihet.

Antalet invånare i Nykvarn är, år 2014, drygt 9 500 
personer. Nykvarn är en ung kommun där cirka en 
tredjedel av befolkningen är under 20 år. Fler lägenheter 
i centrum och en förbättrad kollektivtrafikförsörjning 
med fler förbindelser med tåg och buss till Stockholm 
förväntas möjliggöra en väsentlig befolkningsökning. 
Kommunens vision är en utveckling av Nykvarn med 
en mycket stark ökning av befolkningen de närmaste 
årtiondena. Med nuvarande takt på befolkningsök-
ningen med cirka 1,8 % årligen innebär det cirka 11 500 
personer år 2025. 

Visionen om tillväxt bygger på en målsättning om en 
fortsatt utbyggnad av den kommunala infrastrukturen 
och den regionala kollektivtrafiken. En förutsättning är 
till exempel dubbelspår på järnvägen mellan Eskilstuna 
och Södertälje som skulle möjliggöra en utökad  
persontrafik. Strategin för att nå målsättningen med 
bättre infrastruktur är ett närmare samarbete med intil-
liggande kommuner och regionala organ.

STATIONSSAMHÄLLE OCH KULTURBYGD
Nykvarns kommun ligger i en expansiv region. Svea-
landsbanan löper genom kommunen. Med ett stations-
läge mitt i centrum av tätorten är Nykvarn en attraktiv 
ort för såväl bofasta som nyinflyttade.

Bebyggelsens karaktär idag präglas i grunden av kultur-
arvet med små herrgårdar på landet och en bruksmiljö 
med herrgård och en ”bruksgata” i centrum. På landet 
finns ett flertal fritidshusområden från 1950-, -60 och 
-70-talen som idag permanentas i snabb takt. Några 
nya samlade villaområden långt ut på landsbygden har 
tillkommit de senaste årtiondena på initiativ av privata 
markägare. I tätorten har både villabebyggelse och fler-
familjshus tillkommit i olika omgångar.

Brukets lokaler i centrum har övergått i annan verksam-
het inom näringslivet. Arbetsplatserna är i huvudsak  
belägna i centrum, i Mörby. Lager- och logistikverk-
samhet dominerar verksamheterna vilket speglar det 
strategiska läget nära E20, E4, Södertälje hamn, Skavsta 
flygplats och Svealandsbanan. Arbetsområdet Stock-
holm Syd/Mörby är mycket stort och innehåller 600 
hektar mark för olika verksamheter. Området präglas av 
den tidigare användningen för jordbruk och militärens 
närvaro.

Nykvarns kommun består även av stora skogs- och 
åkermarksarealer och bär på ett rikt kulturarv. Allt ifrån 
herresäten till soldattorp och gårdar finns inom kom-
munen. Landsbygdens åkerholmar och skogsbryn tillhör 
också kommunens karaktär. 

Nykvarn har gott om tätortsnära rekreationsområden. Fotograf: Lennart Hans-
son.



19 MARKANVÄNDNING

Obrutna åkerlandskap, dess åkerholmar och de skogs-
bryn som kantar markerna tillhör ett kulturlandskap 
som ska förvaltas. Eventuell ny bebyggelse bör strikt 
följa befintliga byggnadstraditioner, i form av sam-
lad bebyggelse, gestaltning, proportioner, material 
och färgval etc. Det är också mycket viktigt att värna 
kulturlandskapet och att bebyggelsen tillkommer på 
landskapsbildens och naturens villkor. I dokumentet 
“Bygga nytt på landet i Nykvarns kommun” (KF 2008, 
§ 124) beskrivs de delar som är av stor vikt vid nybygg-
nation i Nykvarns kommun. I bevarandeprogrammet 
för Nykvarn (KF 2004-03-25) finns flera värdefulla 
kulturmiljöer beskrivna. Vissa värdefulla miljöer saknas 
dock i programmet.

Karaktärsskapande drag i tätorten och på landsbyg-
den är viktiga att förhålla sig till vid nybyggnation. 
Nykvarn har i stora delar växt fram kring bruks- och 
industrimiljöerna vilket även har präglat bebyggelsen 
i orten och det sätt på vilket Nykvarn har byggts ut. 
Nybyggnation ska föregås av inventering av natur- och 
kulturvärden. För nybyggnation ska tydliga gestaltnings-
principer finnas. Färg- och materialval, byggnadsstil, 
skala, arkitektoniskt uttryck och så vidare ska bottna i 
byggnadstradition, ortens identitet, tätortens karaktär 
och landskapsbild etc. Nykvarns karaktäristiska natur, 
uppvuxna trädgårdar och små grönområden ska så långt 
som möjligt respekteras och bebyggelse ska placeras på 
landskapets och naturens villkor.

MÖTESPLATSER
Nykvarns Centrum blir en mötesplats med samlad kom-
mersiell och offentlig service. Centrum ska vara till-
gängligt för alla. Med blandade funktioner för bostäder, 
kommersiell och offentlig service blir centrum befolkat 

dygnet runt. Den upplevda tryggheten och attraktivi-
teten kan därmed komma att öka. Jämlikhetsaspekten 
är central och innebär bland annat att byggnader och 
ytor ska vara tillgängliga och trygga för alla oavsett 
ålder, kön, etnicitet, eventuella funktionshinder etc. Nya 
bilfria ytor kommer att skapas i centrum, i anslutning 
till tågstationen med ett nytt torg och gångstråk genom 
centrum som möjliggör ett rikt socialt liv på allmän 
plats. På landsbygden behöver nya mötesplatser skapas. 
Detta kan ske i anslutning till verksamheter inom till 
exempel besöksnäring, förskolor och friluftsliv.

UTMANINGAR
Åldersfördelningen är relativt lika i tätorten och på 
landsbygden. På landsbygden finns det procentuellt fler 
småbarnsfamiljer. Det föreligger ett behov av lägenhe-
ter med hög kvalitet för äldre människor som vill flytta 
från sin villa och som vill bo kvar inom kommunen. 
Det behövs också lägenheter för unga människor som 
vill flytta hemifrån. Andelen villor och kedjehus är över 
riksgenomsnittet i Nykvarn. Andelen flerfamiljshus och 
radhus är under riksgenomsnittet.

För näringslivets behov behöver marknadsföring av 
ledig mark och lokaler förbättras. Det finns ett behov 
av mindre lokaler för uthyrning till verksamheter i 
centrum. Miljön inom det tidigare bruket kan utvecklas 
ytterligare. Stockholm Syd innebär en möjlighet och 
utmaning av unik karaktär i Stockholmsregionen.

Förbättrad service för befolkningen i alla åldrar i tät-
ortens utkanter och på landsbygden med utbyggnad av 
vatten- och avlopp, kollektivtrafik och annan service är 
en utmaning.

3.2 JÄMFÖRELSE MELLAN MÅL 
Ett försök till jämförelse mellan kommunala och regio-
nala mål för bebyggelseutveckling ska erbjuda möjlighet 
att se kopplingar till regionalt och nationellt samarbete. 
Så här vill Nykvarns kommun gå till väga för att uppnå 
målen med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt håll-
bart samhälle.

Nykvarn har ett rikt kulturarv. Fotograf: Lennart Hansson.
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3.3 STRATEGIER 
Samhällsutbyggnaden ska utvecklas i ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbara bebyggelsestråk i första hand 
och kortsiktigt inom tätorten och på lång sikt upp mot 
Mälarkusten. Den gröna strukturen med stora orörda 
naturområden i nordost och sydväst runt Yngern och 
vidare upp mot Mälaren ska värnas. 

Bebyggelseutvecklingen ska ske i samverkan med 
näringslivet och i dialog med medborgarna. Ny bebyg-
gelse ska första hand och kortsiktigt styras till stråk 
inom tätorten men även långsiktigt ut från tätorten mot 

Svartbro, Finkarby, Nygård till Taxinge och mot Tur-
inge-Vidbynäs, Berga Ö, Sundsvik till Stensättra samt 
mot Mörby. Översiktsplanen innehåller outredda frågor 
kring utvecklingen i de två föreslagna bebyggelsestråken 
mot Mälaren norr om tätorten. Dessa kan med fördel 
utredas i större områden i fördjupade översiktsplaner 
eller likvärdiga regelstyrda processer innan till exempel 
byggrätter i detaljplaner beslutas.

• Nykvarns samhällsutveckling ska ske ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Bebyggelse i Nykvarns kommun ska 
samlas i stråk som ska försörjas med infrastruktur.

• Bebyggelseutvecklingen ska i första hand ske i och kring tätorten men även ut på landsbygden i utpekade stråk 
mot Mälaren för att utveckla Nykvarns identitet.

• Attraktivt placerade och utformade bostäder i varierade upplåtelseformer och olika hustyper som villor, radhus, 
flerfamiljshus osv för människor i alla åldrar ska eftersträvas i hela kommunen. Attraktivt placerad och estetiskt 
tilltalande bebyggelse i tätorten och på landsbygden ska långsiktigt skapa förutsättningar för en högre kvalitet 
på arkitektonisk karaktär anpassad till Nykvarns natur- och kulturvärden.

• Nykvarns centrum ska förbättras med fler bostäder och service samt mötesplatser på gator och torg. Nykvarns 
Centrum ska planeras för bättre upplevelsevärden intill tåg- och busstationen med service, handelsstråk och en 
blandning av bostäder och verksamheter.

• Fler sociala mötesplatser ska eftersträvas på landsbygden.
• Ansiktet utåt mot E20 och väg 509 ska annonsera Nykvarn som en attraktiv bygd.
• Rekreationsytor och parkstråk ska vara sammanhängande och erbjuda upplevelser av hög kvalitet.
• Trafikplanering inklusive gång- och cykel genomförs för bättre säkerhet, vackrare miljöer och god teknisk 

standard.
• Nykvarn ska bidra till planering för rent vatten i sjöar och vattendrag inklusive Mälaren.
• Befolkningen ska växa i Nykvarn.
• Antal arbetstillfällen i Nykvarns kommun ska öka. Samverkan ska ske med näringslivet om hållbar 

näringslivsutveckling i hela kommunen. 
• Nykvarn ska ha Sveriges bästa skola 2025.
• Arbets- och fritidsresor ska underlättas genom förbättrad kollektivtrafik med tåg och buss samt bättre 

pendlarparkeringar för bilar och cyklar.

LOKALA MÅL (MED ÅTERKOPPLING TILL VISIONEN OCH SAMMANFATTNINGEN)

REGIONALA MÅL

• Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i regionen har god tillgång till 
arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.

• God livsmiljö samtidigt som regionen växer.
• Möjliggöra befolkningstillväxt.
• Arkitektur, formgivning och design ska ges goda förutsättningar för sin utveckling.
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.
• Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och offentlig miljö ska stärkas och breddas.
• Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och upphandling ska på ett föredömligt sätt behandla 

kvalitetsfrågor.
• Svensk arkitektur, formgivning och design ska utvecklas i ett fruktbart internationellt samarbete.
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3.4 JÄMFÖRELSE MELLAN STRATEGIER
Ett försök till jämförelse mellan kommunala och regionala strategier för bebyggelseutveckling ska erbjuda möj-
lighet att se kopplingar till regionalt samarbete. Så här vill Nykvarns kommun gå till väga för att uppnå målen 
med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

• Ny bebyggelse ska vara attraktivt placerad och estetiskt tilltalande både i tätorten och på landsbygden i 
enlighet med PBL 2, 8 och 12 kap. Riktlinjer i översiktsplanen ska långsiktigt skapa förutsättningar för en högre 
kvalitet på arkitektonisk karaktär i Nykvarn både vad avser övergripande struktur på kvarter och gatunät samt 
placering, utformning och utseende på enskilda privata och offentliga byggnader. Ny bebyggelse ska placeras 
i attraktiva lägen i förhållande till vattnet, landskapet eller andra utmärkande drag i området såsom åkerholmar, 
stråk, mötesplatser, stora träd, fornlämningar etc.

• Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av bebyggelse i Nykvarns kommun ska samlas i stråk 
som ska försörjas med infrastruktur. Med infrastruktur menas här vatten och avlopp, gång- och cykelvägar, 
bredband, kollektivtrafik samt vägar för övrig nödvändig service som sophämtning, skolskjuts, hemtjänst 
samt plats och underlag för skolutbyggnad. Förfrågningar om avstyckningar utanför planlagt område 
ska därför i allmänhetens intresse styras till att ingå i planläggning för sammanhållen bebyggelse med 
infrastrukturförsörjning. Avstyckningar av fastigheter utanför planlagt område för bostadsändamål och 
verksamheter kan därför komma att kräva planläggning och samordning med befintlig bebyggelse i anslutning 
till det aktuella området i enlighet med 4 kap. 2 § och 9 kap 31 § Plan- och bygglagen. Den exploatering som 
har skett hittills med enskilda avloppsanläggningar i Nykvarns kommun kan behöva anslutas till det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten- och avloppssystemet. Ny bebyggelse ska följa dokumentet; Bygga nytt på landet 
i Nykvarns Kommun, 2008.

• Nykvarns Centrum ska utvecklas med fler bostäder (cirka 240 lägenheter), bättre upplevelsevärden intill tåg- 
och busstationen med service vid ett offentligt vackert gestaltat torg och handelsstråk med vegetation samt en 
blandning av bostäder och verksamheter i arkitektoniskt tilltalande byggnader.

• Samverkan med näringslivet om hållbart byggande ska öka i hela kommunen inklusive logistik- och 
verksamhetsområdet Stockholm Syd/Mörby. I hållbart byggande ingår blandade verksamheter, dagvattenhantering, 
trafikplanering, kollektivtrafik, arkitektonisk kvalitet samt grönstrukturfrågor. Ett hållbarhetsprogram har tagits fram.

• Skolor ska placeras strategiskt nära barnen med trygga och säkra skolvägar. Framtiden skolor organiseras 
med både kvalitet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Nybyggda skolor ska innehålla ett bibliotek för både 
elever och allmänhet.

• Nykvarns kommun ska arbeta med strategiska markinköp/byten för att bättre kunna styra mot en hög kvalitet 
på arkitektonisk gestaltning, målinriktad samverkan med näringslivet och en dialog med medborgarna om 
gestaltning och markanvändning.

• Nykvarns belägenhet vid Mälarkusten ska bättre utnyttjas för att utveckla Nykvarns identitet med passande 
markanvändning vid Mälaren. Miljöprojekt med kommunal infrastruktur kan innebära nya bebyggelsesamlingar, 
båtbryggor och strandpromenader.

LOKALA STRATEGIER

1. Öka uthållighet och kvalitet inom utbildning, 
transporter och bostadssektorn

2. Utveckla idéer och förnyelseförmåga
3. Säkra värden för framtida behov
4. Utveckla en flerkärning och tät region
5. Stärk sammanhållningen
6. Frigör livschanser

REGIONALA STRATEGIER (RUFS 2010)
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3.5 MEDBORGARENKÄT
En enkät har genomförts inför formulering av förslag 
till riktlinjer för framtida utveckling av markanvändning. 
I enkäten har en mätning av deltagarnas upplevelser 
ingått. Resultatet från mätningen visar om platser upp-
levs som spännande, trivsamma och trygga eller tråkiga, 
otrivsamma och otrygga. Vilka faktorer som påverkar 
upplevelsen framkommer också av resultatet. Analysen 
av resultatet från enkäten har resulterat i medborgarnas 
riktlinjer för planering.

MEDBORGARNAS RIKTLINJER
Utifrån medborgarenkäten (bilaga till översiktsplanen) 
har flera viktiga aspekter kommit fram. 

• Värna djurlivet.
• Skydda och vårda naturen.
• Bevara öppenhet och utsikt.
• Ta hänsyn till historisk bebyggelse.
• Utveckla gång- och cykelstråk.
• Skapa attraktiv ny bebyggelse med samband till 

omgivningen.
• Välj färger, material och skala på byggnader som 

passar i landskapet.
• Blanda boendeformer, service och verksamheter.
• Ta ansvar för vattenfrågorna.
• Utöka offentlig och kommersiell service.
• Skapa bättre kollektivtrafikförsörjning.
• Åtgärda trafikproblem.

LANDSBYGDEN

• Gång- och cykelstråk ska utvecklas och vara 
attraktivt placerade och utformade.

• Centrum ska ha rikliga inslag av grönska.
• Kommersiell service i centrum ska utvecklas.
• Centrum ska ha en blandning av bostäder, 

service och verksamheter.
• Möblering av offentliga stråk och torg ska vara 

vacker.
• Det ska finnas sammanhang mellan nytt och 

gammalt och hänsyn till kulturhistoria i hela 
tätorten och i centrum.

• Färgsättning och materialval ska vara estetiskt 
tilltalande.

• Det ska finnas möjligheter till aktiviteter och 
händelser i centrum.

• Parkeringsmöjligheter ska förbättras.
• Ordningen av kvarter och skala på byggnader 

ska vara väl avvägd.
• Kulturhistoriskt intressant bebyggelse ska bevaras.
• Miljöstörningar i form av buller och 

luftföroreningar ska minimeras.
• Utblickar över landskapet ska bevaras.
• Offentlig service med skolor och vård ska 

behållas.
• Grönområden ska bevaras.
• Området runt Turingeån och dammarna ska 

bevaras och utvecklas.
• Kollektivtrafiken ska behållas och utvecklas.
• Trafiken ska regleras så att den inte är störande 

och farlig.

NYKVARNS CENTRUM OCH TÄTORTEN
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3.6 LANDSBYGDSUTVECKLING
När ny bebyggelse ska tillkomma ska det ske med hän-
syn till befintliga samfälligheter och den bebyggelse som 
redan existerar. Utvecklingen ska möjliggöra bevarande 
av natur- och kulturmiljöer och andra skyddsvärda mil-
jöer. Den nya bebyggelsen ska bidra till en bättre grund 
för service som gång- och cykelvägar, kollektiva kom-
munikationer, skola, vård och dagligvaruhandel samt 
kommunalt vatten och avlopp.

Det ska ställas höga krav på placering och utformning 
av ny bebyggelse. Detaljplanekravet kan komma att till-
lämpas för att med bestämmelser styra mot en välutfor-
mad sammanhållen bebyggelse.

UTVECKLING AV LANDSBYGDENS ORTER
För att ge goda möjligheter åt de areella näringarna och 
deras ekosystemtjänster, ska landsbygden inte ytterligare 
delas upp av ny bebyggelse. Ny bebyggelse på landsbyg-
den ska i första hand utvecklas i anslutning till befintlig 
sammanhållen bebyggelse inom de planerade bebyg-
gelsestråken som föreslås på mark- och vattenanvänd-
ningskartan. Utöver detta ska nybyggnad endast kunna 
ske undantagsvis.

Med sammanhållen bebyggelse menas områden med 
tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av 
väg, gata eller parkmark. Sammanhållen bebyggelse är 
ett begrepp inom Plan- och bygglagen som bland annat 
anger när krav på detaljplan uppstår.

Exempel på sammanhållen bebyggelse utanför de plane-
rade utbyggnadsstråken är Ekudden som ligger vid sjön 
Yngern och är ett detaljplanelagt fritidshus- 
område. Byggrätten finns inskriven i detaljplanen. 
Yngerns skyddsintresse gör att alla utsläpp till sjön 
måste undvikas. Detta gäller all befintlig bebyggelse och 
särskilt i de enstaka fall ny bebyggelse tillkommer. Ett 
annat exempel är Stångarö-Mindal-Furås. Furås fritids-
husområde har totalt 36 fastigheter och ligger inom 
Malmsjöåsens vattenskyddsområde. Skyddsintresset gör 
att alla utsläpp måste undvikas. Stångarö och Mindal 
fritidshusområde har cirka 45 fastigheter. Områdena 
avvattnas mot Måsnaren som har höga näringshalter. 
VA-lösningarna är enskilda och inte avsedda för hel-
årsboende. Det finns risk för en negativ påverkan från 
enskilda avlopp på grundvattnet och Måsnaren.

Ny bebyggelse utanför tät-
orten ska koncentreras till de 
stråk som kommunen pekar ut 
som de bästa ur hållbarhets-
synpunkt. Inom dessa stråk 
förväntas på lång sikt service 
i form av infrastruktur som 
till exempel kommunalt vatten 
och avlopp, gång- och cykelvä-
gar, ridled, bredband, kollek-
tivtrafik, hållplatser, service, 
samt barn- och äldreomsorg, mötesplatser, fritidsaktivi-
teter och annan service. En prioritering av utvecklingen 
inom stråken kan komma att ske för att ny bebyggelse 
ska kunna bidra till samhällen som når upp till viktiga 
tröskelvärden för infrastrukturen.

VERKSAMHETER OCH SERVICE PÅ   
LANDSBYGDEN
Kommunen ska uppmuntra verksamheter på landsbyg-
den som bidrar till att berika orterna. Inom större pro-
jekt med ny bebyggelse ska kommunen medverka och ta 
ansvar för att planerna medger användning för offentlig 
och kommersiell service, exempelvis skolor, förskolor 
och äldreboende där så är lämpligt.

BESÖKSNÄRING OCH TURISM
Förutsättningarna för besöksnäring och turism ska 
förbättras. Översiktsplanen ska ge möjligheter att 
utveckla kvaliteten på de viktigaste målpunkterna för 
besöksnäringarna, det vill säga de främsta besöksmålen, 
aktivitetspunkterna, vandringslederna, badplatserna med 
mera. Tillgängligheten till besöksmålen ska utvecklas, 
bland annat genom förbättrad kollektivtrafik. Kom-
munens hemsida ska ge uppdaterad information om 
besöksmål, vandringsleder och dylikt

Nykvarns kommun 
ska utveckla hållbara 
bebyggelsestråk för att 
skapa förutsättningar 
för skola, barn- och 
äldreomsorg kollektiv-
trafik och samförlägg-
ning av vatten och 
avlopp, bredband 
gång- och cykelvägar 
och ridleder.

Taxinge slott. Fotograf: Lennart Hansson.
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TURINGE - VIDBYNÄS
Förutsättningar
Turinge – Vidbynäs är ett regionalt värdefullt kulturom-
råde med åtskilliga fornlämningar och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som Vidbynäs gård, Fattigstugan, 
Turinge kyrka och en värdefull landskapsbild. Turingeån 
och dess utlopp i Turingen innehåller rekreationsstråk 
och passager för flora och fauna från tätorten längs ån 
och öster och väster längs Turingen. Sjön Turingens 
östra kant innehåller kommunalt ägd äldre skog och 
ängar som avses för Vidbynäs naturreservat och rekrea-
tionsområde.

Området har fördelar av närhet till tätorten och dess 
service. Här finns gång- och cykelväg in till Nykvarns 
tätort. I Turinge planeras nu en gång- och cykelväg 
mellan Turinge kyrka och Värsta Backe. Kollektivtrafik 
finns från Turinge kyrka, med cirka 500 meter gångväg 
från Vidbynäs gård med busstrafik mellan Nykvarn och 
Södertälje. Här finns tillgång till kommunalt vatten och 
avlopp.

Besöksnäringen är stark med Vidbynäs Gård & Konfe-
rens samt Vidbynäs golf. Turistvägen, gamla Strängnäs-
vägen, passerar genom Turinge. Ett kluster av restau-
ranger, Bed and Breakfast, hotell, konferens, upplevelser 
och golf  har etablerats i området. Bostäder finns vid 
golfbanan som erbjuder livsstilsboende.

Det finns flera matställen och restauranger vid Turinge 
kyrka som tillsammans med andra verksamheter bildar 
en liten samling hus vid en vägkorsning, ett slags port 
till turistväg Taxinge - Gripsholm.

Grönstråken som finns längs med Turingeån samt öster 
och väster om sjön Turingen är värdefulla. Området har 
många rekreationsvänliga områden med bland annat 
möjlighet till strandpromenader i ett levande landskap 
med betesdjur på gammal betad kuperad mark. En 
damm för rening av jordbruksvatten finns på Turingens 
västra sida.

Utmaningar
Kollektivtrafik finns längs väg 576 (gamla Strängnäs-
vägen), men inte ända upp till Vidbynäs gård vilket gör 
att många väljer bilen istället. Det finns inga flerbostads-
hus som erbjuder lägenhetsboende. Lokal offentlig och 
kommersiell service saknas. Bostadskvarteren saknar 
lekplatser och mötesplatser.

Tillgänglighetsåtgärder behövs till det blivande naturre-
servatet i Vidbynäs.

Förstärkning behövs av det gröna stråket som förbinder 
sjön Turingen, genom Turinge och Turingeån och som 
skärs av gamla Strängnäsvägen. Till exempel kan en 
park intill ån anläggas vid korsningen som tillgängliggör 
ån och gör området mer promenadvänligt.

Området störs av buller från E20 och viss risk för för-
oreningar på grund av trafikolyckor finns i och med den 
stora mängden farliga godstransporter på E20. 

Turingen är en svartlistad sjö gällande fiske och stora 
delar av Turingeån, sträckningen från E20 och en bit 

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Turinge - Vidbynäs.

Inspirationsbild, typsektion Arken Arkitekter AB.
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upp i Turingen, är kontaminerad av kvicksilver från den 
tidigare industrin, Nykvarns bruk.

Bebyggelseutveckling
I anslutning till befintlig bebyggelse vid Vidbynäs finns 
ett planerat område med cirka 30 villatomter varav 
några är bebyggda idag. Ytterligare bebyggelse med bo-
städer och inslag av verksamheter är möjlig att pröva i 
Vidbynäs. Invid Fattigstugan finns mark som är lämplig 
för allmänna ändamål som till exempel någon form av 
skola. Kring Turinge kyrka finns potential för utveckling 
av verksamheter, ny bebyggelse och nya besöksmål. Vid 
Fjället finns möjligheter till kompletterande bebyggelse. 
Nya bostäder kan ge underlag för utvecklad service i 
området.

BERGA Ö
Förutsättningar
Berga Ö fritidshusområde består av tre områden med 
totalt cirka 65 fastigheter beläget vid sjön Turingens 
västra sida. I området bor allt fler året runt, speciellt i 
den södra delen. Fastigheterna har enskilda vatten- och 
avloppslösningar. 

VA-lösningarna är inte avsedda för helårsboende. Det 
finns risk för en negativ påverkan från enskilda avlopp 
på grundvattnet och på sjöarna Turingen och Mälaren.

Området ligger ostört i en vacker miljö väster om Tur-
ingen med naturskog på höjd med fornlämning. 

Arbetet med att planera kommunalt VA och en gång- 
och cykelväg från Turinge till Sundsör/Sundsvik har 
påbörjats.

Utmaningar
Området har höga halter av radon. Kommunalt VA 
saknas vilket innebär risk för vattenförsämring på 
grund av eftersatta enskilda avlopp. Kollektivtrafik finns 
endast på väg 523, 1,5 km från postlådorna i Berga Ö 
och säkerheten för cyklister behöver åtgärdas. Dagligva-
ruhandel inom området saknas och de boende är väldigt 
beroende av bilen som transportmedel. 

Turingen är svartlistad som fiskesjö och är även känslig 
för strand- och båtverksamhet.

