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Icke-teknisk sammanfattning 
Inom detaljplanen för Mörby del 6 i Nykvarns kommun planeras ett verksamhetsområde 
med markanvändning inriktad på logistik, industri, kontor och handel. Planen utgör en del av 
fastigheten Mörby 5:1. Området är en del av utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd 
som har ett strategiskt läge och goda möjligheter för logistik med exempelvis omlastning 
mellan väg och järnväg.  

Detaljplanen för Mörby del 6 ingick tidigare i detaljplanen för Mörby del 5, men har efter 
samråd avknoppats. Planen för Mörby del 5 har antagits och ligger till grund för 
utformningen av Mörby del 6. MKB:n för Mörby 5 har använts som underlag till stora delar 
av de bedömningar som gjorts inom föreliggande MKB. Att utvecklingen av Mörby 6 har 
utformats samordnat med utvecklingen av Mörby 5, har medfört en större andel 
kvartersmark inom Mörby 6 än inom Mörby 5. Naturmark bevaras i högre grad inom Mörby 
5 för att kompensera för båda planerna. 

Planområdet upptar en yta om ca 112 ha som i dagsläget består av skogsmark. En stor del 
utgörs av produktionsskog med framför allt hällmarkstallskog i de södra och centrala 
delarna. Länsstyrelsen har bedömt att detaljplanens genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan med hänsyn till miljöaspekter som berör arter från 
artskyddsförordningen, fornlämningar, nyckelbiotoper, sumpskog, spridningssamband, 
landskapsbild och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten. 

Areella näringar, naturmiljö och biologisk mångfald respektive klimat är de aspekter vars 
möjliga konsekvenser har bedömts bli som störst. Lokalt medför omvandlingen en negativ 
påverkan på skogsbruket och de ekosystemtjänster som detta för med sig. Med hänsyn till 
att stora delar av området består av produktionsskog, som är mycket tät och 
svårframkomlig, bedöms att rekreationsvärdet i större delen av området är lågt. De högsta 
rekreations- och naturvärdena finns på hällmarkerna i de södra och centrala delarna av 
området och i sumpskogar med våta stråk i den norra delen. Äldre barrskog, sumpskog och 
våtområden har en funktion som spridningsvägar för land- och vattenlevande organismer. 

Livsmiljön för vattensalamander som påträffats inom planområdet kommer att påverkas av 
planen. Genom föreslagna åtgärder bedöms denna påverkan dock inte medföra några 
negativa konsekvenser för vattensalamander. Bevarandestatus för vattensalamander 
bedöms inte påverkas av planen vare sig på regional eller lokal nivå, och inte heller med 
hänsyn tagen till föreslagen utveckling inom närliggande planområden. En skötselplan för 
större vattensalamander har tagits fram gemensamt för Mörby 5 och Mörby 6. Denna ska 
implementeras i detaljplanen och i lösningar för dagvattenhantering för att kompensera för 
våtmarker som utgör livsmiljöer för salamander och som försvinner i samband med 
exploatering. Skötselplanen innebär att merparten av föreslagna kompensationsåtgärder, 
exempelvis nya fortplantningsdammar och övervintringsplatser, förläggs inom Mörby 5. 
Åtgärderna inom Mörby 5 kompenserar för både påverkan inom Mörby 5 och Mörby 6. I 
möjlig mån bör hällmark och sumpskog bevaras för att tillgodose viktiga spridningssamband 
för både flora och fauna. Områden med NVO klass 1 och 2 bör prioriteras för bevarande. 

När det gäller bedömningen av de potentiellt betydande miljöeffekter som Länsstyrelsen och 
kommunen i tidigare skede identifierat så kan sammanfattningsvis sägas att livsmiljön för 
sånglärka, vaktel och gulsparv (som nämnts specifikt) inte bedöms påverkas av planen för 
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Mörby 6. Det beror på att dessa arter typiskt föredrar öppna landskap som inte förkommer 
inom Mörby 6. Vidare så är sånglärkan inte längre rödlistad. 

Tjäder och spillkråka har inte observerats inom Mörby 6 men planområdet bedöms hysa 
livsmiljöer för dessa arter. Tjäder inom planområdet bedöms påverkas negativt av planen. 
Dess lokala bevarandestatus bedöms dock inte påverkas av enbart detaljplanen för Mörby 6. 
Med hänsyn tagen till närliggande detaljplaneprojet så bedöms den sammantagna 
utvecklingen kunna medföra små negativa konsekvenser för den lokala bevarandestatusen 
för tjäder. Spillkråka är mindre känslig men väntas få försämrade förutsättningar inom 
planområdet. Den lokala bevarandestatusen för spillkråka bedöms inte påverkas av de 
detaljplaner som utreds i området. Planen för Mörby 6 bedöms medföra små negativa 
konsekvenser för uppfyllandet av målen gällande miljökvalitetsnormer i berörda 
ytvattenrecipienter. Det är ofrånkomligt att föroreningshalterna i dagvatten från 
planområdet kommer att öka jämfört med dagens läge där området utgörs av skogsmark. 
Med de dagvattenhanteringsåtgärder som föreslagits för planområdet bedöms dock att 
detaljplanen inte kommer att försämra statusen i recipienterna eller möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna. 

När det gäller klimatpåverkan så innebär en omvandling från skogsmark till logistikområde 
att utsläppen av växthusgaser lokalt inom Mörby 6 förväntas öka, dels med hänsyn till 
hårdgöring av marken, dels med hänsyn till utsläpp från trafik och verksamheter. Ur ett 
regionalt och delvis nationellt perspektiv möjliggör planen en ökad godstransport med tåg i 
stället för med lastbil. Att förlägga verksamheten på annan plats bedöms vara sämre ur 
klimatsynpunkt eftersom det föreslagna området är optimalt ur logistisk synpunkt, vilket i sig 
bidrar till att minimera de totala utsläppen i ett regionalt perspektiv. Att bevara vissa 
grönområden bidrar till att bibehålla en del av skogens funktion som kolsänka. 

Miljökonsekvenserna av planförslaget har bedömts i förhållande till nollalternativet. 
Nollalternativet innebär att ingen utveckling av området Mörby del 6 sker och att nuvarande 
markanvändning bibehålls. Lokalt medför nollalternativet en mindre miljöpåverkan än 
huvudalternativet. I ett regionalt perspektiv bedöms huvudalternativet innebära mindre 
miljöpåverkan än om verksamhetsområdet skulle förläggas på annan plats. 

Skyddsåtgärder ska utformas specifikt för varje arbetsmoment och verksamhet inom 
planområdet. Detta gäller förebyggande åtgärder för dagvattenhantering, skydd av områden 
som har historiskt värde, bullerutredning, bedömning av risker för ras och skred, bedömning 
och skydd av områden som ska bevaras med hänsyn till naturvärden etc. Kommunens 
övervakning innefattar bland annat uppföljning att naturvärden och eventuella historiska 
lämningar som bevaras är tillgängliga för rekreation samtidigt som de skyddas från åverkan. 
Vidare ska kommunen övervaka att skötselplanen för salamander följs. Tillsyn av 
dagvattenanläggningar ska utföras kontinuerligt och byggnader ska utformas så att 
bullernivåerna i området inte överskrider gällande gränsvärden. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom detaljplanen för Mörby del 6 i Nykvarns kommun planeras ett verksamhetsområde 
med markanvändning inriktad på logistik, industri, kontor och handel. Detaljplanen för 
Mörby del 6 utgör en del av fastigheten Mörby 5:1.  

Området är en del av utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd och enligt rådande 
översiktsplanering präglas området av tidigare jordbruksmark och militärt övningsområde. 
Stockholm Syd beräknas bli det största verksamhetsområdet i Stockholms län. Ca 600 hektar 
av Stockholm Syd är inom Nykvarns kommun, vilket innebär en möjlighet till tillväxt inom 
kommunen (Nykvarns kommun, 2014).  Hela Mörbyområdet anses ha ett strategiskt läge 
och goda möjligheter för logistik med exempelvis omlastning mellan väg och järnväg. 

Detaljplanen för Mörby del 6 är ännu inte fastställd, utan ingick tidigare i detaljplanen för 
Mörby del 5, men har efter samråd avknoppats. Mörby del 6 utgör den östra delen av Mörby 
del 5 (figur 1-1). En MKB för Mörby del 5 (som bl.a. innefattade området för Mörby del 6) 
upprättades av Ekologigruppen år 2015. 

 
Figur 1-1. Tidigare planförslag (2015) som inkluderade både Mörby del 5 och Mörby del 6 
(Nykvarns kommun, 2018). Planområdesgränsen för Mörby del 6 är markerad med blå linje. 
Den nya detaljplanen (2020) för Mörby del 6 har samma planområdesgräns som i figuren 
men justeringar har gjorts i planens utformning och markanvändning, se vidare kap. 3. 
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1.2 Kompletteringar och uppdatering av tidigare MKB 

Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande kring miljöpåverkan och avgränsningssamråd, 
daterat 2018-12-14 och med Dnr 402-49153-2018, bedömt att detaljplanens genomförande 
kan antas innebära betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en strategisk 
miljöbedömning behöver genomföras.  

Länsstyrelsen anger i sitt yttrande att tidigare MKB från 2015 behöver uppdateras specifikt 
för Mörby del 6, med hänsyn till nya planförutsättningar, ny lagstiftning och kunskap sedan 
2015. Länsstyrelsen har också begärt kompletteringar på ett antal punkter. 

Kommunen och Länsstyrelsen har bedömt att den tidigare MKB:n från 2015 fortsatt kan 
användas som underlag i den strategiska miljöbedömningen. Detta förutsätter att 
uppdateringar och kompletteringar görs med de aspekter som framkommit i 
miljöbedömningen och i Länsstyrelsens yttrande. Nedan följer en tolkning av Länsstyrelsens 
bedömning av kompletteringsbehovet: 

1. MKN/dagvattenutredning 

Gör en sammanvägning av hela Stockholm Syds påverkan på Måsnaren och Turingen. 
Arbetet bör utföras i samarbete med Södertälje kommun. Kvalitetsfaktorerna för 
Måsnaren avseende ljusförhållanden och trofiskt planktonindex medför 
sammantaget att ekologisk status är otillfredsställande. Övergödning är orsaken till 
detta. Planen är inte tillåtlig om ljusförhållandena påverkas negativt. Planens 
påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) ska bedömas. 

2. Naturvård 

Komplettera med en bedömning av hur sånglärka (nära hotad) och vaktel (nära 
hotad) kan påverkas av planens genomförande. 

3. Landskap 

Det synes saknas en analys över den historiska markanvändningen i området, vilken 
skulle kunna belysa formandet och förekomsten av de samlade natur- och 
kulturvärdena. Ett exempel är förekomsten av gulsparv som är knuten till 
odlingslandskapet. Resultatet av analysen ska användas för att anpassa planen i syfte 
att uppnå miljömål och miljöbalkens hushållningsbestämmelser. 

4. Övrigt 

-Utförd arkeologisk utredning är från 2011 och lagstiftningen har ändrats sedan dess. 
Detta i kombination med att inventeringen inte heller kunde utföras på ett optimalt 
sätt med hänsyn till terrängförhållandena, gör att Länsstyrelsen emotser en 
kompletterad arkeologisk utredning för området.  

-Dammar och grodtunnlar ska läggas in i plankartan för att säkerställa kontinuerlig 
ekologisk funktion inom området. 

-Våtmarkerna ska bevaras. 

-Kartlägg transporter av farligt gods och identifiera målpunkter. 
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Nedan följer en sammanfattning av kommunens bedömning av påverkan (PM 2018-10-18): 

1. Inom planområdet finns 6 fornlämningar (Anm. Egentligen är det 1 fornlämning och 5 
övriga kulturella lämningar) varav två ligger inom kvartersmark. Skyddsavstånd till 
fornlämningar är 50 m. Om de ska tas bort så ska Länsstyrelsen konsulteras samt för- 
och slutundersökning göras.  

