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Information om planprocessen
Detaljplanen ska ge en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras. Detaljplanen är, när den vunnit laga kraft, ett juridiskt dokument 
som säkerställer rättigheter och skyldigheter. Ett förslag till detaljplan har nu tagits fram 
för samråd med berörda myndigheter, fastighetsägare samt boende i kommunen.

Programskede
Programskedet är valbart. Syftet med ett planprogram är att ange förutsättningar för 
planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget, samt att i ett tidigt 
skede få ta del av berördas synpunkter. Efter programsamrådet avgörs om arbetet ska gå 
vidare med detaljplan för hela eller delar av programområdet.

Samrådsskede
Ett förslag till detaljplan upprättas och sänds ut på samråd till berörda, myndigheter och 
andra kommunala instanser för insamling av synpunkter.

Granskningsskede  - Vi är här! 
Mot bakgrund av de synpunkter som tillförts under samrådet sker bearbetning av plan-
förslaget som sedan ställs ut för granskning.

Antagandeskede
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.

Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina anmärkningar beaktade, under tre veck-
or möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. 
Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov 
för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.
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Inledning
Syfte och huvuduppdrag
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markan-
vändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- 
eller livsmedelshandel) inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del 
av planen möjliggör även för begränsat idrottsändamål. 

Området har strategiskt läge i regionen för logistik med omlastning mellan väg och järn-
väg och detaljplanen utgör en del av Stockholm syd, ett område som planeras bli Stock-
holm läns största verksamhetsområde. Stockholm syd omfattar cirka 1 000 hektar mark 
varav 600 hektar ligger i Nykvarns kommun. 

Planförslaget innebär att marken inom området ska utvecklas för kvartersmark för 
verksamheter inom logistik, industri, handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel), 
kontor och service. Med verksamheter avses service, lager, restaurang, tillverkning med 
tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad 
omgivningspåverkan. Avsikten är att utnyttja det strategiska läget i regionen och närhe-
ten till kommunikationer och infrastruktur såsom Skavsta flygplats, Södertälje hamn, 
E20 och E4. Planområdet kommer att vara sammankopplat via såväl gatunät som teknisk 
infrastruktur med verksamhetsområdena Mörby (Nykvarn) i väster och Almnäs i sydöst 
(Södertälje kommun).

På grund av planområdets storlek finns möjlighet att ta vara på befintliga strukturer i 
landskapet samt dess naturliga variation för att minska negativ visuell påverkan och att 
möjliggöra en hållbar dagvattenhantering. Läget invid E20 möjliggör också ett optimalt 
utnyttjande av marken inom ramen för detaljplanens syfte. Detta ska sammantaget bidra 
till att skapa ett attraktivt verksamhetsområde.

Genom en anpassning av planens struktur till naturvärden och landskapets topografi är 
strävan också att undanta känsliga och värdefulla områden från exploatering samtidigt 
som naturligt låglänta områden utnyttjas för fördröjning och rening av dagvatten. 

Plandata
Området är beläget i den östra delen av Nykvarns kommun, på gränsen till Södertälje 
kommun, ca 4 km öster om centrala Nykvarn. Planområdet avgränsas i norr av E20, i 
väster av detaljplan för Mörby del 5. Den södra planområdesgränsen följer Järnvägen och 
den östra gränsen följer fastighetsgräns till Ånsta 2:1. 

Planområdets areal är ca 109 hektar och utgörs av del av fastigheten Mörby 5:1. Marken 
inom planområdet ägs av Nykvarn kommun. 

Avvägning enligt miljöbalken
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap Miljöbalken
Miljöbalken (MB) 3 kap. reglerar grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. 1 § 3 kap. MB anger att mark- och vattenområden ska använ-
das för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaf-
fenhet, läge och behov. Detaljplaneområdet ingår i Stockholm syd/Mörby som är ett av 



flera utpekade område för utvecklingen. Planförslaget bedöms vara förenligt med be-
stämmelserna i MB 3 kap. med hänsyn till att området är förenligt med översiktsplanens 
intentioner och den regionala utvecklingsplanen. 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap Milöbalken
Miljöbalken 4 kap. reglerar värdefulla områden som är av särskilt intresse för riket. Dessa 
skyddas enligt detta kapitel, med hänsyn till deras natur- och kulturvärden, så kallade 
riksintressen. Planområdet omfattas inte av något utpekat riksintresse men området är i 
Stockholms regionala utvecklingsplan utpekat som ett regionalt viktigt utvecklingsområ-
de för verksamheter. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap Miljöbalken
Dagvattnet ifrån planområdet berör två recipienter, Turingeån som avrinner mot Turing-
en samt Måsnaren. Den största delen av planområdets dagvatten avrinner mot Turingen. 
Enligt VISS, Vatteninformationssystem i Sverige, har den ekologiska statusen för Turing-
eån klassats som måttlig. Utslagsgivande för den sammanvägda ekologiska klassningen 
var den biologiska kvalitetsfaktorn näringsämnespåverkan växtplankton som klassats 
som måttlig på grund av näringsrika förhållanden i vattenförekomsten. Turingens kemis-
ka status har klassats som god, utan de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar, PBDE. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE överskrids i 
alla ytvattenförekomster i Sverige på grund av historisk atmosfärisk deposition. Bedöm-
ningen för PBDE är baserad på en nationell extrapolation och är således inte uppmätt. 
För övriga prioriterade ämnen enligt vattendirektivet uppges att halterna understiger 
fastställda gränsvärden alternativt att mätdata saknas. 

Enligt VISS är Turingeåns kemiska status god, utan överallt överskridande ämnen. Dess 
ekologiska status är dock klassad som måttlig på grund av dålig status för konnektivitet, 
det vill säga vandringsbarhet för fiskar, samt otillfredsställande status för morfologiskt 
tillstånd, vilket beskriver en vattenförekomsts fysiska avvikelse utifrån ett referenstill-
stånd med ingen eller mycket lite påverkan av mänsklig aktivitet. 