Bebyggelseutveckling
Vid utbyggnad av vatten- och avloppsnätet samt gång- 

och cykelväg kan en detaljplan bekräfta permanent-
ningen av fritidshusområdet vid Berga Ö med större 
byggrätter. Befintliga tomtföreningar och samfälligheter 
ska respekteras. Ny sammanhållen bebyggelse invid 
Berga Ö kan öka möjligheten till förbättrad kollektivtra-
fik och utökad service.

SUNDSÖR - SUNDSVIK
Förutsättningar
Området gränsar mot Mälaren i norr, vilket innebär att 
stora delar berörs av strandskydd. Området berörs även 
av riksintresse för särskilda hushållningsbestämmelser 
(MB 4 kap.).

Inom området finns det flera regionalt värdefulla kul-
turmiljöer att ta hänsyn till. Närhet till Mälaren är en 
stor tillgång som präglar Sundsör-Sundsvik. Rening av 
dagvatten och extra poleringssteg för gemensamhetsan-
läggningar eller rening av vatten från jordbruk är möjlig. 

Ett område som tidigare innehållit en tegelfabrik och 
idag ett åkeri pekas i översiktsplanen ut för bostadsut-
veckling. 

Arbetet med att planera kommunalt VA och en gång- 
och cykelväg har påbörjats.

Utmaningar
Området har höga halter av radon. Tillräcklig VA-
försörjning saknas vilket innebär risk för vattenförsäm-
ring på grund av eftersatta enskilda avlopp. Ett flertal 
dammanläggningar från Mälaren, sjön Turingen och 

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Berga Ö. 
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Turingeån hindrar vandrande fiskar i Turingeån.

Turtäthet för kollektivtrafiken bör förbättras och 
säkerhet för cyklister bör ökas. Dagligvaruhandel och 
förskola inom området saknas vilket innebär många och 
långa biltransporter för de boende.

Vid framtida exploatering behöver hänsyn tas både till 
Mälaren som riksintresse och till dess strandskydd.

Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling sker i Sundsvik, som är en 
särpräglad kulturhistorisk miljö. Fler nya bostäder kan 
prövas i närheten. 

Möjlig omvandling av det gamla tegelbruket som idag 
används för åkeriverksamhet är önskvärd. Översikts-
planen pekar ut bostadsanvändning även i detta läge. 
Lämplighetsprövningen behöver fortsätta med för-
djupad översiktsplan eller likvärdig lagreglerad process 
för ett större område för att utreda möjligheterna till 
försörjning med vatten- avlopp och vägar.

STENSÄTTRA/SUNDSVIK HILLS OCH  
BJÖRNNÄSSTRAND
Förutsättningar
Inom området finns det flera regionalt värdefulla kultur-
miljöer att ta hänsyn till och närheten till Mälaren är en 
stor tillgång.

Stensättra/Sundsvik Hills
Stensättra och Sundsvik Hills vid Mälaren är ett fritids-
husområde respektive bostadsområde med totalt 180 
fastigheter. Mälarens kustområde är av riksintresse. 

Mälarens vattenkvalitet ställer stora krav på avloppsre-
ning. VA-lösningarna för Stensättra är inte avsedda för 
helårsboende vilket gör att det finns risk för en negativ 
påverkan från enskilda avlopp på grundvattnet och 
Mälaren.

Björnnässtrand
Björnnässtrand vid Mälaren består av två mindre fritids-
husområden med totalt 50 fastigheter från 1940- och 50 
talen. Björnnässtrand ligger med väldigt bra utsikt över 
Mälaren och öarna Smedens holmar och Högholmen i 
Nykvarns kommun och Älgön i Södertälje kommun. En 
badplats finns i anslutning till bebyggelsen. VA-lösning-
arna för Björnnässtrand är inte avsedda för helårsbo-
ende vilket gör att det finns risk för en negativ påverkan 
från enskilda avlopp på grundvattnet och Mälaren.

Utmaningar
Stensättra/Sundsvik Hills
Området har i vissa delar höga halter av radon. Kom-
munalt VA saknas vilket innebär risk för vattenförsäm-
ring på grund av eftersatta enskilda avlopp. Kollektiv-
trafik finns inte till området, vilket behöver åtgärdas. 
Viss utbyggnad av gång- och cykelväg finns men saknas 
till Björnässtrand och mot tätorten. Björnässtrand och 
platsen för det gamla tegelbruket har smala vägar med 
dålig sikt, säkerheten för cyklister är låg. Dagligvaruhan-
del och annan service saknas. 

Vid framtida exploatering behöver hänsyn tas både till 
Mälaren som riksintresse och till dess strandskydd.

Bebyggelseutveckling
Det finns intresse att åter pröva bebyggelse på ett av-
verkat område med terrassering mot Mälaren vid Sunds-
viks Hills.Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Sundsör - Sundsvik samt 

Stensättra/Sundsviks Hills.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Björnnässtrand.



27 MARKANVÄNDNING

En fortsatt permanentering av fritidshusen sker och 
området förtätas med nya bostäder. Bad- och båtplatser 
kan förbättras på flera ställen. Ny samlad bebyggelse 
kan endast tillkomma under förutsättning av ytterligare 
lämplighetsprövning i form av fördjupad översiktsplan 
eller likvärdig lagreglerad process och utbyggnad av tek-
nisk infrastruktur så som vatten och avlopp samt vägar 
sker. Ny bebyggelse i området kan stå i motsats till 300 
meters strandskydd som råder idag och att området är 
av riksintresse för Mälarens kust och öar (MB 4 kap.).

TAXINGE - NÄSBY
Förutsättningar
Området gränsar i söder mot Svealandsbanan och E20 
vilket berörs av riksintresse för väg (MB 3 kap.). Områ-
det berörs även av riksintresse för kulturmiljövård (MB 
3 kap.) samt område för särskilda hushållningsbestäm-
melser (MB 4 kap.). Strandskydd för Taxingeån och 
Mälaren berör området. 

Inom området finns cirka 150 bostäder med enskilda 
lösningar av avloppsrening.

En rik kulturmiljö kännetecknar Taxinge-Näsby med 
närhet till Mälaren. På sommaren går ångtågen och 
ångbåten till Mariefred. För de boende finns en förskola 
och viss kollektivtrafik. Nykvarns största besöksmål 
finns här med konferensverksamhet, restaurang, café 
och butiker.

På grund av sitt läge vid Mälaren, Taxingeåns ravinsys-
tem och sin gamla godshistoria är området omgivet av 
mycket höga naturvärden knutna till äldre ädla lövträd. 

Här finns kanske även Nykvarns största tillgång på äldre 
lövträd av ask, ek och lind. Ett flertal gamla alléer och 
Nykvarns största bestånd av bok finns här.

Utmaningar
Inget kommunalt VA finns i området. Serviceutbudet är 
koncentrerat till sommarsäsongen vilket starkt präglar 
området under övriga säsonger då det inte är lika många 
besökare.

Pågående jordbruk kan äventyra Taxingeåns miljö-
kvalitetsnorm. Åns minimala buffertzon av skog och 
avsättningar av partiklar vid utflödet hotar livsmöjlig-
heten för vandrande fisk såsom havsöring. Fel typ av 
markanvändning eller för omfattande och/eller felplace-
rad bebyggelse kan motverka områdets upplevelsevärde 
, riksintressetoch ekonomiska värde för besöksnäringen.

Bebyggelseutveckling
I Taxinge-Näsby finns förslag på tillkommande bebyg-
gelse och utveckling av besöksnäringen med nya be-
söksmål. Utvecklandet av ”slottsboende” skulle kunna 
attrahera fler boende i ny typ av bebyggelse. Tåg- och 
båtnäringen, liksom olika kulturyttringar, är nya upple-
velsevärden med stor utvecklingspotential. Utöver detta 
kan tillgängligheten till Mälarens stränder utökas med 
strandpromenader och en småbåtshamn/gästhamn. 
Tillgängligheten till Mälarens stränder ska planeras i 
samarbete med Strängnäs kommun.

Kung Carl XVI Gustaf inviger smalspåret mellan Läggesta och Taxinge - 
Näsby. Fotograf: Lennart Hansson.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Taxinge - Näsby.
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FINKARBY OCH NYGÅRD
Förutsättningar
Finkarby
Finkarby består dels av ett fritidshusområde med cirka 
90 fastigheter varav över 75 % används hela året, och 
dels av friliggande villor och små gårdar med viss verk-
samhet. Fastigheterna har enskilda avlopp och det finns 
en gemensam lösning för sommarvatten i Finkarby 
fritidshusområde men i övrigt bara enskilda brunnar.  

Nygård
För Nygårdsområdet finns detaljplaner som reglerar ut-
byggnaden av bostäder och arbetsplatser. Detaljplanerna 
omfattar drygt 100 bostäder för permanentboende som 
är genomfört, och det finns önskemål om ytterligare bo-
städer. I området finns gemensamma anläggningar för 
dricksvatten och avlopp. Områdets jordbruksmark an-
vänds idag för gräsmatteodling. Området gränsar i norr 
mot Svealandsbanan och E20 som båda utgör område 
för riksintresse (MB 3 kap.).

Området har nära till kollektivtrafik och infrastruktur. 
Nygård är naturnära med god tillgång till rekreation. 
Förskola och viss kommersiell service finns.

Utmaningar
En förutsättning för en mer omfattande befolknings-
utveckling vid Nygård och Finkarby är att en ny avfart 
från E20 byggs.

Finkarby
Södra Finkarby är påverkat av buller från E20. Grund-
vattenförekomsten är i risk att inte uppnå miljökvalitets-
normen på grund av undermåliga enskilda avlopp. Det 
finns stor risk för skred och ras längs ån, vilket innebär 

att bebyggelsen bör hålla avstånd från Taxingeåns ravin-
system. Kollektivtrafiken med bussar behöver utvecklas 
med turtäthet och standard på hållplatser.

Buller från E20 och närhet till transportväg för farligt 
gods bör beaktas noga. Dagligvaruhandel saknas. Hela 
området har dålig belysning.

Bebyggelseutveckling
Finkarby
I Finkarby finns förslag på viss tillkommande bebyg-
gelse.

Nygård
I Nygård finns det förslag till utbyggnad av bostäder 
och verksamheter.

Svartbro
Översiktsplanen pekar ut ett område för ny bostads-
bebyggelse vid Ryssjön i stråket från tätorten ut mot 
Taxinge via Nygård och Finkarby.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Nygård.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Finkarby.



29 MARKANVÄNDNING

3.7 UTVECKLING AV TÄTORTEN
En förtätning och utveckling av Nykvarns tätort kan 
sammantaget innebära ett stort steg mot att uppfylla 
Vision 2025 och översiktsplanens mål med en hållbar 
bebyggelseutveckling. Utvecklingen av tätorten kan ge 
många nya bostäder med närhet till tågstation, service 
och mötesplatser. I en blandad bebyggelse kan tätortens 
serviceutbud och fritidsaktiviteter utvecklas till gagn 
för hela kommunen. En ny trafikplan som innehåller 
planering för alla trafikslag blir ett viktigt strategiskt 
dokument. Här ska planering för pendlarparkering vid 
tågstationen och E20 ingå.

Utvecklingen av tätorten ska ske utan att den mänskliga 
skalan går förlorad och på ett sätt som stärker kom-
munens attraktivitet, identitet och hållbarhet. Nykvarns 
nya centrum och den nya skolan vid Trädgårdsvägen är 
några av de större händelserna i tätorten de närmaste 
tio åren.

FÖRTÄTNING AV CENTRALA NYKVARN
Ett nytt centrum i Nykvarn är tänkt att byggas under 
den närmsta 10-årsperioden. Översiktsplanen före-
slår att kommunen i detalj utforskar möjligheterna att 
ytterligare förtäta tätortens centrala delar. Läget nära 
stationen är attraktivt och medger också ett boende 
med nära till hållbara transporter. Med fler människor i 
kommunen, ges ett större underlag för småstadsliv och 
för service, aktiviteter och möten. Utvecklingen har att 
ta hänsyn till ortens identitet och kulturmiljövärden och 
den befintliga bebyggelsen. Trygga miljöer som befolkas 

både dag och natt kräver blandning mellan bostäder och 
verksamheter i så stor utsträckning som möjligt.

För att ge bebyggelseutvecklingen den karaktär som 
beskrivs i översiktsplanen, ska ett kulturmiljö- och arki-
tekturprogram att arbetas fram, som fortsatt arbete på 
översiktsplanens riktlinjer.

ATTRAKTIVA PLANER
Kommunen ska arbeta för att ta fram planer med hög 
attraktivitet för byggare. De ska därför så långt möjligt 
utgöra större projekt för att gemensamt kunna finan-
siera stora attraktivitetsförbättringar. Detta ger också 
kommunen möjlighet att ställa höga krav på arkitekto-
nisk och hållbar utformning.

NYKVARNS TÄTORT
Förutsättningar
Den centrala delen av Nykvarn består norr om järnvä-
gen av den äldre bruksmiljön vid Turingeån. Boende-
miljön vid Bruksgatan är kompletterad av ny bebyggelse 
i äldre stil. Söder om järnvägen invid tågstationen finns 
en tidstypisk centrumanläggning från 1970-talet i låga 
röda tegelbyggnader i en våning med platta tak. Nära 
centrum finns flerfamiljshus i tre våningar från 1940-, 
50- och 60-talen. Tätorten domineras längre ut från 
centrum av villabebyggelse.

Tätorten har en god tillgång till mötesplatser och torg, 
offentlig och kommersiell service samt kollektivtrafik 
med både buss och tåg. Flera skolor finns i tätorten 
liksom äldreboende. Gatustrukturen är väl utbyggd med 
kommunalt vatten, avlopp och fjärrvärme. Dock finns 
vissa delar av tätorten som fortfarande saknar anslut-
ning till teknisk infrastruktur.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över tötorten.

Illustrationsskisser över Nykvarns nya centrum. Reflex Arkitekter.
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I Nykvarns kommun finns ett stort behov av nya lägen-
heter. Lägenheterna ska gärna ligga i de centrala delarna 
med tillgång till service och kollektivtrafik. Med de pro-
jekt som för närvarande planeras kommer detta behov 
att kunna tillgodoses med en stor variation av hustyper, 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Denna variation 
lägger grunden för en blandning av boende i centrum i 
olika åldersgrupper och från olika socioekonomiska för-
hållanden. En sådan blandning är viktig för ett hållbart 
samhälle ur ekonomisk och social synvinkel. 

Utmaningar
Bullernivåerna i området är höga från järnvägen och 
det förekommer trafik med farligt gods. I tätorten är 
tillgängligheten till naturnära områden en utmaning. 
Samarbetet med marknaden för att få en produktion 
av bebyggelse med en viss önskvärd kvalitet innebär en 
utmaning. 

Projekt för de delar av tätorten som fortfarande saknar 
anslutning till teknisk infrastruktur bör startas.

Bebyggelseutveckling 
Nykvarns Centrum
Nykvarns Centrum byggs om i etapper med nya bo-
städer och kommersiella lokaler. Stationsprojektet med 
en ny tunnel under järnvägen och pendlarparkering har 
genomförts. Drygt 240 nya lägenheter i etapper, ett nytt 
torg och centrumfunktioner avses tillkomma under en 
tioårsperiod. Boende för familjer, äldre och ungdomar 
samt upplåtelser med hyresrätt, privat ägande och med 
bostadsrätter ska blandas. Det nya torget och gångstrå-
ket genom centrum kommer att bli ett socialt mötesrum 
för alla i Nykvarn. Det är av stor vikt att ställa krav på 
god arkitektur och lämpliga användningar.

Före detta Idrottsplatsen
Kommunen förvärvade denna idrottsplats i anslutning 
till att en ny iordningställdes norr om Svealandsbanan. 
Med sitt centrala läge vid Folkets park men också med 
tillgång till grönområden och närhet till skyddade gårdar 
finns möjlighet att skapa attraktiva bostäder här. Befint-
ligt gatunät och övrig infrastruktur kan användas. Ny 
bebyggelse ska planeras med markanvisningstävling för 
att styra innehåll och kvalitet.

Kvarteret Karaffen
Kvarteret ligger nära centrum och kommunens äldrebo-
ende. Genom förtätning byggs cirka 70 nya hyreslägen-
heter. Inom projektet genomförs förbättringar av trafik-
säkerhet och gestaltning av gatumiljön runt kvarteret.

Stålbruksdammen 
Centralt efter Hökmossvägen ligger fastigheten med 
långsidan mot Engelska parken. I anslutning till befint-

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Nykvarn Centrum.

Illustration över förslag till bostäder vid Slåbruksdammen. Källa: VVFAB.

Inspirationsbild. Stadsradhus i Borlänge med verksamheter på bottenvåning. 
Ett sätt att planera för människors egna entreprenörskap eller för uthyrning. 
Källa: Arken Arkitekter, 2003.
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ligt flerbostadshus har cirka 40 lägenheter i två huskrop-
par uppförts. De äldre befintliga byggnaderna inom 
detaljplaneområdet som är karaktäristiska för bruksmil-
jön är skyddasde med bestämmelser i detaljplanen.

Det är viktigt att tillgängligheten till Engelska parken är 
tydlig och att inga tvivel finns mellan vad som är privat 
och offentligt i det centrala grönstråket vid Turingeån.

Kvarteret Stöpplaren
Med ett relativt centralt läge norr om järnvägen har 
bostäder i mindre flerfamiljshus uppförts. Byggnaderna 
placeras så att skyddade gårdar bildas och vänds från 
omgivande verksamhetsområde. Infarter till verksamhe-
ter och bostäder separeras.

NORDVÄST OM CENTRUM
SANDTORP, BETONGEN, STENKÄLLA (MARSTA)
Förutsättningar
I utkanten av tätorten blandas villabebyggelsen med 
värdefulla orörda naturområden och verksamhetsom-
råden. Här finns en befintlig gångbro över järnvägen 
som förbinder området norr och söder om järnvägen. 
Kollektivtrafiken är utbyggd på Maskinförarevägen fram 
till Sandtorp.

Utmaningar
Svealandsbanan är en barriär för både människor och 
djur i denna del av Nykvarn. Buller från järnvägen mås-
te åtgärdas vid planering av ny bebyggelse. Gestaltnings-
frågor och krav på inslag av service, park och grönska i 
den gällande planen för bostäder i kvarteret Betongen 
blir en utmaning. Trafikplaneringen för den nya skolan i 
området är en utmaning. 

Bebyggelseutveckling
Tanken är att Nykvarn ska växa med områden som i 
huvudsak innehåller bostäder men även viss offentlig 
och kommersiell service i nordväst. Kommunenens am-
bition är att förbinda Sandtorp med en förlängning av 
Maskinförarevägen till Hökmossvägen. Vid en flytt av 
företaget Strängbetong kan ny blandad bostadsbebyg-
gelse tillkomma enligt gällande detaljplan. En ny skola 
för de lägre årskurserna planeras vid Trädgårdsvägen.

Sandtorp
Sandtorp ligger i nära kontakt med den regionala grön-
kilens värdekärna samt innehåller sumpskog. Området 
har en 130–140-årig flerskiktad opåverkad barrnatur-

skog med skogsområden som är intressanta på nationell 
och europeisk nivå med signal- och rödlistade arter.

Området vid vändplatsen av Maskinförarvägen har be-
byggts med drygt 40 smålägenheter i form av hyresrätt. 
Befintlig busslinje ska förlängas.

Ytterligare bebyggelse kan tillkomma med en möjlig 
vägförbindelse från Maskinförarevägen ned till Hök-
mossvägen. I en fortsatt utbyggnad i Sandtorp med 
bostäder är det viktigt att spara sammanhängande 
värdefulla grönområden och planera en småskalig ny 
bebyggelse. 

Kvarteret Betongen
Gällande detaljplan medger 300 villor i en homogen 
bebyggelsestruktur relativt centralt i Nykvarn. Vid 
Betongen finns också en större idrottsplats som kan 
utvecklas vidare. En del av marken kan vara förore-
nad och det är höga buller- och strålningsnivåer från 
järnvägen. En förutsättning för ytterligare exploatering 
är att betongtillverkningen flyttas. I området norr om 
Betongen planeras och byggs en ny skola.

Stenkälla (Marsta)
Ett område nordväst om kvarteret Betongen kan ut-
vecklas med bostadsbebyggelse. Planering måste föregås 
av naturinventering, fornminnesundersökning samt 
geotekniska och geohydrologiska utredningar. Värdena 
för kulturhistoria och natur är stora här. Vid en möjlig 
framtida exploatering måste bärighet för kollektivtrafik 
undersökas då Marsta blir en ”återvändsgränd”. Detta 
område står i kontakt med Sandtorp via en gångbro 

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över området nordväst om 
Centrum.
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över järnvägen vilket sammanlänkar Betongen med öv-
rig bebyggelse. Beroende på utformning och placering 
kan det totalt komma att byggas ett stort antal lägenhe-
ter i området norr om Betongen. Värdefull och produk-
tiv åkermark ska inte tas i anspråk för bebyggelse.

NORR OCH NORDOST OM CENTRUM
FÖRE DETTA BRUKSMILJÖN
Förutsättningar
Den bevarade bruksmiljön norr om centrum är en 
mycket karaktäristiskt miljö som berättar Nykvarns his-
toria. Det tidigare brukets arbetslokaler har en varierad 
användning för verksamheter, skola, kontor. Bostäderna 
vid Bruksgatan har kompletterats med nya bostäder i 
liknande stil. Området har en varierad kvalitet på bygg-
nadsunderhållet.

Utmaningar
Byggnadernas förfall i vissa delar av arbetsområdet är 
ett hot om att områdets kulturhistoriska värde kan gå 
förlorat.

Bebyggelseutveckling
Flera byggnader med kulturhistoriskt värde som behö-
ver underhållas finns i området. Även naturområden av 
stort värde finns längs Turingeån. Den inre ringleden 
som bildas av Centrumvägen, Södertäljevägen och väg 
509 ska kompletteras med gång- och cykelväg på hela 
sträckan. Med en inriktning mot natur, fritids- och 
kulturaktiviteter blandat med bostäder och verksamhe-
ter i kvarteren som omger ringleden kan Nykvarn få en 
utvecklad central kärna med karaktärsfulla gaturum.

Plafondpenseln 24
Platsen har möjligheter att omvandlas från att ha 
använts för ett solenergiprojekt till annan användning. 
Uppförande av nya bostäder kräver åtgärder beträffande 
den intilliggande skjutbanan. Längs Södertäljevägen 
finns möjligheter till förtätning med blandade verksam-
heter och bostäder.

Genom området går en sekundär transportled för 
farligt gods. Trafiken med lastbil och bil innebär höga 
bullernivåer. Området innehar också flera fornläm-
ningar. Nuvarande rekreationsområde mellan Solberga 
och Sandbacken behöver förtydligas och bevaras vid 
framtida exploatering. Viss risk för skred och kvicksil-
verrester från tidigare pappersbruk måste beaktas längs 
Turingeån.

Alcrofältet
Alcrofältet kan utvecklas för sport och fritid tillsam-
mans med Oxvretens rekreationsområde. Viss typ av 
bebyggelse kan planeras såsom, omklädningsrum, för-
råd och läktare. Området bör säkerställas i detaljplan för 
befintlig användning och ytterligare utveckling av fritids-
ändamål. Platsen har höga bullernivåer från intilliggande 
vägar. Området används idag för fotboll på sommaren 
och längdskidåkning på vintern.

Typsektion för fyra meter bred gränd med gemensam yta för alla trafikslag. 
Arken Arkitekter AB.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över området nordost om 
Centrum.



33 MARKANVÄNDNING

SYDVÄST OM CENTRUM
HÖKMOSSEN
Förutsättningar
Sydväst inom Nykvarns centrum sträcker sig bebyggelse 
med småhus mot naturområdena med äldre gårdar och 
fritidshusbebyggelse vid Yngern. Områdets närhet till 
tätortens centrum innebär ett intresse för utbyggnad. 
Här finns också en skola, Turingeskolan.

Hökmossen ligger i grönkilens värdekärna nära Yngern 
vilket innebär höga upplevelsevärden för de boende. 
Området innefattar även nyckelbiotoper och flera forn-
lämningar finns i landskapet.

Själva Hökmossen är genomskuret av stigar med tydliga 
spår från brytningen av torv på 40-talet. Denna del har 
blivit ett allt viktigare rekreationsområde allteftersom 
tätorten växer.

Grönkilens värdekärna kan medföra svåra avvägningar 
och prioriteringar eftersom värdekärnorna bör bevaras 
samtidigt som den begränsar utvecklingsmöjligheterna 
i området. Dåliga eller eftersatta enskilda vatten- och 
avloppslösningar påverkar grundvattnet och Yngerns 
vatten negativt.

Utmaningar
Hökmossvägen är hårt belastad av trafik särskilt i avsnit-
tet förbi Turingeskolan. Trafikfrågorna bör utredas där 
de tidigare föreslagna kopplingarna mellan Hökmossen 
och Brokvarn samt den i översiktsplanen föreslagna 
kopplingen mellan Hökmossvägen och Maskinförarevä-
gen ingår.

Fritidshusbebyggelsen med enskilda avloppslösningar 
i närheten av den ekologiskt känsliga sjön Yngern är i 
behov av att anslutas till det kommunala verksamhets-
området vilket kan vara möjligt vid en utbyggnad söder 
om Nykvarn. Planläggning med utökade byggrätter för 
Farfars udde med villkor om anslutning till det kommu-
nala avloppsnätet har gjorts.

De smala vägarna med enskild väghållning är ett 
problem för att bland annat lösa trafiksäkra gång- och 
cykelvägar.

Bebyggelseutveckling
Ett nytt villaområde under utbyggnad finns vid Hök-
mossen (1a) söder om Hökmossvägen. På andra sidan 
om Hökmossvägen är nya villatomter insprängda i den 
befintliga lantliga bebyggelsen på sluttningen ned mot 
Hökmossbadet.

För Älgbostad (Hökmossen 1b) ska en markanvisnings-
tävling genomföras under 2014. Planläggning för en viss 
förtätning och anslutning till kommunalt vatten- och 
avloppsnät förutsätts kunna ske för att minska miljö-
belastningen på sjön Yngern. Området kan komma 
att bebyggas med bostäder på kommunens mark. En 
förutsättning är att strandskyddsdispens godkänns. 
Hökmossbadet utvecklas till en fritidsanläggning som 
är öppen året runt. Under 2014 kommer en ny service-
byggnad vid badet att uppföras.

En planering av Hökmossen 2 pågår med cirka 40 
bostäder varav hälften är villor och hälften mindre fler-
familjshus.

Hökmossen 3 omfattar de två tomtföreningarna på Far-
fars udde med totalt cirka 45 fastigheter. Farfars Udde 
är, precis som Hökmossen och Älgbostad, beläget mitt i 
grönkilens värdekärna. Området har flera fornlämningar 
och gränsar till en nyckelbiotop. Ett miljöprojekt pågår 
med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet och en ny 
detaljplan tas fram med utökade byggrätter som villko-
ras med anslutning till det kommunala avloppsnätet.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över området sydväst om 
Centrum.
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SYDOST OM CENTRUM
Förutsättningar
Sydost om Nykvarns tätort finns naturområden med 
äldre gårdar och ny utspridd villabebyggelse. Ett nytt 
område med bostäder är under utbyggnad vid Bro-
kvarn.