2. Gulsparv och rödlistade, skyddade arter. 

3. Inom planområdet finns två nyckelbiotoper och en sumpskog. 

4. Genom ianspråktagande av naturmark uppstår barriäreffekter. 

5. Planens genomförande innebär påverkan på kulturvärden och friluftslivet. 

6. Måsnaren och Turingen riskerar påverkan. Ökad avrinning får inte innebära ökad 
belastning på recipienterna. 

7. Risk för förändring och minskning av växter avseende antal, sammansättning och 
samhällen. Planera för att minimera påverkan. 

8. Påverkan på landskapsbild. 

9. Ökade risker avseende farligt gods på E20 och Svealandsbanan. Nya strömmar av 
gods uppstår.  

10. Vibrationer. 

11. Störningar i byggskede. 

12. Förändrad mark- och vattenanvändning i större skala genom exploatering av 861 ha 
stort planområde.  

Flertalet aspekter utöver de som tillkommit i kommunens utredning av miljöpåverkan och 
Länsstyrelsens yttrande har hanterats i MKB för del 5 där den nu aktuella del 6 ingått. 
Föreliggande MKB för Mörby del 6 har ändå utformats som ett självständigt dokument för 
att ge en så god läsbarhet som möjligt och minimera behovet av hänvisningar till tidigare 
MKB. Där text och figurer i tidigare dokument har lyfts in så görs källhänvisningar. 

1.3 Miljöbedömningsprocessen 

1.3.1 Programskede  

Den aktuella Mörby del 6, ingick tidigare i programarbetet för Mörby del 5 som var på 
samråd under 2012. Programmet angav planerad markanvändning i ett övergripande 
perspektiv. 

1.3.2 Detaljplaneskede 

Ett flertal utredningar har tagits fram för del 5 och har lett till vissa anpassningar i 
utformningen av detaljplanen jämfört med tidigare program: 

• Landskapsanalys, Ekologigruppen 2015 

• Skötselplan för salamandrar, Ekologigruppen 2015 

 

1 Planområdets areal är 112 ha enligt uppdaterad mätning 
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• Trafikutredning, Tyréns 2015 

• Dagvattenutredning, WSP 2015 

• Hållbarhets- och gestaltningsprogram, Ramböll 2015 

• Översiktligt geotekniskt PM, WSP 2014 

• Utredning av framtida kombiterminal Stockholm Syd, Sweco 2014 

Efter att Mörby 6 blivit en egen detaljplan har även följande utredningar tagits fram: 

• Dagvattenutredning Måsnaren, Norconsult 2020 

• Dagvattenutredning Mörby 6, Norconsult 2020 

• Naturvärdeshantering Mörby del 6 och 7, Norconsult 2020 

• Förprojektering trafik, Stadsbyggnadsteknik 2020 

• Arkeologisk utredning Mörby 5:1, Stiftelsen Kulturmiljövård 2019 

Inom ramen för planarbetena för Mörby 6 kommer även en utredning gällande eventuell 
förekomst av sulfidberg inom planområdet att tas fram. 

1.4 Avgränsningar 

Den 1 januari 2018 trädde Miljöbedömningsförordningen (2017:966) i kraft där det står 
beskrivet vilka bestämmelser som gäller vid miljöbedömningar enligt MB 6 kap. 
Bestämmelserna i MB utökades därmed till att vara mer omfattande jämfört med tidigare 
lagar. Den tidigare MKB färdigställdes innan den nya förordningen trädde i kraft och därmed 
skiljer sig förhållningssättet gentemot lagen i rådande MKB. 

Den geografiska avgränsningen har minskat jämfört med den tidigare MKB. Föreliggande 
bedömning har endast tagit förväntade konsekvenser i Mörby 6 i beaktning. Mörby 6 utgör 
den sydöstra delen av Mörby 5. 

För övriga avgränsningar se kapitel 1.2. 

1.5 Osäkerheter 

Det saknas ett specifikt underlag för buller inom planområdet. Det saknas också bedömning 
av risker för ras och skred, liksom kvantitativa uppskattningar av de planerade 
verksamheternas energiförsörjning och transportbehov. Detta har lett till mer generella 
resonemang kring dessa aspekter i denna MKB. 

Höjdsättningen inom planområdet har inte bestämts i detta skede. Det medför bland annat 
att det inte finns något detaljerat förslag till lokalisering av de föreslagna 
dagvattenanläggningarna inom planområdet. Detta bedöms dock inte påverka säkerheten i 
miljökonsekvensbedömningen med koppling till dagvatten och miljökvalitetsnormer, 
eftersom föreslagna typer av dagvattenanläggningar inom olika delavrinningsområden har 
anpassats för att uppfylla kraven gällande vattenkvalitet i recipienterna. Höjdsättning och 
mer detaljer om dagvattenanläggningarna kommer att utredas inför granskning. 
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2 Områdesbeskrivning 
Planområdet (figur 2-1) upptar en yta om ca 112 ha som i dagsläget består av skogsmark, 
främst hällmarkstallskog, i de södra och centrala delarna och produktionsskog i de norra 
delarna. Längst upp i norr och mellan hällmarkerna förekommer mer låglänt terräng med 
förekommande fuktstråk, kärr och sumpskogar. Längs den södra gränsen av planområdet 
passerar Svealandsbanan och i norr går E20. 

 
Figur 2-1. Flygbild med planområdesgränsen markerad med blått. 

Planområdet är delvis kuperat och skogen är tät varför området har låg tillgänglighet för 
människor. Längst i sydost utmed järnvägen är marknivåerna som lägst från ca 20 m ö.h. och 
stigande till ca 70 m ö.h. som högst inom Vekabergen centralt inom området. I nordväst 
löper en skogsbilväg inom Mörby 5, strax utanför plangränsen till Mörby 6. Skogen här har 
nyligen avverkats på grund av genomförandet av Mörby 5. Parallellt med vägen, också 
utanför planområdet, finns våtmarker och ett dike som avvattnas mot sydväst mot 
Turingeån. Större delen av planområdet avvattnas mot Turingeån till sjön Turingen. En 
mindre del av planområdet i norr avvattnas mot nordöst till sjön Måsnaren (Norconsult 
2020c). Längst upp i nordväst öppnar området upp något mot ett odlingslandskap i väster 
utanför planområdet. I figur 2-2 nedan finns foton som tagits i samband med ett platsbesök 
2019-06-11.  
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Figur 2-2. Foton tagna 2019-06-11 från grusvägen längs den nordvästra sidan av 
planområdet. 

Figur 2-3 är en topografisk karta där diket, grusvägar och järnvägen finns redovisade. Militär 
verksamhet har historiskt bedrivits söder om järnvägen. Denna verksamhet har inte berört 
vare sig Mörby del 5 eller Mörby del 6. 

 
Figur 2-3. Topografisk karta där diket och grusvägen i nordväst och järnvägen i söder finns 
redovisade (Länsstyrelsen, 2019a). 
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Jorddjupet varierar mellan 0-10 meter (se figur 2-4) och marken består av kärrtorv, lera, 
sandig morän och ytligt berg (se figur 2-5). 

 
Figur 2-4. SGUs jorddjupskarta. 
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Figur 2-5. SGUs jordartskarta. 

3 Planen 

3.1 Orientering 

Mot söder avgränsas planområdet av Svealandsbanan, mot väst och nordväst av 
planområdet för Mörby del 5 och mot öster delvis av kommungränsen mot Södertälje (figur 
3-1). Planen gränsar längst i norr en kortare sträcka mot E20. Nykvarns kommun är 
markägare för Mörby 5:1. Detaljplanen för Mörby del 6 beräknas bli antagen under sista 
halvåret 2021. 
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Figur 3-1. Planområdet Mörby del 6. 

3.2 Syfte 

Syftet med detaljplanen för Mörby del 6 är att pröva markanvändningen för en del av 
industriområdet Stockholm Syd med inriktning på logistik, industri, kontor och handel. 
Detaljplaneområdet har brutits ut ur den större detaljplanen för Mörby del 5. Detaljplanen 
upprättas i enlighet med detaljplanden för Mörby del 5, planprogrammet för Stockholms Syd 
och kommunens översiktsplan. Planen utformas vidare för att möjliggöra att särskilt 
värdefull naturmark inom området bevaras. Planområdet är cirka 112 ha och utgörs i 
dagsläget i huvudsak av skogsmark. 

3.3 Planens innehåll 

Utformningen av planen redovisas i figur 3-2. 
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Figur 3-2. Utformning av planen (Nykvarns kommun, 2020). 

De verksamheter som planeras inom Mörby del 6, och hela verksamhetsområdet Stockholm 
Syd, är logistik, industri, kontor och handel. Verksamheter som hanterar farligt gods kan 
förekomma. Utbyggnad kommer att ske etappvis. 

Planområdet har ett attraktivt läge för denna typ av verksamhet med hänsyn till dess läge 
mellan E20 och Svealandsbanan och närheten till E4, Södertälje hamn och Skavsta flygplats.  

Mörby del 6 utgör ett led i att säkerställa platser för godsterminaler och anläggningar i 
logistiskt goda lägen i Stockholmsregionen, särskilt med hänsyn till tillgången till järnväg, i 
enlighet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län RUFS 2050 (SLL, 2018). 
Planen är även ett led i att uppfylla kommunens översiktsplan där verksamhetsområdet 
Stockholm Syd anges som en viktig del i kommunens utveckling (Nykvarns kommun, 2014). 

En viktig del i planarbetet är att utformningen av planområdet görs med hänsyn till de 
naturgivna förutsättningarna. Bland annat anpassas markanvändning och 
dagvattenhantering så att påverkan på natur- och kulturvärden minimeras, liksom påverkan 
på förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom och utanför 
området. Detta kommer delvis att göras med utgångspunkt i denna MKB. 

Detaljplanen för Mörby del 6 utformas i hög grad med utgångspunkt i den gällande 
detaljplanen för Mörby del 5. Även övriga angränsande detaljplaner med pågående 
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planprocesser beaktas. Dessa innefattar Mörby 7 (del av fastigheterna Mörby 5:1 och Mörby 
6:3) strax söder om Svealandsbanan och Ånsta 2:1 som ligger öster om Mörby del 6. 
Samtliga av dessa detaljplaner utgör en del av logistikområdet Stockholm Syd. Samordning 
med dessa planer kommer att ske. För att säkerställa att kraven gällande 
miljökvalitetsnormer följs så sker samordning avseende vattenförekomster, bland annat 
med Södertälje kommun gällande sjön Måsnaren. Miljökonsekvensbeskrivningar har 
upprättats för dessa planer och kommer att utgöra underlag till plansamråd.  

Planen medger en exploateringsgrad på 60 % byggnadsarea per fastighetsarea. I ett mindre 
område i söder medges 40 % byggnadsarea per fastighetsarea. Byggnadernas höjd föreslås 
bli mellan 18-24 m, på samma sätt som i Mörby del 5. Tidigare framtagna 
gestaltningsprinciper och hållbarhetsprogram för Mörby del 5 utgör vägledning för 
exploatering och utveckling inom Mörby del 6. 

Att utvecklingen av Mörby 6 har utformats samordnat med utvecklingen av Mörby 5, har 
medfört en större andel kvartersmark inom Mörby 6 än inom Mörby 5. Naturmark bevaras i 
högre grad inom Mörby 5 för att kompensera för båda planerna. 

4 Lagskydd och plansituation 
Området berör lagskydd som riksintresse för kommunikationer, fornlämningar, biotopskydd 
och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten.  

Detaljplaneförslaget har stöd i den regionala utvecklingsplanen och i kommunens 
översiktsplan. Området är inte planlagt sedan tidigare. 

4.1 Lagskydd 

4.1.1 Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, MB 3 
kap. 

• Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning, MB 3 kap. 1 §. 

• Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär, MB 3 kap. 2 §. 

• Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. MB 3 kap. 3 § 

• Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, MB 3 kap 4 §. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.  
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Jordbruksmark förekommer inte inom planområdet men merparten av området utgörs av 
produktionsskog. 

Planens konsekvenser i relation till lagskyddet behandlas vidare under avsnittet Areella 
näringar. 

• Riksintresse för kommunikationer, MB 3 kap. 8 §. Riksintresset ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Järnvägen och E20 utgör riksintresse för kommunikationer.  