Den ekologiska statusen för Måsnaren är enligt VISS klassad som dålig. Utslagsgivande 
miljökonsekvenstyp är övergödning med avseende på näringsämnen (totalfosfor) som 
har otillfredsställande status. Övergödningen innebär bland annat höga halter av plank-
ton och dåliga ljusförhållanden. Måsnarens kemiska status anges som uppnår ej god med 
hänsyn till överskridande värden för perfluoroktansulfon (PFOS). Tillförlitligheten är 
dock satt till låg eftersom endast ett av två prov har visat på för höga värden. På grund 
av långväga atmosfärisk deposition överskrids gränsvärden även för kvicksilver (Hg) och 
polybromerade difenyleterar (PBDE). Detta gäller dock alla vattenförekomster i Sverige.

Strandskydd
Planområdet påverkas inte av något strandskyddat område. 

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan, antagen juni 2014, omnämner Stockholm Syd/Mörby som verk-



samhetsområde för varuhanterande verksamheter, miljövänlig fordonsindustri och 
järnvägsanslutna logistikföretag. Området ska ”utvecklas i ett sammanhang med sam-
mankopplade huvudgator och naturstråk samt lämpliga användningar av kvartersmar-
ken”. Särskilt beskrivs behovet att möjliggöra en blandning av funktioner samt vikten av 
att hantera naturvärden så att det inte skapas en barriär för djur och människor. Dagvatt-
net från området ska vara rent och kunna kontrolleras. Naturstråk genom området och 
gaturum med grön förgårdsmark som hanterar dagvattnet ska vara en utgångpunkt för 
gestaltningskaraktären av området.

Översiktsplanen betonar att området behöver bebyggas med en blandning av funktioner 
för att inte få allt för ensidiga verksamheter. Frågan om möjligheter till en blandning av 
markanvändningar i vissa delar av området bör hållas öppen så länge som möjligt med 
tanke på hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen pekar också på vikten av att na-
turvärden hanteras inom området så att området inte blir en stor barriär för djur och 
människor. Lösningar för framtida dagvattenhantering behöver utredas på övergripande 
nivå. Dagvattenhantering i öppna diken och dammar samt infiltrering på varje fastighet 
bör tillämpas. Dagvatten som lämnar området måste vara rent och ska kunna kontroll-
eras. Naturstråk genom området och gaturum med grön förgårdsmark som hanterar 
dagvattnet ska vara en utgångspunkt för gestaltningskaraktären av området. Det är även 
viktigt att i tidiga planeringsskeden ta hänsyn till områdets fornminnen.

Gällande översiktsplan stödjer inte planering för idrottsändamål inom området Stock-
holm Syd/Mörby. 

Regional utvecklingsplan
Stockholm syd anges som ett av Storstockholms yttre logistikområden, i gällande regi-
onala utvecklingsplan, RUFS 2050. Områden är strategiskt placerat som omlastnings-
terminaler för varutransporter och bör ges möjlighet att utvecklas, enligt regionplanen. 
Stockholm syds logistikcentrum sträcker om både Södertälje och Nykvarns kommun. 
Den regionala utvecklingsplanen belyser möjligheterna till sammankoppling mellan Ny-
kvarn och Södertälje vad gäller till exempel infrastruktur samt grönstruktur med särskil-
da stråk för friluftsliv och biologiska spridningsvägar.

Riksintresse 
E20 i norr och Svealandsbanan i söder är båda riksintresse för kommunikationer. Tra-
fikverket ansvarar för båda anläggningarna och planläggning får ej ske som påverkar 
dessa anläggningar negativt.

Kommunens vision
Kommunen har en vision- Kom närmare- 2035, som antogs av kommunfullmäktige 2018-
02-08 § 7. Denna är uppdelad i fem fokusområden.

LEVA OCH BO– NÄRA HELA LIVET
Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort. Naturen och brukshistorien är en 
viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att 
tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgänglig-
göra naturområden. 



GEMENSKAP OCH AKTIVITETER– NÄRA VARANDRA
I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor 
i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbe-
te. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt.

RESOR OCH KOMMUNIKATION– NÄRA TILL OCH FRÅN
Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge. En växande Stockholmsregion och ett 
växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För 
att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom och i anslutning till 
kommunen.

ENTREPRENÖRSKAP OCH ARBETSMARKNAD – NÄRA DRIV- 
KRAFTEN
I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. Näringsli-
vets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya utvecklingsmöjligheter som skapar 
energi och dynamik på arbetsmarknaden. Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och 
Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda – här har du nära till den lokala 
och regionala drivkraften.

LÄRANDE OCH UTBILDNING– NÄRA KUNSKAPEN
I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda utbildnings-
möjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. 
Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till läran-
de breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet angränsar till följande de-
taljplaner:

• Mörby del 5. Planen är en del av Stockholm syd/ Mörby. Planen medger bebyggel  
 se för verksamheter, lager, logistik. 

• Ånsta 2:1. Planen är en del av Stockholm syd/ Mörby. Planen medger bebyggelse   
 för verksamheter, lager, logistik.

• DPL 997C. Planen medger bebyggelse för industri.

• DPL 001C/a. Planen medger bebyggelse för industri, kontor och handel (dock ej   
 livsmedel) vid infarten från E20 till Nykvarn.

• DPL 062. Planen är en utvidgning av Mörby arbetsområde med ytterligare indu  
 stri, kontor och handel (ej livsmedel).

• Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1, Åtäppan, Södertälje kommun. Planen med  
 ger bebyggelse för logistik, upplag, lager och verksamheter. 

Utöver dessa finns flera pågående detaljplaner inom området för Stockholm syd, både på 
Nykvarns och på Södertäljes sida. 