Områdets närhet till tätortens centrum innebär ett 
intresse för utbyggnad. Möjligheten att skapa en sam-
mankoppling mellan Hökmossvägen och Järnavägen via 
Hökmossen, Ladvreta, Rimsjön, Brokvarn och Ströpsta 
med en väg som kan trafikeras med kollektivtrafik bör 
utredas i en trafikplan. 

Det finns en möjlighet till utbyggnad av gång- och 
cykelväg samt rid- och vandringsled söderut via Bom-
mersvik och anslutning till Sörmlandsleden.

Utmaningar
Kalkylen med kostnadstäckning för vägar och annan 
infrastruktur som vatten och avlopp genom befint-
liga anslutningar och tillkommande ny bebyggelse är 
en utmaning. Många nya villor har tillkommit utanför 
planlagt område med förhandsbesked. Ju fler nya villor 
som tillkommer utanför planlagt område med förhands-
besked desto mer försvåras kalkylen. Ny bebyggelse 
som berör den regionala grönkilen, Bornsjökilen, kan 
komma att kräva särskild miljökonsekvensbeskrivning 
enligt Miljöbalken.

Brokvarn
Området är beläget på en grundvattenförekomst vilket 
gör att det är viktigt att förorenat dagvatten renas och 
inte når grundvattnet. Brokvarns bostadsområde är 
under utbyggnad. Förskola finns och kollektivtrafik är 
tillgängligt inom rimligt avstånd.

Ladvreta
Inom området finns önskemål om planläggning för bo-
städer. Ladvreta är beläget nära den regionala grönkilens 
värdekärna med våtmarker samt ängs- och betesmarker 
med höga naturvärden. En utmaning för ny samlad 
bebyggelse är att skapa service och tillgång till kollektiv-
trafik på rimligt avstånd.

Rimsjön
Inom området finns önskemål om planläggning för 
bostäder. Ett område vid Rimsjön kan bebyggas om 
väg och vatten samt avloppsfrågor kan lösas. Exploate-
ringsprojekt inom den regionala grönkilens värdekärna 
kräver miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken. 
Rimsjön är beläget inom grönkilens värdekärna. Strand-
skydd med 100 meter råder vid Rimsjön. Området är en 
viktig nyckelbiotop och har flera fornlämningar som är 
av intresse. Ingen service eller kollektivtrafik finns inom 
området.

Ströpstaskogen
Inom området finns önskemål om planläggning för 
bostäder. Området är också påverkat av buller från väg 
509. Ströpstaskogen kan eventuellt komma att bebyggas 
med bostäder samt lokaler för verksamheter invid nya 
infarten från väg 509. Ny bebyggelse kräver övergri-
pande utredning av hantering av dagvatten.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över området sydost om Cen-
trum.
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3.8 VERKSAMHETSOMRÅDEN
STOCKHOLM SYD/MÖRBY
Förutsättningar
I Nykvarns kommun finns Stockholm Syd/Mörby verk-
samhetsområde med icke störande industri och järn-
vägsanslutna logistikföretag norr om Svealandsbanan. 
Stockholm Syd är Stockholm läns största verksamhets-
område med cirka 1 000 hektar mark varav 600 hektar 
ligger i Nykvarns kommun. Stockholm Syd innefattar 
Almnäs före detta militärförläggning i Södertälje kom-
mun. Området har strategiskt läge i regionen för logistik 
med omlastning mellan väg och järnväg med mycket 
stora markområden för verksamhetsutveckling. I Mörby 
finns separata individuella stickspår från Svealands-
banan till flera verksamheter samt ett allmänt så kallat 
överlämningsspår.

Möjligheterna till kommunikationer via Skavsta flygplats 
och Södertälje hamn, Svealandsbanan, E20 och E4 gör 
Stockholm Syd till ett strategiskt intressant område i 
regionen. De viktiga förbindelserna E20 och E4 har 
utvecklats med en ny trafikplats på E20 vid Almnäs och 
en planerad koppling söderut från Almnäs till E4 via 
den tilltänkta Tvetaleden.

Mörby var tidigare ett jordbrukslandskap. Hela det tidi-
gare militära övningsområdet är nu under omvandling 
till nya användningar. Området innehåller stora natur-
områden som karaktäriseras av äldre skogs- och våt-
markspartier samt Långsjön och Måsnaren. I närheten 
av odlingsbara ytor finns många fornminnen. 

Utmaningar
Stockholm Syd/Mörby och Almnäs inom Nykvarn och 
Södertälje ska utvecklas i ett sammanhang med sam-
mankopplade huvudgator och naturstråk samt lämpliga 
användningar av kvartersmarken. En trafikplan behöver 
tas fram. Vissa ytkrävande verksamheter med nytta 
av närhet till järnväg med möjlighet till omlastning av 
godstransporter mellan landsväg och järnväg kan passa. 
Utredning av omlastningsplatsen ska tas fram som 
visar om en kombiterminal 
av nationell betydelse med 
ansvar för drift och skötsel 
av annan part än kommunen 
är möjlig. En ny koppling för 
järnvägstrafik på Svealands-
banan söderut på stambanan 
i Södertälje kan vara en förut-
sättning för maximal utbyggnad av logistikverksamhet. 
Även kopplingen för fordonstrafiken mot E4 direkt 
söderut i Södertälje via den planerade Tvetaleden har 
betydelse för områdets möjliga utveckling.

För att kunna locka innovativa företag med högtek-
nologisk inriktning vill Nykvarns kommun skapa ett 
miljömotorcenter med en struktur baserat på ett trip-
pelhelixperspektiv. Trippelhelix innebär ett samspel 
mellan högskola, näringsliv och offentliga myndighe-
ter, trippelhelixspiralen symboliserar rörelse, dynamik, 
förändring och förnyelse. Detta skulle kunna ge helt nya 
förutsättningar för forskning, utveckling, utbildning, 
testkörning och expansion inom fordonsindustrin i hela 
regionen.

Utsnitt ur mark- och vattenanvändningskartan över Stockholm Syd/ Mörby.

Stickspår från Svealandsbanan in till Mörby arbetsområde. Fotograf: Lennart 
Hansson.

Stockholm Syd har ett 
strategiskt läge med 
stora markområden, för 
verksamheter och omlast-
ning mellan väg och 
järnväg.



36 MARKANVÄNDNING

Området behöver bebyggas med en blandning av funk-
tioner för att inte få allt för ensidiga verksamheter inom 
transportsektorn. Frågan om möjligheter till en bland-
ning av markanvändningar i vissa delar av området bör 
hållas öppen så länge som möjligt med tanke på hållbar 
samhällsutveckling. 

Det är viktigt hur naturvärden inom området hante-
ras så att området inte blir en stor barriär för djur och 
människor. Lösningar för framtida dagvattenhantering 
behöver utredas på övergripande nivå. Dagvattenhan-
tering i öppna diken och dammar samt infiltrering på 
varje fastighet bör tillämpas. Dagvatten som lämnar 
området måste vara rent och ska kunna kontrolleras. 
Naturstråk genom området och gaturum med grön 
förgårdsmark som hanterar dagvattnet ska vara en ut-
gångspunkt för gestaltningskaraktären av området. Det 
är även viktigt att i tidiga planeringsskeden ta hänsyn till 
områdets fornminnen.

Handel kan komma att prövas i anslutning till Stock-
holm Syd, men med försiktighet för att inte utarma 
Nykvarns Centrum.

Områdets ansikte utåt mot E20 och väg 509 samt mot 
de gemensamma huvudgatorna är en utmaning som 
kräver god hantering av gestaltningsfrågor i tidiga ske-
den och genom hela plan-, tillstånds- och byggproces-
sen.

Stockholm Syd har ett strategiskt läge med stora mark-
områden, för verksamheter och omlastning mellan väg 
och järnväg. Ett 150 brett och 1000 meter långt område 
ska reserveras för en omlastningsplats invid överläm-
ningsspåret.

Bebyggelseutveckling
Bensinstationer och annan service tillkommer på båda 
sidor om trafikplats Nykvarn vid E20. Vid motorvägen 
koncentreras service med drivmedel, snabbmat, bilvård 
och eventuell hotellverksamhet. Inriktningen på hållbar 
utveckling tydliggörs genom satsning på el- och gas-
drivmedel vid sidan av miljödiesel för personbilar och 
lastbilar. 

Almnäs Trafikplats börjar byggas och blir klar hösten 
2014 vilket kommer innebära möjligheter för etablering 
av blandade verksamheter och eventuella nya bostadsut-
byggnader i närheten.

Mörby del 5 
Näringsverksamheten i Stockholm Syd/Mörby och 
Almnäs kommer att växa kraftigt med huvudsaklig 
betoning på logistik i enlighet med utvecklingsplanen 
för Stockholms län. En fortsatt utveckling av företags-
byn med småindustrier ska förberedas i detaljplanen för 
Mörby del 5. Detaljplanen för Mörby del 5 kan innefatta 
en omlastningsyta från tåg till bil vid Svealandsbanan 
vilken på sikt kan utvecklas till en nationell kombitermi-
nal.

Skälbyvägen
Skälbyvägen ska planläggas som huvudgata. Ny indu-
strimark men även möjligheter till viss handelsverksam-
het planeras i en förlängning av Skälbyvägen österut. 
Skälbyvägen bör få en koppling till Mörbyvägen öster 
om befintligt detaljplanelagt område.

Övriga verksamhetsområden
Verksamheter som inte är störande ska i största möjliga 
mån blandas med bostäder och service. Inom Nykvarns 
kommun finns inga ytterligare större verksamhetsom-
råden. Etableringar för tyngre verksamheter ska i första 
hand placeras nära större vägar och trafikplatser för att 
minska belastning med tung lastbilstrafik nära bostäder. 
Jordbruksmark ska inte tas i anspråk.

Volkswagen Parts Logistics centrallager. Fotograf: Lennart Hansson.
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3.9 ARBETSMETODER
Som stöd för det dagliga arbetet med bebyggelseutveckling i Nykvarn formulerar översiktsplanen en rad riktlinjer 
som är väl förankrade i styrgruppen och arbetsgrupperna i det långa arbetet med att ta fram översiktsplanen.

• Barnkonventionen ska följas vid all planering till exempel park- och trafikplanering.
• Landskapskonventionen ska följas med hänsyn till natur- och kulturvärden samt medborgardialog. Nya bostäder 

och arbetsplatser ska uppfylla kvalitetskrav på fastigheters läge, byggnaders placering, utformning, arkitektur, 
ekonomi, upplåtelseform, tekniska hållbarhetsaspekter samt anpassning till Nykvarns specifika natur- och 
kulturlandskap. Inför planering ska exploatören inventera och analysera kultur- och naturvärdena som finns i 
området. 

• Vid ny bebyggelse ska hänsyn tas till riksintressena beskrivas.
• Hänsyn till skälen för strandskyddet ska redovisas i ett miljöperspektiv vid ansökan om dispens. Bebyggelse ska 

inte placeras närmare än 25 meter från stranden.
• Ny bebyggelse ska bidra till att uppnå de femton aktuella nationella miljömålen och uppfylla 

miljökvalitetsnormer.
• Bebyggelseområden ska ha tillgång till kommunalt vatten- och avlopp, gång- och cykelvägar, bredband samt 

kollektivtrafik. Offentlig och kommersiell service ska finnas i området eller via kollektivtrafik. Ny sammanhållen 
bebyggelse utan infrastrukturförsörjning får inte tillkomma. Ny sammanhållen bebyggelse ska försörjas med vägar 
där räddningstjänst och renhållningsfordon har god framkomlighet. Vatten- och avloppsförsörjning måste lösas 
hållbart och långsiktigt innan det kan bli fråga om bebyggelse.

• Ett nytt kulturmiljö- och arkitekturprogram ska tas fram med riktlinjer för placering, utformning och utförande 
av ny bebyggelse. Det nya programmet ska utgå från de nu gällande program “Bevarandeprogrammet för 
Nykvarn” från 2004 och “Bygga nytt på landet i Nykvarns kommun” från 2008.

• Bebyggelsemiljöer med olika hustyper som villor, radhus, flerfamiljshus osv för människor i alla åldrar ska 
eftersträvas för att gynna social hållbarhet. Blandade boendeformer och olika hustyper ska finnas även på 
landsbygden.

• Detaljplanering ska möjliggöra etappvis utbyggnad med full infrastrukturförsörjning.
• Tydliga gränser mellan offentligt och privat mark ska eftersträvas i varje projekt.
• Kvarter och byggnader ska utformas med estetiskt tilltalande arkitektur.
• En kommunövergripande gång- och cykelplan ska även innefatta förslag på ridleder. Cykelbanor och 

cykelparkeringar ska samordnas med kollektivtrafikens hållplatser.
• Barriärer som E20, Svealandsbanan, Väg 509 och andra tätortsvägar ska om möjligt överbryggas för flora, 

fauna och människor på fler ställen.
• Busstrafik ska kopplas till tågstationen.
• Fler kollektivförbindelser till exempel till Södertälje, Strängnäs och Järna ska ordnas.
• Huvudgator ska förläggas så att de passar för kollektivtrafiken.
• I kommersiellt intressanta lägen ska byggnader utformas med lokaler (hög takhöjd och fönster) i bottenvåningen.
• De lokala grönstråken ska vara sammanhängande och kopplas till regionala grönkilar enligt RUFS.
• Offentligt tillgängliga parkstråk längs Turingeån ska eftersträvas.
• Säkra, trivsamma och trygga gång- och cykelvägar ska alltid eftersträvas. 
• Vid intrång i den regionala grönkilens värdekärna (enligt RUFS) krävs miljökonsekvensbeskrivning.
• Trafikplanering och bebyggelseplanering ska samordnas över kommungränsen mellan Nykvarn, Strängnäs och 

Södertälje.
• Dagvatten ska i första hand omhändertas inom fastigheterna genom infiltration. I andra hand ska dagvatten 

släppas via öppna diken i grönstråk vidare till recipienten. Allt dagvatten som lämnar fastigheterna ska vara 
rent.

• Nyckelbiotoper ska bevaras.
• Verksamheter ska blandas inom kvarteren.
• Placering och utformning av byggnader ska styras i detaljplanerna och i förekommande fall även bekräftas i 

avtal. Gestaltningsprogram ska innehålla riktlinjer för; placering av byggnader, färgsättning, skyltar, gatumiljö 

LOKALA RIKTLINJER
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• Plantering av grönska mot gaturummen ska styras i detaljplanerna och i förekommande fall bekräftas i avtal.
• Ett 150 meter brett och cirka 1000 meter långt område längs järnvägen ska sparas invid det befintliga 

överlämningsspåret i Mörby som ett reservat för en eventuell framtida nationell kombiterminal. Kombiterminalen 
kan byggas i etapper med en mindre omlastningsplats i den första etappen.

• Bebyggelse får inte fragmentera landskapet och upplevas störande i landskapsbilden.
• Befintlig bebyggelse inom detaljplanerade fritidshusområden ges utökade byggrätter först när kommunalt vatten- 

och avloppsnät är framdraget. 
• Planeringen ska ta hänsyn till befintliga tomtföreningar och vägsamfälligheter.
• Hänsyn till skredrisk vid planering måste tas. 
• Markundersökningar måste göras med hänsyn till markbärighet och förekomst av föroreningar.
• Vid kyrkorna ska ny bebyggelse relatera till kyrkan som ”mitt i byn” i val av placering, utformning, material och 

färg.
• Ny bebyggelse ska följa landskapskonventionen och ta yttersta hänsyn till natur- och kulturvärden i området som 

till exempel alléer och herrgårdsmiljöer.

LOKALA RIKTLINJER FORTSÄTTNING



De nationella miljömålen ska vara inarbetade i 
offentliga beslutsprocesser senast 2018. 

Kommunens verksamhetsområden beskrivs i 
översiktsplanens del 4 med ett antal kapitel inde-
lade i teman och ämnen. För varje kapitel finns 
mål på regional och kommunal nivå och kapitlet 
avslutas med förslag till riktlinjer. Riktlinjerna är 
formulerade för att kunna uppfylla de olika natio-
nella miljömålen.

4 TEMAN OCH 
ÄMNEN
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4.1 KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR
En förutsättning för visionen om hela kommunens tillgång till VA, el, tele, bredband, vägar, gång- och cykelvägar 
och ridleder är en omfattande samordning av privata och offentliga projekt. Planering av infrastruktur ska ske 
samlat och utbyggnad ska ske gemensamt med samförläggning i största möjliga utsträckning.

ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER Regeringens funktionsmål:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och stärker den internationella konkurrenskraften.
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan 

regioner samt mellan Sverige och andra länder.
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten 

av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle.

• Transportsystemet utformas så att det är använd-
bart för personer med funktionsnedsättning.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, 
ökar.

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
utbyggnaden av gång- och cykelvägar förbättras.

Regeringens hänsynsmål:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet 

halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 
en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritids-
båtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransport området och luftfartsområdet  
minskar fortlöpande.

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet 
begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis  
ökad energieffektivitet i transportsystemet och  
ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör 
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen.

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitets-
mål nås och till minskad ohälsa.

• Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse  
för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

Effektiva och attraktiva transporter
Det nationella transportpolitiska målet är vägledande 
för samtliga kommuner i landet för att gemensamt 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-
tigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 

LOKALA MÅL

• Goda kollektivtrafikförbindelser (max 500 meter 
till närmaste hållplats), med busslinjer inom 
kommunen och till omgivande målpunkter, ska 
finnas.

• Fler använder tåg och buss istället för bil.
• Pendlingstrafik med buss och/eller tåg ska 

finnas med 15-minutersintervall.
• Nykvarns station ska vara lättillgänglig, attraktiv 

och välintegrerad med möjlighet till anslutande 
kollektivtrafik.

• Trafikmiljön, framkomligheten och säkerheten 
för oskyddade trafikanter ska vara mycket god.

• Kommunen prioriterar gång- och cykelvägar för 
att skapa bättre tillgänglighet.

• Gång- och cykelvägarna ska vara väl utbyggda 
och tillgängliga samt ge miljövänliga och 
vackra förbindelseleder inom och mellan 
målpunkter.

• Bra och säkra cykelparkeringar ska finnas.
• Infarterna till Nykvarn och övriga målpunkter är 

inbjudande och ger ett trevligt intryck.
• Trafikplats vid Taxinge-Nygård ska byggas.

REGIONALA MÅL
• Utveckla stadsstrukturen med spårtrafiken som 

grund.
• Utveckla förbindelser inom och utom landet.
• Öka vägkapaciteten i kritiska snitt.
• Stärka förmågan att genomföra investeringar i 

infrastruktur.

Det finns goda möjligheter att promenera och cykla i kommunen. Fotograf: 
Lennart Hansson.
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näringsliv. Under det övergripande målet har regeringen 
också satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett 
antal prioriterade områden för att konkretisera och lätt-
are implementera det övergripande målet. 

Alla delar i samhället bör arbeta för en omställning mot 
att bilanvändandet ersätts med kollektivt resande för 
att begränsa bilberoende och utsläpp. För att främja 
en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att sta-
tionsorter utvecklas till trygga och levande miljöer. En 
förtätning av bebyggelsen i närområdet av stationen blir 
viktigt. Plats för parkering av bilar och cyklar behövs 
också nära hållplatserna för kollektivtrafik och service i 
centrum.

Målsättningen är att förbättra de allmänna kommuni-
kationerna, i huvudsak i öst-västlig riktning, men också 
söderut mot Järna och norrut mot Enhörna. Det ska 
finnas en god turtäthet och ett mål är att SL-taxa ska 
gälla även på Svealandsbanan. För en ytterligare utveck-
ling av kommunen vad gäller invånarantal, näringslivsut-
veckling, arbetspendling med mera är detta avgörande 
faktorer. Tillsammans med övriga kommuner inom Sö-
dertörn driver kommunen ett aktivt arbete för förbätt-
rade möjligheter till persontrafik och varutransporter.

Ett starkt skäl för att förbättra de allmänna kommu-
nikationerna är de nationella målen för att motverka 
klimatförändringar. 

Ytterligare ett skäl är att Nykvarns kommun tar en del 
av ansvaret för Stockholmsområdet vad gäller inflytt-
ning, arbetskraftsförsörjning och varutransporter/
logistik.

Spårbunden trafik
Nykvarns kommun har ett strategiskt läge med järn-
vägsförbindelse genom Svealandsbanan och med nära 
anslutning till motorvägarna E20 och E4. Sjöfart finns 
genom Södertälje hamn och flygplatser finns i Nykö-
ping (Skavsta) och i Stockholm (Arlanda och Bromma).

Befolkningen i Nykvarns kommun har förhållandevis 
goda möjligheter att resa kollektivt. Framför allt är det 
regionaltåget som uppskattas för de snabba och enkla 
resorna. Kommunens unga pendlar till gymnasieskolor 
men även en betydande del yrkesarbetande pendlar till 
och från orter utanför kommunen. En, under år 2011, 
gjord satsning av Trafikverket där dubbelspårig järnväg 
har byggts, har gett bättre kapacitet för tågtrafiken.

Nykvarns kommun äger ett industrispår som betjänar 
industrier inom Stockholm Syd/Mörby. För den ytter-
ligare utvecklingen av området finns tankar om ytterli-
gare järnvägsdragning och en kombiterminal.

Busstrafik
Busstrafiken är betydelsefull för skol- och arbetsresor. 
Bussförbindelserna i kommunen är tydligt kopplade 
till Södertälje. De flesta bussarna har Nykvarns tätort 
som start- och slutstation vilket ger invånarna möjlighet 
att resa vidare kollektivt med regionaltåg eller buss till 
Södertälje.

Att ha goda kollektivtrafiksförbindelser inom kom-
munen och till omgivande målpunkter är avgörande för 
kommunens framtid. Dels är det en fråga om tillgänglig-
het men har även en avgörande betydelse för inflyttning 
och företagsetablerande i kommunen.

Arbetspendling
Den glesa bebyggelsestrukturen i Nykvarns kommuns 
ytterområden gör det svårt att bedriva en lönsam kol-
lektivtrafik som når alla kommuninvånare. Boende 
på landsbygden är ofta beroende av bil i sin dagliga 
livsföring. Det redskap kommunen använder för att 
främja kollektivtrafikresande för denna grupp, är att 
skapa förutsättningar för att parkera bilen i anslutning 
till buss- eller tågstation så att byte för längre resor blir 
möjligt.

Flera väljer bort tåg och buss i dagsläget på grund av låg 
turtäthet under vissa delar av dagen. Ett aktivt arbete 
bedrivs för att få ökad turtäthet med både tåg- och 
busstrafik i anslutning till hållplatser. Gång- och cykel-

Regionaltågstrafik på Svealandsbanan. Fotograf: Lennart Hansson.
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vägar är i behov av utbyggnad på landsbygden och i 
centralorten.

För att i framtiden möjliggöra ett ökat kollektivt resande 
med järnväg bör dubbelspår byggas på Svealandsbanan 
mellan Eskilstuna och Södertälje.

VÄGAR
Den största och mest belastade vägen som går genom 
Nykvarns kommun är E20 som inom Nykvarns kom-
mun är motorväg med en trafikplats vid Nykvarn av tra-
ditionell rutertyp. Trafikplats Almnäs är en ny trafikplats 
som byggts under 2014 och som ska tillgodose verk-
samhetsområdet Stockholm Syd. Trafikplats Almnäs på 
E20 ansluts till väg 518 och väg 576. 

Övriga statliga vägar i kommunen är: 
• Väg 576 ”gamla Strängnäsvägen”, som också är 

turistväg och även fungerar som en alternativ 
transportväg mellan Södertälje och Mariefred.

• Väg 511 Långdalsvägen (mellan Södertäljevägen 
och väg 576).

• Väg 509 mellan väg 576/Nykvarns trafikplats och 
Järna. 

• Väg 516 ”Tvetavägen” mellan väg 509 och Södertälje.
• Väg 518 mellan väg 576 och Almnäs
• Väg 523 mellan Turinge och Sundsvik och vidare  

norrut mot Enhörna.
• Väg 526 och väg 526.01 som båda leder till Taxinge - 

Näsby från väg 576. 

Från E20 och väg 509 finns två vägar in till Nykvarns 
centrum via Södertäljevägen och Centrumvägen. Från 
E20 kan man även åka på väg 576 och under E20 vid 
Turinge kyrka in till Södertäljevägen och Nykvarns 
centrum.

RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONS-   
ANLÄGGNINGAR ENLIGT MB KAP 3
Nationellt viktiga kommunikationsanläggningar har 
med stöd av Miljöbalkens tredje kapitelpekats ut som 
riksintressen. Riksintressena ska så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana anläggningar.

Väg
E20, som löper genom kommunen, är av riksintresse.

Järnväg och järnvägsstation
Järnvägen, sträckan Södertälje-Eskilstuna, som löper 
genom kommunen, samt Nykvarns järnvägsstation är av 
riksintresse. 

GÅNG OCH CYKELVÄGAR
Kommunen prioriterar gång- och cykelvägar. I den gäl-
lande gång- och cykelplanen från 2003 finns planer på 
utbyggnader som inte är genomförda, trots att utbygg-
nad sker kontinuerligt. Av de sju stråk som beskrivs 
i gång- och cykelplanen är fyra genomförda och två 
delvis klara. 

Inom Nykvarns tätort sker prioriteringen av gång- och 
cykelvägsutbyggnad i huvudsak av trafiksäkerhetsmäs-
siga skäl. I övriga kommunen är utbyggnaden utöver 
säkerhetsfrågorna också starkt sammankopplad med 
utbyggnaden av VA, el, tele och bredband samt ridväg.

Det är ur flera aspekter viktigt att förbättra förutsätt-
ningarna att röra sig till fots och med cykel. Ett gång- 
och cykelvägnät som är anpassat för personer med 
funktionsnedsättning och passar för barns skolvägar 
och användningar på fritiden bidrar till att underlätta för 
personer att välja alternativet att gå eller cykla istället för 
att åka bil. Alternativet att gå eller cykla påverkar i sin 
tur både miljön och hälsan på ett positivt sätt.

Goda möjligheter till bra cykelparkeringar är viktigt. 
Undersökningar som gjorts visar att människor i stor 
utsträckning är beredda att promenera inom en radie 
av en kilometer, cykla till målpunkter inom en tvåkilo-
metersradie och om avståndet är längre än två kilometer 
tenderar människor att åka bil. Bra huvudcykelstråk 
innebär att fler väljer att pendla med cykel även längre 
sträckor. Alla dessa effekter kan minska bilanvändandet 
och får därmed en positiv påverkan på klimatet och luft-
kvaliteten. Den ökning av gång- och cykeltrafiken som 

Turistväg Taxinge-Gripsholm går längs den gamla Strängnäsvägen. Fotograf: 
Lennart Hansson.
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en höjd standard skulle föra med sig, är även mycket 
positiv för folkhälsan.

ÖVRIG PLANERING INOM INFRASTRUKTUREN 
Ett förslag till hastighetsplan har utarbetats och kom-
mer att behandlas inom bygg- och miljönämnden.

• En förnyad tillgänglighetsplan är framtagen och  
har antagits av kommunfullmäktige 2012.