Planens konsekvenser i förhållande till lagskyddet behandlas vidare under avsnitten 
Riksintressen respektive Hälsa och säkerhet. 

4.1.2 Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt MB 5 kap. 

• MKN för luft 

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477. Här 
finns MKN för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, 
partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Gällande MKN ska enligt MB 5 kap. 
3 § beaktas av kommuner och myndigheter vid planering, planläggning och 
tillståndsprövning. 

Planens konsekvenser i relation till lagskyddet behandlas vidare under avsnitten Utomhusluft 
respektive Hälsa och säkerhet. 

• MKN för ytvatten 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har fastställt MKN för ytvatten- och 
grundvattenförekomster. Inom planområdet saknas sådana vattenförekomster men 
planområdet utgör del av avrinningsområdet för Turingeån och för sjön Måsnaren, vilka 
båda är ytvattenförekomster. 

Planens konsekvenser i relation till lagskyddet behandlas vidare under avsnittet Ytvatten. 

4.1.3 Miljöbedömning enligt MB 6 kap.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas när en planerad exploatering förväntas 
medföra en betydande miljöpåverkan. I fallet med Mörby 6 förväntas en betydande 
miljöpåverkan och den strategiska miljöbedömningen ska därmed innehålla en beskrivning 
av de effekter som planen kan tänkas medföra när det gäller människors hälsa, biologisk 
mångfald, skyddade arter, mark, vatten, luft, klimat, landskap, naturresurser m.m. 

4.1.4 Skydd av områden enligt MB 7 kap. 11 § 

Det saknas objekt och biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet inom 
planområdet. 

4.1.5 Markavvattning, MB 11 kap. 2 § 

I södra och mellersta Sverige råder förbud mot markavvattning. Dispens och tillstånd krävs 
från Länsstyrelsen. Eftersom delar av planområdet är fuktigt kan markavvattning bli aktuellt. 
Om syftet med en åtgärd för att förändra vattenförhållandena, genom t.ex. dränering, 
uppfyllnad eller invallning, är att varaktigt förbättra en fastighets lämplighet för ett visst 
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ändamål så betraktas det som markavvattning. Enligt Länsstyrelsens WebbGIS finns inga 
markavvattningsföretag inom planområdet för Mörby del 6. 

4.1.6 Anmälan för samråd MB 12 kap. 6 § 

Åtgärder inom nyckelbiotoper ska anmälas för samråd till Skogsstyrelsen.  

Planens konsekvenser i förhållande till lagskyddet behandlas vidare under avsnittet 
Naturmiljö och biologisk mångfald. 

4.1.7  Artskyddsförordningen 

I tidigare MKB så nämns ett flertal arter som skyddas genom förordningen. Flera av arterna 
är främst knutna till det öppna odlingslandskapet i nordväst invid E20, väster om det nu 
aktuella planområdet. Inom området förekommer dock arter som skyddas genom 4 §, 6 § 
och 8 § i förordningen. Dessa är mindre vattensalamander, knärot, blåmossa och grön 
sköldmossa. 

Planens konsekvenser i förhållande till lagskyddet behandlas vidare under avsnittet 
Naturmiljö och biologisk mångfald. 

4.1.8 Kulturminneslagen 

Inom planområdet finns en känd fornlämning som skyddas genom kulturminneslagen. 
Ingrepp eller annan förändring kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Troligen kan ingrepp intill 
en fornlämning kräva arkeologisk förundersökning. 

Planens konsekvenser i förhållande till lagskyddet behandlas vidare under avsnittet 
Kulturmiljö. 

4.2 Plansituation 

4.2.1 Regional utvecklingsplan, RUFS 2050. 

Detaljplanen har stöd i RUFS eftersom planområdet ligger inom område som är utpekat som 
logistikcentrum. Almnäs är även utpekat som möjlig plats för omlastning mellan väg och 
järnväg. Huruvida omlastningsplatsen bör placeras vid Almnäs eller Mörby har tidigare 
diskuterats i samband med planarbetet för område 6. Mörby har då ansetts mest lämplig. I 
RUFS belyses vidare möjligheterna att sammankoppla Nykvarn och Södertälje både vad 
gäller infra- och grönstruktur. 

4.2.2 Översiktsplan, ÖP 

Detaljplaneförslaget har stöd i gällande ÖP där området pekas ut som verksamhetsområde 
med terminal för omlastning mellan väg och järnväg och med inslag av service.  

4.2.3 Detaljplaner 

Området är inte detaljplanelagt men gränsar till områden som är under planläggning eller 
som är planlagda: 

• Mörby del 5 (Gällande detaljplan) 

• Mörby 7 - Del av fastigheterna Mörby 5:1 och Mörby 6:3) strax söder om 
Svealandsbanan (Pågående detaljplan)  

• Ånsta 2:1 - Öster om Mörby del 6 (Pågående detaljplan) 
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• Del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan respektive Almäsberget) - Sydöst om Mörby del 6 
(Pågående detaljplaner) 

4.3 Gällande domar och tillstånd 

Planområdet omfattas inte av några gällande domar och tillstånd. 

5 Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster delas in i de fyra grupperna understödjande, reglerande, producerande 
och kulturella (figur 5-1). Sammantaget utgör de tjänster och produkter som vi människor 
kan få ut från naturens ekosystem och som bidrar till vår välfärd. Hälsosamma ekosystem är 
grundläggande för hållbar utveckling, människors välbefinnande och ekonomisk utveckling. 

 
Figur 5-1. Indelning av ekosystemtjänster (Ekologigruppen, 2015a). 

5.1 Producerande tjänster 

För den aktuella planen är skogsbruk relevant, vilket analyseras under avsnittet Areella näringar. 

5.2 Reglerande tjänster 

För den aktuella planen bedöms rening och reglering av vatten som relevant, vilket integreras i 
bedömningen av påverkan genom dagvatten under Ytvatten respektive Grundvatten. Vidare bedöms 
luftrening som viktigt. Luftrening analyseras vidare under Hälsa och säkerhet. Planens konsekvenser 
för pollinering och skadereglering diskuteras under Areella näringar. 

5.3 Kulturella tjänster 

For den aktuella planen bedöms upplevelsevärden kopplade till naturmiljö som relevanta. Detta 
behandlas vidare under Rekreation och friluftsliv. 
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5.4 Understödjande tjänster 

Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens (motståndskraft) behandlas under Naturmiljö och 
biologisk mångfald. 

6 Miljöbedömning och avgränsningar 
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en del i den miljöbedömning som varje detaljplan ska 
genomgå enligt MB 6 kap. Som en del i denna process har ett gemensamt undersöknings- 
och avgränsningssamråd hållits under 2018 med Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Samrådssynpunkterna och yttrande om betydande miljöpåverkan redovisas i bilaga 1. Både 
kommunen och Länsstyrelsen har bedömt att planens genomförande kan medföra 
betydande miljöpåverkan varför en strategisk miljöbedömning krävs. Föreliggande MKB är 
en del av den strategiska miljöbedömningen. 

Eftersom Mörby del 6 tidigare ingick i detaljplanen för Mörby del 5 så har det aktuella 
planområdet för Mörby del 6 redan behandlats, om än översiktligt, i den MKB som finns 
upprättad för Mörby del 6 (Ekologigruppen, 2015a). Kommunen och Länsstyrelsen har 
bedömt att den tidigare MKB:n från 2015 behöver uppdateras och kompletteras, dels med 
hänsyn till nya förutsättningar, lagstiftning och utredningar sedan 2015 och dels med hänsyn 
till Länsstyrelsens samrådssynpunkter.  

Ändringarna är så pass omfattande att MKB för del 6 upprättas som en självständig MKB, 
men där relevant och aktuellt innehåll från den tidigare MKB för del 5, tillsammans med i 
övrigt redan framtaget material, tillgodogörs som underlag. 

Enligt Länsstyrelsens yttrande så är bland annat arter från artskyddsförordningen, 
fornlämningar, nyckelbiotoper, sumpskog, spridningssamband och landskapsbild 
miljöaspekter som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta yttrande står även 
kommunen står bakom. Därutöver anser Länsstyrelsen att det finns en risk för betydande 
miljöpåverkan gällande ytvattenkvaliteten i Turingeån/Turingen och Måsnaren, med 
koppling till miljökvalitetsnormerna (MKN). Vidare anser Länsstyrelsen att det är positivt att 
frågan om dagvattenhantering och avrinning utvecklas i en separat dagvattenutredning. 
Under 2020 har två dagvattenutredningar tagits fram; en som avser Måsnaren och som 
samordnats med Södertälje kommun, och en som gjorts separat för Mörby 6. 

Länsstyrelsen har även sett behov av en kompletterande arkeologisk utredning inom 
området, vilken utförts under hösten 2019. 

7 Metod för bedömning av effekter och konsekvenser 
Föreliggande MKB utgår till stor del från den MKB som togs fram 2015 för Mörby 5. Den 
metodik som användes i MKB:n för Mörby 5 tillämpas så långt möjligt, och där det är 
relevant, även för bedömning av miljöeffekter och konsekvenser inom Mörby 6. 

Med effekt avses den förändring som uppkommer i omgivningen (t.ex. utsläpp av 
näringsämnen) och med konsekvens avses betydelsen av denna förändring (t.ex. 
övergödning och försämrade livsvillkor för arter). I miljöbalkens 6 kap. anges att en MKB ska 
bedöma de miljöeffekter som kan uppstå till följd av planen. Regeringen har dock, genom 
Prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar (sidorna 75-76), förtydligat att även konsekvenserna 
av planen ska bedömas.  
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För bedömning av de konsekvenser som planen kan medföra används en niogradig skala i 
enlighet med tabell 7-1. Bedömningen baseras på en sammanvägning av långsiktiga och 
kortsiktiga effekter och konsekvenser, se vidare kapitel 10. En sammanfattning av de 
bedömningar som gjorts inom kapitel 9.2 – 9.13 finns i tabell 10.1. 

Tabell 7-1. Skala för bedömning av konsekvenser 

Konsekvens Beskrivning 

+4 Mycket stora positiva konsekvenser 
Tydligt förbättrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt/miljöstatus  

 

+3 Stora positiva konsekvenser 

Förbättrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt/miljöstatus, eller tydligt förbättrad situation för värden av 
kommunalt intresse 

 

+2 Märkbara positiva konsekvenser 

Något förbättrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt, delvis förbättrad miljöstatus, eller förbättrad situation för 
värden av kommunalt intresse, eller tydligt förbättrad situation 
för värden av lokalt intresse 

 

+1 Små positiva konsekvenser 

Något förbättrad situation för värden av kommunalt, eller 
förbättrad situation för värden av lokalt intresse, eller uppfyller 
krav på miljöstatus och kan på ett icke betydelsefullt sätt 
förbättra denna 

 

+/- 0 Inga/obetydliga konsekvenser Oförändrad situation för aktuella värden/miljöstatus  

 

-1 Små negativa konsekvenser 

Något försämrad situation för värden av kommunalt intresse, 
eller försämrad situation för värden av lokalt intresse, eller 
uppfyller krav på miljöstatus och kan på ett icke betydelsefullt 
sätt försämra denna 

 

-2 Märkbara negativa konsekvenser 

Något försämrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt, delvis försämrad miljöstatus, eller försämrad situation för 
värden av kommunalt intresse, eller tydligt försämrad situation 
för värden av lokalt intresse  

 

-3 Stora negativa konsekvenser 

Försämrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt/miljöstatus, eller tydligt försämrad situation för värden av 
kommunalt intresse 

 

-4 Mycket stora negativa konsekvenser Tydligt försämrad situation för riskobjekt/regionalt värdefullt 
objekt/miljöstatus  

 

8 Alternativ 
I en MKB ska detaljplanens genomförande jämföras med ett nollalternativ och ett alternativt 
utförande. Nollalternativet beskriver påverkan, effekter och konsekvenser i det fall planen 
inte genomförs. Alternativt förslag på utformning och eventuell lokalisering utreds som 
jämförelse för att avgöra om detaljplanen i sitt huvudalternativ har lämpligaste lokalisering 
och utformning.  