Planprogram
Programområdet ingår som en del av ett större område som marknadsförs under namnet 
Stockholm syd (ca 2 200 ha). Tidigt i processen togs ett planprogram fram. Planpro-
grammet för Almnäs omfattade ett mycket stort område om ca 1 200 ha som under en 
lång tid framöver (flera decennier) avses utvecklas för i första hand transportintensiva 
verksamheter. Planprogrammet pekade även ut en del bostäder i området för Stockholm 
syd, något som inte längre är aktuellt. 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning för att avgöra om 
planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Miljöbe-
dömningen utgår från de kriterier som finns i bilaga 2 och 4, MKB-förordningen. Krite-
rierna i bilagorna handlar bland annat om riskerna för människors hälsa eller för miljön 
samt påverkans storlek och fysiska omfattning. Om planen antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska kommunen hålla ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen och ev. 
andra berörda parter inför innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kommunens ställningstagande
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till bety-
dande påverkan på miljön (4 kap. 34 § plan- och bygglagen). 

Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den påverkan en plan 
kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser. 

Nykvarns kommun bedömer att genomförande av detaljplan för Mörby del 6 kan komma 
att medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. En miljökonsekvensbe-
skrivning har därför upprättas enligt MB 6:11-6:18.

Detaljplanen medför att arbetsmöjligheter skapas och att ekonomin kan stärkas lokalt 
och i regionen, både genom verksamheterna på platsen men möjligen även genom för-
bättrad köpkraft vid Nykvarn centrum.

Planen tar också stor hänsyn till de naturvärden, rekreativa värden och kulturella värden 
som finns inom planområdet. Planens ytor för öppen dagvattenhantering kan tillskapa 
positiva värden för området om de även utformas för att stärka naturvärden.

Planen riskerar, främst på grund av planområdets omfattning, att medföra negativa 
konsekvenser p.g.a. MKN för vatten/dagvatten, skyddsåtgärder för arters bevarandesta-
tus och landskapsbilden. Övriga befarade konsekvenser är påverkan på kulturhistoriska 
miljöer och våtmarker. Risker med farligt gods bedöms som acceptabla, men beaktas i 
det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen föreslår även att dammar och grodtunnlar läggs 
in för att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion. 

En sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen finns under rubriken ”Miljökonse-
kvenser”.

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen och Länsstyrelsen har bedömt att den tidigare MKB:n från 2015 fortsatt kan 
användas som underlag i den strategiska miljöbedömningen förutsatt att uppdateringar 
och kompletteringar görs med de aspekter som framkommit i miljöbedömningen och i 



Länsstyrelsens yttrande. 

Länsstyrelsens bedömning är att befintlig MKB behöver uppdateras utifrån följande 
frågor;

• Vatten/ dagvatten

• Naturvård

• Landskapsbild

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens beslutade den 2 oktober 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 
detaljplanen. 

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar  
Området består idag av orörd skog med många höga värden, både ur rekreationssyfte 
och genom höga naturvärden. Landskapet är en del av Svealands sprickdalsterräng. Som 
helhet karaktäriseras området av småkuperad, delvis våt, skogsmark med stor andel hyg-
gen och ungskog. Generellt kan området betraktas som ett slutet skogslandskap. 

Enligt Skogsstyrelsens naturinventering finns det inom området en nyckelbiotop om 
cirka 4,8 ha. Nyckelbiotopen beskrivs som värdefull kryptogamflora med stora inslag av 
senvuxna träd. I Nykvarns översiktsplan finns särskilda riktlinjer som säger att nyckel-
biotoper och naturvärden ska bevaras. Vidare är skogliga åtgärder inom nyckelbiotoper 
samrådspliktiga. Nyckelbiotopen ligger inom det större orangea området i norr, enligt 
bild nedan. 

En naturinventering togs fram av Ekologigruppen när det nu aktuella planområdet ingick 
i detaljplanen för Mörby del 5. Under senare tid har även Norconsult gjort en naturvär-
desbedömning, i den omvärderades ett av naturområdena med klass 1 till klass 2. 

Området har inte stora rekreativa värden men höga naturvärde. Dessa rymmer värden 
för artrikedom och naturpedagogik men är svårtillgängliga. Upplevelsen av närheten till 
E20 i norr begränsas tack vare flera åkerholmar i anslutning till vägen. Mot väst övergår 
landskapet i verksamhetsområde. Åkerholmar och brynmiljöer gör att även den större 
jordbruksmarken upplevs relativt småskalig. De ger också en upplevelse av ett ganska 
attraktivt och väl sammanhållet jordbrukslandskap med gamla anor, trots en okänslig 
behandling i gränsen mot verksamhetsområdet.



Figur 1. 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 or-
ganismer, exempelvis grodor, utgör E20 en barriär och fragmenterar landskapet. Domi-
nerande 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 hällmark-
stallskog i söder). I sumpskogen i norr finns bland annat naturvårdsarterna skrift- och 
gammelgranslav. I det södra området förekommer ett flertal naturvårdsarter, bland annat 
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 en rödlistad art, 
däremot är den fridlyst och ingår i art- och habitatsdirektivets bilaga 2 (Naturvårdsver-
ket, 2011). Även den rödlistade och fridlysta orkidén knärot har hittats inom planområ-
det. Tjäder, spillkråka och gröngöling har också setts söder om Mörby 6. Viktiga livsmil-
jöer 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 för-
klaras med områdets storlek och att det ändå finns enstaka ställen där djur kan passera 
in i och ut ur planområdet.

I de sydligare delarna finns ett parti som tack vare stora höjdskillnader och stor del 
bevarad natur är rekreativt tilltalande. Här finns hällmarker med gamla träd och fuktiga 
dalgångar med björk och skvattram.

Generellt är skogen inom planområdet förhållandevis likartad och ung och bär tydliga 
spår av modernt skogsbruk, undantaget några hällmarkspartier och sumpskogar. I den 
östra delen av området är skogen generellt lite yngre och här finns även flera hyggen. De 
dominerande trädslagen är gran och tall, med ett litet inslag av asp, björk och al. Före-
komsten av död ved är låg och åldersvariationen liten. Sammantaget medför detta att 
skogen generellt saknar viktiga strukturer för att kunna hysa höga naturvärden. 

De naturvärden som skogen idag hyser är knutna till några höglänta hällmarkspartier och 
några fuktiga sumpskogar. 