• En trafikplan inklusive gång- och cykelplan ska tas 
fram under år 2014.

• En strategi för bredbandsutbyggnad inom 
kommunen kommer att tas fram under år 2014.

• En resvaneundersökning ska tas fram som 
underlag till planering av förbättrad kollektivtrafik.

UTMANINGAR
På Södertäljevägen finns en höjdbegränsning (3.8 
meter) vid järnvägsbron, vilket innebär att fordon med 
bred och hög last är hänvisade till Centrumvägen som 
i sin förlängning övergår till Maskinförarevägen för 
transporter inom Nykvarns tätort. En ny passage för bil 
och räddningstjänst behövs i denna del av Nykvarn till 
exempel intill befintlig gångbro över järnvägen nordväst 
om samhället.

Väg 509 passerar nära Yngern, som är en av Sveriges re-
naste sjöar. Det finns ett starkt önskemål från Nykvarns 
sida att skydda denna unika miljö genom att transporter 
med farligt gods hänvisas till annan väg. 

Ett cykelstråk på gamla banvallen mellan Nykvarn och 
Taxinge bör skapas som en del i den regionala planen. 
Här bör även en koppling ske till gång- och cykelväg 
mot Strängnäs.

Efterhand som trafiken har blivit allt mer omfattande 
har olägenheter i form av buller, luftföroreningar och 
höga hastigheter ökat i kommunen. Idag arbetar  
Trafikverket tillsammans med kommunen med att 
förbättra trafikmiljön och framkomligheten för oskyd-
dade trafikanter utmed de statliga vägarna. Framförallt 
handlar det om att bygga separata gång- och cykelvägar.

Vid skolor, skolvägar eller där många äldre rör sig ef-
tersträvas lägre fart. Vid skolor och förskolor skyltas 30 
kilometer i timmen och i utformningen av den fysiska 
miljön eftersträvas låga hastigheter med hjälp av belägg-
ning, avsmalning, mittrefuger och sidoförskjutningar.

Det handlar också om att öka trafiksäkerheten genom 
vägbelysningar, särskilt på motorvägen mellan Nykvarn 
och trafikplats Vasa.

För järnvägen finns behov av bullerdämpande och 
fartdämpande åtgärder inom Nykvarns tätort samt vilt-
stängsel utmed järnvägen.

En förutsättning för säker cykling är att aktivt arbeta 
med alla faktorer som har betydelse för cyklisters 
tillgänglighet och säkerhet. För att fler ska välja cykeln 
till- och från arbetet, skola och fritidsaktiviteter måste 
all ny- och ombyggnad av gång- och cykelvägar ske 
med fokus på trygghet och säkerhet för de oskyddade 
trafikanterna.

RIKTLINJER FÖR ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER,  
VÄGAR OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK

• Kollektivtrafikförbindelser mellan områden 
och till omgivande målpunkter är ett krav vid 
samlad bebyggelse. Ny samlad bebyggelse ska 
ha tillgång till busshållplats inom 500 meter.

• Vid skolor och förskolor skyltas 30 km/timmen 
och den fysiska miljön utformas med olika mark-
beläggningar, avsmalningar, mittrefuger och 
sidoförskjutningar.

• Separata gång- och cykelvägar ska byggas 
med fokus på trygghet och säkerhet för de 
oskyddade trafikanterna.

• En ny kommuntäckande trafikplan för 
huvudgator och lokalgator inklusive gång- och 
cykelplan samt ridleder tas fram. Trafikplanen 
kan göras i etapper kring respektive trafikslag.

• Landskapsbroar beaktas vid planering av 
trafikplats vid E20 och annan trafikplanering, 
så kallade eko- och/eller faunadukter.

• Alléer tas tillvara genom friställning, 
nyplantering och stödplantering.

• Framtagna riktlinjer i typsektioner för gaturum 
ska följas.

KARTBILAGA
• Kommunikation
• Kommunikation i tätorten
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IT-KOMMUNIKATION

De allra flesta hushållen och företagen i Nykvarns kom-
mun kan idag få bredbandsförbindelse via det ordinarie 
telenätet (ADSL). Fiberlösningar, som är kommunens 
ambition, är under utbyggnad. För närvarande byggs 
fibernätet ut i första hand i och kring Nykvarns tätort. 

I samband med att en bredbandsstrategi utarbetas, kan 
en tidplan för utbyggnaden utarbetas. Projektet är bero-
ende av samarbete mellan privat och offentlig verksam-
het. Ambitionen är att bredbandsutbyggnaden även ska 
nå ut på landsbygden.

För att nå de nationella målen för landsbygden ges stöd 
i olika former, vilka samordnas av länsstyrelsen. Kom-
munen har en betydelsefull roll i samhällsplaneringen, 
som markägare och som medaktör. Nykvarns kommun 
är för närvarande en av de mest aktiva kommunerna i 
länsstyrelsens samverkansarbete på området. 

Bredbandsdefinitionen är 100 mbit/sekund.

Utmaningar
Gles bebyggelse, det vill säga långa tomma sträckor 
mellan hus, fördyrar och försvårar framdragning av 
fiberbredband.

RIKTLINJER FÖR IT-KOMMUNIKATION

• En bredbandsstrategi ska tas fram.
• Samförläggning av rör för bredband, 

i samband med utbyggnad av annan 
infrastruktur, ska eftersträvas.

VATTEN OCH AVLOPP

Nykvarns kommun har år 2013 cirka 1 500 abonnenter* 
anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
och cirka 1 400 fastigheter med enskilda avloppsan-
läggningar, varav cirka 280 har någon typ av gemensam 
enskild avloppsrening. I områden där det kommunala 
avloppsnätet inte är utbyggt eller avses byggas ut i sam-
band med nybyggnation, ska kommunen vara restriktiv 
när det gäller bygglov och detaljplaneuppdrag. Vatten- 
och avloppsförsörjning måste lösas hållbart och lång-
siktigt innan det kan bli fråga om bebyggelse. 

* Flerfamiljshus är en abonnent som ansluts vid ledningsnätet.

ENSKILT VATTEN OCH AVLOPP
Många områden och fastigheter runt om i kommunen 
har enskilda vatten- och avloppslösningar. I många fall 
är sådana lösningar inte avsedda för helårsbruk, och 
är förknippat med risk för negativ påverkan på grund-
vatten och sjöar. 

Det finns efterfrågan på en fortsatt bebyggelseutveck-
ling utanför de områden som inte nås eller kommer att 
nås av det kommunala vatten- och avloppsverksamhets-
området inom planperioden. Där finns även befintlig 
bebyggelse i behov av hållbara system. Riktlinjer bör 

LOKALA MÅL
• Bredband ska finnas utbyggt i större delen av 

kommunen, liksom VA. Bredband, VA och gång- 
och cykelvägar är till stora delar sammanbyggt 
för bästa ekonomi och effektivitet.

REGIONALA MÅL

• Sverige ska ha bredband i världsklass. År 
2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha 
tillgång till bredband (100 mbit/s).

LOKALA MÅL

• Kommunen är restriktiv till bygglov och 
detaljplaneuppdrag i områden där det kommunala 
avloppsnätet inte är utbyggt eller avses byggas ut i 
samband med nybyggnation.

• Inga nyexploaterade fastigheter släpper ifrån sig 
mer dagvatten än innan exploateringen.

• God kapacitet för reservvattenbehovet är 
säkerställt.

• Utläckage från dricksvattenledningar är minimerat.
• Inläckage av dagvatten till spillvattensystemet är 

minimerat.

REGIONALA MÅL

• De tekniska systemen för energi, avfall, 
vatten, avlopp, och massor är effektiva, 
robusta och flexibla samtidigt som de har 
minimal klimatpåverkan och utgår från ett 
kretsloppsperspektiv

• Försörjningen av dricksvatten och reservvatten 
är säkrad

• Mälarens vatten för regionens långsiktiga 
vattenförsörjning är skyddat.
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tas fram för att kommunen i ett tidigt skede ska kunna 
meddela tydliga och välmotiverade besked om förutsätt-
ningarna för hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Höga krav ställs på enskilda vatten- och avloppslösning-
ar. Framför allt för Yngerns och Mälarens avrinnings-
områden, som är av regionalt och nationellt intresse, 
ställs krav på att avloppsanläggningarna ska uppfylla 
naturvårdsverkets råd och riktlinjer för hög skyddsnivå. 

Utmaningar
• Näringsläckage till sjöar och vattendrag.
• Hög risk för föroreningar.
• Bristfälliga anläggningar.
• Bristande underhåll av anläggningar.
• Permanentbebodda fritidhusområden, som 

inte är byggda för annat än fritidsboende 
och ofta från mitten av 1900-talet, är särskilt 
problematiska när det kommer till VA, i synnerhet 
ur avloppshanteringssynpunkt.

KOMMUNALT VATTEN
Statusen på Nykvarns VA-ledningsnät är relativt god 
och cirka 70 % av kommunens invånare är anslutna till 
det kommunala ledningsnätet. Tätorten har kapacitet 
för tillväxt men lokalt kan begränsningar finnas. Det 
kan även finnas möjlighet att ansluta längs överförings-
ledningarna mot Södertälje. Nykvarns kommun har 
inget eget vattenverk utan försörjs med dricksvatten 
från Djupdals vattenverk i Södertälje via en cirka 10 km 
lång ledning. Dricksvattnet som levereras tas från Mäla-
ren och får infiltrera i Malmsjöåsen innan det via olika 
processer görs klart för leverans. 

För att kunna leverera dricksvattnet med tillräckligt 
tryck till Nykvarns invånare, finns en tryckstegrings-
station belägen vid Bruksparken. I Nykvarn finns även 
lågreservoar som kan användas som reserv vid eventu-
ell driftstörning, som innehåller cirka 700 kubikmeter 
dricksvatten.

Medeldygnsförbrukningen i Nykvarn var år 2013 cirka  
1 550 kubikmeter/dygn.

För att tillfredsställa de behov på leveranssäkerhet och 
kapacitet som samhället idag kräver bör reservvatten-
behovet säkerställas. Reservvattenbehov för Nykvarn 
bör finnas för cirka två dygns förbrukning. Detta för att 
säkerställa tillgången på dricksvatten vid större läckor, 

brandbekämpning och strömavbrott. En minskning av 
utläckage från dricksvattenledningar ska finnas med i 
framtida optimering av leveransen från Södertälje.  
Byggande av en högreservoar finns inlagt i investerings-
budgeten.

KOMMUNALT AVLOPP
Spillvattnet går via två spillvattenpumpstationer, Fjälla 
och Ånsta, till Himmerfjärdsverkets reningsverk i  
Södertälje kommun. Fjälla var tidigare Nykvarns  
reningsverk och kan användas för nödbräddning.

Krav i Miljöbalken samt nya Vattentjänstlagen ställer 
höga krav på kommunen. Det är viktigt att arbeta för att 
minimera inläckage av dagvatten till spillvattensystemet. 
En minskning av inläckaget genererar bättre kapacitet, 
mindre risk för källaröversvämningar samt minskad 
reningskostnad. För fastigheter utanför det kommunala 
verksamhetsområdet krävs goda enskilda lösningar, 
men i förlängningen är det enda bra alternativet en 
anslutning till den kommunala vatten- och avloppsan-
läggningen. Kommunen behöver upprätta en VA-plan 
för fastigheter på landsbygden där olika tekniska och 
ekonomiska lösningar utreds.

Utmaningar
• Behov av större reservoar har ökat och 

lågreservoaren som finns idag är med dagens 
mått inte tillräcklig.

• Utläckage av spillvatten i dricksvattensystemet.
• Nykvarns kommun är beroende av 

Södertälje kommun när det gäller vatten- och 
avloppsförsörjningen.

DAGVATTEN
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vat-
ten på markytan eller på en konstruktion. Dagvatten 
kan till exempel utgöras av regnvatten, uppträngande 
grundvatten eller smältvatten som tillfälligt uppehålls på 
exempelvis en gata.

Ett vattenled från sjön Yngern slingrar sig via Turing-
eån och Turingesjön till Mälaren. I detta system finns 
ett antal dammar som bildar en naturlig fälla för utsläpp 
och föroreningar som vårt dagvattensystem kan föra 
med sig från gator och tak etc.

I Mörby arbetsområde har reglerbara dammar byggts 
som även de mynnar i detta vattensystem. Brokvarns 
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nya villaområde har ett öppet dike/fördröjningsdamm 
som mynnar ut i sjön Vällingen.

Nykvarn hade år 2013 ingen fastställd dagvattenpolicy 
men har följande princip vid ny detaljplanering:

• Dagvattnet ska behandlas och omhändertas lokalt 
(LOD) genom rening, fördröjning och infiltration.

• Dagvatten leds till lämplig avsatt mark om 
ovanstående åtgärder inte är möjliga inom aktuell 
plan.

Principen vid nyexploatering är att fastigheter inte ska 
släppa ifrån sig mer dagvatten än innan exploateringen. 
Med detta som grund åstadkoms utjämnad avrinning, 
hydrologisk balans samt mindre risk för föroreningar 
och översvämningar. Dagvatten kan med rätt planering 
bli ett värdefullt inslag i boende- och vistelsemiljön.  

Utmaningar
• Dagvatten tränger in i spillvattensystemet och 

försämrar kapaciteten.
• Risk för föroreningar i recipienterna.

SKYDDSOMRÅDEN
I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre-
gionen (RUFS 2010) nämns vikten av att förbättra och 
skydda Mälarens vatten för regionens långsiktiga vat-
tenförsörjning. Yngern kan komma ifråga för dricksvat-
tenförsörjning, därför bör hänsyn tas till såväl sjön som 
dess tillrinningsområde. Yngern anges även som en sjö 
prioriterad för vattenskydd och med höga naturvärden.

Utmaningar
Yngerns skyddsvärde i ett regionalt perspektiv måste 
behandlas bättre än det görs idag.

RIKTLINJER FÖR VATTEN OCH AVLOPP

• Vatten- och avloppsförsörjning måste lösas 
ekologiskt hållbart och långsiktigt innan det kan 
bli fråga om bebyggelse.

• Vid ansökan om att anlägga enskilt avlopp ska 
sökanden kunna visa att anläggningen klarar 
uppställda renings- eller funktionskrav och att 
anläggningen kommer att underhållas och 
kontrolleras på ett sådant sätt att funktionskraven 
klaras under anläggningens hela livslängd.

• En VA- plan tas fram.
• En åtgärdsplan för säkerställande av 

reservvattenbehovet tas fram.
• En VA-plan för fastigheter på landsbygden 

tas fram, där olika tekniska och ekonomiska 
lösningar utreds. 

• En dagvattenpolicy för Nykvarns kommun tas 
fram.

• Yngerns vatten är utpekat som reservvattentäkt av 
VAS-rådet och i RUFS 2010.

• Vid nyexploatering bör fastigheter inte avge 
mer dagvatten än före exploateringen. Följande 
principer gäller vid ny detaljplanering:

  - Dagvattnet ska behandlas och omhändertas  
 lokalt (LOD) genom rening, fördröjning och  
 infiltration.

  - Dagvatten leds till lämplig avsatt mark om  
 ovanstående åtgärder inte är möjliga inom   
 aktuell plan.

KARTBILAGA
• Teknisk försörjning
• Vattenmiljö
• Vattenmiljö i tätorten
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ENERGI

All produktion, distribution och användning av energi 
påverkar natur och miljö. Förbränning av fossil råvara 
som kol, olja och naturgas bidrar till ökad växthuseffekt. 
Det är därför viktigt att vi använder energin effektivt 
och att vi ersätter fossila bränslen med förnybar energi 
som solenergi, berg- och jordvärme, värmepumpar, 
vindkraft och biobränslen samt att fördela den hög-
värdiga elektriciteten till verksamheter som verkligen 
behöver den. 

Den minst skadliga kilowattimmen är den som inte 
används.

Kommunen har en stor yta och glesa befolkningsmöns-
ter. Bilen kommer därför även i fortsättningen att vara 
viktig för att vi ska kunna utföra våra vardagliga sysslor. 
Därför är utvecklingen av icke fossila fordonsbränslen 
viktigt, liksom möjligheten att ersätta bilen med andra 
transportmedel. Transporter via Svealandsbanan kan 
ersätta många transporter där fossila drivmedel används.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik bör öka. För att uppnå 
detta görs insatser för att förändra beteenden och för 
att förbättra tillgängligheten.

För att visionen och målen ska uppnås, som ska leda 
Nykvarns kommun mot en långsiktigt hållbar kom-
mun, måste energifrågorna ses i ett helhetsperspektiv. 
Det handlar om att främja omställningen till ett eko-
logiskt uthålligt energisystem. Viktiga delar i arbetet är 
att utnyttja förnybara energikällor och att hushålla och 
effektivisera energianvändningen samt att åstadkomma 
bra regionala och lokala lösningar. 

Energi- och klimatplanen fokuserar framförallt på 
följande mål:
Hållbar samhällsplanering
Eftersom samhällsbyggande gör anspråk på mark- och 
vattenresurser är påverkan på utsläppen av växthusgaser 
stora. På grund av exploateringens konsekvenser är den 
fysiska planeringens syfte att undvika eller minimera de 
negativa följderna som nybyggande kan leda till. 

Klimatanpassning är också en viktig aspekt i detta 
arbete eftersom växthusgasutsläppen ger upphov till kli-
matförändringar som tvingar oss att anpassa oss under 
lång tid framöver. 

I översiktplanen och detaljplaner samt i bygglovshan-
tering kan kommunen från ett hållbarhetsperspektiv på 
olika sätt verka för uthålliga energilösningar i kommu-
nen.

• Energianvändningen ska effektiviseras för att på 
sikt minska per invånare.

• Gemensam uppvärmning ska underlättas.
• Transportbehovet ska minska.
• Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.

Förnybara energiformer prioriteras för uppvärmning.
I alla planer och program ska förnybara energiformer 
prioriteras för uppvärmning, där så är möjligt.

Vid all om- och nybyggnad av kommunägda byggnader 
ska energieffektiva åtgärder och förnybara energiformer 
för uppvärmning väljas.

LOKALA MÅL

• Energifrågorna ses i ett helhetsperspektiv genom 
att främja omställningen till ett ekologiskt 
uthålligt energisystem.

• Förnybara energikällor ska nyttjas.
• Vi ska hushålla med och effektiviserar 

energianvändningen.
• År 2025 bygger energianvändningen i 

Nykvarn på principer för ett hållbart samhälle 
med god resurshushållning, hög andel 
förnybar energi och en trygg miljövänlig 
energiförsörjning.

REGIONALA MÅL
• Bebyggelsemiljöer och transportsystem är 

energieffektiva.
• Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.
• De tekniska systemen för energi, avfall, 

vatten, avlopp, och massor är effektiva, 
robusta och flexibla samtidigt som de har 
minimal klimatpåverkan och utgår från ett 
kretsloppsperspektiv.

• Anläggningar för försörjning, varuhantering 
och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma 
lägen.
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Transporter
Goda tåg- och bussförbindelser samt utbyggda gång- 
och cykelvägar gör att kommuninvånarna kan välja 
miljövänliga alternativ med minskad klimatpåverkan.

I alla planer och program bevakas möjligheterna att 
skapa förutsättningar för alternativa miljövänliga  
transporter och utbyggda gång- och cykelvägar.

Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla, men lokalt 
kan natur- och kulturmiljöer liksom människors hälsa 
påverkas beroende på storlek och omfattning. Avväg-
ningar gentemot andra intressen som landskapsbild, 
kulturmiljöer, naturvärden boende och även tekniska 
förutsättningar behöver studeras noggrant innan vind-
kraftsprojekt kan starta.

Vindkraftsanläggningar bör inte placeras närmare bostä-
der än 1 000 meter.

Utmaningar
• Äldre bebyggelse förbrukar mer energi på grund 

av dålig isolering. 
• Många fastigheter har fortfarande direktverkande 

el.
• Alla har inte möjlighet eller tillgång till den senaste 

tekniken.
• Ett ej utbyggt gång- och cykelvägnät i kombination 

med bristande turtäthet med kollektiva färdmedel, 
leder till många korta resor med bil.

RIKTLINJER FÖR ENERGI
Nykvarns kommun ska främja omställningen till ett bär-
kraftigt och långsiktigt hållbart energisystem genom att:

• Nykvarns kommun ska främja omställningen 
till ett bärkraftigt och långsiktigt hållbart 
energisystem genom att:

• Kommunen ska aktivt arbeta för hushållning med 
energi och prioritera utnyttjandet av inhemska 
och förnybara energikällor.

• Kommunen ska verka för att i huvudsak förnybara 
energiformer prioriteras för uppvärmning.

• Energiförsörjningen ska vara säker, ekonomisk 
och miljövänlig.

• I första hand ska ny bebyggelse anslutas till 
fjärrvärmenätet.

• I andra hand ska förnybara och energisnåla 
uppvärmningslösningar väljas, såsom 
bergvärme, värmepumpar, solceller och dylikt

• Noggranna utredningar krävs innan 
vindkraftsprojekt kan startas.

• Riksintresse för energi måste vägas mot andra 
riksintressen och intressen så att inte betydande 
konflikter uppstår.

• Energi- och klimatplanen utgör underlag för 
kommunens översiktliga planering, både den 
kommuntäckande översiktsplanen och fördjupade 
översiktsplaner. Energifrågan behandlas på 
strukturell nivå enligt följande:

  - Lokalisering och utformning av nya   
 bebyggelseområden så att energikonsumtionen  
 kan begränsas, bland annat genom gynnsamma  
 sol- och vindförhållanden.

  - Lokalisering som medger goda förbindelser  
 med energisnåla transportmedel, främst gång-  
 cykel- och kollektivtrafik.

  - Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden  
 ska möjligheten att ansluta området till förnybara  
 energiformer särskilt beaktas.

  - I planbeskrivningen ska redovisas hur   
 översiktsplanen uppfyller ovanstående mål.

• Byggnader skall utformas och följa Boverkets 
Byggregler, BBR 9 Energihushållning.
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4.2 OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE OCH VERKSAMHET
I Nykvarns kommun ska ny och befintlig service och verksamhet ges möjlighet till samverkan och utveckling. I 
planeringen ska möjlighet till blandning av service, verksamheter, boende och friluftsliv beaktas. 

NÄRINGSLIVET

ETT AKTIVT NÄRINGSLIV
Näringslivsutveckling är ett av fem prioriterade områ-
den i kommunens vision för år 2025. Visionen lyfter 
fram kommunens roll i regionen som ett av Stockholms 
viktigaste områden för företagsutveckling under den 
närmaste 15-årsperioden. Kommunens unika förutsätt-
ningar med E20, Svelandsbanan med eget industrispår 
till Stockholm Syd och regionaltågstrafik för arbets-
kraftsförsörjningen medför påtagliga konkurrensför-
delar. En utveckling av antalet regionaltåg, persontrafik 
mellan stationen och arbetsplatsområdena och en 
taxesättning av tågtrafiken som harmonierar med resten 
av länet kommer ytterligare att stärka kommunens läge.

I det fortsatta arbetet har kommunen som mål att utar-
beta en handelspolicy.

HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Handelsverksamheten är huvudsakligen koncentrerad 
till Nykvarns Centrum med livsmedelsbutik, bank, sys-
tembolag, sportaffär, apotek, frisersalong, blomsteraffär 
och olika restauranger.

Nykvarns kommun har 2014 cirka 550 registrerade 
företag. Den största branschen inom näringslivet i för-
hållande till antalet sysselsatta personer var handel och 
logistik, följd av konsultverksamhet (ekonomi, teknik, 
forskning, arkitekter och reklam), bygg- och anlägg-
ningsverksamhet, transport samt tillverkning. Den 
senaste femårsperioden har antalet företag i Stockholm 
Syd – Mörby vuxit kraftigt i enlighet med planerna i 
översiktsplanen från år 2002. Kommunen har investerat 
i eget industrispår från Svealandsbanan och det goda 
logistikläget mellan Svealandsbanan och E20 har lockat 
företag att etablera sig i kommunen.

Arbetstillfällen
Kommunen är den största arbetsgivaren i Nykvarn med 
cirka 550 anställda 2014. Därefter följer Volkswagens 
Parts Logistics centrallager med cirka 150 anställda och 
Tikkurila (Alcro-Beckers) färgfabrik och lager med cirka 
120 anställda. Alfort & Cronholms lagerverksamhet har 
cirka 40 anställda.

LOKALA MÅL

• Näringslivets utveckling är viktig. Utvecklingen 
ska ske med hänsyn till bevarande och 
utveckling av natur- och kulturvärden.

• Nykvarns kommun ska främja näringslivets 
utveckling genom att tydliggöra och samordna 
de kommunala förvaltningarnas uppdrag och 
service inom näringslivsfrågor.

• Persontågtrafiken och pendlingsmöjligheterna till 
och från Nykvarn stärks.

• Service och verksamheter ska värnas i Nykvarns 
Centrum.

• Kommunen, näringslivet och akademin 
ska samverka för att skapa utvecklande 
arbetsmiljöer inom energi och fordon.

• Besöksnäringen ska utvecklas.

REGIONALA MÅL

• Vidareutveckla flerkärnig och tät region.
• Privata och offentliga aktörer samverkar för att 

utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark både i offentlig 

och privat sektor.
• Regionen ska vara en av Europas mest 

välkända och högklassiga besöksdestinationer. 

I Centrum finns ett varierat utbud av service och verksamheter. Fotograf: Len-
nart Hansson.
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Befolkningen i Nykvarns kommun pendlar i stor ut-
sträckning till arbeten i Södertälje, Stockholm och andra 
kommuner. Inpendlingen till arbeten i kommunen har 
dock ökat på senare år.

Utmaningar
Fler verksamhetslokaler och arbetstillfällen behövs i 
Nykvarns centrala delar.

Utbyggnaden av Stockholm Syd/Mörby utgör en utma-
ning. Organisationen av arbetet i kontakt med närings-
livet, Södertälje samt regionala och nationella organ är 
en utmaning. Hanteringen av ekonomi och gestaltning 
samt miljöfrågor kräver kompetens och resurser.

RIKTLINJER FÖR KOMMERSIELL SERVICE OCH  
NÄRINGSLIV

• Utvecklingen av näringslivet får inte ske på 
bekostnad av etablerad näring. Produktiv 
jordbruksmark ska till exempel inte bebyggas.

• Arbetsområden ska utvecklas med god 
gestaltning och hållbara tekniska lösningar.

• Nykvarns Centrum ska vara attraktivt för 
kommersiell service och kontorsarbetsplatser.

• Samarbetet mellan Nykvarns kommun och 
företagen ska fortsatt öka.

• Näringslivsfrågor av regional betydelse ska 
utvecklas i mellankommunalt samarbete.

• Samarbetet med nationella organ ska stärkas 
genom samordning och förankring i regionen.

• Samverkan med näringslivet om hållbart 
byggande ska öka i hela kommunen inklusive 
arbetsområdet Stockholm Syd/Mörby. I hållbart 
byggande ingår blandade verksamheter, 
dagvattenhantering, trafikplanering, 
kollektivtrafik, arkitektonisk kvalitet samt 
grönstrukturfrågor.