I föreliggande MKB bedöms miljökonsekvenserna av planförslaget i förhållande till det 
nollalternativ som beskrivs under avsnitt 8.1. I kapitel 10.1 görs en sammantagen bedömning 
av detaljplanens effekter och konsekvenser i förhållande till nollalternativet. 

I enighet med MB 6 kap. bedöms de olika alternativen utifrån direkta och indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte 
kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt. Detta finns sammanfattat i 
kapitel 10.2. 
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8.1 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen utveckling av området Mörby del 6 sker och att nuvarande 
markanvändning bibehålls. Vid en utebliven exploatering bedöms ingen betydande 
utveckling av eller påverkan på miljön i området ske. Idag bedrivs skogsbruk inom området. 
Men merparten av skogen har avverkats vartefter de senast 20 åren och den produktiva 
skogsmarken består till stor del av alltifrån hyggen till ungskog och gallringsskog. Äldre 
hällmarksskog som utgör en väsentlig del av planområdet i söder, undantas i allmänhet från 
avverkning då den ofta utgör impediment i kombination med högre naturvärden som då kan 
utvecklas ytterligare. 

Den befintliga omlastningsterminalen kan förväntas ligga kvar där den ligger idag och 
eventuellt utveckla sin verksamhet något.  

Det är dock rimligt att tro att även om Mörby 6 inte skulle exploateras så skulle området på 
sikt indirekt påverkas ändå eftersom Stockholm Syds övriga delar planeras byggas runt 
omkring det aktuella området. Detaljplanen för Mörby 5 är antagen och därmed förutsätter 
nollalternativet att Mörby 5 exploateras i enlighet med detaljplanen. För Mörby 7 och Ånsta 
2:1 som har pågående planprocesser antas i nollalternativet att dessa detaljplaner inte 
antas. 

De natur- och kulturvärden som finns i dagsläget skulle sannolikt påverkas både direkt- och 
indirekt negativt vid nollalternativet, beroende på att dagens spridningsvägar skulle 
försämras och luftföroreningar öka. Troligtvis skulle även de hydrologiska flödena, 
luftkvaliteten och landskapsbilden påverkas negativt, sett ur både ett kort och långt 
tidsperspektiv samt vara bestående. Däremot är det rimligt att anta att de befintliga 
ekosystemtjänsterna till viss del kan bevaras, så som exempelvis mångfald, luft- och 
temperaturreglering, infiltrationsytor och kolinlagring. 

Det finns ett uttalat behov av den planerade verksamheten, vilket finns utpekat både i RUFS 
2050 och i kommunens översiktsplan. Mörby del 6 utgör en del i utvecklingen av Stockholm 
Syd och har genom närheten till järnvägen ett särskilt värde. En utebliven utveckling av 
Mörby del 6 skulle medföra sämre förutsättningar att tillgodose det behov som Stockholm 
Syd avser att täcka. Därför utreds inte nollalternativet vidare här. 

8.2 Alternativ lokalisering 

Mörby del 6 utgör en del i utvecklingen av Stockholm Syd. En alternativ lokalisering skulle 
rimligen omfatta hela eller merparten av den del av verksamhetsområdet vars detaljplaner 
ännu inte är antagna. I Ekologigruppens MKB för Mörby del 5 konstateras att ”den planerade 
verksamhetens ytbehov och behov av strategisk placering vid järnväg och E20 är svår att 
uppnå på annan plats. Den aktuella placeringen finns även utpekad i RUFS. En alternativ 
placering av planen har därför inte studerats.”  

Denna bedömning omfattar även Mörby del 6 och således utreds inte en alternativ 
lokalisering vidare. 

8.3 Alternativ utformning 

Detaljplanen enligt huvudalternativet innefattar mindre känslig markanvändning i form av 
logistik, industri, kontor och handel. Att exploatera området med annan markanvändning 
bedöms inte vara ett alternativ. Behovet av ytor för logistik m.m. är stort och angränsande 
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planområden inrymmer samma markanvändning. Vidare är lokaliseringen med närheten till 
kommunikationer lämplig för den planerade markanvändningen. I MKB för område 5 fanns 
ett mer småskaligt alternativ med en förskjutning mot mer kontor och handel för 
industriverksamhet. I det alternativa förslaget skulle också omlastningscentralen hamna i ett 
intilliggande planområde. I tidigare MKB nämns att det alternativa förslaget är odefinierat 
och därför svårbedömt. Det medförde att MKB avgränsades till mer allmänt hållna 
resonemang kring alternativ utformning. 

Eftersom det ännu inte finns någon detaljplan för Mörby 6 kan en alternativ utformning inte 
göras. Istället utreds och bedöms var inom huvudalternativet olika verksamheter och 
funktioner inom planområdet kan förläggas för att ge bäst förutsättningar för miljön. 
Därigenom kan ytor för verksamheter och dagvattenhantering anpassas utifrån de 
naturgivna förutsättningarna. Samtidigt kan naturområden som gynnar landskapsbilden 
bevaras och bidra med en ekologisk funktion. Utformningen av planen anpassa således bland 
annat utifrån resultaten av föreliggande MKB. Till exempel innehåller planområdet en större 
andel naturmark än vad som avsågs från början. 

9 Förutsättningar, effekter och konsekvenser 
I följande kapitel beskrivs de naturgivna och miljö- och hälsomässiga förutsättningarna i 
planområdet. Beskrivningen av förutsättningarna följs, där det är aktuellt, av en bedömning 
av de miljöeffekter (förändring i miljön) som potentiellt kan uppstå till följd av 
genomförandet av planen och en konsekvensbedömning (effekternas betydelse) av dessa 
miljöeffekter. I de fall konsekvenser riskerar att bli negativa så diskuteras även lämpliga 
förslag till åtgärder för att mildra eller förhindra dessa. 

9.1 Nationella och regionala mål 

Detaljplanens överensstämmelse med kommunens översiktsplan och länets utvecklingsplan 
RUFS har berörts i kapitel 4 ovan. Utvecklingen av ett verksamhetsområde för logistik, 
handel m.m. är i enlighet med dessa planer. Utvecklingen ska ske på ett sådant sätt att 
hänsyn tas till de nationella miljömålen. För det aktuella området bedöms det vara särskilt 
relevant att beakta målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Hänsyn till dessa miljömål tas genom att 
markanvändningen inom planområdet anpassas utifrån de naturgivna förutsättningarna. 
Därigenom kommer naturmiljöer som bidrar till den ekologiska funktionen att bevaras och 
ytor för verksamheter inom logistik, handel och industri kommer att anpassas efter dessa. 
Vidare har dagvattenutredningarna som berör Mörby 6 legat till grund för utformningen av 
området och dagvattenhanteringen. Därigenom säkerställs att inga otillåtna utsläpp sker till 
luft, mark och vatten. Den logistiskt fördelaktiga lokaliseringen av området bidrar i sig till 
förbättrade förutsättningar att på regional nivå minimera utsläppen från transport- och 
industrisektorerna, jämfört med en alternativ placering av verksamhetsområdet. 
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9.2 Riksintressen 

9.2.1 Nuläge  

Svealandsbanan och E20 utgör båda riksintressen för kommunikationer enligt MB 3 kap § 8 
och löper längs med områdets södra respektive norra gräns. Svealandsbanan sträcker mellan 
Södertälje, via Eskilstuna och fortsätter fram till Valskog, där den ansluter till Mälarbanan.  

9.2.2 Effekter och konsekvenser 

Exploateringsplanerna bedöms inte påverka riksintressena för kommunikationer på ett 
negativt sätt. Utvecklingen av Stockholm Syd bedöms snarare vara positiv med hänsyn till 
riksintressena eftersom utvecklingen hänger samman med ett tydligt behov att bevara och 
utveckla de transportvägar som riksintressena avser. Sannolikt kommer belastningen på 
transportvägarna att öka något till följd av exploateringen. Detta gäller även för 
nollalternativet eftersom delar av utvecklingen av Stockholm Syd redan fastställts (Mörby 5). 

9.2.3 Åtgärdsförslag 

Inga åtgärder gällande riksintressen behövs med hänsyn till utvecklingen av Mörby 6. 

9.3 Ytvatten 

9.3.1 Nuläge 

Planområdet omfattas inte av vattenskydd. 

Avrinningen från Mörby 6 sker i huvudsak till Turingeån och vidare ut i Turingen. Den norra 
delen av planområdet avvattnas mot Måsnaren. Delavrinningsområden inom planområdet 
redovisas i figur 9-1. 
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Figur 9-1. Delavrinningsområden inom planområdet. Gula områden avrinner mot Turingen 
och orange områden avrinner mot Måsnaren. I den södra delen av planområdet finns en 
trumma som avleder dagvatten från området söderut (Norconsult, 2020c). 

Enligt VISS (Vatteninformation Sverige) har Turingeån och Turingen måttlig ekologisk status. I 
Turingeån styrs klassningen av dålig vandringsbarhet för fisk och otillfredsställande 
morfologiskt tillstånd. I Turingen styrs klassningen av övergödningsproblematik. Den kemiska 
statusen i Turingeån och Turingen klassas som uppnår ej god kemisk status med hänsyn till 
halterna av kvicksilver och polybromerade difenyleter. För dessa ämnen finns dock undantag 
kopplade till miljökvalitetsnormerna med hänsyn till att de är mycket vanligt förekommande. 
Utan dessa överallt överskridande ämnen så klassas den kemiska statusen i Turingeån och 
Turingen som god. Måsnaren har enligt den senaste klassningen dålig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Även för Måsnaren är det övergödning (fosfor) som är den 
främsta orsaken till den dåliga ekologiska statusen. Den kemiska statusen i Måsnaren styrs 
av PFOS, kvicksilver och polybromerade difenyleter. Miljökvalitetsnormerna anger att god 
ekologisk status ska uppnås i vattenförekomsterna (år 2021 för Turingeån och Turingen och 
år 2027 för Måsnaren) och att samtliga ska ha god kemisk status (Länsstyrelsen, 2020). 

Under 2020 har två dagvattenutredningar som berör Mörby 6 tagits fram av Norconsult. Den 
ena (Norconsult, 2020b) avser den del av Stockholm syd som är inom Nykvarns kommun och 



 

Grapnummer Uppdragsnummer Version 

19245 605708 1.0 

 

  Sida 26 (45)  

som avrinner mot Måsnaren. Mörby 6 utgör en del av detta område. Den andra (Norconsult, 
2020c) avser planområdet för Mörby 6. 

9.3.2 Effekter och konsekvenser 

I samband med exploatering av Stockholm Syd kommer större delen av Mörby 6 beläggas 
med hårda ytor, såsom gator, last- och uppställningsytor och tak. De hårda ytorna medför 
att vattnet inte kan infiltreras i lika hög grad och kommer leda till ökad ytavrinning, Med 
hänsyn till dagvattnets föroreningsinnehåll kan en ökad ytavrinning bidra till en större 
föroreningsbelastning på recipienterna (Turingeån/Turingen och Måsnaren). Detta kan 
medföra negativa effekter på recipienterna i förhållande till nollalternativet, påverka andra 
ekosystem och leda till kumulativa konsekvenser. För att undvika både kortsiktiga och 
långsiktiga negativa konsekvenser bör dagvattnet omhändertas, fördröjas och renas, 
framförallt eftersom de förväntade nederbördsmängderna kommer att öka i framtiden.  

Enligt Norconsult (2020b) bedöms planerad planläggning inte försvåra möjligheterna att 
uppnå de satta miljökvalitetsnormerna för Måsnaren, under förutsättning att erforderliga 
åtgärder för dagvattenhanteringen implementeras. I en tidigare utredning som beställts av 
Södertälje kommun gällande åtgärder för Måsnaren så har reningsbehovet för fosfor i 
dagvatten från tillkommande exploatering föreslagits till 80-90 %. Föreslagna åtgärder (se 
kap. 9.3.3) inom Mörby 6 uppnår denna rening. I dagvattenutredningen för Mörby 6 bedöms 
att exploateringen tillsammans med föreslagen dagvattenhantering inte kommer att 
försvåra möjligheterna uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienterna Måsnaren och 
Turingen, förutsatt en god utformning och skötsel av föreslagna anläggningar för 
dagvattenhantering (Norconsult, 2020c). Med hänsyn till att planområdet i nuläget består av 
skogsmark är det dock inte praktiskt möjligt att dagvatten från en utbyggd situation ska 
kunna ha lika litet föroreningsinnehåll som i dagens läge. 