Figur 2. Naturvärden inom Mörby enligt (Ekologigruppen, 2015a). NVO=Naturvärdesobjekt. 
Klass 1: Högsta naturvärde. Klass 2: Högt naturvärde. Klass 3: Påtagligt naturvärde

I naturinventeringarna har femton områden med naturvärde påträffats inom planområ-
det. Ett med naturvärdesklass 1, fem med naturvärde klass 2 och 10 med har naturvärde 
klass 3.



Naturvärdena består av följande;

Område 17

Småvatten omgivet av en öppen våtmark som ligger helt omgärdat av ett hygge. I vatten-
samlingen observerades både större och mindre vattensalamander. Naturvårdsarter som 
är funna inom området: större och mindre vattensalamander. Högt naturvärde, klass 2.

Område 18

Öppen våtmark som ligger helt omgivet av ett hygge. Opåverkad hydrologi, men som-
martid torkar våtmarken ut helt. Vitmossor och starr dominerar bottenskiktet. Området 
utgör ett lämpligt uppehållsområde för vattensalamander. Påtagligt naturvärde, klass 3.

Område 19 

Sumpskog med främst björk, men med inslag av tall och klibbal. Området är helt omgär-
dat av ett hygge. Bottenskiktet domineras av vitmossor och starr. Våtmarken verkar ha en 
opåverkad hydrologi, men hygget har en uttorkande effekt på växtligheten. Död ved av 
främst björk förkommer tämligen rikligt. Området utgör ett lämpligt uppehållsområde 
för vattensalamander. Påtagligt naturvärde, klass 3.

Område 20

Sumpskog med främst björk, men med inslag av tall och klibbal. Området är helt om-
gärdat av ett hygge. Bottenskiktet domineras av vitmossor och starr. Andra växter som 
observerades här är kråkklöver, vattenblink, dvärg, igelknopp och missne. Våtmarken 
verkar ha en opåverkad hydrologi, men hygget har en uttorkande effekt på växtligheten. 
Död ved förkommer, men sparsamt. Området utgör ett lämpligt uppehållsområde för 
vattensalamander. Naturvårdsarter som är funna inom området: missne. Påtagligt natur-
värde, klass 3.

Område 24

Lövsumpskog med riklig förekomst av död ved. Trädskiktet domineras av björk och tall, 
men både al och gran förekommer sparsamt. Området har en tydlig vegetationszonering 
och ett stort inslag av senvuxna träd. Området verkar ha en opåverkad hydrologi. Bot-
tenskiktet domineras av vitmossor och starr. Trots att området är omgivet av hygge finns 
vattensamlingar finns kvar även under sommaren, detta gör att området är lämpligt som 
uppehållsområde för vattensalamander. Naturvårdsarter som är funna inom området: 
glansfläck, skriftlav och gammelgranslav. Högt naturvärde, klass 2.

Område 25

Trädklädd våtmark. Trädskiktet domineras av björk och klibbal, men med inslag av tall 
och gran. Bottenskiktet domineras av vitmossor. Andra växter som förekommer är kråk-
klöver, tranbär och starr.  Våtmarken tycks ha en opåverkad hydrologi. Naturvårdsarter 
som är funna inom området: blåmossa. Påtagligt naturvärde, klass 3.

Område 31

Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tallar på över 150 år. Skogen är flerskiktet och 
död ved förekommer både stående och liggande. Båda dessa substrat är mycket värdeful-
la för många ovanliga arter eftersom de är idag ovanliga i skogslandskap. Naturvårdsarter 
som är funna inom området: tallticka. Högt naturvärde, klass 2.



Område 32 

Hällmarkstallskog med stort inslag av äldre tallar på över 150 år. Många av de äldre trä-
den är smala och senvuxna, men det förekommer även grova träd med pansarbark också. 
Skogen är flerskiktad och död ved förekommer både som liggande och stående. Stående 
död ved, torrakor, är särskilt värdefulla eftersom många ovanliga arter är knutna till detta 
substrat och som idag är ovanligt i skogslandskap. Många tallar står solexponerat vilket 
är värdefullt för många vedlevande insekter. I områdets nordöstra del övergår tallskogen 
i en grov granskog och även den hyser höga naturvärden. Naturvårdsarter som är funna 
inom området: tallticka. Högt naturvärde, klass 2.

Område 33

Hällmarkstallskog med inslag av äldre tall. Många tallar står solexponerat vilket är värde-
fullt för många vedlevande insekter. I söder övergår hällmarken i en brant ner mot mer 
frisk skog. I övergången finns kjolgranar och lodytor som båda skapar strukturer som är 
viktiga för den biologiska mångfalden. Förekomsten av död ved är måttlig och det finns 
spår av avverkning inom området vilket drar ner det samlade naturvärdet. Påtagligt na-
turvärde, klass 3.

Område 34

Hällmarkstallskog omgiven av hygge och ungskog. Måttlig förekomst av död ved i form 
av lågor. Många tallar står solexponerat vilket är värdefullt för många vedlevande insek-
ter. Skogen är tvåskiktad och har börjat självföryngra och är ca 90 år gammal, med några 
träd över 100 år. Påtagligt naturvärde, klass 3.

Område 36 

Gammal senvuxen talldominerad skog i anslutning till hällmark. Skogen har en na-
turskogsartad karaktär med en flerskiktning, måttlig förekomst av död ved och ett välut-
vecklat fältskikt. Död ved förekommer både som liggande och stående. Stående död ved, 
torrakor, är särskilt värdefulla eftersom många ovanliga arter är knutna till detta substrat 
som idag är ovanligt i skogslandskap. Inom området förekommer även lodytor som har 
värden för stenlevande mossor och lavar. Naturvärdena är knutna till gammal tämligen 
orörd skog, död ved, intressant kryptogamflora och insektsfauna. Naturvårdsarter som är 
funna inom området: knärot, skriftlav, dropptaggsvamp, blåmossa, motaggsvamp, skogs-
lind, grynig blåslav, lunglav, gammelgranslav, granbarkgnagare, grön sköldmossa, flagellk-
vastmossa, gränsticka, vedticka, rävticka, långfliksmossa, barkticka, bronshjon, granticka, 
lunglav guldlockmossa och tallticka. Högsta naturvärdet, klass 1.