KARTBILAGA
• Befolkning och arbetspatser

KUNDCENTER OCH BIBLIOTEK
Nykvarns kundcenter är en samordnad kanal för snabb 
information och service om kommunens verksamheter 
och tjänster och riktar sig till alla intressenter så som 
kommuninvånare, föreningar, näringsliv och besökare. 
Syftet med kundcenter är att ge snabba svar på kunder-
nas frågor och samtidigt avlasta handläggare/specialis-
ter från rutinärenden vilket ger effektivare handläggning 
och kortare väntetider.

Qulturum Sländan är en stor samlingslokal med sittplats 
för cirka 180 personer. I biblioteket finns även ett antal 
bokningsbara sammanträdesrum. Plats för väntande 
tåg- och bussresenärer med information om ankomst- 
och avgångstider finns i biblioteket.

I Nykvarns bibliotek får besökarna tillgång till aktuellt 
utbud av litteratur, film, tidningar och musik. 

Ett antal kulturevenemang som till exempel barnteater, 
minibio och författarbesök står årligen på agendan.

LOKALA MÅL FÖR MEDBORGARKONTAKT

• Kundcenter och bibliotek ska vara en mötesplats 
med kultur- och samhällsinformation för alla 
åldrar och kategorier. 

• Kundcenter ska fungera som en länk mellan 
kommunala verksamheter och medborgare.

• Kundcenter ska fungera som en plattform för 
medborgardialog.

• Biblioteket ska finnas som en resurs för studenter 
som erbjuds studierum och service. 

• Nykvarns bibliotek ska vara en kravlös 
mötesplats för kommunens invånare och 
besökare.

• Mer öppet bibliotek ska om förutsättningar 
finns på sikt erbjudas utanför tätorten. Det 
innebär tillgänglighet på vissa tider utan 
bemanning, vilket ger medborgarna möjlighet 
till biblioteksärenden i sitt närområde.

• Kommunservice och biblioteksbuss ska om 
förutsättningar finns på sikt besöka områdena 
utanför tätorten och ge medborgarna möjlighet 
att få biblioteksservice och hjälp med enklare 
kommunärenden.

REGIONALA MÅL

• Tryggheten ska öka i regionen.
• Privata och offentliga aktörer ska samverka för 

att utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen ska vara stark både i 

offentlig och privat sektor.
• Regionen ska vara en av Europas mest 

välkända och högklassiga besöksdestinationer.
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SKOLA OCH FÖRSKOLA

Nykvarns kommuns förskolor och skolor ska känne-
tecknas av kvalitet och närhet till invånarna. Ambitionen 
från kommunens sida är att fortsätta bygga och utveckla 
enheter som ska kunna möta morgondagens krav på 
kvalitet och flexibilitet för att vara kostnadseffektiva. 
Framtidens skollokaler ska vara flexibla för att motverka 
organisatoriska begränsningar i lokalerna.

Miljön, både ute och inne, ska vara stimulerande och ge 
möjligheter till lärande för samtliga barn och elever. Lo-
kalerna ska vara en av de bidragande förutsättningarna 
för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor 
så långt som möjligt. Barnets och elevens utveckling står 
i fokus. Lärande för en hållbar framtid är viktigt och 
lokalerna är en del av det. 

Behov av fortsatt arbete med att skapa trafiksäkra  
skolvägar är viktigt.

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt 
uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekolo-
giskt hållbar utveckling (Skolverket). Skolan ska bidra till 
social sammanhållning, delaktighet, jämställdhet, barns- 
och ungdomars utveckling, en vital kultur samt trygghet 
från brott. Samarbetet med nationella organ ska stärkas 
genom samordning och förankring i regionen.

Utmaningar
En ny skola ska byggas inom tätorten för de lägre års-
kurserna. Ett ökat antal barn utanför tätorten i Nykvarn 
kan betyda att behov av skolor kan uppkomma utanför 
tätorten.

FÖRSKOLA
Idag finns det i Nykvarns kommun åtta kommunala  
förskolor och en fristående förskola. Förskolorna tar 
emot barn i åldern 1-5 år.

Förskolor i Nykvarn år 2014:
• Gammeltorp (Mikael Wincklers väg)
• Tallbacken (Tjusarstigen)
• Lillhaga (Eldarevägen)
• Winklerska (Skolhagsvägen)
• Sandtorp (Smultronvägen)
• Skogsbacken (Malmlidsvägen)
• Taxinge (Nygård)
• Hökmossen (Dammhöksvägen)
• Fristående: Slottsparken (Taxinge-Näsby)

LOKALA MÅL

• Nykvarns skolor ska erbjuda högsta kvalitet. 
Kunskapsgarantin ska stödja elevernas behov 
till måluppfyllelse.

• Närhetsprincipen ska gälla med säkra gång- 
och cykelmöjligheter till skolan.

• Skolan ska vara delaktig i översiktsplaneringen.
• Invånarna i Nykvarn ska känna trygghet i alla 

former av utbildning och omsorg under hela 
utbildningscykeln.

• Stimulerande inom- och utomhusmiljö.

REGIONALA MÅL

• Öka uthållig kapacitet inom utbildning.
• Öka tryggheten i regionen.
• Privata och offentliga aktörer samverkar för att 

utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark både i offentlig 

och privat sektor.

Skogsbackens förskola. Fotograf: Lennart Hansson.
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Majoriteten av förskolebarnen har plats i kommunal 
förskola och ett fåtal i fristående förskola eller i annan 
kommuns förskola. Öppen förskola i kommunens regi 
saknas idag, men Turinge-Taxinge församling erbjuder 
detta. Enheterna varierar i storlek i fråga om antal barn 
och lokalernas utformning. Nykvarns kommun täcker 
idag det behov som finns av förskoleplatser. Behovet av 
plats varierar under året. 

RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLA

• Befolkningsprognosen visar en fortsatt ökning 
av befolkningen och det innebär behov av 
etablering av fler förskolor i kommunen. 
Befintliga förskolor ska underhållas enligt 
plan. Nya förskolor byggs med möjlighet till 
omställning så de är flexibla utifrån barnens 
åldrar och antal. 

• Nya förskolor etableras i nya bostadsområdens 
närhet. Förskolan ska finnas i närmiljön för att 
underlätta transporten mellan hem och förskola.

GRUNDSKOLA
Det finns idag tre skolor som drivs i egen kommunal 
regi. Skolorna är organiserade dels i två skolor som mö-
ter upp elever från förskoleklass till och med årskurs 5 
och dels i en skola som möter upp elever i årskurs 6 till 
och med årskurs 9. Beslut finns att organisera skolorna i 
F-6 och 7-9, under förutsättning att lokalerna är tillräck-
liga för denna förändring.

Nykvarns grundskolor år 2014:
• Björkestaskolan ÅK F-5
• Turingeskolan ÅK F-5
• Lillhagaskolan ÅK 6-9

Av samtliga elever från förskoleklass till och med års-
kurs 9 är det idag knappt 2 % av eleverna som väljer att 
gå i skola utanför kommunen. En ny F-3 skola planeras 
vid Trädgårdsvägen som ska vara utbyggbar till F-6 
skola. I detta område finns plats för ytterligare utbygg-
nad i framtiden till en F-9 skola och idrottshall.

RIKTLINJER FÖR GRUNDSKOLA

• Framtidens skolor organiseras med tillräcklig 
stor volym för att skapa goda förutsättningar till 
en effektiv organisation som kännetecknas av 
hög kvalitet. 

• Antalet barn och elever blir fler och därmed 
kommer kommunen verka för att starta nya 
skolor, såväl kommunala som fristående.

• Lokalerna ska vara ändamålsenliga och 
förutsättningar för en god lärandemiljö ska 
tillgodoses. 

• Nykvarns kommun ska erbjuda en varierad och 
bra utbildning för alla åldrar.

• Skolorna i Nykvarns kommun ska kännetecknas 
av kvalitet och närhet. Strävan är att våra 
skolor ska finnas där eleverna bor så att gång 
och cykling är möjligt i så stor utsträckning som 
möjligt.

FRITIDSHEM
Kommunen bedriver idag fritidshemsverksamhet i 
anslutning till skolorna som tar emot elever i åldrarna 
förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidsverksamhe-
ten erbjuds till dem som har behov av omsorg före och 
efter skoltid och på lov. Fritidsverksamheten ska ha till-
gång till ändamålsenliga lokaler. Viss samordning med 
skolans lokaler är möjligt för att nyttja befintliga lokaler 
så långt det är möjligt under arbetsdagen. 

Utmaningar
Nykvarns kommun står inför behovet av att bygga 
ytterligare en grundskola för de lägre årskurserna vid 
Trädgårdsvägen.

Skogsbackens förskola. Fotograf: Lennart Hansson.
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RIKTLINJER FÖR FRITIDSHEM

• Fritidsverksamheten bedrivs i anslutning till 
skolorna i egna ändamålsenliga lokaler som 
kompletteras och samordnas med skolans 
lokaler då möjlighet finns. 

• För förskoleklass till och med årskurs 5 är 
fritidsverksamheten en inskriven verksamhet, 
och för elever i årskurs 6 är det en öppen 
verksamhet. 

• Lokaler samordnas där möjlighet finns med 
skolans lokaler.

GYMNASIUM
Nykvarns kommun driver ingen egen gymnasieskola 
men det finns en etablerad fristående gymnasieskola i 
kommunen. Alla gymnasieelever har genom samvekans-
avtal i Stockholms län möjlighet att välja gymnasieut-
bildning i andra kommuner eller i den gymnasieskolan 
som finns etablerad i kommunen.

RIKTLINJER FÖR GYMNASIUM

• Gymnasieutbildning med både teoretiska och 
praktiska programlinjer centralt i Nykvarn 
kan bidra till en hållbar miljö för våra 
gymnasieungdomar med exempelvis kortare 
resväg.

VUXENUTBILDNING
Kommunen erbjuder invånarna vuxenutbildning i andra 
kommuner genom samverkansavtal.

RIKTLINJER FÖR VUXENUTBILDNING

• Kommunen har ett fortsatt samarbete med 
andra kommuner genom samverkansavtal.

KULTURSKOLAN
Kulturskolan bedriver en efterfrågad verksamhet. Den 
har idag tillgång till en paviljong på Lillhagaskolan. På 
övriga skolor samordnas Kulturskolans lokalbehov med 
övrig undervisning. Kulturskolan i Nykvarn bedriver en 
verksamhet som består av undervisning i olika instru-
ment och i bild, för cirka 265 elever i åldern 7 till cirka 
20 år. Kulturskolan erbjuder en unik orkesterverksam-
het som sker i samverkan med F-5 skolornas rektorer, 
den innebär att alla elever i årskurs 3 erbjuds att spela i 
orkester via Kulturskolans verksamhet i anslutning till 
skoldagen. Eleverna kan sedan välja att fortsätta med 

orkesterträning som i mån av tid också kan komplette-
ras med individuell träning. Verksamheten bedrivs i an-
slutning till skoldagens början, slut eller i anslutning till 
raster och viss verksamhet sker också på kvällstid. Kul-
turskolan kan utvecklas till att erbjuda flera aktiviteter än 
idag såsom körsång, dans, teater, drama med mera. En 
ytterligare möjlig framtida utveckling skulle kunna vara 
att möta upp eleverna med verksamhet på skolloven 
förutom att bredda sig för att kunna ta emot fler elever 
i flera olika aktiviteter. Kulturskolans verksamhet bär en 
viktig tradition vidare in i framtiden genom att utbilda 
nya deltagare till Nykvarns musikkår.

RIKTLINJER FÖR KULTURSKOLAN
• Kulturskolan ges möjlighet till fortsatt utveckling 

och har tillgång till egna lokaler centralt 
beläget i kommunen samt samutnyttjar 
skolornas lokaler.

VÅRD OCH OMSORG
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för socialtjänst, 
flyktingmottagning, arbetsmarknadsfrågor, äldreomsorg, 

verksamhet för personer med funktionsnedsättning och 
ungdomsverksamhet.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som 
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 
behöver. Kommunens vision är att Nykvarn ska vara en 
bra kommun att bo i för alla. Det kräver en samordnad 
planering och fokus på hållbar utveckling, både mänsk-
ligt och miljömässigt. Det är viktigt att försäkra sig om 
ett tillräckligt utbud av bostäder för äldre, gruppboen-
den för personer med funktionsnedsättning samt bo-

LOKALA MÅL
• Människor i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver.
• Ett tillräckligt utbud av bostäder för 

äldre, gruppboenden för personer med 
funktionsnedsättning samt boende för personer 
med särskilda behov finns.

• Hyresrätter för äldre ska finnas i centrala lägen.

REGIONALA MÅL
• Öka tryggheten i regionen.
• Privata och offentliga aktörer samverkar för att 

utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark både i offentlig och 

privat sektor.
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ende för personer med särskilda behov. Det sker genom 
analys av befolkningsprognosen och inventering av de 
olika målgruppernas behov. 

Särskilt boende för äldre finns i kommunen på Lugnets 
äldreboende som ligger centralt i Nykvarn. Lugnet 
inrymmer lokaler även för hemtjänst. En frivilligcentral, 
som drivs i samarbete med föreningar och kommunen, 
finns centralt belägen i kommunen. Två gruppbostäder 
finns, en på Maskinförarevägen och en på Trädgårdsvä-
gen, ett stöd- och serviceboende finns på Skogsvägen. 
Daglig verksamhet bedrivs på två ställen, vid Nedre 
bruket och Norra Stationsvägen. Gruppboendet på 
Trädgårdsvägen ska under år 2014 ersättas med två 
nya gruppboenden, ett på Maskinförarevägen med fyra 
lägenheter och ett på Trädgårdsvägen med fem lägen-
heter.

UNGDOMSCAFÉ
Ett ungdomscafé, för ungdomar mellan 13 till 18 år, 
finns centralt beläget i kommunen. Verksamheten håller 
öppet fem dagar i veckan, eftermiddagar och kvällar. 

Mellan 30-60 ungdomar besöker caféet dagligen. Verk-
samheten består i allt från läxläsning till olika former av 
projekt, exempelvis foto och drama.

VÅRDCENTRAL
Vårdcentralen i Nykvarn är belägen i centrum med när-
het till apotek. Landstinget är huvudman för vårdscen-
tralen där AB Aleris är upphandlade att sköta verksam-
heten.

Utmaningar
Nykvarns kommun behöver utreda samarbetet ytterliga-
re med företagare vad gäller arbetsplatser för ungdomar. 

Ett utökat samarbete med vårdcentralen kring de mest 
utsatta kommunmedborgarna är en viktig utmaning.

RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH OMSORG

• Vård- och omsorgsverksamheter ska fortsätta 
att utvecklas för äldre och yngre ska 
känna trygghet, få en god omvårdnad och 
möjligheter till ett meningsfullt socialt liv.

• För att stärka individen arbetar vård och 
omsorg vidare med att utveckla mötesplatser 
för alla åldrar. Fortsatt samverkan med 
Frivilligcentralen, aktiviteter i Folkets park samt 
ungdomscaféet.

• Inom de närmaste åren kommer behovet öka 
av fler platser på särskilt boende, gruppbostad 
och daglig verksamhet.

• Ungdomscaféet, som är en populär och 
välbesökt verksamhet, kommer att behöva 
större lokaler för att tillgodose behovet.

• I centrumutvecklingen bör vårdcentral, 
servicelägenheter, apotek och livsmedelsaffär 
finnas med god tillgänglighet sinsemellan.

• Samarbetet med nationella organ ska stärkas 
genom samordning och förankring i regionen.

KARTBILAGA
• Förskola, skola och äldreomsorg
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4.3 HÄLSA OCH SÄKERHET
Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse eller byggnadsverk vara lämpliga med hänsyn till människors hälsa el-
ler säkerhet och till risken för olyckor, översvämning och erosion. Människors hälsa får inte utsättas för betydande 
miljöstörningar så som buller, lukt, föroreningar eller strålning.

FARLIGT GODS
Det är viktigt att använda redan gjorda och kommande 
investeringar i infrastrukturen fullt ut samt att värna och 
hushålla med resurser. Utbyggnad i stationsnära lägen 
är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, där den högre 
användningsgraden av kollektivtrafiken kan minska 
bilberoendet. Bostadsbebyggelse mycket nära järnvägar 
och stationer ska begränsas med hänsyn till risksituatio-
nen (farligt gods, urspårningar etc.).

E20, del av väg 509, Södertäljevägen samt Svealandsba-
nan är rekommenderade transportleder för farligt gods. 
Södertäljevägen utgör dock sekundär transportväg, vil-
ket medför att transporten av farligt gods är begränsad. 

Inom de centrala delarna av Nykvarn utgörs transport 
av farligt gods huvudsakligen av petroleumprodukter 
till en bensinstation och hushåll. Hushållens uppvärm-
ning med olja har minskat betydligt och det finns inga 
större industrier som medför transport av farligt gods i 
bostadsnära områden i tätorten. 

På järnvägen är godstransporterna förhållandevis liten 
men bedöms öka i framtiden och det är därför viktigt 
att riskbedömningar görs om en ökning sker av mäng-
den farligt gods vid bostadsbebyggelse närmare järnvä-
gen än 100 meter. Rekommenderat minimiavstånd mel-
lan en primär transportväg för farligt gods och känslig 
bebyggelse är, enligt Länsstyrelsens rapport Riskhänsyn 
vid ny bebyggelse (2000:01), 100 meter. 

Avses bebyggelse eller verksamheter lokaliseras närmare 
än 100 meter från väg och om risk föreligger ska en 
riskbedömning vara ett av underlagen vid den fortsatta 
planeringen.

Beroende på typ av bebyggelse är det, med hänsyn till 
principer för riskvärdering, lämpligt att ställa olika krav 
på att en viss risknivå ska understigas eller att åtgärder 
ska vidtas.

Ett avstånd (zon) mellan väg/järnväg samt mellan 
människor/bebyggelse kan upprätthållas antingen ge-
nom att åtkomst hindras, eller genom att byggnader inte 

LOKALA MÅL
• Människors och särskilt barns hälsa ska 

prioriteras.
• Fler gång- och cykelvägar och cykelparkeringar 

vid hållplatser för kollektivtrafik ska tillskapas.
• Medborgarmedverkan och öppenhet med insyn 

i kommunens verksamhet ska främjas.
• Grönområden för rekreation ska värnas.
• Förebyggande arbete med risker som buller, 

luft- och vattenföroreningar, farligt gods, ras och 
skred samt översvämningar ska ske.

REGIONALA MÅL

• Betydligt färre invånare är utsatta för störningar 
som påverkar hälsan negativt.

• Delaktighet och inflytande i samhället 
(Folkhälsomål 1).

• Ekonomisk och social trygghet (Folkhälsomål 2).
• Ökad fysisk aktivitet (Folkhälsomål 9).
• Begränsa buller och luftföroreningar.
• Begränsa genomfartstrafik och prioritera 

cykling.

FOLKHÄLSOMÅLEN

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
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får uppföras. Bäst skydd ger åtgärden om åtkomst och 
tillträde förhindras, men å andra sidan kan räddnings-
tjänstens tillträde till väg- och spårområde då hindras. 
Åtgärden har störst effektivitet vid korta skyddsavstånd 
om cirka 20–30 meter, därefter avtar nyttan.

RIKTLINJER FÖR FARLIGT GODS 

• Vid bebyggelseplanering intill transportleder bör 
hänsyn tas till vilken typ av bebyggelse som ska 
etableras. En kategorisering kan generellt sett 
göras i någon av följande tre kategorier:

• Ickekänslig bebyggelse. Avser bebyggelse med 
begränsat antal människor, samtidigt som de 
som vistas där har lokalkännedom samt är 
ickesovande. Till exempel industri, lager, kontor 
och sällanköpshandel.

• Normalkänslig bebyggelse. Avser människor 
med lokalkännedom och som är sovande, eller 
vakna människor som saknar lokalkännedom. Till 
exempel bostäder och dagligvaruhandel.

• Särskilt känslig och särskilt utsatt bebyggelse. 
Avser ett stort antal personer samt extra känsliga 
individer såsom barn, äldre och sjuka. Till exempel 
förskola, skola, hotell och idrottsanläggningar 
med betydande åskådarplatser.

MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Miljöfarliga verksamheter i större anläggningar (A- och 
B-verksamhet) finns idag i befintliga verksamhetsom-
råden vid Färgvägen (Tikkurila (Alcro-Beckers) och 
Nykvarns panncentral) samt Mörbyvägen (Söderenergis 
flisupplag). En bensinmack finns idag i tätorten och en 
ny byggs vid Nykvarns trafikplats vid E20 där också 
ännu en ny bensinstation planeras.

RIKTLINJER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET

• Kommunens ambition är att ha markberedskap 
vid efterfrågan av nya etableringar och/
eller utbyggnad av pågående verksamheter. 
Industri- och verksamhetsområden är utpekade 
i översiktsplanen på ett sådant sätt att 
bostadsbebyggelse ska placeras på tillräckligt 
avstånd så människor/bebyggelse inte ska 
påverkas negativt ur hälso- och miljösynpunkt.

• För skyddsavstånd hänvisas till Boverkets 
rekommendationer.

RIKSINTRESSET FÖR TOTALFÖRSVARETS  
MILITÄRA DEL
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap. 9 § 
andra stycket Miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öp-
pet i översiktsplanen, i andra fall inte. I Nykvarns kom-
mun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. 
Inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas 
av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk. Det innebär att alla ärenden avseende 
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmak-
ten. Informationen används också som förberedelse för 
införandet av höga objekt i landets flyghinderbas. 

Försvarets anläggningar i Almnäs (Ing 1) och Taxinge 
(bergrum) har upphört. Områdena är under omvandling 
till annan verksamhet i kommunen, dessa beaktas i den 
fysiska planeringen som kommunen gör.

RAS OCH SKRED
Nykvarns geologi består främst av grusåsar som inte är 
känsliga för skred. Längs Taxingeån vid mynningen mot 
Mälaren har markrörelser mot ån dock gjort marken 
instabil och Taxinge kyrka har tidigare varit utsatt för 
rasrisk. Åtgärder har gjorts för att minska risken. Vid 
planering intill ån måste utredningar kring skredrisken 
göras.
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RIKTLINJER FÖR RAS OCH SKRED

• I samband med detaljplanering och bygglov 
ska identifierade ras- och skredområden utredas 
ytterligare.

• Inom områden med erosionsrisk (Me-områden) 
får inga nybyggnationer ske.

• Skydd av erosionsbenägna områden kan 
säkerställas genom områdesbestämmelser. 

• Erosionsrisken kan innebära restriktioner 
avseende till- och ombyggnad av befintliga 
byggnader i riskområdena.

ÖVERSVÄMNING
Översvämning är inte en betydande risk inom kom-
munen idag. Mälarstranden är inte utsatt för någon 
betydande översvämningsrisk på grund av strandzonens 
höjdstigning. Vid 1 000-årsflöde kommer endast vissa 
obebyggda låglänta våtmarksområden i strandzonen att 
översvämmas vilket inte utgör en risk för människor. 
Våtmarksområdet vid sundet till Härnön kan komma att 
översvämmas. Detta kan medföra att den väg som leder 
ut till Härnön står under vatten, vilket försvårar rörelse 
till och från ön. 

Slussenprojektet påverkar inte riskerna för översväm-
ning.

I Turingeån finns regleringsdammar som förhindrar 
översvämning. Taxingeåns lopp har en djup ravin med 
plats för höga flöden.

RIKTLINJER FÖR ÖVERSVÄMNING

• Inom områden med stor sannolikhet för 
översvämningar bör det inte tillkomma någon 
bebyggelse.

• Vid bebyggelse nära områden med risk för 
översvämning ska noggranna undersökningar 
göras innan bebyggelse tillåts.

• Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av 
betydande vikt behöver placeras ovanför 
nivån 2,8 meter räknat i höjdsystemet 
RH2000 (motsvarar 2,3 i RH00), vilket även 
rekommenderas i RUFS 2010. 

BULLER
Vid nybyggnation av bostäder eller vid väsentlig om-
byggnad av trafikinfrastruktur eftersträvas riksdagens 
fastställda riktvärden för vägtrafikbuller och spårburen 
trafik. Riktvärdena fastställdes i samband med Infra-
strukturpropositionen, 1996/97:53. Riktvärdena utgör 
huvudregler i Boverkets allmänna råd (2008:1). Läns-
styrelsens vägledning ”Trafikbuller i bostadsplanering” 
(rapport 2007:23), anger att avsteg från riktvärdena 
endast kan godtas i centrala lägen samt i lägen med god 
kollektivtrafik. Avsteg från bullerriktvärdena kan even-
tuellt vara tillämpligt i de centrala delarna av Nykvarns 
tätort.

Nykvarns lantliga karaktär medför att det finns gott om 
tysta miljöer. De främsta bullerkällorna i kommunen 
består av Svealandsbanan och E20. Buller från E20 
påverkar idag relativt få boende eftersom sammanhållen 
bebyggelse generellt ligger avskilt från motorvägen. Viss 
störning förekommer dock vid bostadsbebyggelse nära 
vägen, såsom Nygård, Finkarby och de södra delarna av 
Turinge. Svealandsbanan löper rakt genom Nykvarns 
centrum och påverkar fler boende eftersom bostads-
bebyggelsen är tätare här. De mest utsatta bostäderna 
utsätts idag för ljudnivåer över de rekommenderade 
riktvärdena. 

Något förhöjda ljudnivåer förekommer även kring an-
dra vältrafikerade vägar, även om riktvärden för ljudnivå 
i dagsläget klaras. Exempel på mer vältrafikerade vägar 
är Centrumvägen, Maskinförarevägen, och Järnavägen. 
Vid Trädgårdsvägen är trafikbelastningen lägre, men här 
förekommer en större del tyngre trafik. Vid det koncen-
trerade verksamhetsområdet vid Mörby kan ljudnivån 
vara något förhöjd.

Taxinge Slottspark vid Mälaren. Fotograf: Lennart Hansson.
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Norr om Södertäljevägen ligger en skjutbana som är 
störande. I dagsläget används banan sporadiskt. 

RIKTLINJER FÖR BULLER

• Riktvärden och allmänna råd avseende buller 
ska tillämpas vid nyetableringar och befintliga 
verksamheter.

• Så kallat avstegsfall kan godtas i kollektiv-
trafiknära lägen.

• Vid tillämpning av riktvärden för vägtrafikbuller 
ska bedömning göras utifrån trafikmätningar.

• Skjutbanan bör flytta till en lämplig plats.

STRÅLNING 
Kraftledningar genererar strålning. Hälsoeffekterna av 
strålning är idag inte helt fastställda. Fastslagna natio-
nella riktvärden för strålning från kraftledningar saknas 
i nuläget. Strålsäkerhetsmyndigheten förespråkar 0,4µT 
som ett lämpligt riktvärde för denna typ av strålning. 

Nedgrävning av kraftledningar påverkar strålningsnivå-
erna. Elektromagnetiska fält från nedgrävda kraftled-
ningar sprider sig inte lika mycket i sidled som en luft-
ledning. Fältet avtar snabbt med avståndet, detta medför 
att det för nedgrävda kraftledningar inte krävs lika stort 
säkerhetsavstånd för att nå riktlinjer som det behövs för 
luftledningar. Däremot är strålningen precis över den 
nedgrävda kraftledningen högre i jämförelse med precis 
under en luftledning. Detta beror på avståndet. 