Sammantaget görs den övergripande bedömningen att planen kommer att medföra små 
negativa konsekvenser med hänsyn till effekter på ytvattenrecipienterna. Nollalternativet 
bedöms inte medföra några effekter på ytvattenrecipienterna, även om flödena förväntas 
öka i framtiden med hänsyn till klimatförändringarna. 

9.3.3 Åtgärdsförslag 

I dagvattenutredningen gällande Måsnaren (Norconsult, 2020b) föreslås 
dagvattenanläggningar i form av våta dammar, krossdiken och en våtmark för att uppfylla 
reningsbehovet för vatten som avrinningen från delen av Stockholm syd som är inom 
Nykvarns kommun. Av dessa åtgärder föreslås två dagvattendammar och ett krossdike inom 
planområdet för Mörby 6. Dessa åtgärder bekräftas även i dagvattenutredningen för Mörby 
6 (Norconsult, 2020c). Därutöver föreslås även fördröjning genom regnbäddar och 
krossdiken för bräddning mot våtmarker eller naturmark eller mot befintlig 
dagvattenledning i söder. Inom Mörby 6 planeras en ny våtmark inom mark som är planlagd 
som naturmark i den södra delen av planområdet. 

Detaljplanens syften kommer att påverka vattenområden inom planområdet. Arbeten inom 
vattenområden är vattenverksamhet som kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig, bland 
annat beroende på storleken hos området som påverkas. Vattenverksamhet inom 
planområdet avser schakt och utfyllnad inom våtmarker och småvatten. Omfattningen 
bedöms vara av den grad att tillstånd för vattenverksamhet behöver sökas hos mark- och 
miljödomstolen.  
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9.4 Grundvatten 

9.4.1 Nuläge 

Det finns ingen utpekad grundvattenförekomst inom planområdet. Planområdet omfattas 
inte av vattenskydd. 

9.4.2 Effekter och konsekvenser 

Hårdgjorda ytor kan orsaka både ökad och minskad grundvattenbildning lokalt och 
försämrad grundvattenkvalitet jämfört med nollalternativet, om inte erforderliga 
dagvattenåtgärder vidtas. Detta i sin tur kan ge negativa effekter med hänsyn till MKN i 
Turingeån, Turingen och Måsnaren. Under förutsättning att erforderlig dagvattenhantering 
implementeras bedöms att planen inte kommer att medföra vare sig positiva eller negativa 
konsekvenser på grundvattnet. 

9.4.3 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen är samma som i avsnitt 9.3.3 ovan. En hydrogeologisk utredning behövs i 
området före exploatering för att undersöka grundvattennivåer och planera utformning av 
exploateringar. Tillräckliga infiltrationsmöjligheter för vattnet säkerställas genom 
implementering av dagvattenlösningarna som föreslagits i dagvattenutredningen för 
planområdet. 

9.5 Buller 

9.5.1 Nuläge 

Hela skogsområdet är redan idag bullerstört av E20 och Svealandsbanan. Enligt MKB:n för 
Mörby 5 orsakas den främsta bullerstörningen från E20 och 2015 beräknades det passera 
omkring 25 000 fordon per årsmedeldygn. Trafikmängden förväntas öka till det dubbla år 
2035. Då E20 löper i områdets norra del är det främst dessa delar som får de största 
bullerstörningarna. 

9.5.2 Effekter och konsekvenser 

Bullernivåerna i området kommer att öka i förhållande till nollalternativet, på grund av de 
tillkommande verksamheterna och de ökade trafikmängderna. Ingen bullerutredning finns 
att tillgå varför det inte är möjligt att bedöma hur mycket bullernivåerna kommer öka.  
Bullrets konsekvenser för människors hälsa kommer att vara begränsad eftersom inga 
bostäder planeras inom eller i anslutning till platsen. Sammantaget görs den övergripande 
bedömningen att planen kommer att medföra små negativa konsekvenser till följd av buller. 

Enligt Plan- och bygglagens 2 kap. ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och för att förebygga 
bullerstörningar. Området för Mörby 6 anses lämpligt (se även avsnitt 8.2 Alternativ 
lokalisering). Även om bullernivåerna kommer att öka lokalt så kommer inte Nykvarns 
samhälle att påverkas. 

9.5.3 Åtgärdsförslag 

Möjliga bullerskyddande åtgärder innefattar att spara vissa partier med skog och att 
plantera alléer längs vägar. Med hänsyn till människor som kommer att arbeta inom 
området kan det bli aktuellt att använda bulleravskärmande åtgärder vid eventuella 
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uteplatser. Vidare behöver kontorslokaler utformas så att de uppfyller gällande bullerkrav 
för arbetsplatser. 

9.6 Utomhusluft 

9.6.1 Nuläge 

I dagsläget anses luftkvaliteten vara god men med viss påverkan från E20 och 
Svealandsbanan. 

9.6.2 Effekter och konsekvenser 

I den tidigare MKB:n anges att ”planförslaget innebär att transporter med bil och tyngre 
trafik längs väg kommer att öka. Transporter av gods med järnväg kommer att öka. Behovet 
av kollektivtrafik kommer att öka.” På grund av ökad mängd avgaser och partiklar bedöms 
att planen kommer att medföra en något försämrad luftkvalitet. Även vissa verksamheter 
inom planområdet kan antas bidra till ökade utsläpp med påverkan på luftkvaliteten. Längs 
E20 bedöms (enligt MKB:n för Mörby 5) att MKN för NO2 kan komma att överskridas, vilket 
även beror på utvecklingen i kringliggande områden. I övrigt bedöms MKN inte överskridas. 
Sammantaget görs bedömningen, i enlighet med bedömningen för Mörby 5, att planen för 
Mörby 6 kommer att medföra små negativa konsekvenser för utomhusluft. Nollalternativet 
bedöms kunna medföra en obetydlig påverkan på luftkvaliteten. Med hänsyn till planerad 
exploatering i angränsande områden, och med hänsyn till befolkningsökningen, förväntas 
transporterna förbi Mörby 6 och förekomsten av verksamheter i närområdet öka även för 
nollalternativet. 

9.6.3 Åtgärdsförslag 

Påverkan på luftkvalitet kan minimeras genom att i den mån det är möjligt bevara vegetation 
inom planområdet och genom att begränsa vilka verksamheter som tillåts inom 
planområdet. 

9.7 Areella näringar 

9.7.1 Nuläge 

Mörby 6 används idag för skogsbruk. Utifrån en genomgång av historiska flygbilder från 2003 
och fram till idag noteras att hyggen och ungskog (som äldst 16 år gammal) förekommer 
främst i den norra delen av detaljplanen. Uppskattningsvis finns ca 43 ha produktionsskog i 
den norra delen av planområdet och ca 6 ha i den sydöstra ”tarmen” av planområdet. 
Jordbruk förekommer inte inom planområdet.  

9.7.2 Effekter och konsekvenser 

Planförslaget innebär att skogsbruk inte längre kommer att bedrivas och att ca 50 ha 
skogsbruksyta tas bort. Befintlig produktionsskog kan ersättas med motsvarande 
produktionsskog på annan plats. I området för Mörby 6 är behovet av logistikcenter m.m. 
större än behovet av produktionsskog. Den förändrade markanvändningen jämfört med 
nollalternativet bedöms inte orsaka någon negativ påverkan på skogsbruket i den större 
skalan. Lokalt medför omvandlingen en negativ påverkan på skogsbruket och de 
ekosystemtjänster som detta för med sig. Utifrån detta bedöms att planen kommer att 
medföra märkbara negativa konsekvenser för areella näringar (skogsbruk) i det lokala 
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perspektivet. Bebyggelse kommer att ta en del av skogsbrynen i anspråk, vilket påverkar 
pollinerare och skadereglerare negativt. 

Konsekvenser för ekosystemtjänsterna Återcirkulering av näringsämnen och Pollinering och 
skadereglering bedöms i MKB:n från 2015 bli obetydliga. Vad gäller Återcirkulering av 
näringsämnen så kvarstår denna bedömning medan den bedöms bli påtaglig avseende 
Pollinering och skadereglering. 

9.7.3 Åtgärdsförslag 

Naturnära dagvattenanläggningar kan i viss mån kompensera för bortfall avseende 
Pollinering och skadereglering. 

9.8 Naturmiljö och biologisk mångfald 

9.8.1 Nuläge 

Enligt tidigare landskapsanalys konstaterades att planområdet till stor del består av kuperad, 
delvis våt skogsmark med en stor andel hyggen och ungskog. Generellt kan området 
betraktas som ett slutet skogslandskap. De högre belägna delarna består av hällmarker med 
tallskog och på de lägre belägna markerna bedrivs skogsbruk. I figur 9-2 redovisas kända 
naturvärden inom planområdet Mörby 6 enligt en inventering som utförts av 
Ekologigruppen. Inventeringen har inte utförts enligt svensk standard men klassningen 
motsvarar svensk standard. 
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Figur 9-2. Naturvärden inom Mörby 6 enligt (Ekologigruppen, 2015a). 
NVO=Naturvärdesobjekt. Klass 1: Högsta naturvärde. Klass 2: Högt naturvärde. Klass 3: 
Påtagligt naturvärde. 

Områden med sumpskog och småvatten finns främst i den norra delen av planområdet för 
Mörby 6. Spridningsvägarna för vattenlevande organismer är sannolikt med dessa 
vattendrag och vidare ut mot Turingeån/Turingen och Måsnaren. För landlevande 
organismer, exempelvis grodor, utgör E20 en barriär och fragmenterar landskapet. 
Dominerande trädslag är gran och tall med inslag av lövträd som björk, asp och al. Eftersom 
planområdet i hög omfattning nyttjas för skogsproduktion, där stora arealer avverkats och 
återplanterats de senaste 20 åren så är åldersvariationen och mängden död ved liten i dessa 
områden. 

Död ved och äldre skog har uppmärksammats i flera naturvärdesobjekt inom Mörby 6. Riklig 
förekomst av död ved finns särskilt i en lövsumpskog i norr och i en hällmarkstallskog i söder 
(det sydligaste naturvärdesobjektet i figur 9-2, klass 1). I sumpskogen i norr finns bl.a. 
naturvårdsarterna skrift- och gammelgranslav. I det södra området förekommer ett flertal 
naturvårdsarter, bl.a. blackticka och gränsticka som är starkt knutna till död ved samt grön 
sköldmossa, en art som lever på multnande stammar och stubbar. Grön sköldmossa är inte 
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en rödlistad art, däremot är den fridlyst och ingår i art- och habitatsdirektivets bilaga 2 
(Naturvårdsverket, 2011). Även den rödlistade och fridlysta orkidéen knärot har hittats här. 

Inom området för Mörby 5 har vaktel (rödlistad/nära hotad), trana (livskraftig) och sånglärka 
påträffats. Sånglärkan har tidigare varit rödlistad men är det inte längre. I övrigt har gulsparv 
(rödlistad/sårbar) påträffats i det angränsande området söder om Mörby 6. Gulsparven är, 
likt vakteln och sånglärkan, knuten till utpräglade jordbruksmarker med få träd, men den kan 
även uppehålla sig i lövträdsmiljöer, vilka förkommer i mindre utsträckning inom Mörby 6. 
Tjäder, spillkråka och gröngöling har också setts söder om Mörby 6. Viktiga livsmiljöer för 
tjäder bedöms finnas inom de två naturvärdesobjekten med klass 1 (rött i figur 9-2) och i de 
två naturvårdsobjekten med klass 2 (orange i figur 9-2, hällmarkstallskog) som genomkorsas 
av den östra plangränsen för Mörby 6. Inga fynd av tjäder har dock gjorts inom Mörby 6. 
Även för spillkråka bedöms det finnas livsmiljöer inom Mörby 6, främst i de äldre 
tallskogsmiljöerna. Gröngöling är inte närmare kopplad till miljöerna inom Mörby 6. 