Område 37 

Trädklädd våtmark som övergår i en som växer i en barrblandskog. Våtmarken har en 
opåverkad hydrologi och domineras av vitmossor, starr och tuvull. Trädskiktet består av 
mestadels björk med inslag av tall. Barrskogen har en naturskogsartad karaktär med en 
flerskiktning med visst inslag av död ved och ett välutvecklat fältskikt. Vissa träd är över 
100 år, men spår av avverkning drar ner naturvärdet något. Påtagligt naturvärde, klass 3.

Område 38

Grova solexponerade äldre tallar på hällmark i en annars hårt brukad skog.  Påtagligt 
naturvärde, klass 3.



Område 39 

Äldre hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och mycket död ved i from av 
både lågor och torrakor. Förekomsten av död ved, speciellt torrakor, är generellt ovanligt 
i en normal skog och är en struktur som många ovanliga och hotade arter är beroende 
av. Många av tallarna är grova, 80–90 cm i diameter, vilket även det är ovanligt på magra 
marker. Naturvårdsarter som är funna inom området: tallticka och blåmossa. Komplette-
rande inventeringar måste göras för att säkert kunna bedöma områdets naturvärde. Med 
tanke på skogens struktur går det inte att utesluta att flera ovanliga arter, främst insekter 
och svamp, finns inom området. Därför sätts naturvärdet med en viss osäkerhet till: Hög-
sta naturvärdet, klass 2(omklassat från värde 1).

Område 40

Hällmarker och tallskog med inslag av äldre tallar och död ved. Välutvecklade mattor av 
olika lavar, samt ljung. Visst naturvärde, klass 3.

Norconsult AB:s naturvårdsbiologer har under arbetets gång stöttat med kunskap om 
vilka område som absolut bör undvika att exploateras och hur naturstråk genom Mörby 
för att möjliggöra för bästa spridningsvägar genom området. Plankartan har utformats 
för att kunna möjliggöra för spridningsvägar samtidigt som område exploateras. Större 
sammanhängande stråk har sparats genom detaljplanerna för Stockholm syd. 

Vid ett platsbesök under april 2020 inventerade Norconsults naturvårdsbiologier plan-
området. Deras bedömning är att område 39, som vid naturvärdesinventeringen i sin 
helhet bedömdes hysa högsta naturvärde enligt klass 1 (preliminär bedömning), enligt ny 
bedömning inte hyser värden av den digniteten. Objektsavgränsningen bedöms inte skil-
ja sig, men däremot anses att värdena endast når upp till värdeklass 2 enligt svensk stan-
dard, dvs. höga naturvärden. Vidare är naturvärdena och merparten av värdeelementen 
(dvs. gamla träd och död ved, huvudsakligen lokaliserade till den södra/sydöstra delen av 
objektet. Nykvarn kommun har utgått ifrån att område 39 ligger inom naturvärdesklass 2. 

Figur 3. Spridningsvägar barrskog, Ekologigruppen



Äldre barrskogar med höga naturvärden finns både norr, söder och öster om området. 
Därför kommer de fragment av äldre skog som finns inom planområdet att ha en funk-
tion för spridningen av barrlevande organismer i både en nord-sydlig och öst-västlig rikt-
ning, även om spridningen i öst-västlig riktning till stor del bedöms ske strax söder om 
området. Främst är det den nord-sydliga spridningen som är viktig att bibehålla eftersom 
Nykvarns tätort i väster och sjön Måsnaren och Södertälje utgör barriärer för barrskogs-
levande arter kopplade till äldre skogar. Spridningsvägarna kommer dock bli svåra att 
behålla då skogen kommer att exploateras syd, väst och öst om planområdet. 

Landskapet generellt i och omkring Mörby - Hanstavik innehåller gott om småvatten och 
trädklädda våtmarker. Framför allt söder om området finns det ett område med våtmar-
ker med höga naturvärden. Inom området finns småvatten, sumpskogar och vattendrag/ 
diken som många organismer nyttjar. I norr utgör E20 en kraftig barriär för spridningen 
för de landlevande organismerna, till exempel groddjur. Våtmarkerna ger idag en viktig 
ekosystemtjänst i form av biologisk mångfald. De kan rymma både pollinerare och ska-
dedjursbekämpare som är viktiga för omgivande skog och jordbruksmarker. Våtmarkerna 
har också en vattenreglerande funktion, som i samband med planläggning av området 
eventuellt skulle kunna användas för att reglera flöden. Hänsyn till våtmarkernas naturli-
ga hydrologi, där vattenståndet varierar, är viktiga.

Figur 4. Spridningsvägar våtmark, Ekologigruppen

Planförslaget:
Utformningen av planförslaget är resultatet av en sammanvägning av de framtida verk-
samheternas förväntade behov samt kravet på att minimera påverkan på naturvärden 
och förutsättningarna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. En utbyggnad i 
enlighet med planförslaget innebär att stora delar av skogsmarken inom planområdet 
ersätts med verksamhetstomter. Förslaget innebär därmed att den naturliga vegetationen 
i stora delar av planområdet kommer att tas bort.



Områdets struktur har utformats för att minimera påverkan inom de områden som 
utpekats som områden med höga naturvärden. Breda stråk bevaras som naturmark för 
att fungera som spridningsvägar för växter och djur mellan större utsparade områden. 
Låglänta områden med fuktstråk har planerats för att för att i möjligaste mån bevara den 
naturliga hydrologin och fördröja och rena dagvatten in den avleds från området.

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 möj-
ligaste mån. Inom hela Mörbyområdet har man funnit gamla barrskogar med höga natur-
värden. Dessa har en viktig funktion som spridningsvägar för landlevande organismer.

Enligt Ekologigruppen 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. 