Större kraftledningar finns idag längs järnvägen, två 
befintliga 130 kV kraftledningar och en större transfor-
matorstation vid Mörby som är av regional betydelse. 

Radon
Radon kan komma från marken, hushållsvatten el-
ler byggnadsmaterial. Gränsvärden för radon finns i 
bindande föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler. 
Riktvärden finns i allmänna råd, till exempel Socialsty-
relsens allmänna råd om radon i inomhusluft. Högsta 
radonhalt i nya byggnader får enligt Boverkets författ-
ningssamling, BFS 2011:6 inte överskrida gränsvärdet 
200 Bq/m³. För befintliga bostäder bör inte radonhalten 
överstiga samma halt, men halten är här ett riktvärde. 

Höga halter av radon förekommer spritt i kommunen. 
Risk för höga halter av markradon finns inom områden 
med grusåsar i tätorten och Taxinge och områden med 
förhöjd uranhalt (norr om motorvägen mot Sundsvik). 

RIKTLINJER FÖR STRÅLNING

• 0,4 µT bör utgöra riktvärde vid planläggning 
och nybyggnation av bebyggelse.

• Verka för att utforma eller förlägga nya kraft-
ledningar och elektriska anläggningar så att 
exponering för magnetfälten begränsas. Undvik 
att placera nya bostäder, skolor och förskolor 
nära befintliga elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.

• Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt 
från vad som kan anses normalt i befintliga 
hem, skolor och på arbetsplatser.

• Vid nylokalisering av basstationer för 
mobiltelefoni ska senaste rönen från SSI följas. 

• Vid exploatering/detaljplan ska kompletterande 
radonundersökningar göras i hög-/mellanrisk-
områden på och kring åsarna. 

• Inom högriskområden för radon ska 
byggnationer (till-/ombyggnader samt ny 
bebyggelse) ske i radonsäkert utförande.

• Inom normalriskområden för radon ska riskerna 
beaktas. Krav kan ställas på radonsäkert 
utförande vid byggnation.

• Högsta radonhalt i byggnader: 200 Bq/m³.

MARKFÖRORENINGAR
Enligt MIFO-inventeringen förekommer några föro-
renade områden i Nykvarn. Undersökta områden är 
Hökmossens ångsåg, Tjärfabriken i Turinge, pappers-
massabruket och järnbruket i Nykvarn. Turingen, som 
tidigare var kraftigt förorenad, har tidigare restaurerats 
på grund av mycket höga halter av kvicksilver från pap-
persbruket. Åtgärderna följs upp i ett kontrollprogram 
och riskerna med höga kvicksilvernivåer beaktas även 
fortsättningsvis inför varje ny planeringsuppgift.

RIKTLINJER FÖR MARKFÖRORENINGAR

• Vid planläggning av områden samt vid 
kommunens köp och försäljning av fastigheter 
ska kommunen uppmärksamma om den 
aktuella platsen är förorenad. Om så är fallet bör 
kommunen kontrollera vilka krav som kan ställas 
på sanering eller om markanvändningen ska 
begränsas. En ansvarsutredning bör göras.
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LUFTFÖRORENINGAR
Luftkvaliteten i kommunen är generellt god och mil-
jökvalitetsnormer för utomhusluft hålls för samtliga 
ämnen som ingår i normen. Luftkvaliteten har även 
blivit något bättre sedan biogasbränsle övergavs för 
fjärrvärme.

Något förhöjda värden finns kring E20, men även här 
ligger nivåerna tydligt under gränsvärdena.

RIKTLINJER FÖR LUFTFÖRORENINGAR

• Avses bebyggelse eller verksamheter lokaliseras 
närmare än 100 meter från vägen och om risk 
föreligger ska en riskbedömning vara ett av 
underlagen vid den fortsatta planeringen.

• Miljömål och miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft ska inte överskridas av verksamheter 
i kommunen.

• I syfte att minska oljeberoendet och 
luftföroreningarna från uppvärmning av enskilda 
hushåll i tätorten, ska utbyggnad av fjärrvärmenät 
prioriteras i planer och program.

• Kommunen ska verka för att utbyte av äldre 
pannor i enskilda hushåll till modernare pannor 
med mindre utsläpp ska ske.

• Ny bebyggelse ska lokaliseras till områden där 
tillgången till kollektivtrafik är bra i syfte att 
minska utsläpp från biltrafik.

• Barns utsatthet för luftföroreningar ska särskilt 
undvikas vid till exempel planering av lekplatser 
och förskolornas uteplatser och luftintag för 
ventilation.

AVFALL

Kommunen har ett särskilt övergripande ansvar för 
omhändertagande av hushållsavfall och avfallsplanering. 
Kommunen strävar efter en ekonomiskt och miljömäs-
sigt hållbar hantering av hushållsavfall och annat avfall 
som uppkommer i kommunen. I byggandet av det håll-
bara samhället är avfallshanteringen en grundläggande 
pusselbit i den kommunala infrastrukturen. I kom-
munen har ett pilotprojekt pågått med fastighetsnära 
omhändertagande av sorterade hushållssopor för 60-70 
hushåll. Fyra återvinningsstationer finns i kommunen. 
Två av dem ska flytta med anledning av nybyggnation 
och bättre placering (Kv. Stöpplaren och Maskinföra-
revägen). En femte utöver (Lundavägen och Finkarby) 
kan behöva placeras ut för att täcka behovet till exempel 
i Brokvarn.

Kommunen har också tillsynsansvar när sopor till exem-
pel dumpas i naturen.

Mål för avfallshantering
• Avfallshanteringen ska ta hänsyn till hälsa och 

miljö, främja resurshushållning och erbjuda 
kostnadseffektiv service

• Mängden avfall och dess farlighet ska minska
• Avfall ska källsorteras, återanvändas eller 

återvinnas
• Fastighetsnära sortering av hushållssopor ska öka
• Komposterbart avfall ska användas för 

biogasproduktion alternativt omhändertas lokalt

RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING

• En avfallsplan ska tas fram enligt kommunens 
långsiktiga mål med bland annat fastighetsnära 
insamling av hushållssopor.

• Avfallsplanen ska beakta de nationella 
återvinningsmålen från den statliga 
avfallsutredningen 2012.

• Återvinningsstationer ska placeras i olika delar 
av kommunen så att avstånden till närmaste 
station blir rimliga.

• Återvinningsstationer ska vara lätt tillgängliga 
även för personer med funktionsnedsättning.

• Samtliga återvinningsstationer ska ha bygglov 
och vara prydligt anlagda.

• Avfallsplanen ska beakta samtliga fraktioner; 
papper, kartong, tidningar, glas (färgat och 
ofärgat), hård och mjuk plast, batterier, metall, 
brännbara sopor och matavfall.

• Producentansvaret med återvinningskrav ska 
framgå av avfallsutredningen.

KARTBILAGA
• Miljö, hälsa och säkerhet
• Radon
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4.4 KULTUR OCH TURISM
Kulturmiljö är en viktig faktor i kommunens attraktionskraft för besökare och en bidragande orsak till god livskva-
litet hos kommunens medborgare. Det lokala föreningslivet och engagemanget från ideellt arbetande ledare är 
av stor betydelse för utvecklingen av kommunens kulturutbud.

KULTUR

I tätorten Nykvarn ligger Folkets Park vars historia går 
tillbaka till år 1918 då den första dansbanan byggdes. 
Nykvarns Folkets Park är en av Sveriges äldsta bevarade 
folkparker som fortfarande är i drift. Under sommaren 
är parken öppen och här anordnar olika aktörer aktivi-
teter för både barn och vuxna exempelvis caféverksam-
het, danser, konserter, barnteater, boule och minigolf.

Kulturmagasinet Ge Järnet ligger mycket vackert vid 
Nykvarns Herrgård och Järndammen. Området har 
ett stort kulturhistoriskt värde. Ge Järnet rymmer idag 
lokaler för ett antal föreningar med olika aktiviteter, till 
exempel dans-, musik-, skate- och sportföreningar. 

I Nygård ligger Taxinge Bygdegård som är en viktig 
samlingslokal för de boende i området. 

I hembygdsgården Smedsbygget, som ligger i Nykvarns 
tätort, kan besökare bland annat få information om 
bygdens historia. 

Nykvarn är en ung kommun med gamla anor. Forn-
lämningar vittnar om att trakten var bebyggd redan för       

5 000 år sedan. I vissa delar av kommunen finns mycket 
rikliga lämningar från forntiden. Den nya kulturmin-
neslagen som trädde i kraft 2014 innebär att det finns 
ytterligare fler fornlämningar i kommunen då tidsgrän-
sen för ett permanent övergivet fornminne flyttas fram 
till 1850. Utnyttjandet av vattenkraft för förädling av 
järn och tillverkning av pappersprodukter lade grunden 
till Nykvarn som samhälle. Nykvarns bruksepok varade 
mellan åren 1590 och 1971 och ett flertal byggnader och 
miljöer finns bevarade i kommunen från denna epok.  

Riksintresse Kulturmiljö enligt MB kap 3
Taxinge är ett landskap med påtagliga kulturhistoriska 
spår och stora delar av Taxinge är klassad som riksin-
tresse för kulturmiljövård. I beskrivningen av riksin-
tresset anges: ”Herrgårdsmiljö av medeltida ursprung 
som speglar den mångfasetterade verksamheten vid 
ett storgods under 1800-talet. Slottet från 1803 och de 
samtidigt ombyggda flyglarna. Parken med barockan-
läggning, engelsk park och ett flertal lusthus. Den långa 
allén. Ett stort antal ekonomibyggnader för olika behov 
samt såg, torp och arbetarbostäder. Byggnader och an-
läggningar för gemensamma funktioner, så som kyrka, 
skola, järnvägsstation och handelsbod. Det av storgods-
driften präglade odlingslandskapet. Flera gravfält och en 
fornborg från järnålder.”.

LOKALA MÅL
• Nya kulturaktiviteter ska skapas som gynnar 

såväl invånare som besökande turister.
• Kommunala anläggningar och miljöer av olika 

slag ska tillvarata de behov och önskemål som 
kommuninvånare, föreningar och besökare har.

• Kommunen ska arbeta i samverkan med 
föreningar för att bevara och vårda Nykvarns 
kulturhistoria. 

• Besöksnäringen i Nykvarn ska utvecklas i 
samverkan mellan kommunen, näringslivet, 
föreningar och våra grannkommuner. 

• Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras, vårdas och 
göras tillgängliga.

• Ett levande och varierat kulturlandskap ska 
finnas i Nykvarns kommun.

REGIONALA MÅL

• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer 
värnas och vidareutvecklas.

Sommarkväll i Folkets Park. Fotograf: Lennart Hansson.
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Utmaningar
Flera kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt, 
som bland annat pekas ut i kommunens bevarandepro-
gram, saknar formellt lagskydd och/eller föreslås få ett 
starkare lagskydd. Det uttrycks också en önskan i över-
siktsplanen om att bevarandeprogrammet ska ersättas 
av ett nytt kulturmiljö- och arkitekturprogram.

RIKTLINJER FÖR KULTUR

• Kulturmagasinet Ge Järnet rustas upp och 
utvecklas till ett förenings- och allaktivitetshus 
för alla åldrar.

• Nykvarns Folkets Park bevaras och utvecklas 
för att kunna erbjuda fler kulturaktiviteter för 
Nykvarnsborna och besökare.

• Kommunen ska verka för att värdefulla 
kulturbyggnader och kulturmiljöer behålls och 
utvecklas.

• Ny bebyggelse och infrastruktur förläggs så att 
fasta fornlämningar inte påverkas.

• Arkeologiska utredningar ska utföras vid varje 
projekt i synnerhet i de områden som tros 
kunna ha ännu inte kända fornlämningar. 
(Kulturmiljölagen 1988:950 med nya 
formuleringar från 1 januari 2014)

• Om bebyggelseutveckling sker i kommunens 
kulturhistoriskt värdefulla områden ska 
utredningar genomföras för att klargöra hur 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur 
påverkar värdefull struktur, bebyggelse och 
landskap samt hur nya byggnader eller 
anläggningar kan anpassas till dessa miljöer. 
Landskapskonventionen ska följas.

• Ett nytt kulturmiljö- och arkitekturprogram 
ska tas fram med riktlinjer för placering, 
utformning och utförande av ny bebyggelse. 
Det nya programmet ska utgå från de nu 
gällande programmen “Bevarandeprogrammet 
för Nykvarn” från 2004 och “Bygga nytt på 
landet i Nykvarns kommun” från 2008.

TURISM
Besöksnäringen är en viktig del i näringslivsutvecklingen 
i Nykvarns kommun och är utpekat som ett prioriterat 
utvecklingsområde i kommunens vision 2025, då kom-
munen har flera populära besöksmål. 

Strax utanför samhället ligger Lådbilslandet. Här kan 
barn köra lådbil på asfalterade vägar. På anläggningen 
finns även Jordbrukslandet, motorcrossbana, karusell, 
hoppborg, minitåg, äventyrsbana, lekplats med klätter-
ställning, vattendamm där man kan åka flotte samt ett 
café. 

I Turinge, två kilometer norr om tätorten, ligger be-
söksmålen tätt. Mångfaldens hus har sin verksamhet i 
den gamla Wincklerska slöjdskolan. Här kan besökaren 
handla inrednings- och presentartiklar och äta i matca-
féet. Granne ligger Bilisten Turinge, Elsaborgs Taverna 
och Turinge kyrka. Kyrkans äldsta del är från 1100-talet. 
Till sevärdheterna hör det Dahlberghska gravkoret från 
1690-talet som är byggt i barockstil. Strax intill kyrkan 
ligger Vindhammars Värdshus och pensionatet Turing-
estugan. I närheten ligger även Fattigstugan, Vidbynäs 
Golf  Club samt hotell- och konferensanläggningen Vid-
bynäs Gård & Konferens. Turinge är en knutpunkt för 
handel, restaurang- och konferensverksamhet samtidigt 
som det är en kulturbygd.

I idylliska Näsby ligger Taxinge Slott som med sina 
cirka 250 000 besökare per år är ett av Mälardalens mest 
besökta utflyktsmål. Här finns det berömda slottsca-
féet och i flyglarna och i det gamla stallet finns butiker, 
konsthantverkare och galleri. I anslutning till Taxinge 
Slott finns även en vacker slottspark och ett frilufts-
bad. I Näsby gamla handelsbod finns idag Taxinge 
Krog. Taxinge kyrka, som är Sörmlands mest enhetliga 
kyrkobyggnad i 1800-talsgotik, är en mycket omtyckt 

Utsikt över Gripsholmsviken. Fotograf: Lennart Hansson.
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dop- och vigselkyrka. Sommartid kan besökaren åka 
ångtåg på Östra Södermanlands Järnväg och ångbåten 
S/S Mariefred från Mariefred till Taxinge eller angöra 
Taxinge Slotts gästbrygga med egen båt. 

Vid sjön Yngerns södra strand ligger Bommersvik 
Konferens och i närheten Basta Basjkir, och Eldskári 
Islandshästar som erbjuder turridning i den vackra 
Sörmländska naturen.

Riksintressen enligt särskilda bestämmelser om hus-
hållning med mark och vatten enligt MB kap 4
Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av 
riksintresse på grund av de natur- och kulturvärden som 
finns enligt 4 kap. 2 § MB. Turismens och friluftslivets, 
särskilt det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt tas 
hänsyn till. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvär-
den. 

Utmaningar
I kommunen råder det brist på enklare boendeanlägg-
ningar i form av camping eller stugby.

RIKTLINJER FÖR TURISM

• Gamla Strängnäsvägen, mellan trafikplats 
Nykvarn (140) och trafikplats Läggesta (139) 
som får vägvisas med märke Turistväg bör 
skyltas upp och marknadsföras. Det visuella 
intrycket längs vägen och dess omgivning hålls 
på en hög nivå. Projektet är ett samarbete 
mellan Nykvarns och Strängnäs kommuner. 

• Lådbilslandet har stora utvecklingsmöjligheter, 
vilket kräver mer mark för attraktioner och 
parkeringar. Den planerade gång- och cykel-
vägen längs Södertäljevägen underlättar för 
besökarna.

• Taxinge Slott är idag kommunens 
största besöksmål och anläggningen 
med det omgivande området har stora 
utvecklingsmöjligheter. Områdets kulturhistoria 
bör lyftas fram ännu mer.

• En småbåtshamn/gästhamn etableras i Mälaren 
i anslutning till Taxinge Slott.

• Riksintressen enligt särskilda bestämmelser om 
hushållning med mark och vatten enligt MB kap 
4 ska särskilt beaktas vid exploatering eller 
andra ingrepp i natur- och kulturlandskapet.

Lådbilslandet. Fotograf: Lennart Hansson.



63 TEMAN OCH ÄMNEN

4.5 FRITID, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Friluftsliv- och rekreationsområden är en stor tillgång både ur fritids- och hälsosynpunkt, för såväl invånare som 
besökare. De är också viktiga när det gäller att locka nya invånare till kommunen. I kommunen finns goda möj-
ligheter att vandra och uppleva vacker natur. Det lokala föreningslivet och engagemanget från ideellt arbetande 
ledare är av stor betydelse för utvecklingen av fritidsutbudet.

Nykvarn är en mycket föreningsaktiv kommun. I kom-
munen finns det tre idrottshallar, Björkestahallen som är 
kommunens största idrottshall (350 sittande besökare), 
Lillhagaskolans och Turingeskolans idrottshallar.

Ett sammanhängande sport- och friluftsområde, med 
stor utvecklingspotential, sträcker sig över norra utkan-
ten av tätorten. Det är Furuborgsområdet med konst-
gräsplan och bågskyttebana som hänger samman med 
Oxvretens friluftsområde och Alcrofältet. I Oxvretens 
friluftsområde, belägen på Turingeåsen, finns ett 4,5 km 
långt omväxlande elljusspår och på Alcrofältet anord-
nas fotbollsverksamhet sommartid. Vintertid anläggs 
skidspår både i elljusspåret och på Alcrofältet. År 2006 
gjordes utredningen ”Idrott i Nykvarn” som presenterar 
förslag på hur området kan utvecklas. 

Verksamheter kring ridsport har en stor betydelse i Ny-
kvarns kommun och här finns ett stort antal hästgårdar, 
ridanläggningar, ridskolor och föreningar. Önskemål 
finns om att etablera en ridled i kommunen som möjlig-
gör säkrare ridvägar och samarbete mellan hästgårdar 
inom besöksnäringen.

Vidbynäs Golf  Club erbjuder två 18-hålsbanor. I kom-
munen finns även anläggningar för tennis, skytte och 
modellflyg.

Vid Norra Yngern, cirka två km från Nykvarns centr-
um, ligger Jägarskogens naturreservat. I området finns 
gamla barrnaturskogar. Underhållna stigar löper igenom 
hela naturreservatet, vilket ger god framkomlighet.

Täljeleden är cirka 23 km lång och erbjuder fina natur- 
och kulturupplevelser i Nykvarns kommun och Söder-
tälje kommun. Här passerar man sjöar, naturbildningar 
och kulturhistoriska lämningar och det finns goda 
möjligheter till fågelskådning.

 

LOKALA MÅL

• Alla Nykvarnsbor ska ha möjlighet till friluftsliv 
och rekreation med god kvalitet och hög 
tillgänglighet.

• Möjlighet att röra sig längs Mälarens och 
Yngerns stränder ska beaktas.

• Värdefulla tätortsnära rekreations- och 
friluftsområden ska säkras för framtiden.

• Det ska finnas information om parkerna på plats 
samt på kommunens hemsida.

• Turingeåns stränder ska göras tillgängliga för 
allmänheten genom sammanhållna stråk och 
promenader (Grönstrukturplan 2011).

• Stimulerande miljöer med möjlighet till 
rekreation, naturstudier och aktiviteter i 
kommunens parker och naturmarker ska skapas 
(Grönstrukturplan 2011).

• Tätortens natur ska gynna biologisk mångfald 
och hysa olika naturtyper (Grönstrukturplan 
2011).

• I tätorten ska det finnas parker som är välskötta, 
trygga och väl utformade (Grönstrukturplan 
2011).

• Nykvarns tätort ska ha en sammanhängande 
grönstruktur där gröna stråk och länkar binder 
samman grönområden (Grönstrukturplan 
2011).

REGIONALA MÅL

• Människor i regionen ska ha god tillgång till 
tätortsnära natur av hög kvalitet.

• Värdena i mark- och vattenlandskapet ska 
säkras och utvecklas.

• Områden för rekreation och besöksnäring ska 
utvecklas och tillgängliggöras.
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På Bommersviks naturstig kan man promenera vid 
Södra Yngerns strand och få information om naturen 
och olika upplevelser längs vägen. Stigen är cirka 2,5 km 
lång.

Hälsans stig är en motionsslinga i Nykvarns tätort som 
är cirka 7 km lång. Stigen går på upplysta gång- och 
cykelvägar och vinterunderhålls.

I kommunen finns många fina sjöar som inbjuder till 
aktiviteter året runt. Det finns fyra kommunala badplat-
ser i kommunen; Hökmossbadet vid Norra Yngern, 
Lövnäsbadet vid Södra Yngern, Sundsviksbadet vid 
Lilla Turingen och Taxingebadet vid Mälaren. Vintertid 
är både Yngern och Mälaren populära sjöar för lång-
färdskridskoåkning.

Tätorten är rik på parker, bland annat Engelska parken 
där Turingeån bär Yngerns rena vatten genom tätorten 
och ut i Mälaren. Andra parker med rik kulturhistoria 
och biologiska värden är Järndammen, Herrgården och 
Allévägen. Alla parker är viktiga för lek, rekreation och 
som del av spridningskorridorer för växt- och djurliv.

Utmaningar
Trots ett aktivt föreningsliv råder det stor brist på både 
idrotts- och samlingslokaler för fritidsaktiviteter. Efter-
frågan är större än utbudet, bland annat skulle kommu-
nen behöva en större idrottsanläggning. 

Oxvretens multifunktionalitet ska tillvaratas. Planering 
ska ske varsamt med hänsyn till områdets storlek och 
flikighet, och stärka områdes kvalitet och storlek.

Vid planer och prövning ska tillgängligheten till parker 
och grönområden beaktas så att de fortsättningsvis har 
samma tillgänglighet.

KARTBILAGA
• Rekreation och friluftsliv
• Kultur, fritid och turism

RIKTLINJER FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV
• Kommunen ska verka för att betydelsefulla 

områden för friluftslivet bevaras och utvecklas i 
samarbete med andra aktörer. 

• Avståndet till rekreationsskog (minst 50 ha) bör 
inte vara längre än två kilometer från bostaden.

• Avståndet från bostaden till parken i tätorterna 
bör inte överstiga 300 meter.

• I samband med exploateringsprojekt skapas 
parkprojekt. Engelska parken vid Turingeån 
ska till exempel rustas upp och göras 
tillgänglig vid det nya kvarteret Stålbruket med 
trädplanteringar och gestaltningsåtgärder. 
Medborgardialog ska föregå beslut om 
åtgärder i allmänna parker. 

• När kommunen planerar nya bostadsområden 
ska det även ingå att undersöka behovet av 
nya idrottsanläggningar, näridrottsplatser samt 
frilufts- och rekreationsområden.

• Information om slingor i skogen mellan 
Turingeskolan och Sandtorp etableras vid 
Oxvretens friluftsområde.

• Jägarskogens befintliga promenadslingor rustas 
upp med anläggningsåtgärder så att de blir 
barnvagnsanpassade.

• En ny kommuntäckande trafikplan för 
huvudgator och lokalgator inklusive gång- och 
cykelplan samt ridleder tas fram. Trafikplanen 
kan göras i etapper kring respektive trafikslag. 
Gång- och cykelvägar ska finnas både för 
arbetspendling och fritidscyklister. Äldre 
banvallar och befintliga grusvägar ska nyttjas. 
Särskild gång och cykelkarta ska tas fram.

• Hökmossbadet utvecklas till en fritidsanläggning 
som är öppen året runt.

• Nya vandringsleder som binder samman 
Täljeleden och Turinge längs sjön Turingen mot 
det planerade naturreservatet i Vidbynäs ska 
utvecklas. På längre sikt ska leden förbindas 
vidare genom Turinge, Oxvreten, via tätorten och 
söderut genom Hökmossen mot Sörmlandsledens 
etapp 13.

• Området Alcrofältet, Oxvreten och den 
nya idrottsplatsen vid Furuborg utvecklas 
till ett idrottsområde med kompletterande 
anläggningar som ett steg i arbetet med att 
profilera Nykvarn som en hälsokommun.

• Nykvarns kommun ska arbeta för att kunna 
möta behovet från elitsatsande idrottsföreningar.

• Rid- och körleder ska finnas i kommunen. 
Ridleder ska även vara öppna för vandrare.
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4.6 BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Den regionala och lokala grönstrukturen ger tätorterna generellt en god tillgång till olika ekosystemtjänster.

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN

Nykvarns kommun ligger inom den naturgeografiska 
regionen Svealands sprickdalslandskap med lerslätter 
och sjöbäcken. Stora delar av Nykvarns ytor är uppod-
lade åkermarker, särskilt norr om tätorten längs med 
sjön Turingens västra sida, samt stora delar av Taxinge 
och ett samlat område i södra Stångarö strax norr om 
Mindals sjösystem. Södra Nykvarn är däremot mer 
skogsklädd såsom området runt sjön Yngern och Alm-
näsområdet 

Kulturlandskapet och öppna miljöer
Längs med sjöar och åkerkanter dominerar lövträden 
och tidigare ängsmarker är antingen brutna till åker 
eller igenväxta med främst ek och lind. Ogödslade och 
hävdade ängs- och hagmarker är mycket ovanligt i Ny-
kvarns kommun, endast tre ängar höll kriterierna i Jord-
bruksverkets senaste ängs- och hagmarksinventering. 
Ädellövträden finns samlade kring sjöar och vattendrag, 
kyrkogårdar, alléer och större gårdar. 

I sandmiljöer lever bin och andra insekter, dessa för-
svinner om sandmiljön växer igen med skog och buskar. 
Längs åsarna kan det finnas fin sand i åsens botten, 
dessa kan vid södervända lägen innehålla ovanliga insek-
ter. En sådan miljö finns intill Oxvretens friluftsområde. 
En annan miljö att vara varsam om är småvatten. Dessa 
har under ett par hundra års tid varit utsatt för utdik-
ning och många arter har därför blivit hotade.

Skogslandskapet
Skog som överstigit åldern för avverkning (80 år) räknas 
som naturskog. Naturskog finns på kommunens mark 
vid bland andra Lövnäsbadet, Vidbynäs, Jägarskogen, 
Polisviken, Brygghusviken, Oxvreten och Sandtorp. 
Dessa obrukade miljöer har en rik flora och fauna. Arter 
som är helt beroende av en skog med lång kontinuitet, 
till exempel vissa svamp- och fågelarter, kan försvinna 
helt om skogen avverkas.

LOKALA MÅL

• Vid exploatering ska hänsyn tas till platsens 
landskapsbild samt natur och kulturvärden 
(Grönstrukturplan 2011).