Marklevande arter har begränsad framkomlighet eftersom järnvägen och E20 är starka 
barriärer. Den relativt goda förekomsten av rådjur, älg, vildsvin och annat småvilt kan 
förklaras med områdets storlek och att det ändå finns enstaka ställen där djur kan passera in 
i och ut ur planområdet.  

9.8.2 Effekter och konsekvenser 

Den tänkta bebyggelsen kommer påverka naturlandskapet negativt, med både direkta och 
indirekta effekter samt på lång och kort tidskala. Det är därför viktigt att de delar som har 
högre naturvärden, det vill säga hällmarkerna och sumpskogarna, bevaras i möjligaste mån. 
Inom hela Mörbyområdet har man funnit gamla barrskogar med höga naturvärden. Dessa 
har en viktig funktion som spridningsvägar för landlevande organismer.  

Enligt Ekologigruppen (2015b) har skogen potential att utveckla höga naturvärden med tiden 
om den sköts på rätt sätt. Detta antyder att om skogsmarken bevaras skulle detta kunna 
innebära stora positiva effekter för naturmiljön. Nollalternativet innebär dock fortsatt 
användning som produktionsskog, vilket innebär att större delen av området avverkas med 
jämna mellanrum. 

Det har tidigare konstaterats att ”områdets betydelse för naturvärden knuten till 
naturbetesmarker bedöms som svagt eller obefintligt”. Det baseras på de naturbetesmarker 
som finns är små, uppsplittrade och ligger på relativt stora avstånd från varandra. 
Föreliggande MKB instämmer i den bedömningen eftersom Mörby 6 inte har något egentligt 
jordbrukslandskap. 

Gällande de rödlistade arterna så är vakteln en typisk art för det öppna landskapet. Den 
förekommer sannolikt inte inom Mörby 6. Inte heller gulsparvens livsmiljö kommer att 
påverkas negativt av planen för Mörby 6. Trana förekommer sannolikt inte inom Mörby 6 
mer än möjligen sporadiskt och är dessutom klassad som livskraftig. 

Sånglärkan (som nämnts specifikt av Länsstyrelsen, men som inte längre är rödlistad) 
föredrar öppna ytor och undviker skog och kantzoner. Troligtvis förekommer den således 
sparsamt om än alls inom planområdet. Möjligen kan den uppehålla sig på kalhyggen men 
eftersom dessa växer igen snabbt utgör de ingen uthållig miljö för sånglärkan. Planen 
kommer inte att försämra viktiga livsmiljöer för sånglärkan. 
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Tjäder, spillkråka och gröngöling kan sannolikt uppehålla sig inom Mörby 6 i de skogsmiljöer 
som inte utgör produktionsskog. Tjädern är en utpräglad skogsfågel och kan möjligen häcka 
och födosöka inom Mörby 6. Tjädern behöver även sumpskog/myrmark, framför allt under 
häckningsperioden. Det är dock söder om planområdet som den observerats. Den föredrar 
öppen barrskog, äldre än 70 år, och hällmarksskog. Gröngölingen vill ha halvöppen lövskog 
vilket förekommer i endast mindre omfattning och gröngöling bedöms därför inte påverkas 
negativt av planen. 

Tjäder inom planområdet bedöms påverkas negativt av planen eftersom den har ett stort 
behov av sammanhängande mosaik av sumpskog, myrmark och glesare tallskog. Spillkråka är 
mindre känslig men väntas få försämrade förutsättningar inom planområdet. Den lokala 
bevarandestatusen för spillkråka bedöms inte påverkas av planens genomförande, vare sig 
på lokal nivå (motsvarande kommunal utbredning, vilket i det här fallet även inkluderar 
anslutande delar av Södertälje kommun) eller på regional nivå. När det gäller tjäder så 
bedöms planen inte medföra någon påverkan på bevarandestatusen regionalt. Den lokala 
bevarandestatusen för tjäder bedöms inte heller påverkas sett enbart till planen för Mörby 
6. Däremot bedöms den lokala bevarandestatusen för tjäder kunna påverkas negativt at 
detaljplanen för Mörby 6 tillsammans med pågående detaljplaner i närområdet. 
Konsekvenserna för bevarandestatusen för tjäder bedöms motsvara små negativa 
konsekvenser (klass -1 enligt tabell 7-1 ovan) med hänsyn tagen till Mörby 6 tillsammans 
med närliggande planer. Lokal bevarandestatus för spillkråka bedöms inte få några negativa 
konsekvenser av planen även när hänsyn tas till närliggande detaljplaner. Kumulativa 
effekter och påverkan med hänsyn till intilliggande planområden behandlas även i kapitel 
10.2. 

Enligt Ekologigruppen (2015c) har större och mindre vattensalamander observerats inom 
den norra delen av Mörby 6 och en av vattensamlingarna har konstaterats utgöra 
fortplantningsområde för salamander. Båda arterna är skyddade enligt 4 § i 
artskyddsförordningen och båda bedöms som livskraftiga. Större vattensalamander har även 
ett starkare skydd då den omfattas av bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. Enligt den 
senaste rapporten om tillståndet för arter i art- och habitatdirektivet (2019) bedöms dock 
bevarandestatus för större vattensalamander vara dålig. Vattenområdena där 
vattensalamander observerats kommer att fyllas ut enligt planförslaget, vilket innebär att 
den livsmiljö och lekmiljö som dessa vattenområden utgör för salamandern kommer att 
försvinna. En skötselplan för större vattensalamander har tagits fram gemensamt för Mörby 
5 och Mörby 6 (se vidare under Åtgärdsförslag). I figur 9-3 redovisas fynd och bedömningar 
avseende större vattensalamander som gjorts av Ekologigruppen (2015c) inom ramen för 
arbetet med skötselplanen. 
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Figur 9-3. Sammanfattning av livsmiljöer för större vattensalamander inom Mörby 5 och 
Mörby 6 (Ekologigruppen 2015c). Område 2 i figuren är till stor del inom Mörby 6. 

Enligt skötselplanen beskrivs område 2 i figur 9-3 ovan enligt följande: ”Området närmast 
fortplantingsområdet består av ett hygge som idag troligtvis utgör en ganska bra landmiljö 
eftersom det finns en god tillgång av död ved samt en hög andel unga lövträd. Det öppna 
hygget kommer att växa igen och en mörkare och kallare miljö som passar salamandrarna 
sämre kommer att bildas. Förekomsten av salamander i vattensamlingen är troligen att 
betrakta som en restförekomst. Det finns dock sumpskogsmiljöer i närheten (ca 100 m) som 
kan vara vistelsemiljöer för arten. Väster om fortplantningsområdet finns ett fuktstråk med 
en sumpskog som övergår i en öppen våtmark (Anm. Utanför Mörby 6), detta område binder 
troligtvis ihop de två områdena. En sydlig spridning är också tänkbar i och med att det finns 
lövrika fuktiga miljöer där i form av en ung, fuktig lövskog. Den fuktiga lövskogen avvattnas i 
ett skogsdike som mycket väl kan fungera som spridningsstråk i en sydvästlig riktning. En 
nordlig spridning är även här inte trolig, då E20 utgör en kraftig barriär.” (Ekologigruppen, 
2015c) 

Förutsättningarna för större vattensalamander inom Mörby 6 påverkas negativt av planen. 
Genom föreslagna åtgärder bedöms planen dock inte medföra någon påverkan på artens 
bevarandestatus, vare sig på lokal eller regional nivå. De två öppna dagvattendammar som 
planeras i den norra delen av planområdet bedöms kunna utgöra lokaler för 
vattensalamander. Det förutsätter att vattenkvalitet och omgivande naturmark är 
gynnsamma för vattensalamander. Detta föreslås utredas inom det fortsatta planarbetet. 

När det gäller bedömningen av de potentiellt betydande miljöeffekter som Länsstyrelsen och 
kommunen i tidigare skede identifierat så kan sammanfattningsvis sägas att livsmiljön för 
sånglärka, vaktel och gulsparv (som nämnts specifikt) inte bedöms påverkas av planen för 
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Mörby 6. Det beror på att dessa arter typiskt föredrar öppna landskap som inte förkommer 
inom Mörby 6. Gällande sumpskog i den norra delen av planområdet så kommer den att helt 
försvinna eller påverkas allvarligt enligt planförslaget för Mörby 5 där Mörby 6 tidigare 
ingick. Nyckelbiotopen i söder, Hällmarksskog, där bl.a. grön sköldmossa och knärot 
förekommer, undantas från exploatering enligt tidigare planförslag för Mörby 5, vilket 
innebär att påverkan på denna bedöms som svagt negativ beroende på ökad fragmentering. 
Även hällmarkstallskog med NVO klass 2 längs den östra plangränsen bevaras som 
naturmark i planen, liksom våtmarken (NVO klass 3) i söder. I den norra delen av 
planområdet planeras även naturmark, inklusive anläggande av en damm, men befintliga 
våtmarker och sumpskog kommer att försvinna. I MKB:n för Mörby 5 bedöms att 
”spridningssamband för barrskogs- och våtmarkslevande arter försämras, men bedöms ändå 
kunna kvarstå då ytor och sammanhängande stråk med skog och våtmark bevaras i området, 
och har möjlighet att utvecklas i samband med områdets dagvattenhantering”. Denna 
bedömning gäller sammantaget för Mörby 5 och Mörby 6. Detaljplanering pågår även i 
områdena söder och öster om Mörby 6. För en bedömning av hur arternas 
spridningssamband påverkas sammantaget med hänsyn till intilliggande planområden 
hänvisas till kapitel 10.2. 

Sammantaget bedöms planen medföra betydande negativa konsekvenser för naturmiljö och 
biologisk mångfald. I detta inryms konsekvenser för värdefulla skogsmiljöer, våtmarker, 
skyddsvärda arter och ekologiska samband. Det innebär också att planens konsekvenser blir 
påtagligt negativa avseende ekosystemtjänsterna Biologisk mångfald och Ekosystemens 
resiliens. 

9.8.3 Åtgärdsförslag 

För att bevara naturvärdena bör hällmarkområden, våtmarksstråk och sumpskogar behållas i 
så stor mån som möjligt. Dessa kan bevara viktiga habitat och spridningsvägar. Man skulle 
också kunna plantera träd, alléer, och buskar längs vägar m.m. för att få in mer grönstruktur. 
Valet av växter bör göras med utgångspunkt i befintlig naturmiljö. Förslagsvis kan även gröna 
tak och gröna väggar anläggas inom kvartersmark. Vidare föreslås att vissa av de befintliga 
träd som är inom planlagd kvartersmark bevaras, exempelvis grövre aspar och tallar.  

Områden med NVO klass 1 och 2 bör prioriteras för bevarande. Enligt den föreslagna 
detaljplanen så kommer det sydligaste naturvärdesobjektet med klass 1 att bevaras, liksom 
hällmarkstallskog med klass 2 längs den östra plangränsen och våtmarken med klass 3 i 
söder. Övriga naturvärdesobjekt kommer att exploateras. Det beror på att utvecklingen av 
Mörby 6 har utformats samordnat med utvecklingen av Mörby 5, vilket medfört en större 
andel kvartersmark inom Mörby 6. Naturmark av den typ (bl.a. hällmarkstallskog) som 
kommer att försvinna inom Mörby 6 bevaras i högre grad inom Mörby 5 för att kompensera 
för båda planerna. Vidare bevaras gröna korridorer mellan naturvärden inom planområdena 
för Ånsta och Vekan (i Södertälje kommun) och Mörby 6. Detta är ytterligare ett av skälen till 
att en större andel grönområden har bedömts kunna tas i anspråk inom Mörby 6. Samverkan 
med övriga pågående detaljplaner i närområdet utgör en typ av förebyggande åtgärd som 
bidrar till att minimera påverkan på lokal bevarandestatus för tjäder som är beroende av de 
gröna korridorerna. Vidare kan värden som bevaras som naturmark inom planen delvis 
förstärkas genom exempelvis utläggning av död ved. Då endast en liten andel naturmark 
kommer att bevaras inom Mörby 6 rekommenderas att möjligheterna att förstärka 
naturvärdena i omgivande mark utreds. På så sätt kan nya värden skapas mellan befintliga 
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omgivande naturvärden. Därigenom bedöms även den naturmark som bevaras inom Mörby 
6 kunna få ett högre värde. Man kan även titta på möjligheterna att till exempel inrätta 
naturvårdsavtal och biotopskyddsområden i planområdets omgivande marker. Om inga 
åtgärder utförs bedöms att värden i planens omgivning på sikt kan riskera att försämras. 