Av de naturvärden som pekats ut inom planområdet så kommer område 31-33, 36–38 i sin 
helhet att ligga kvar som naturmark. Stora delar av område 39 kommer att bevaras som 
naturmark medan en mindre del i väster tas i anspråk som kvartersmark. Delar av områ-
de 25 samt mindre delar av område 40 kommer också de att ligga kvar som naturmark. 
Det betyder att område 17–20, 24, delar av 25, 34 och större delar av område 40 kommer 
att tas i anspråk för exploatering. Till största del så har de områden som tas i anspråk 
som kvartersmark naturvärdes klass 3, påtagligt naturvärde. 

Skyddade arter som noterats i området är grön sköldmossa och knärot. Grön sköldmossa 
och knärot förekommer inom område 36, som i sin helhet kommer att sparas och plan-
förslaget påverkar därmed inte dess bevarandestatus på vare sig lokal eller regional nivå. 
Tjäder och spillkråka har inte observerats inom planområdet men har potentiella livsmil-
jöer inom området. Tjäder inom planområdet bedöms påverkas negativt av planen. Dess 
lokala bevarandestatus (motsvarande kommunal vilket här även inkluderar anslutande 
delar i Södertälje) bedöms dock inte påverkas av enbart detaljplanen för Mörby 6. Med 
hänsyn tagen till närliggande detaljplaneprojekt så bedöms den sammantagna utveck-
lingen kunna medföra små negativa konsekvenser för den lokala bevarandestatusen 
för tjäder. Område 36 och 33+39 har identifierats som möjliga livsmiljöer för tjäder och 
kommer att sparas som naturmark förutom en mindre del i väster av område 39. Spillkrå-
ka är mindre känslig men väntas få försämrade förutsättningar inom planområdet. Den 
lokala bevarandestatusen för spillkråka bedöms dock inte påverkas av de detaljplaner 
som utreds i området

Sånglärkan (som nämnts specifikt av Länsstyrelsen, men som inte längre är rödlistad) 
föredrar öppna ytor och undviker skog och kantzoner. Troligtvis förekommer den såle-
des sparsamt om än alls inom planområdet. Möjligen kan den uppehålla sig på kalhyg-
gen men eftersom dessa växer igen snabbt utgör de ingen uthållig miljö för sånglärkan. 
Planen kommer inte att försämra viktiga livsmiljöer för sånglärkan.

Enligt Ekologigruppen har större och mindre vattensalamander observerats inom den 
norra delen av Mörby 6 och en av vattensamlingarna har konstaterats utgöra fortplant-
ningsområde för salamander. Båda arterna är skyddade enligt 4 § i artskyddsförordning-
en 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 beva-
randestatus för större vattensalamander vara dålig. Vattenområdena där vattensalaman-
der 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. 

Enligt skötselplanen beskrivs 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 som ligger öster om planområdets norra del, 
detta område binder troligtvis ihop de två områdena. En sydlig spridning är också tänk-
bar 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 sprid-
ningsstråk i en sydvästlig riktning. En nordlig spridning är även här inte trolig, då E20 
utgör en kraftig barriär.

Dagvattendammarna inom planområdet har utformats för att kunna hantera dagvatten 
samtidigt som det är livsmiljö för salamandrar. En förprojektering med tillhörande 
skötselplan har tagits fram. Kvartersmarken har anpassats efter dammarnas förprojekte-
ring. I anslutning till dammarna sparas död ved som fungerar som övervintringsmiljö för 
salamandrar. 

Förutsättningarna för större vattensalamander inom Mörby 6 påverkas negativt av pla-
nen. Genom föreslagna åtgärder bedöms dock inte planen medföra någon påverkan på 
artens bevarandestatus, vare sig på lokal eller regional nivå. 

Mindre vattenområden i norr kommer att fyllas upp och tas i anspråk för kvartersmark. 
Objekten med visst naturvärde är små kärr, mindre sumpskogar eller fuktpartier med hy-
drofil vegetation som vitmossor och brunmossor men även arter som veketåg, bladvass, 
ältranunkel och kärrtistel. Som kompensation kommer våtmarksområden att anläggas i 
planområdet, i anslutning till mindre diken eller vattensamlingar.  Bevarande, anläggning 
och återskapande av våtmarker bidrar alltid till ekosystemtjänster och den biologiska 
mångfalden.

Åtgärder som till exempel utfyllnad, dämning, grävning, pålning i ett vattenområde eller 
bortledning av vatten från ett vattenområde kan vara vattenverksamhet. Med vatte-
nområde avses det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. 
Det innebär att kärr, sumpskogar, våtmarker, svämskogar och liknande miljöer utgör 
ett vattenområde. Åtgärder i befintliga diken kan även det vara vattenverksamhet. Vat-
tenverksamhet är i grunden tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Vissa mindre verksamheter kan anmälas till Länssty-
relsen.



Ekosystemtjänster
För att behålla och utveckla områdets ekosystemtjänster inom planområdet föreslås:

• Spridningskorridor för exempelvis vilt inom naturmark längs med E20. 

• Våtmarker som kan användas för vattenrening och vattenreglering.

• Stepping stones för barrskogslevande arter.

Våtmarkerna ger i nuläget en viktig ekosystemtjänst i form av biologisk mångfald. De 
kan rymma både pollinerare och skadedjursbekämpare som är viktiga för omgivande 
skog och jordbruksmarker. Våtmarkerna har också en vattenreglerande funktion, som i 
samband med planläggning av området eventuellt skulle kunna användas för att reglera 
vattenflöden. Hänsyn till våtmarkernas naturliga hydrologi, där vattenståndet varierar 
över året, är dock viktigt. Förutom påverkan på hydrologin är våtmarkernas arter känsliga 
för en kraftig förändring i öppenhet, genom att de intilliggagande skogsklädda markerna 
bebyggs eller öppnas upp. En buffertzon bör finnas kring våtmarker, där bredd och form 
studeras i samband med fortsatt planläggning.