• Nykvarns kommun ska ha en fortsatt 
sammanhängande grönstruktur där gröna stråk 
och länkar binder samman grönområden.

• Naturen i Nykvarns kommun ska vara 
omväxlande och rik på biologisk mångfald. 
Den ska finnas nära invånarna och vara 
tillgänglig för alla.

• Kommunen ska ha en mångskiftande livsmiljö 
där viktiga kulturmiljövärden, karaktärsdrag 
samt kvaliteter värnas och ökar kunskapen samt 
förståelsen om kommunens historia.

• Skyddad natur är värdefull för att säkerställa att 
djur och växter bevaras. Andel värdefull natur 
som skyddas ska öka i kommunen.

• Nykvarn kommuns skogar ska brukas och skötas 
så att mångfalden av värden och funktioner 
bevaras och utvecklas. Skogen ska ha höga 
och långsiktiga hållbara sociala, ekologiska 
och ekonomiska värden.

REGIONALA MÅL

• Sammanhängande tätortsnära utpekade gröna 
kilar.

• Bevara och tillgängliggöra de gröna kilarna.
• Gröna värdekärnor bör vara minst några 

kvadratmeter stora.
• Gröna samband i flaskhalsar i de gröna kilarna 

förstärks.
• Säkra och utveckla värdena i mark- och 

vattenlandskapet.
• Utveckla stränders värden och tillgänglighet.

Västerkumla hagar. Fotograf: Lennart Hansson. 
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Regionala ekologiska samband och stråk
Bornsjökilen förbinder gröna ytor från Salem via Söder-
tälje och vidare mot Nykvarn. Kilen har en värdekärna 
i Nykvarn runt Yngernområdet. I värdekärnan är den 
biologiska mångfalden särskilt hög. De gröna kilarna 
är en mellankommunal angelägenhet och samarbete 
finns genom Södertörnsekologerna som utför regionala 
inventeringar.

Geologiska värden
I Nykvarn finns två stora, och för samhället betydande, 
åsar med isälvsavlagringar från senaste istiden, Tur-
ingeåsen och Taxingeåsen. Turingeåsen har ett stort 
vetenskapligt värde med många och ovanliga geomor-
fologiska formationer. Som i många åsar finns längs 
med kanterna på formationen åsgropar, vid Turingeåsen 
finns åsgroparna även i åsformationen vilket är ovanligt. 
Fem av åsgroparna utgör sjöar, Bylammen, Hundsjön, 
Kattlammen, Haglammen och Yngerns öga.

Utmaningar
För att driva samhällsutvecklingen vidare har delar av 
kommunens markområden bytts ut mot andra områden 
med mer samhällsintressant strategiska lägen. Därmed 
har och kommer skogsbeståndet att minska både genom 
byte och genom exploatering på egen mark. 

Då stora andelar skog i kommunens och privata ägor 
står under produktivt syfte är den gamla skogen ett 
ovanligt inslag. Även stora skogområden längs Yngerns 
värdefulla stränder har kalavverkats. I produktionssko-
gen liksom i tätortens skogslika parker råder en generell 
brist på död ved.

Ogödslade och hävdade ängs- och hagmarker är mycket 
ovanligt, vilket medför svårigheter för ängens flora och 
fauna som är beroende av dem. Trots den goda sprid-
ningen av sumpskog är många påverkade av dikning.

Trots en god tillgång på mark uppstår fysiska barriärer 
när vägar, anläggningar och bostäder byggs. Särskilt 
starka barriärer finns i nord-sydlig riktning i form av 
bland annat E20 och järnvägen. Men barriärer finns 
även i öst-västlig riktning genom väg 509. Nykvarn är 
även omgiven av Mälaren, Turingen, Yngern och en 
rad mindre sjöar och våtmarker som förstärker dessa 
barriärer ytterligare för arter som inte klarar av att ta sig 
över blöta miljöer.

Kunskapen om sandmiljöer med naturvärden inom 
kommunen är lågt och fler inventeringar behövs.

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000
Riksintresse för naturmiljö är mark- eller vattenområden 
som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Riks-
intressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. i Miljöbalken. Riksintressen kan till exempel 
vara orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer och 
kommunikationer. Riksintressena och hur dessa avses 
hanteras i kommunen, ska redovisas i översiktsplanen. 

Riksintressen bevakas av länsstyrelsen och får inte ska-
das påtagligt av exempelvis nya byggprojekt.

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturom-
råden. Syftet är att värna om naturtyper och arter som 
EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt 
intresse. Dessa områden behandlas som särskilda beva-
randeområden enligt Miljöbalken kap. 7, 27-29 §§. Alla 
av regeringen beslutade Natura 2000 områden har från 
och med 1 juli år 2001 status av riksintresse.

Till varje Natura 2000-område tas en bevarandeplan 
fram, som beskriver områdets värden och skötsel. 

Riksintresse för naturvården enligt MB kap 3
Yngernområdet med sprickdalslandskap och sjöar utgör 
riksintresse för naturvården. Yngern, Stora Envättern 
och Hundsjön är av högsta värde ur limnologisk syn-
punkt. Turingeåsen mellan Yngern och Vällingen är av 
mycket högt geovetenskapligt värde som orört grus-
område med åsnät, kullar och dödisgropar. Hela sjön 
Yngern är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Förutsättningar för bevarande: Områdets karaktär av 
varierande natur bevaras. Skogsbruk på de små öarna 
i sjön Yngern samt i områden med särskilt värdefull 
lundflora bör begränsas och i vissa fall helt undvikas. 
Värdet kan påverkas negativt av omfattande skogsav-
verkningar, bebyggelseexploatering, grustäkt, mudd-
ringar, förorenande utsläpp i sjöarna, störningar av 
sjöfågellivet etc.

Natura 2000-områden
De Natura 2000-områden som beslutats av regeringen 
utgör skydd enligt EU:s fågel- och habitatdirektiv (be-
varande av vilda fåglar, 79/409/EEG, och bevarande 
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av livsmiljöer, 92/43/EEG). Det finns två Natura 2000 
områden inom kommunen, Bårsjön och Björkviksmos-
sen. Dessa skyddas även som naturreservat.

Bårsjön, som delas med Södertälje kommun, rymmer 
naturtyperna dystrofa sjöar och småvatten, Här finns 
öppna, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 
kärr, gungfly, skogsbevuxen myr samt arten platt spret-
mossa. Björkviksmossen rymmer naturtyperna västlig 
taiga samt skogsbevuxen myr.

SKYDDAD NATUR
Yngernområdet
De gröna kilarna och gröna områden är, i de fall de pas-
serar administrativa gränser, ofta en mellankommunal 
angelägenhet. Inte minst vattnet kan vandra mellan flera 
kommuner och regleras numera av EU:s ramdirektiv för 
vatten. Sjön Yngern delas av Nykvarn, Södertälje och 
Gnesta kommuner.

Regionplanekontoret inom Stockholms Läns Landsting 
har identifierat tio gröna kilar som utgör stommen i 
Storstockholms grönstruktur. Yngernområdet är identi-
fierad som en värdekärna och kil som förbinder natu-
ren via Södertälje och hela vägen upp till Stockholm. 
Hela sjön Yngern är av riksintresse för naturvården. 
Tillrinningsområdet är relativt opåverkat och består i 
huvudsak av mycket kuperad skogsmark som är förhål-
landevis obruten av bebyggelse. Barr- och blandskogar 
avbryts av hällmarker och rikligt med myrar. Kring sjön 
finns också lövbestånd, lundar, ängar och hagmarker 
samt bestånd av ädellövskog. Att området är opåverkat 
resulterar i att klarvattensjön Yngern fortfarande är ren, 

så ren att flera boende kring sjön använder den som 
dricksvattentäkt.

I Yngern finns en hög andel renvattenkrävande, försur-
ningskänsliga, sällsynta och hänsynskrävande arter till 
exempel den gula forssländan (Heptagenia sulphurea). 

Även fågellivet är rikt, i sjön finns bland annat länets 
näst största bestånd av storlom. Bland övriga fågelarter 
förekommer starka stammar av fiskgjuse och storskrake. 
Dessutom förekommer småskrake, silltrut och lärkfalk. 
Strax söder om Yngerns strand ligger Stora Envätterns 
naturreservat i Södertälje kommun. Kring dessa marker 
finns tjäderlokaler och till och från en lodjursfamilj. 

Sommaren år 2009 genomfördes en inventering av 
vattenväxter, vilken visade på att sjön var en av länets 
mest värdefulla sjöar för kortskottsvegetation. I inven-
teringen gjordes ett intressant fynd, en för länet helt ny 
art skaftslamkrypa (Elatine hexandra). Skaftslamkrypan 
är så ovanlig att den hamnat på rödlistan som kategori 
(EN) vilket innebär att arten är starkt hotad. 

Hela Yngerns avrinningsområde är skyddsvärt, men 
mer inventeringar behövs för att prioritera vad som ska 
avsättas som naturreservat. 

Mälarens öar och strandområden (Kap. 4 MB)
En stor del av norra Nykvarn ingår i Riksintresset för 
Nykvarns Mälarkust och är relativt obruten med höga 
bergsbranter som bryts av av fritidshusområden. I 
Gripsholmsviken har Nykvarn en liten skärgård med 
några större öar, Smedens holmar. Öarna har ett rikt 
fågelliv bland annat en fisktärnskoloni på Högholmen 
och en gråtrutkoloni på Smedens holmar. Smedens 
holmar och Högholmen är nyckelbiotopsklassade av 
Skogsstyrelsen.

Taxinge, Taxingeån och Taxinge slottspark
Alléerna med de gamla grova ädellövträden leder vägen 
till Taxinge slott. I Taxinge slottspark finns flera ädla 
lövträd men framförallt ek och lind har lång kontinui-
tet och med mycket höga naturvärden. Den så kallade 
mångfaldseken som undersöktes av Södertörnsekolo-
gerna år 2010 visade sig inneha 90 olika skalbaggsarter 
varav många hotade arter. Alléerna utmed vägarna samt 
för övrigt hela Taxinge har rika bestånd, solitärer och 
spridda förekomster av ädellövträd. Strax söder om slot-
tet finns även ett av Nykvarns få bestånd av bokar. 

Jägarskogens naturreservat. Fotograf: Lennart Hansson.
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Vid avfartsvägen från Gamla Strängnäsvägen mot 
Taxinge finns värdefulla sandtallskogar av äldre ålder. 
Utmed alléerna och de öppna landskapen rinner även 
Taxingeån med utflöde i Mälaren. Längs ån växer 
många kärlväxter och ädellövträd och en källa, Drott-
ningkällan ligger utmed ån.

Befintliga naturreservat:
• Jägarskogens naturreservat (kommunalt)
• Björkviksmossens naturreservat (statligt)
• Bårsjöns naturreservat (statligt)
• Vackstaskogens naturreservat (statligt)

Biotopskydd
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- 
eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda 
kan förklaras som biotopskyddsområde. Vissa biotoper 
är särskilt skyddsvärda, för att de kan utgöra livsmiljö 
för hotade djur- eller växtarter. Alléer är ett exempel 
på en biotop som är skyddade per automatik. Inom 
biotopskyddsområden får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Vissa 
undantag kan göras, bland annat gäller bestämmelserna 
inte mark- och vattenområden i omedelbar anslutning 
till bebyggelse.

Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyd-
det: 

• Alléer
• Källor
• Odlingsrösen
• Småvatten och våtmarker
• Stenmurar i jordbruksmark 
• Åkerholmar

För mer utförlig beskrivning om biotopskyddet finns 
information på Länsstyrelsens hemsida    
www.lansstyrelsen.se.

Naturminnen
I och med Miljöbalkens införande den 1 januari 1999 
har kommunen rätt att, liksom Länsstyrelsen, förklara 
ett särpräglat naturföremål som naturminnen. Skydds-
formen används idag mycket sparsamt. Naturminnen 
regleras liksom naturreservat enligt Miljöbalkens sjunde 
kapitel.

Det finns elva Naturminnen i Nykvarns kommun, en ek 
i Hanstavik, två ekar i Ånsta, en tall i Ströpsta, sex ekar i 
Mansvik och en ek vid Klubben.

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
Vidbynäs
Vidbynäs skogsområde är beläget längs östra kanten av 
sjön Turingen. Formerna på detta något bergiga område 
och läget vid sjön Turingen har medfört flera natur- och 
kulturhistoriska värden. Här finns gamla granskogar 
uppemot 130 år med intressant kryptogamflora och mer 
lövrika områden med ädellöv. I skogarna finns flertalet 
fornlämningar så som skärvstenshögar, boplatser, gra-
var och älvkvarnar. 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda och upprätta ett 
förslag att inrätta Vidbynäs till naturreservat. I områ-
det finns fem objekt med naturvärden och två stycken 
nyckelbiotoper.

Norr om Söderbysundet, del av Sandtorp 3:5
Polisviken är en del av fastigheten Sandtorp 3:5 beläget 
väster om Jägarskogen utmed sjön Yngern. Här finns en 
vidsträckt lövsumpskog där vattnet står högt hela året. 
Läget nere vid sjön övergår från sumpskog till gammal 
barrskog med inslag av lövträd. Flera hotade arter finns 
i området som uppmärksammats i två registrerade nyck-
elbiotoper och ett objekt med naturvärde. 

Sandtorpsskogen
Skogen som omger Sandtorps bostadsområde har ett 
högt upplevelsevärde och är rik på djur- och naturupp-
levelser. Mellan de gamla tallarna och granarna växer det 
rikligt med svamp och bär, skogen är en så kallad ”tagg-
svampsskog”. Taggsvampsskogar är gamla och hotade 
skogsekosystem. Åldern i skogen och den relativt lilla 
påverkan på skogen gör att många hotade och ovanliga 
arter etablerat sig i området. Här finns flera rödlistade 
arter och signalarter och även arter som omfattas av 
Länsstyrelsen åtgärdsprogram för hotade och skydds-
värda arter. 

Naturskogen är varierad med täta partier och öppnare 
områden, och trädslagen är framförallt gran och tall. 
Marken är relativt flack och med välvda mossor över 
block och sten, här finns även flera vattenfyllda källor.

Genom att bevara stora delar av Sandtorpsskogen kan 
möjligheten till en grön korridor skapas från sjön Yng-
ern, via Jägarskogens naturreservat, via Sandtorp och 
med förbindelse över järnvägsspåret.
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Båglanberget
Båglanberget är ett stort, sammanhängande skogsområ-
de. Det är ett mosaikartat skogsområde med omväxlan-
de bergbunden kuperad mark och gamla senvuxna tallar 
med delvis orörd karaktär. I svackorna finns insprängda 
sumpskogsområden både relativt stora och små. 

Taxingeån
Taxingeåns ravinsystem har ett meandrande lopp som 
löper genom skog och öppen mark, från Långsjön i 
nordvästra Nykvarn och ut till Mälaren. Ån omgärdas 
av ett historiskt landskap som är av riksintresse för kul-
turmiljövård med gravfält och fornborgar från järnålder, 
kolmilor och historiska byggnader. 

I stort sett är nästan hela Taxingeån klassad som 
nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Runt ån trivs fuktgyn-
nade arter och bestånd finns av ädellövträd och gam-
mal granskog. Taxingeån har i Vattendirektivet klassats 
med att inneha en god ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus. Vid en inventering 1988 fann man öring 
som troligen härstammade från några utsättningar som 
gjordes med Gullspångsöring på 1970-talet. Komplette-
rande utsättningar har efter det gjorts med Åvaöring un-
der åren 1999-2003. Ån bedöms ha flera stora ytor med 
bra öringsbiotoper, vattnet är rent och är inte organiskt 
förorenat. Även vimma tros leka vid mynningen. Här 
simmar flodnejonöga som är en ovanlig och liten fisk.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kommunen har god tillgång till de viktigaste ekosys-
temtjänsterna. Den regionala och lokala grönstrukturen 
ger tätorterna generellt en god tillgång till olika ekosys-
temtjänster, till exempel:

• Upplevelsevärden och pedagogik, förståelse för 
naturen (kulturella tjänster)

• Pollinering (viktigt för upplevelse av blommor och 
avkastning av odling)

• Vattenrening (hantering av dagvatten)
• Flödesreglering (viktigt i ett föränderligt klimat 

med mer nederbörd och skyfall)
• Klimatreglering (motverkande av värmeeffekt, 

parkbris och skuggande träd - viktigt i ett 
föränderligt klimat)

Utmaningar 
Nykvarns kommun är relativt väl försörjd med de 
flesta ekosystemtjänster. Med väntade klimatföränd-

ringar antas dagvattenflöden kunna förändras betydligt. 
Nederbördsmängderna förväntas öka liksom antalet 
häftiga regn med stora volymer, inte minst vintertid. 
Detta kommer att medföra helt nya krav på dagvatten-
hantering. Lokalt kan detta skapa problem, inte minst i 
områden nära känsliga sjöar och vattendrag.

På samma sätt kan det i framtiden uppstå lokala pro-
blem med att dämpa kraftiga flöden vid häftiga regn.

RIKTLINJER FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKO-SYSTEM-
TJÄNSTER

• Vid ansökan om ny bebyggelse ska 
naturinventeringar utföras av sökande. Inom 
riksintresseområden ska beskrivningar finnas 
hur hänsyn tas till riksintresset. I övrigt ska 
förslaget ta hänsyn till naturvärden till exempel 
i form av nyckelbiotoper, ekologiska samband, 
ängs- och hagmark, sumpskog, våtmark, med 
mera. (Landskapskonventionen ska följas)

• Den lokala och regionala grönstrukturen ska 
bevaras i sammanhängande stråk.

• Främjande av ekosystemtjänster ska vara en 
naturlig del i allt planarbete.

• Multifunktionella grönytor ska främjas.
• Gaturum bör kantas av träd för rening av luft. 

Barr- och lövträd bör blandas för maximal 
effekt.

• Grönområden i tätorten bör bevaras för 
klimatreglerande funktioner.

• Grönområden i tätorten bör bevaras för 
omhändertagande av dagvatten (LOD).

• Grönområden i tätorten ska bevaras som visuell 
avskärmning så att buller inte upplevs störande. 

• Vid översvämningsrisk ska grönområden vara 
buffertzon till bebyggelse.

• Faunadukter ska eftersträvas i strategiska lägen 
på E20 och Svealandsbanan.

• Värdefulla rekreationsområden i tätortsnära 
skogar undantas från så kallat trakthyggesbruk 
som innebär att man etablerar en ny generation 
träd samtidigt i beståndet. Skötseln inriktas 
på naturvård, friluftsliv och rekreation samt 
tillgänglighet.

• Sandmiljön vid Oxvreten bör skyddas.

KARTBILAGA
• Biologisk mångfald
• Biologisk mångfald (områdesskydd)
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4.7 VATTENMILJÖ
Det finns en mångfald av sjöar och vattendrag. Miljöerna är värdefulla på många sätt. De hyser ett rikt växt- och 
djurliv, bidrar med kulturella värden och är en stor tillgång för de som bor och besöker Nykvarns kommun.

VÄRDEFULLA VATTENMILJÖER
Yngern

Yngern är med en areal på drygt 16 km2 Stockholms 
läns tredje största sjö efter Mälaren och Erken. Den 
hör till länets allra mest värdefulla vattenmiljöer ur flera 
aspekter. Sjön är med omgivande marker ett riksintresse 
för naturvård och även mycket värdefull för det rörliga 
friluftslivet. För länet är sjön unik genom att en så stor 
sjö har en så låg grad av fysisk exploatering och beva-

rad vildmarkskaraktär. Sjöns goda vattenkvalitet ger 
tillsammans med hög mångformighet med avseende på 
förekomst av öar, trånga sund och omväxlande djupa 
och grunda områden förutsättningar för en rik fauna 
och flora.

Yngern är därför utpekad som ett ”Nationellt särskilt 
värdefullt vatten för biologisk mångfald” under miljö-
målet Levande sjöar och vattendrag.

Malmsjön
Sjön är uppdämd av moränkullar i söder och en ås i 
öster. Den är grund med ett maxdjup på 6 meter och 
har en plan botten. Intilliggande marker är så gott som 
helt bevuxna med barrskog. Stränderna, som består av 
morän och sand, berörs på några ställen av fritidshus-
områden.

Sjön är mycket näringsfattig och är relativt opåverkad av 
föroreningar. I den sparsamma vattenvegetationen finns 
strandpryl och notblomster, vilka visar på ett rent vat-
ten. Sjön används också som reservvattentäkt. 

Den erbjuder en fin miljö för kräftor. Det rena vattnet 
och den goda tillgången på sandstränder gör Malmsjön 
till en omtyckt badsjö. Sjösänkning och förorenande 
utsläpp är inte förenliga med vattenskydds och natur-
vårdsintresset.

LOKALA MÅL

• Alla kommunens sjöar och vattendrag 
ska uppfylla EU:s vattendirektiv för god 
ekologisk status till år 2021. Inga sjöar eller 
vattendrag får försämras (Åtgärdskrav från 
Vattenmyndigheten).

• Kommunen ska prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status 
eller god kemisk status (Åtgärdskrav från 
Vattenmyndigheten).

• Kommunen ska utveckla sin planläggning och 
prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överskrids (Åtgärdskrav från 
Vattenmyndigheten). 

• Kommunen behöver i samverkan med 
länsstyrelsen, utveckla vatten- och 
avloppsplaner, särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk 
status eller god kvantitativ status (Åtgärdskrav 
från Vattenmyndigheten).

• Långsiktigt hållbart skydd för sjön Yngern.
• Att ha rena, levande och friska vatten som 

lämpar sig väl för bad, fiske och rekreation.

REGIONALA MÅL

• Säkra dricksvattenresurserna.
• Säkra och utveckla värdena i mark- och 

vattenlandskapet.
• Skydda Mälaren.
• Yngern är utpekad som särskild skyddsvärd 

större sjö med höga naturvärden.
• Yngern är prioriterad för vattenskydd.
• Vällingen är befintligt vattenskyddsområde.

Bryggfiske i sjön Yngern. Fotograf: Lennart Hansson.
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Miaren – Mindalsjön – Lundesjön – Ånstasjön – 
Norra Måsnaren
Sjöarna utgör tillsammans med den numera helt 
igenväxta Kämstasjön ett stort sammanhängande 
våtmarksområde, mycket värdefullt ur naturhänseende. 
Sjöarna är näringsrika och bevuxna med vass. Tillrin-
ningsområdet omfattar främst odlingsmarken norr om 
våtmarkskomplexet som annars i huvudsak omges av 
blandskog omväxlande med rena löv- och granbestånd. 
Området har ett rikt fågelliv som främst är koncentrerat 
till Ånstasjön. Mellan Kämstasjön och Lundesjön växer 
tibast. Dikning, invallning eller förorenande utsläpp 
som ytterligare påskyndar igenväxningen är exempel på 
åtgärder som inte är förenliga med naturvårdsintresset.

Turingeån
Åns södra del, mellan sjön Yngern och Fredriksbergs-
vägen, är till stor del otillgänglig då ån är omgärdad av 
stora vassbälten på dess västra sida. Där Turingeån är 
som minst tillgänglig brukar en eller flera bävrar bosätta 
sig. Området utgörs till stora delar av björk och al och 
är rik på fåglar. Ån får ett rent tillskott av vatten från 
Yngern och flera arter har troligen sin lekplats i ån.

GRUNDVATTEN
Turingeåsen har i rapporten ”Dricksvattenförekomster 
i Stockholms län – prioritering för långsiktigt skydd” 
nämnts som potentiellt intressant som grundvattenma-
gasin för framtida vatten- eller reservvattenförsörjning. 
Särskilt intressanta är grundvattenmagasin som ligger i 
nära anslutning till sjöar med god kvalitet där det finns 
möjlighet att förstärka grundvattentillgången genom 
så kallad inducerad infiltration. Exempel på sådana 
högprioriterade grundvattenmagasin är Bommersviks-
magasinet i Turingeåsen som ligger i direkt anslutning 
till sjöarna Yngern och Vällingen, som bägge har god 
vattentillgång och bra vattenkvalitet.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR SJÖAR OCH  VAT-
TENDRAG
År 2009 tog Norra Östersjöns vattendistrikt beslut om 
att inrätta Miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åt-
gärdsprogram samt godkänna miljökonsekvensbeskriv-
ning av åtgärdsprogram. EU har som mål att allt yt- och 
grundvatten i Europa ska vara av bra kvalitet år 2015. 
För att nå dit betonas i EU:s ramdirektiv för vatten (vat-
tendirektivet) att det är viktigt med en aktiv medverkan 
från flera olika aktörer och allmänheten.

Enligt ramdirektivet utgår vattenförvaltningen från 
avrinningsområden, det vill säga, naturens egna grän-
ser för vattnets flöde. Riksdagen har beslutat om en 
nationell lagstiftning som innebär en komplettering av 
Miljöbalken och en särskild vattenförvaltningsförord-
ning (SFS 2004:660). Målet är att samtliga så kallade 
vattenförekomster ska uppnå ”en god vattenstatus” till 
år 2015. Detta inbegriper både biologiska och kemiska 
förhållanden, samt en god grundvattenstatus, både kva-
litativt och kvantitativt. 

Stockholms län ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Kommunernas roll är att bistå vattenmyndigheterna 
med underlag samt tillse att miljökvalitetsnormer inte 
överskrids och att åtgärdsprogram efterlevs.

Miljökvalitetsnormer
Nykvarns kommun berörs av två huvudavrinningsom-
råden, 61 Norrström - Mälarens närområde och 62/63 
Mellan Tyresån och Trosaån. Sju sjöar i Nykvarn är klas-
sade med miljökvalitetsnormer: Vällingen, Måsnaren, 
Yngern, Turingeån, Mälaren, Turingeån och Turingen. 
Endast Yngern och Mälaren är klassade med god ekolo-
gisk status och kemisk ytvattenstatus. Det är näringshal-
terna som gett resterande sjöar måttlig status.

Inom kommunen finns 18 så kallade vattenförekom-
ster – fem sjöar, tre vattendrag och tio grundvatten-
förekomster. Samtliga vattenförekomster omfattas av 
miljökvalitetsnormer (MKN) som normalt säger att 
God Ekologisk (ytvatten) samt Kemisk och Kvantitativ 
(grundvatten) status uppnås till år 2015. Större delen av 
vattenförekomsterna har idag god status både vad gäller 
Ekologisk, Kemisk och Kvantitativ status.

Av sjöarna har idag Vällingen och Måsnaren Måttlig 
Ekologisk status. De bedöms vara i risk för att MKN 
God Ekologisk status 2015 inte kan uppnås på grund av 
övergödning och har fått tidsfrist till år 2021. 

Turingen har beslutad (2009) ekologisk status Måttlig, 
men de senaste bedömningarna (ännu inte beslutad) 
visar på God Ekologisk status. Turingen bedöms trots 
detta vara i risk att MKN inte kan uppnås och har där-
för fått tidsfrist till år 2021 vad gäller övergödning. Vid 
Berga Ö, i anslutning till sjön, har bebyggelsen enskilda 
avlopp som påverkar vattenkvaliteten. 
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Mälaren-Gripsholm har idag God Ekologisk och Ke-
misk status, men bedöms ändå vara i risk för att MKN 
för kemisk status inte uppnås på grund av hamnverk-
samhet. Ingen tidsfrist har dock getts. Vid Stensättra 
och Björnässtrand finns bostadsbebyggelse med en-
skilda avlopp som påverkar vattenkvaliteten.