Skötselplanen för större vattensalamander ska implementeras i detaljplanen och i lösningar 
för dagvattenhantering för att kompensera för våtmarker som utgör livsmiljöer för 
salamander och som försvinner i samband med exploatering, bl.a. inom den norra delen av 
Mörby 6. Skötselplanen har tagits fram samordnat för Mörby 5 och Mörby 6 och har 
samråtts för inom detaljplanen för Mörby 5. Den innebär att merparten av föreslagna 
kompensationsåtgärder, exempelvis nya fortplantningsdammar och övervintringsplatser, 
förläggs inom Mörby 5. Åtgärderna inom Mörby 5 kompenserar för både påverkan inom 
Mörby 5 och Mörby 6. Förutsättningarna för vattensalamander i de dagvattendammar som 
planeras inom Mörby 6 bör utredas i det fortsatta planarbetet. Dikestrummor ska anläggas 
under vägar inom planområdet för att möjliggöra passage för våtmarkslevande arter. Genom 
att tillgodose våtmarksområden och i erforderlig mån bevara hällmark och sumpskog 
tillgodoses viktiga spridningssamband för både flora och fauna. Vidare bör sprängning och 
schakt undvikas i direkt anslutning till naturvärden som ska bevaras. 

Inga särskilda åtgärder bedöms behövas inom Mörby 6 när det gäller sånglärka och vaktel. 
Det hänger samman med att den skogsmiljö som finns inom området idag inte är gynnsam 
för dessa arter. Genom lämpliga dagvattenåtgärder såsom dammar och våtmarksstråk så kan 
livsmiljöer rent allmänt bevaras och utvecklas. 

Schakt och utfyllnad inom vattenområden, till exempel våtmarker, är vattenverksamhet som 
kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Inom planområdet bedöms det krävas tillstånd 
för vattenverksamhet, vilket kommer att ansökas om hos mark- och miljödomstolen. 

9.9 Kulturmiljö 

9.9.1 Nuläge 

Inom Mörby 6 finns ett fornlämningsområde och fem kulturhistoriska lämningar (figur 9-4). 
Det är endast fornlämningsområdet som är skyddat enligt lag. Fornlämningsområdet utgörs 
enligt Ekologigruppen (2015b) av boplats, lägenhetsbebyggelse och husgrund och är beläget 
i planområdets sydöstra utkant. Av de fem kulturhistoriska lämningarna så är tre stycken 
gränsmärken (som sannolikt har markerat gränsen mellan Mörby och Ånsta) och två stycken 
skogsbrukslämningar. 



 

Grapnummer Uppdragsnummer Version 

19245 605708 1.0 

 

  Sida 36 (45)  

 
Figur 9-4. Fornlämningsområde och kulturhistoriska lämningar inom planområdet. 

Historiskt har det i omgivningarna till Mörby 6 funnits ett utpräglat jordbrukslandskap. Inom 
Mörby 6 finns dock ingen jordbruksmark. Skogsmark i området, bland annat inom Mörby 6, 
har historiskt använts till utmarker. Utöver de historiska lämningar som beskrivits ovan finns 
i nuläget inga fler detaljer kring den historiska markanvändningen inom Mörby 6. Sannolikt 
har området till stor del utgjorts av skogsmark. I figur 9-5 redovisas ett utdrag ut 
häradsekonomiska kartan från 1901-1906 som visar att området för Mörby 6 utgjordes av 
skogsmark vid den tiden. 
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Figur 9-5. Utdrag ur häradsekonomiska kartan från 1901-1906. Enligt kartan utgjordes 
området för Mörby 6 av skogsmark (Lantmäteriet, 2019). 

De estetiska värdena och dess värde för rekreation, fritid, undervisning och kunskap är i stort 
begränsade inom området även om det finns ”öar” med högre upplevelsevärden inom 
området. Tyvärr är tillgängligheten låg till dessa områden eftersom de, med enstaka 
undantag, ligger långt från bebyggelse och infrastruktur och omgärdas av områden med 
aktivt skogsbruk, E20 och järnväg. 

En kompletterande arkeologisk utredning som innefattade Mörby 6 utfördes av Stiftelsen 
Kulturmiljövård under hösten 2019. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar 
(Länsstyrelsen, 2019b). 

9.9.2 Effekter och konsekvenser 

I MKB:n för Mörby 5, som även innefattar jordbruksmark, konstateras att ”Dagens jordbruk 
bryts av med åkerholmar och bidrar till läsbarheten av det kulturhistoriska landskapet, 
medan det monotona skogsbruket snarare försvagar den kulturhistoriska kopplingen”. Ur 
det perspektivet bedöms att den planerade exploateringen inte behöver orsaka några 
negativa effekter med hänsyn till det kulturhistoriska landskapet i jämförelse med 
nollalternativet. Vidare kan historiska lämningar som inte är skyddade riskera att avverkas 
inom nollalternativet. På så sätt kan genomförandet av detaljplanen medföra ett större 
skydd för lämningarna, om dessa finns markerade på plankartan. 

9.9.3 Åtgärdsförslag 

Fornlämningsområden bör göras synliga på detaljplanens kartor och undantas från 
exploatering. Exploatering nära fornlämningar ska kommuniceras med Länsstyrelsens enhet 
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för kulturmiljö. Man bör även, där det är rimligt, undanta övriga kulturhistoriska lämningar 
från exploatering. Boplatsområdet (fornlämning) planläggs som naturmark i detaljplanen. 

9.10 Landskapsbild 

9.10.1 Nuläge 

Stora delar av Mörby 6 utgörs av tät produktionsskog. Det är endast från järnvägen som 
förbipasserande kan se området Mörby 6. Det man ser när tåget passerar Mörby 6 är tät, 
ung produktionsskog med små skogsgrusvägar. 

Även historiskt har det varit ett skogsområde, vilket bland annat två skogsbrukslämningar 
vittnar om (se vidare kap. 9.9 ovan). Omgivningarna har historiskt präglats av jordbruksmark. 
Angränsande Mörby 5 kommer inom det närmaste att utvecklas för att utgöra en del av 
Stockholm Syd i enlighet med gällande detaljplan. Även för övrig omgivande mark pågår 
planarbete för motsvarande utveckling. 

I figur 9-6 illustreras landskapsbilden inom planområdet Mörby 6. Redovisningen av de 
ingående elementen baseras på resultaten av Ekologigruppens landskapsanalys 
(Ekologigruppen, 2015b). 

 
Figur 9-6. Landskapsbild inom Mörby 6. Barriärerna utgörs av E20, Svealandsbanan och 
hyggen/tät ungskog. 
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9.10.2 Effekter och konsekvenser 

Landskapsbilden över Mörby 6 kan idag endast upplevas från järnvägen. Genomförandet av 
planen skulle innebära att utsikten från tåget ändras från produktionsskog till ett handels- 
och logistikområde som hänger samman med motsvarande verksamhetsområde inom 
Mörby 5. Eftersom Mörby 5 är betydligt större kommer utvecklingen av Mörby 6 endast att 
innebära en marginell effekt på landskapsbilden. Detta bedöms inte ge några upplevda 
negativa konsekvenser för tågresenärerna jämfört med nollalternativet. 

9.10.3 Åtgärdsförslag 

Med avseende på landskapsbilden bedöms det inte behövas några särskilda åtgärder inom 
Mörby 6. Däremot kommer delar av naturmarken inom området att bevaras med hänsyn till 
naturvärden och ekosystemtjänster som kopplas till dessa. Detta finns beskrivet i kap. 9.8 
Naturmiljö och biologisk mångfald. Det förekommer även områden som bör bevaras som 
naturmark med hänsyn till den oländiga terrängen som ställvis är för kuperad för att kunna 
bebyggas med verksamheter. Längs större delen av området mot järnvägen planläggs 
naturmark. 

I Länsstyrelsens samrådsyttrande kring miljöpåverkan och avgränsningssamråd nämns 
gulsparven som en funktion som kan vara viktig att bevara med hänsyn till landskapsbilden 
då den är knuten till jordbrukslandskapet. Eftersom Mörby 6, till skillnad från Mörby 5, inte 
omfattar jordbruksmark bedöms gulsparven inte vara aktuell att hantera särskilt inom 
Mörby 6 då dess huvudsakliga livsmiljö inte påverkas negativt av planen. 

9.11 Rekreation och friluftsliv 

9.11.1 Nuläge 

Mörby 6 används för rekreation i liten omfattning. Mörby industriområde, E20 och 
järnvägen utgör barriärer och bidrar till att göra området bullerstört. Produktionsskogens 
otillgänglighet bidrar vidare till att områdets nyttjande för rekreation och friluftsliv är 
begränsat. Potentiella rekreationsvärden finns framförallt på hällmarkerna och de våtare 
stråken där sumpskogarna växer. De skogsstigar och skogsbilvägar som finns inom området 
är av lokalt värde och används i liten omfattning för rekreation. 

9.11.2 Effekter och konsekvenser 

Eftersom området endast i liten omfattning används för rekreation och friluftsliv bedöms att 
planen inte kommer att medföra några betydande negativa konsekvenser med hänsyn till 
dessa potentiella värden.  

I enlighet med MKB:n för Mörby 5 konstateras att ”Upplevelsevärdet ”orördhet och mystik” 
saknas i området eftersom skogen är för ung och de äldre skogspartierna är för små och 
bullerstörda för att ge denna upplevelse. Anläggningar för rekreation och friluftsliv saknas i 
området varför varken upplevelsevärdena ”Aktivitet och utmaning” och ”Service och 
samvaro” finns inom området.”  

Planen bedöms inte tillföra några nya rekreativa värden, men genom att de mest värdefulla 
naturpartierna sparas finns det möjlighet att utveckla lokala målpunkter för verksamma i 
Mörby industriområde. Dessa naturområden kommer dock att få ett minskat 
rekreationsvärde jämfört med nollalternativet. Å andra sidan kan de komma att nyttjas i 
större omfattning av verksamma inom industriområdet än allmänheten nyttjande i 
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nollalternativet. Nollalternativet innebär vidare att skogens upplevelsevärden förändras över 
tid eftersom de följer skogsbrukets produktionscykel. 

Sammantaget bedöms att planen medför lokala, små negativa konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv. 

9.11.3 Åtgärdsförslag 

Integrera närrekreation i planförslaget med fokus på att ta tillvara på de områden med 
naturmässiga och estetiska värden som kan tillgängliggöras för upplevelser och 
fritidsaktiviteter. 

9.12 Hälsa och säkerhet 

8.13.1 Nuläge 

Eftersom människor i nuläget endast vistas i området i liten omfattning bedöms risker för 
människors hälsa och säkerhet inte förekomma i någon betydande omfattning. Både E20 och 
Svealandsbanan är dock transportleder för farligt gods, vilket behöver beaktas i planen. 

8.13.2 Effekter och konsekvenser 

En exploatering innebär att fler människor kommer att uppehålla sig inom området och att 
det tillkommer verksamheter som kan orsaka effekter med koppling till människors hälsa 
och säkerhet. Farligt gods-transporter behöver hanteras i planen så att erforderliga 
skyddsåtgärder och skyddsavstånd vidtas. Därigenom, och med hänsyn till att inga bostäder 
planeras inom området, bedöms att konsekvenserna av en olycka med farligt gods-transport 
blir små. Eventuella miljöfarliga verksamheter inom området kan också innebära risker för 
människor. Omlastning av farligt gods kan tänkas bli aktuellt. Dessa risker reduceras genom 
implementering av de villkor som följer med verksamheternas tillstånd. 