Hällmarkstallskogen kan utvecklas till rekreativa målpunkter i området. Häll ger idag en 
viktig ekosystemtjänst i form av biologisk mångfald. Hällmarkstallskogarna har ett este-
tiskt värde med träd och utsikt från höjderna som kan utvecklas för rekreation till exem-
pel genom att placera ut bänkar. Värden knutna till äldre hällmarkstallskogar tar lång tid 
att utveckla och kan inte kompenseras på något enkelt sätt. Då många arter som lever i 
hällmarkstallskog gynnas av solöppna förhållanden, är denna typ av miljö inte lika käns-
lig för att man bebygger eller öppnar upp i närheten, jämfört med våtmarksmiljöer. Det 
är viktigt att spara gamla träd och död ved i området, samt att ta vara på trädstammar 
som behöver fällas, genom att placera ut dessa på plats eller i närliggande skogsmiljöer. 
Sparade hällmarkstallskogar inom verksamhetsområdet kan fungera som ”stepping-sto-
nes”, det vill säga rastplatser på färden, för flygande barrskogs-anknutna arter. Genom att 
spara hällmarkerna minskar områdets barriäreffekter.

Förutom de tjänster som är möjliga att ta tillvara och utveckla i befintlig naturmark så 
finns det stora möjligheter att använda nyplanterad vegetation för att tillföra ytterligare 
värden till området. Följande kan ge olika typer av ekosystemtjänster:

Förutom de tjänster som är möjliga att ta tillvara och utveckla i befintlig naturmark så 
finns det stora möjligheter att använda nyplanterad vegetation för att tillföra ytterligare 
värden till området. Följande kan ge olika typer av ekosystemtjänster:

• Trädalléer längs med gator.

• Mjuk vegetation på marken.

• Gröna bullerplank.

• Gröna tak och väggar.

• Val av växter.

• Utformning av murar och andra anläggningar.

• Ta tillvara på trädstammar och lägga ut i omgivningen. 

• Anlägga dammar för vattenrening.



Inom planområdet och i planer i omgivningen finns lekmiljöer och övervintringsom-
råden för groddjur. När våtmarksområden tas i anspråk är det viktigt att säkerställa att 
Faunapassager, grodtunnlar och grodstaket sätts upp för att stärka och nyskapa sprid-
ningsvägar

Geoteknik och radon
Enligt den framtagna översiktliga geotekniska utredningen (Norconsult 2021) består 
marken i området av stora moränområden med mycket berg i dagen eller berg nära 
markytan. Inom fyra områden (kallade A, B, C och D i utredningen) skiljer sig markens 
geotekniska förutsättningar åt. För områdena A, B och C finns förutsättningar för skred i 
finkorniga jordar. Inom dessa områden kan förstärkning behövas av befintliga eller fram-
tida slänter med ett antal olika tekniker. Exempel på hur man kan förstärka befintliga och 
framtida slänter är genom:

• Vegetation – Träd och växter kan planteras i en slänt. Deras rötter hjälper till att armera 
jordkroppen och på så sätt höja stabiliteten i slänten.

• Jordspikning – Jordspikar borras eller slås in i befintlig slänt för att höja stabiliteten i 
slänten.

• Kalk-cement-pelare – Lerans hållfasthet höjs med hjälp av inblandning av kalk och 
cement.

• Stödfyllning – Släntfoten belastas för att höja stabiliteten i slänten.

• Avschaktning – Topografin i slänten ändras så att förutsättningarna för skred byggs 
bort.

Figur 5. Jordarter från SGU med utpekade känsliga områden. Norconsult AB

Inom område A, B, C och D visar utredningen att det är troligt att marken behöver 
förstärkas innan användning samt att framtida byggnader grundläggs på pålar. Innan 
planområdet bebyggs rekommenderar utredningen att en detaljerad geoteknisk utred-



ning utförs. Den detaljerade utredningen ska vara utformad efter de krav som planerad 
bebyggelse ställer på marken. 

Vid ianspråktagande av kvartersmarken kommer området att massbalanseras varför för-
utsättningar kommer att ändras för området. Inför grundläggning av byggnader kommer 
en kompletterande geoteknisk utredning att tas fram för att tydliggöra fastighetens mer 
exakta förutsättningar för stabilitet och om behov av stabilitetshöjande åtgärder behövs. 

Den framtagna översiktliga geotekniska utredningen (Norconsult 2021) rekommenderar 
en långsiktig mätning av grundvattennivån för att bestämma grundvattennivåns säsongs-
variationer. Då området kommer att massbalanseras sätts inga grundvattenrör ut nu för 
att mäta grundvattennivån.

Berg och sulfid
För att kunna bedöma totalsvavelhalternas förekomst i bergmassan som helhet i om-
rådet har en utredning (Norconsult 2021) tagits fram för att belysa situationen genom 
en sulfidprovtagning med korta borrkärnor inom planområdet. Den enda bergart som 
noterats i planområdet bedöms vara en metasedimentär ådergnejs. Gnejs innebär att det 
finns en foliation eller ”skiktning” i bergarten, som medför att mineralinnehållet i olika 
”skikt” kan variera starkt. Borrpunkterna inom området valdes för att sätta kärnborrhål 
i olika strukturella nivåer i gnejsighetens skiktning, så att det undviks att ta flera borr-
kärnor från samma skikt/nivå. Resultatet av undersökningen visar att det fanns metase-
dimentär ådergnejs i samtliga 14 utförda provlokaler. Kärnorna delades okulärt in i fyra 
grupper; ljus, ljusmelerad, mörkmelerad och mörk. Tanken är att försöka återspegla olika 
delar av gnejsen eftersom gnejsen är skiktad i en volymmässig huvuddel som är melerad 
och två mindre volymdelar som är ljusa respektive mörka. De melerade skikten som allt-
så utgör huvuddelen av bergmassan delades in i en lite ljusare och en lite mörkare del. 