Turingeån (endast norra delen mellan Turingen och 
Mälaren) har beslutad (2009) Ekologisk status Måttlig, 
men har enligt de senaste bedömningarna bedömts ha 
God Ekologisk status. Vattendraget bedöms dock vara 
i risk att MKN inte uppnås i tid och har fått tidsfrist till 
år 2021 på grund av övergödning och vandringshinder.

Samtliga grundvattenförekomster har idag God Kvanti-
tativ och Kemisk status. Taxingeåsen-Taxinge, Turingeå-
sen-Turinge samt Malmsjöåsen Södra bedöms dock vara 
i risk att Kemisk MKN inte uppnås till år 2015 på grund 
av stor föroreningsbelastning och risk med olyckor på 
väg. Ingen tidsfrist har getts.

SKYDD AV VATTENMILJÖER
Strandskydd
Strandskydd är ett specifikt områdesskydd för att trygga 
allmänhetens tillgång till stränder. Med strandskyddet 
vill man även säkerställa en bra levnadsmiljö för växter 
och djur (Naturvårdsverkets handbok 2009:4). 

Det generella strandskyddet omfattar 100 meter på land 
och 100 meter ut i vattendraget vid medelvattentillstån-
det (MB 7 kap. 13 §). Länsstyrelsen har även möjlighet 
att utvidga strandskyddet på vissa platser på land upp 
mot 300 meter (MB 7 kap. 14 §). 

Enligt MB 3 kap. 1 § ska mark- och vattenområden an-
vändas till det som de är mest lämpade för. Att uppföra 
ett nytt bostadsområde i närheten av en strand eller ett 
vattendrag har en positiv inverkan på dess attraktivitet. 
Med tanke på detta och att allt fler idag väljer att bosätta 
sig i städer, satsas det på att utveckla landsbygden 
genom att där erbjuda bostadsmöjligheter i närheten av 
vatten (LIS - landsbygdsutveckling i strandnära läge). 
Det är dock viktigt att bevara obebyggda stränder inom 
kommunerna då dessa utgör viktiga habitat och även är 
betydelsefulla för bland annat friluftslivet. Alla kommu-
ner har dock inte möjlighet att införa LIS-områden av 
olika skäl (Naturvårdsverkets handbok 2009:4).

Inom ett strandskyddsområde råder det förbud mot 
att uppföra ny byggnad eller ändra användningen av en 
befintlig sådan. Allmänhetens tillgång till stranden och 
växt- och djurlivet får heller inte påverkas negativt inom 
ett strandskyddsområde (Naturvårdsverkets handbok 
2009:4). Det finns dock en möjlighet att ansöka om dis-
pens hos den ansvariga myndigheten. I Nykvarns kom-
mun söks dispens hos kommunen. Beslutet prövas hos 
länsstyrelsen. Det måste dock finnas särskilda skäl och 
strandskyddets syfte får inte påverkas för att dispens ska 
få ges (MB 7 kap. 15 §).

Utökat strandskydd
Det utökade strandskyddet kan sträcka sig upp mot 
300 meter på land för att säkerställa strandskyddets 
syfte. För att länsstyrelsen ska få utvidga strandskyd-
det krävs det att strandområdet är extra skyddsvärt och 
man har därför tagit fram följande sju kriterier (prop. 
2008/09:119 s. 99) för att bedöma detta: 

• Områden som omfattas av annat områdesskydd, till 
exempel naturreservat, och Natura 2000-områden 
som inte innebär samma skydd för strandområden 
som bestämmelserna om strandskydd.

• Riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket 
och 4 kap. 2–8 §§, är relevanta för strandskyddet.

• Kust- och skärgårdsområden som inte redan har 
förlorat i betydelse på grund av exploatering.

• Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna.
• Välbesökta friluftsområden eller områden som har 

tydlig potential att bli det och som riskerar att gå 
förlorade utan ett nybyggnadsförbud.

• Tätortsnära strövområden.
• Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av 

annat områdesskydd.

Strandskyddslagen ändrades den 1 juli år 2009 för att 
bli mer enhetlig. Länsstyrelserna fick då i uppdrag att 
se över de områden som omfattas av ett utökad strand-
skydd. Det utökade strandskyddet kommer efter den 
31 december 2014 enbart att gälla om det har beslutats 
i enlighet med de 7 punkterna ovan (Naturvårdsverkets 
handbok 2010:4).

Strandskydd i Nykvarn
I Nykvarns kommun omfattas i dagsläget följande sjöar 
helt eller delvis av det utökade strandskyddet: Mälaren, 
Turingen, Yngern, Måsnaren, Malmsjön och Vällingen.
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Långsjön (östra) har idag inget strandskydd på vissa 
sträckor, då det upphörde under tiden det var militärt 
område och sedan inte har återinförts. Vid genomgång-
en av strandskydd inom Stockholms län kan 100 meter 
strandskydd komma återinföras på dessa sträckor och 
300 meters strandskydd komma att införas.

Utmaningar
Turingeåns flöde är inte bekymmersfritt, flera markä-
gare bor nära ån, nederbördens naturliga variation, av 
människan eller av bävern skapade dammar aktualiserar 
skötselfrågor och driftkostnader. Utmed Turingeån 
finns flera allvarliga hinder för vandrande fisk i form av 
fördämningar.

Under åren 1946 till 1966 släpptes stora mängder 
kvicksilver ut från pappersbruket vid Turingeån, mel-
lan sjöarna Yngern och Turingen. År 1995 påbörjades 
arbetet med att sanera det förorenade vattnet och då 
åtgärdades Turingeån genom att man anlade nya åfåror 
och ledde vattnet förbi de mest förorenade områdena, 
i första hand Ströpsta- och Vidbynäsdammarna. Mel-
lan åren 1999 och 2003 sanerades sjön Turingen genom 
stora insatser, som innebar en övertäckning av sjöns 
förorenade botten.

Vid mynningen kan det lätt bildas en sandbank. Ett 
stycke uppströms mynningen ligger Taxinge kyrka. Här 
har markrörelser mot ån gjort att kyrkan riskerade att 
rasa. För att förhindra detta gjordes utfyllnader och 
stensättningar mot ån. Vid lågvatten utgör denna sten-

sättning ett kraftigt vandringshinder för fisk. 

Sjön Måsnaren kan delas in i Lilla Måsnaren och Stora 
Måsnaren och förbinds med en kanal som rinner under 
E20. Lilla Måsnaren är starkt påverkad av närheten till 
Södertälje tätort. Metallhalterna i sedimenten är höga 
och vattnet är mycket näringsrikt vilket gör att syrebrist 
förekommer. 

Yngerns vattenkvalitet är fortsatt god, vilket bland 
annat innebär låga halter av näringsämnena kväve och 
fosfor. Ny bebyggelse inom Yngerns avrinningsområde 
utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten 
och avlopp bör inte tillkomma. Båttrafik på Yngern bör 
regleras, till exempel med krav på miljövänliga motorer. 
En beskrivning av Yngerns avrinningsområde bör tas 
fram som underlag för en dialog med de stora skogs-
ägarna kring sjön. Med Yngerns höga känslighet mot 
olika former av miljöpåverkan bör fortsatt stora försik-
tighetsmått tas vid tillståndsgivning av miljöfarlig verk-
samhet och planering enligt plan- och bygglagen inom 
sjöns avrinningsområde. Nedan ges några exempel på 
åtgärder som bedöms angelägna för att säkerställa och 
höja Yngerns värden (ingen inbördes rangordning).

• En översyn av vattenregleringen bör göras. Om 
behov finns bör en naturvårdsanpassad rutin skapas.

• Åtgärda undermåliga enskilda avlopp (tillsyn)
• Tillsyn av djurhållning inklusive hästhållning. 

Djurhållning i strandnära lägen bör undvikas.
• Fysisk exploatering av stränder bör minimeras.
• Skogsbruk och markavvattning i nära anslutning till 

sjön bör undvikas
• Yngerns regionala bedömning som reservvattentäkt 

bör utredas.

Klippbad vid Yngern. Fotograf: Lennart Hansson.
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RIKTLINJER FÖR VATTENMILJÖ

• Vattenmyndigheten ska fastställa ny status och 
miljökvalitetsnormer år 2015. Det underlag som 
tas fram av Vattenmyndigheten ska ligga till 
grund för efterföljande planering och prövning. 

• Turingeåns och Taxingeåns natur- och 
kulturvärden ska värnas.

• Turingeån ska göras tillgänglig med 
strandpromenader i grönstråk.

• Vid nyexploatering bör fastigheter inte avge 
mer dagvatten än före exploateringen. Följande 
principer gäller vid ny detaljplanering:

  - Dagvattnet ska behandlas och omhändertas  
 lokalt (LOD) genom rening, fördröjning och  
 infiltration.

  - Dagvatten leds till lämplig avsatt mark om  
 ovanstående åtgärder inte är möjliga inom   
 aktuell plan. (se även riktlinjer för vatten och  
 avlopp)

• Vid ansökan om att anlägga enskilt avlopp 
ska sökanden kunna visa att anläggningen 
klarar uppställda renings- eller funktionskrav 
och att anläggningen kommer att underhållas 
och kontrolleras på ett sådant sätt att 
funktionskraven klaras under anläggningens 
hela livslängd.

• En dagvattenpolicy för Nykvarns kommun tas 
fram.

• Tillsyn över enskilda avlopp ska genomföras 
kontinuerligt enligt treåriga tillsynsplaner.

• Riksintressen ska beskrivas och hänsyn till 
riksintressen ska redovisas i varje enskilt 
ärende.

• Vandrande djurarter ska beredas möjlighet 
att passera hinder i naturen som vägar eller 
dammar.

KARTBILAGA
• Vattenmiljö
• Vattenmiljö i tätorten

• Detaljerade inventeringar av strandzonens 
naturvärden och störningskänslighet ska 
utföras vid vattennära projekt. Särskild vikt 
ska läggas på sumpskogar och våtmarker i 
närheten av sjöar som fungerar till exempel 
som yngelkamrar.

• I samband med exploatering bör ytavrinning 
från jordbruksmark tas om hand.

• Dagvattenhantering med infiltrering på 
sandåsar riskerar att förorena grundvatten. 
Tekniska lösningar ska krävas som garanterar 
att vattnet är rent när det når vattendragen 
eller grundvattnet. En VA-plan för fastigheter 
på landsbygden tas fram, där olika tekniska 
och ekonomiska lösningar utreds. 

• Mälarens vatten för regionens långsiktiga 
vattenförsörjning ska skyddas.

• Yngerns vatten är utpekat som reservvattentäkt 
av VAS-rådet och i RUFS 2010.
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4.8 AREELLA NÄRINGAR
Kommunens areella näringar är jordbruk och skogsbruk, samt i viss mån fiske i Mälaren. 44 personer av kommu-
nens invånare var år 2013 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk eller fiskenäring. 

JORDBRUK OCH DJURHÅLLNING

Jordbruk är, enligt MB 3 kap. 4 §, av nationell betydelse. 
Inom kommunen finns cirka 1 930 hektar jordbruks-
mark. För närvarande är jordbruksproduktionen till be-
tydande del integrerad i den globala livsmedelshandeln. 
På längre sikt väntas transportenergi bli påtagligt dyrare, 
vilket väntas medföra att möjligheter till lokal och regio-
nal produktion värderas högre. I takt med en växande 
befolkning ökar också behovet av jordbruksmark, för 
såväl livsmedels- som energiproduktion. En växande be-
folkning i Mälardalsregionen kommer således att behöva 
allt större tillgång till jordbruksmarker på allt närmare 
avstånd. Jordbruksmarken i Nykvarns kommun bedöms 
därför få ett kontinuerligt ökande värde för hela Mälar-
dalsregionen.

Jord- och skogsbruksmark av nationellt intresse 
enligt Miljöbalken
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för be-
byggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Utmaningar
Sysselsättningen på landsbygden uppvisar en generell 
trend med färre jordbrukare men oförändrad brukad 
areal eller antal djur. Det aktiva jordbruket tvingas bli 
allt mer storskaligt för att vara lönsamt. Lantbruksföre-
tagen blir färre och produktionen specialiseras.

I stort är detta en del av en nationell trend. Ett i högre 
grad rationellt jordbruk innebär dock oftast ett minskat 
utrymme för den biologiska mångfald som är knutet 
till kulturlandskapet, försämrade kulturmiljövärden och 
sannolikt också en mindre levande landsbygd.

I en expansiv region är konkurrensen om marken stor 
och landskapet kan förändras snabbt i takt med att nya 
bostäder och infrastruktur ska samsas om utrymmet. I 
takt med att tätorterna växer utåt riskerar förutsättning-
arna för jordbruksverksamhet och djurhållning i zonen 
närmast tätorten att försvåras eftersom arealkrävande 
verksamheter tenderar att förflyttas längre bort. På 
landsbygden finns samtidigt en tydlig trend med ökad 
efterfrågan på fastighetsavstyckningar. Dessa trender 
innebär potentiella hot mot de mest tätortsnära jordbru-
ken, samtidigt som dessa har stor betydelse för ekosys-
temtjänster och är av pedagogisk betydelse.

Hästen är numera det vanligaste betesdjuret i randzonen 
kring tätorterna medan lantbruksföretag med mjölk-
kor befinner sig längre ut från tätorterna. Marker som 
kräver beteshävd för att bevara och utveckla natur- och 
kulturmiljökvaliteter gynnas av hästhållningen. Men 
samtidigt kan hästarna orsaka konflikter mellan djurhåll-
ning och bostadsbebyggelse. Eftersom hästar kan ge 
upphov till allergier och olägenheter krävs visst skydds-
avstånd till verksamheten. På motsvarande sätt kan en 
utveckling av bostäder riskera att begränsa möjlighe-
terna till djurhållning.

LOKALA MÅL
• Areella näringar och entreprenörer även 

utanför lantbrukssektorn ska värnas i Nykvarns 
kommun.

• Näringsidkare tar miljöansvar.
• Länsstyrelsens program för kompetensutveckling 

för företagare på landsbygden ska i större 
utsträckning lokaliseras till Nykvarns kommun.

REGIONALA MÅL

• Säkra och utveckla värdena i mark- och 
vattenlandskapet.

• Ta ett helhetsgrepp på landsbygdens utveckling.
• Minska läckaget av näringsämnen till Mälaren 

och Östersjön.
• Värna tysta områden.
• Entreprenörskulturen är stark.
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SKOGSBRUK
I kommunen finns idag cirka 11 380 hektar skog. Ny-
kvarns kommun äger cirka 850 hektar produktiv skogs-
mark. Det ger kommunen vissa möjligheter att påverka 
hur skogsbruk bedrivs inom kommunen. 

Skogsbruk är, enligt Miljöbalken, också av nationell be-
tydelse. Behovet av skogsråvara väntas växa, där ett ökat 
behov av biobränslen bidrar. Nyttjande av olika skogs-
produkter är dock inte lika transportintensivt som det 
av jordbruksprodukter. Det är ur ett nationellt perspek-
tiv viktigt med skogsproduktionen i kommunen, men 
för Mälardalsregionen är det inte strategiskt lika viktigt 
att den ligger på nära håll, jämfört med jordbrukspro-
duktionen.

Utmaningar 
Vad gäller skogsbruket, finns konflikter mellan rationellt 
brukande och de biologiska naturvärden som finns i 
många bestånd med kalkrik mark, samt i områden där 
markavvattning är aktuell, liksom konflikter med rekrea-
tionsvärden.

FISKE
Fiske som näring har idag en liten betydelse i kommu-
nen. Kuststräckan har dock många grunda vikar av stor 
betydelse för fiskreproduktion. Mälaren utgör riksin-
tresse för yrkesfiske.

Utmaningar
Plats för bryggor och anläggningar vid Mälarkusten för 
yrkesfiskare finns i dagsläget inte. 

RIKSINTRESSE YRKESFISKE ENLIGT MB KAP 3
Hela Mälaren har pekats ut som riksintresse för yrkesfis-
ket av Havs- och vattenmyndigheten på grund av områ-
dets betydelse som fångstområde. För yrkesfisket är det 
mycket viktigt att Mälarens vattenkvalitet inte försämras. 

Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas från åt-
gärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

JAKT OCH VILTVÅRD
Jakt och viltvård är en viktig del av naturvården och 
fritiden i Nykvarns kommun. Målet för jakten på kom-
munens mark är att bevara en art- och individrik fauna 
på lämplig nivå. Skyddsjakt bedrivs där skada eller säker-
hetsrisker uppstår.

RIKTLINJER FÖR AREELLA NÄRINGAR

• Produktiv jordbruksmark får inte bebyggas.
• Värdefulla rekreationsområden i tätortsnära 

skogar undantas från så kallat trakthyggesbruk 
som innebär att man etablerar en ny 
generation träd samtidigt i beståndet. Skötseln 
inriktas på naturvård, friluftsliv och rekreation 
samt tillgänglighet.

• Jakt på kommunal mark ska ske i viltvårdande 
syfte. Jakten ska organiseras så att den skapar 
möjligheter till jakt- och viltvårdsaktiviteter, 
utbildning och social gemenskap för jägare 
som saknar egen jaktmark, speciellt ungdomar.

• Jakt på kommunal mark ska vara underordnad 
kommuninvånarnas möjlighet till rekreation och 
naturupplevelse. Säkerhet och förtroende är av 
yttersta vikt.

• Andelen naturvårdsanpassade beten ska öka 
genom rådgivning till djurhållande gårdar.

• Beteshävd på värdefulla ängsmarker bör 
återtas.

• Jordbruksverkets senaste ängs- och 
hagmarksinventering bör följas upp med 
kontakter med markägarna.

KARTBILAGA
• Areella näringar



Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste 
planeringsinstrument som visar hur kommunen ska 
utvecklas i framtiden. Den är en samling av vägle-
dande målsättningar och genom sina riktlinjer är 
översiktsplanen också ett underlag för detaljpla-
ner, bygglov och annan myndighetsutövning.

För att den ska fungera som vägledande måste 
översiktsplanen förnyas i en ständigt pågående 
process och antas på nytt varje mandatperiod.

5 FORTSATT ARBETE
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5.1 PLANARBETE
FÖRDJUPNINGAR OCH PROGRAM
Programmet för Stockholm Syd/Mörby med en gemen-
sam karta för Nykvarn och Södertälje planeras nu vidare 
i detaljplaner. Delar av tätorten och utbyggnadsstråken 
mot Stensättra och Björnnässtrand samt mot Taxinge 
kommer att behöva ytterligare förberedande fördjupade 
översiktsplaner, planprogram eller liknande regelstyrda 
processer för att klara ut lämpligheten att lägga fast 
byggrätter med detaljplaner. Inför planerad utbyggnad 
av infrastruktur med till exempel vatten och avlopp 
är det lämpligt att parallellt utföra ett planarbete för 
markanvändning i större programområden som sedan 
fortsätter etappvis med detaljplanering. 

Den nya lagen om bostadsförsörjning (2000:1383) 
innebär att Nykvarns kommun kommer att behöva ta 
fram ett Bostadsförsörjningsprogram i enlighet med de 
nya reglerna. Bostadspolitiska mål kan utläsas av över-
siktsplanen. Bostadsförsörjningsprogrammet bör vidare 
innehålla demografiska förutsättningar, information om 
pendling och arbetsplatser, beskrivningar av behov av 
bostäder för ungdomar, äldre, handikappade och övriga 
med särskilda behov. Bostadsförsörjningsprogrammet 
ska ha koppling till den planerade nybyggnationen.

VATTEN
Blåplan med övergripande vattenplanering
Kraven på renare vatten i sjöar och vattendrag innebär 
utredningar och planer för hur en god vattenkvalitet 
ska åstadkommas och behållas. Ett uppdrag finns för 
ett särskilt handlingsprogram för sjön Yngern. Flera 
sjöar är i behov av utredning och handlingsprogram. 
Vattenplaneringen behövs ur flera olika perspektiv som 
dricksvattenresurs, biologisk mångfald med ett rikt växt 
och djurliv, resurs för friluftslivet och fisket och estetiskt 
inslag i miljön. I vattenplaneringen ingår inventering 
och statusbestämning, dagvattenhantering, hantering av 
verksamheter som påverkar vattnet, hantering av öppna 
vattenflöden i dammar och sjöar. Nykvarn ska ta fram 
en övergripande plan för vatten (blåplan) med utgångs-
punkt från den antagna översiktsplanen. Vattenplanen 
ska upprättas i samråd med grannkommuner och med 
det regionala tillväxt och miljöplaneringsorganet TMR. 
Kommunen ska verka för att ett vattenråd bildas.

NATUR
Grönstruktur
Nya statliga och kommunala naturreservat bör diskute-
ras. De områden som i översiktsplanen pekats ut som 
skyddsvärd natur bör vara föremål för en diskussion om 
hur dessa områden kan få ett verkligt skydd genom till 
exempel överenskommelser och handlingsprogram som 
tas fram tillsammans med markägare. Områden som 
kan behållas som opåverkad natur och tysta områden 
bör identifieras i fortsatt planering. Tätortsnära natur 
ska beaktas ur skötselsynpunkt så att den kan fungera 
för rekreation och friluftsliv. 

Nykvarns kommun har en nyligen beslutad grönst-
rukturplan. Grönstrukturplanen bör utvecklas i takt 
med att olika program och fördjupningar tas fram för 
bebyggelseutvecklingen. Nya inventeringar behövs som 
underlag för planering i föreslagna utbyggnadsområden. 

En kommuntäckande biotopkarta bör upprättas som 
kan användas som jämförelse med regional biotopkarta 
i analyser och bedömningar.

Hökmossbadet vid Norra Yngern. Fotograf: Lennart Hansson.
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INFRASTRUKTUR
En rad infrastrukturprojekt som kräver samarbete mel-
lan kommuner, näringsliv och statliga organisationer är 
en förutsättning för översiktsplanens genomförande. 
En trafikplan för hela Nykvarns kommun behöver tas 
fram liksom en kommuntäckande plan för gång- och 
cykelvägnätet. Kollektivtrafikstrategier behöver utarbe-
tas med resvaneundersökningar som underlag. Planer 
för utbyggnad av vatten- och avlopp samt bredband 
behövs.

BEBYGGELSE
Kulturmiljö- och arkitekturprogram
Sverige har ratificerat den europeiska Landskapskon-
ventionen som ska vara vägledande för all planering. Ett 
övergripande kulturmiljö- och arkitekturprogram bör 
tas fram som bygger på den antagna översiktsplanens 
utbyggnadsförslag. Det nya kulturmiljö- och arkitektur-
programmet ska ha de gällande “Bevarandeprogram-
met för Nykvarn” från 2004 och “Bygga nytt på landet 
i Nykvarns kommun” från år 2008 som utgångspunkt 
och fungera som en uppdatering av dessa. Riktlinjer i 
ett kulturmiljö- och arkitekturprogram för hur attraktiva 
bebyggelsemiljöer ska kunna bevaras och utvecklas är 
ett viktigt vägledande dokument för Nykvarns identitet.

5.2 MELLANKOMMUNALT SAMARBETE
Det mellankommunala samarbetet måste öka om 
översiktsplanen ska lyckas. Flera viktiga övergripande 
frågor i Nykvarn kan vinna stora fördelar med ökat 
mellankommunalt och regionalt samarbete. Exempel på 
samarbete kan vara vattenplanering, grönstrukturer, be-
byggelsestrukturer, kollektivtrafik med buss, tåg, båt och 
flyg, gång- och cykelvägnät, dubbelspår på järnvägen, 
besöksnäring, andra näringar, utbildning och vård med 
mera. Varje övergripande fråga/projekt bör få sin egen 
organisation för hur det mellankommunala samarbetet 
ska ha sin process, finansieras och genomföras. Mål och 
rollfördelning i projekten måste vara tydliga och medge 
att allmänheten har insyn och möjlighet att påverka.

Konkreta exempel på mellankommunala samarbeten 
som bör prioriteras är Svealandsbanans dubbelspår, 
Stockholm Syd/Mörby och Almnäs utveckling av verk-
samhetsområdet, vattenplan i samarbete med Södertälje, 
avfart från E20 vid Taxinge-Nygård samt regionala 
gång- och cykelvägar.

Södertörns GIS samarbete bör prioriteras för att få 
gemensamma planeringsunderlag för mellankommunalt 
samarbete.

5.3 NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Dialogen med näringsidkare i kommunen ska fortsatt 
öka för att nå gemensamma målbilder av hur utveck-
lingen ska ske i kommunen. Nykvarns kommun efter-
strävar fler arbetsplatser inom kommunen. Utvecklingen 
av Stockholmsregionen ligger till grund för Nykvarns 
framtidsmöjligheter att öka befolkningsmängden och 
servicen till befolkningen som i sin tur bygger på 
goda kommunikationer mellan olika arbetsmarknader. 
Arbetspendling ska kartläggas med resvaneundersök-
ningar.

Nya verksamheter kan i omfattande utsträckning tas 
emot inom verksamhetsområdet Stockholm Syd/Mör-
by. Gemensamma initiativ tillsammans med Södertälje 
och näringslivet samt statliga organ bör tas för att ut-
reda möjligheter till omlastning mellan väg och järnväg 
av nationell betydelse i Nykvarn. En handelspolicy ska 
upprättas för att stödja lämplig lokalisering av verksam-
heter och service inom kommunen.

Strategiska markköp och markbyten ska användas för 
att nå mål om verksamhetsutveckling, bostadsförsörj-
ning och pendlarparkering med mera. Policy för mark-
anvisning ska aktualiseras och användas för att nå mål 
om hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekono-
miskt hänseende.

Flygbild över Stockholm Syd.
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5.4 BARNPERSPEKTIVET
I varje planeringsuppgift som följer av översiktsplanen 
ska barnperspektivet beaktas. Där ingår att inventera 
och förbättra barns och ungdomars skolvägar, lekplat-
ser och mötesplatser. Fritidsaktiviteter utomhus ska 
uppmuntras genom planering för idrotts- och friluftsliv. 
Barn och ungdomar ska erbjudas möjligheter att delta 
i planeringen. Sverige har ratificerat Barnkonventionen 
som ska vara styrande i planeringsprocessen.

5.5 MEDBORGARDIALOGEN
Den demokratiska processen i planeringen av Nykvarn 
ska fortsatt förstärkas med möten, diskussioner och 
utställningar. Nya digitala medier ska användas i större 
utsträckning för att nå ut med information och skapa 
dialog via nätet. Kontakten med skolan ska fortsätta 
med barns och ungdomars medverkan i samhällspla-
neringen. Efter färdigställande av utbyggnadsområden 
ska nya mätningar av upplevelser i miljön genomföras 
för att få kunskap om den nya bebyggelsen upplevs 
som tråkig, otrivsam, otrygg eller spännande, trivsam 
och trygg. Målet bör vara att ingen nyplanerad miljö i 
Nykvarn ska ha ett negativt upplevelsevärde.
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