Ökade trafikmängder (bil, lastbil och tåg) kommer att medföra större risker för trafikolyckor. 
För Mörby 6 kopplas dessa risker främst till E20. Nya lokalgator inom området bedöms inte 
bidra till några betydande risker för trafikolyckor. Ökad trafik och de enskilda 
verksamheterna i sig kommer även att medföra större risker med koppling till buller och 
luftkvalitet. Detta har behandlats närmare under kapitlen 9.5 - 9.6 ovan.  

I MKB:n för Mörby 5 anges att ”Ekosystemtjänsten rening av luft och parkbris bedöms 
försämras inom området, på grund av skogsavverkning. Planen bevarar dock en stor andel 
vegetation som kan bidra till att ta hand om de ökade utsläppen. Gaturum och bebyggelse 
bedöms inte heller så täta att de medför dålig luftkvalitet på grund av låg 
luftgenomströmning. I ett större perspektiv kan omlastningsterminalen däremot medföra 
färre transporter med lastbil och därmed minskade utsläpp. Sammantaget bedöms 
planförslaget medföra små negativa konsekvenser for luftkvaliteten.” Denna bedömning 
delas i föreliggande MKB för Mörby 6. 

Sammantaget bedöms att planen kommer att medföra små, negativa konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet. Det är framför allt risker med koppling till trafikolyckor, 
buller och utomhusluft som är styrande för bedömningen. Nollalternativet bedöms inte 
medföra några betydande konsekvenser, vare sig positiva eller negativa, eftersom människor 
endast skulle vistas i området i liten omfattning. 
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8.13.3 Åtgärdsförslag 

Anpassning till närliggande transportleder för farligt gods och villkor för eventuella 
miljöfarliga verksamheter inom planområdet krävs enligt ovan. Även anpassning utifrån 
buller behövs i enlighet med kapitel 9.5.3 ovan. Vidare bör risker för ras och skred bedömas 
av bergtekniker/geotekniker i samband med planarbetet. 

9.13 Klimat 

9.13.1 Nuläge 

Skogsområdet fungerar som en kolsänka och bidrar inte till negativ klimatpåverkan. 

9.13.2 Effekter och konsekvenser 

En omvandling från skogsmark till logistikområde innebär att utsläppen av växthusgaser 
lokalt inom Mörby 6 förväntas öka genom att växande skog som kolsänka försvinner, dels 
med hänsyn till hårdgörande av marken, dels med hänsyn till utsläpp från trafik och 
verksamheter. Klimatpåverkan av planen avgörs av de planerade verksamheternas 
energiförsörjning och transportbehov. Kvantitativa uppskattningar av detta saknas i 
dagsläget. 

Att förlägga verksamheten på annan plats bedöms vara sämre ur klimatsynpunkt eftersom 
det föreslagna området är optimalt ur logistisk synpunkt, vilket i sig bidrar till att minimera 
de totala utsläppen i ett regionalt perspektiv. 

Energiförsörjningen i området planeras bli genom fjärrvärme med bioenergi, vilket bedöms 
vara hållbart. Möjligheterna till energieffektivt byggande och energisnåla hus bör beaktas 
genom att vidare utreda de kommande verksamheternas energibehov och hur detta 
energibehov kan tillgodoses på ett hållbart sätt. 

Sammantaget bedöms planen medföra märkbara negativa konsekvenser i jämförelse med 
nollalternativet, som snarare bidrar till små positiva konsekvenser. Det bedöms dock inte 
finnas någon annan plats som kan ge mindre klimatpåverkan. 

9.13.3 Åtgärdsförslag 

För att bibehålla en del av skogens funktion som kolsänka föreslås att vissa grönytor och 
hällmarker bevaras. Möjligheterna till att utnyttja lokal energiframställning och 
energieffektiva byggnader bör utredas. Vidare ska översvämningsrisker hanteras i enlighet 
med dagvattenutredningen för området. Även masshantering kommer att bli en viktig fråga 
att beakta i planprocessen. Att minimera masstransporterna innebär miljövinster både när 
det gäller resurser och utsläpp av växthusgaser. 

10 Samlad konsekvensbedömning 

10.1 Sammanfattning 

Den översiktliga påverkan som planen kommer att innebära innefattar ett nytt 
verksamhetsområde med bebyggelse och nya vägar, dränering och ökad ytavrinning och 
ökade transporter. I tabell 10-1 redovisas en sammanställning av bedömningarna av de 
konsekvenser som planen kan medföra. 
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Tabell 10-1. Sammanfattning av konsekvensbedömning 

Miljöaspekt Konsekvens 

Riksintressen +2 

Ytvatten -1 

Grundvatten +/- 0 

Buller -1 

Utomhusluft -1 

Areella näringar -2 

Naturmiljö och biologisk mångfald -2 

Kulturmiljö +/- 0 

Landskapsbild +/- 0 

Rekreation och friluftsliv -1 

Hälsa och säkerhet -1 

Klimat -2 

Areella näringar, naturmiljö och biologisk mångfald respektive klimat är de aspekter vars 
möjliga konsekvenser har bedömts bli störst. Dessa har bedömts kunna bli märkbara 
negativa konsekvenser (-2). Att dessa aspekter bedömts innebära störst konsekvenser 
hänger samman med omvandlingen från naturmark till verksamhetsområde. 

Bedömningarna i kapitel 9.2-9.13 har gjorts i relation till nollalternativet. Lokalt medför 
nollalternativet en mindre miljöpåverkan än huvudalternativet. Att bevara området som 
skogsmark innebär exempelvis att det inte tillkommer några nya källor till växthusgaser, 
dagvatten och buller. Behovet av de funktioner som verksamhetsområdet ska tillgodose är 
stort. I ett regionalt perspektiv bedöms huvudalternativet innebära mindre miljöpåverkan än 
om verksamhetsområdet skulle förläggas på annan plats. Det beror på att området för 
Mörby 6 har optimala förutsättningar ur logistisk synpunkt. Därigenom bedöms de totala 
transportavstånden minimeras, vilket medför att de totala utsläppen av växthusgaser 
bedöms bli mindre än vid en alternativ placering av verksamhetsområdet. 

10.2 Tidsperspektiv och kumulativa effekter 

Bedömningen baseras på en sammanvägning av långsiktiga och kortsiktiga effekter och 
konsekvenser. De flesta miljöeffekter aktualiseras redan i byggfasen och kvarstår under 
drifttiden. Vissa av effekterna, t.ex. högre bullernivåer, kan vara mer påtagliga tillfälligt 
under byggfasen. 

Kumulativa effekter bedöms främst uppstå med avseende på andra detaljplaner i 
närområdet. Framför allt handlar det om att effekterna av en plan kan förstärka effekterna 
av en annan plan. Till exempel kan en utbyggnad av verksamheter på angränsande mark 
medföra att rekreationsvärdet inom Mörby 6 minskar ännu mer. Även om Mörby 6 inte 
skulle byggas ut bedöms att rekreationsvärdet skulle minska till följd av tillkommande 
verksamheter i närområdet. Liknande resonemang kan föras gällande exempelvis buller. 
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Buller från omgivningen kan förstärka effekterna av buller från Mörby 6. Men bullernivåerna 
inom Mörby 6 skulle rimligen öka även om planen inte genomförs. När det gäller påverkan 
på arter så bedöms kumulativa effekter kunna uppstå om livsmiljöerna för arterna försämras 
i ett större sammanhängande område. Detta gäller främst tjäder som är den art som bedöms 
få störst konsekvenser av den planerade utvecklingen. Den lokala bevarandestatusen för 
tjäder bedöms få små negativa konsekvenser (klass -1 enligt tabell 7-1) med hänsyn tagen till 
närliggande områden som är under detaljplanering. Den sammantagna planerade 
exploateringen inom Mörby 6 och Mörby 7 (söder om Mörby 6) innebär att befintligt 
spridningssamband från söder mot nordost bedöms bli kraftigt reducerat. Detsamma gäller 
spridningssamband österut och mot sydöst med hänsyn till de sammanvägda effekterna av 
planerna för Mörby 6, Ånsta 2:1 och del av Tveta-Valsta 4:1. Samordning har skett mellan de 
angränsande detaljplanerna för att effektivisera åtgärderna för naturmiljön och i möjlig mån 
bevara spridningskorridorer mellan planområdena. 

10.3 Iakttagande av de allmänna hänsynsreglerna 

Kunskapskravet 2 kap. 2 § MB 

Nykvarns kommun har genom att anlita tekniska konsulter erforderlig kompetens för att 
utforma, bedöma och hantera påverkan av planen. Vid upphandling av konsulter och 
entreprenörer kommer krav att ställas på att dessa ska ha den erfarenhet och kompetens 
och de nödvändiga resurser som krävs för de aktuella arbetena. 

Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 § MB 

Erforderliga försiktighetsmått kommer att vidtas genom skyddsåtgärder för de respektive 
arbetsmoment och verksamheter som aktualiseras i samband med exploatering. Detta gäller 
även för de dagvattenlösningar som planeras inom området. Vidare anpassas utformningen 
av planen utifrån bl.a. naturvärden, terräng och buller.  Efter färdig utbyggnad kommer 
övervakning att fortgå så länge det finns risk för signifikanta miljöeffekter. Bästa möjliga 
teknik säkerställs inom upphandling av respektive delmoment i utbyggnaden. 

Produktvalsprincipen 2 kap. 4 § MB 

Vid upphandling av entreprenör kommer krav att ställas på val av produkter så att dessa 
innebär minsta möjliga miljöpåverkan. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 2 kap. 5 § MB 

Masshantering bedöms bli en viktig fråga i exploateringen då en effektiv masshantering 
minimerar utsläppen av växthusgaser och tar vara på den resurs som massorna utgör. 
Exempelvis bör man utreda möjligheterna att återanvända massor inom projektet eller inom 
närliggande projekt. Avfall från exploateringen ska skickas till godkänd 
mottagningsanläggning om det betraktas som miljöfarligt. 

Energiförsörjningen i området planeras bli genom fjärrvärme med bioenergi, vilket bedöms 
vara hållbart. Energieffektivt byggande och energisnåla hus ska eftersträvas. 

Det finns ett uttalat behov av verksamhetsområdet. Att förlägga verksamheten på annan 
plats bedöms vara sämre ur klimatsynpunkt. Det beror på att området Mörby 6 är optimalt 
ur logistisk synpunkt, vilket i sig bidrar till att minimera de totala utsläppen i ett regionalt 
perspektiv. 
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Lokaliseringsprincipen 2 kap. 6 § MB 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet är en förutsättning för att tillgodose behovet av 
industriområdet Stockholm Syd med inriktning på logistik, industri, kontor och handel. 
Mörby del 6 har genom närheten till järnvägen ett särskilt värde i utvecklingen av Stockholm 
Syd. Den aktuella placeringen finns även utpekad i RUFS. I enlighet med MKB:n för Mörby 5 
konstateras att den planerade verksamhetens ytbehov och behov av strategisk placering vid 
järnväg och E20 är svår att uppnå på annan plats. 

11 Skyddsåtgärder och uppföljning 
Skyddsåtgärder ska utformas specifikt för varje arbetsmoment och verksamhet inom 
planområdet. Detta gäller både under anläggningsfasen och i driftfasen. Åtgärderna ska 
anpassas utifrån de utredningar som tas fram i samband med planarbetet. Detta gäller 
förebyggande åtgärder för dagvattenhantering, skydd av områden som har historiskt värde, 
bullerutredning, bedömning av risker för ras och skred, bedömning och skydd av områden 
som ska bevaras med hänsyn till naturvärden etc. 

Uppföljning innefattar att övervaka utformning och disposition av bebyggelse, entréer, 
vegetations- och funktonsytor, gatu- och trafikmiljöer, skyltning och belysning. Kommunen 
behöver även följa upp att naturvärden och historiska lämningar som bevaras är tillgängliga 
för rekreation samtidigt som de skyddas från åverkan. Vidare behöver kommunen tillse att 
skötselplanen för salamander följs. Tillsyn av dagvattenanläggningar ska utföras 
kontinuerligt. Byggnader ska utformas så att bullernivåerna i området inte överskrider 
gällande gränsvärden, vilket behöver följas upp efter planens genomförande. 

Efter färdig utbyggnad ska övervakning fortgå så länge det finns risk för signifikanta 
miljöeffekter. 
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