Totalsvavelhalterna i de olika kärnorna varierade mycket. Undersökningen bekräftar 
att sulfiderna förekommer mycket heterogent i bergmassan. Vid tagning av två prover 
från en utvald lämplig kärna, visade det sig att skillnaden i svavelhalthalt kärna kan vara 
mycket stor, i en och samma korta kärna. För att få en uppfattning om totalsvavelhalten 
i bergmassan som helhet, beräknades genomsnittlig halt för respektive enhet/typ och 
multiplicerades med typens uppskattade andel av hela bergmassan och därefter sum-
merades typerna. Sammantaget är det konsultens bedömning att totalsvavelhalterna i 
bergmassorna som helhet på Mörby 6 blir ”Låg halt”. ”Melerade” bergmassor som utgör 
75% av bergmassan har svavelhalter som enligt Trafikverkets handbok för hantering av 
sulfidförande bergarter betecknas som ”Något förhöjd halt”. ”Något förhöjd” halt har 
uppmätts i norra och i södra delen av Mörby 6. I södra delen har även ”förhöjd halt” 
uppmätts i en kärna. Trafikverkets handbok från 2015 understryker att svårigheten med 
sulfidanalyser är lämplig provtagningsmetodik och bestämning av lämpligt antal prover 
för ett specifikt område. Trafikverket rekommenderar i sin handbok från 2015 att laktes-
ter genomförs om något av proverna visar på ”Något förhöjd halt”, ”Förhöjd halt” eller 
”Hög halt” Enligt Trafikverket ska det alltså utföras ytterligare tester i form av statiska 
tester. 

Om kompletterande tester utförs, exempelvis ett statiskt test för att utröna försurnings-
förmågan, så rekommenderas det att de utförs i samband med avbaning/påbörjad bergs-
chaktning och att val av provpunkter/prov-material utförs med föreliggande rapport som 



grund. Vid exploatering ska en kontakt tas med tillsynsmyndighet för att säkerställa att 
det finns en beredskap för att hantera sulfid om det skulle påvisas.

Befintlig bebyggelse
Planområdet är idag obebyggt.

Föreslagen bebyggelse
Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med mar-
kanvändning inriktat på verksamheter [Z], kontor [K] och handel [H]. Inom det större 
området kvartersmark i planens centrala del föreslås verksamheter som mer direkt är av 
karaktären industrier [J]. En del av planen möjliggör även för idrott [R] Simhall, ishall, 
ridhall och utomhus skjutbana tillåts ej. Byggnader ska placeras minst 4,5 meter från fast-
ighetsgräns [p1]. Färgsättning ska samordnas kvartersvis i liknande kulörer. Gälla färger 
är ej tillåtet.  Stora byggnadsvolymer ska om möjligt med hänsyn till funktionen brytas 
upp genom olika byggnadskroppar i olika höjd, indrag i fasad och/eller olika fasadma-
terial. Utformning av bebyggelse i kvarteren mot E20 ska ske med hänsyn till områdets 
exponerade läge.  Tomter ska ha en representativ och välordnad sida mot väg E20 samt 
mot gatorna inom området.

Inlastning, upplag och andra sidofunktioner ska i möjligaste mån placeras mot icke pu-
blika utrymmen. Stora parkeringsytor för personbilar och lastbilar förses med trädplante-
ringar och belysningselement som delar upp parkeringsytorna i ”mindre rum”.

Bildväxlande skyltar får inte uppföras [f1]. Skyltar ses gärna samspela med arkitekturen 
och gestaltningen av byggnaderna. Företags- och reklamskyltar bör utformas så att de 
inte dominerar över byggnader och landskap och ha en tydlig koppling till verksamheten 
inom fastigheten. Skyltar bör om möjligt placeras i anslutning till entréerna. 

Största utnyttjandegrad är 50 % byggnadsarea per fastighetsarea [e1] och byggnader får 
uppföras till en högsta byggnadshöjd om 25 meter. Inom fastighet får högst 15% av bygg-
rätten överstiga föreskriven högsta byggnadshöjd till en totalhöjd om 40 meter [e2]. 

Inom planområdet möjliggörs för begränsat idrottsändamål. Idrottsanläggningen möjlig-
görs inom den södra delen av planområdet med hänsyn till närheten till befintlig gång- 
och cykelväg och planerad busshållplats. Byggrätten för idrottsanläggningen har begrän-
sats till 30% av fastighetsarean i byggnadsarea. Högsta totalhöjd för anläggningen är 14 
meter. Planbestämmelsen [e2] gäller inte idrottsändamål. 

Service och mötesplatser
Inom, eller i direkt anslutning till, planområdet finns idag ingen service. Närmaste dag-
ligvaruhandel och andra servicefunktioner finns i Nykvarn och Södertälje, ca 6 km väster 
resp. öster om planområdet. Bilservice, bensinstation, samt snabbmatsrestaurang finns 
vid trafikplats Nykvarn, ca 3 km väster om planområdet.

I Almnäs, ca 500 meter sydöst om planområdet, finns en företagsby.



Barnperspektiv
Området i stort bedöms inte inneha några betydande värden för barn och ungdomar 
då större delen av området planläggs för industri. Inom en mindre del av planområdet 
planeras dock för idrottsändamål. Genom att blanda personintensiva idrottsanläggning-
ar med industrier och verksamheter medför planen negativa konsekvenser för barn och 
unga vad gäller trafiksäkerhet. De planerade verksamheterna kommer att medföra tung 
trafik inom området och transporter av farligt gods kan förekomma.

Arkeologi
Förutsättningar
Ortsnamnet Mörby har förekommit i skrift sedan tidigt 1400-tal, men troligtvis grundla-
des jordbruksmarken redan under bronsåldern. Skogsmarken har historiskt använts till 
utmarker. Dagens jordbruk, som bryts av med åkerholmar, bidrar till läsbarheten av det 
kulturhistoriska landskapet, medan det monotona skogsbruket snarare försvagar den 
kulturhistoriska kopplingen. Inom planområdet finns inga byggnadsminnen; däremot går 
en historisk banvall genom området, som i sin helhet kan anses vara viktig för Stockholm 
syd.

Planförslaget:
En arkeologisk undersökning utfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård i samband med 
detaljplanen för Mörby del 5. I den hittades inom det nu aktuella planområdet två fasta 
fornlämningar i form av en lägenhetsbebyggelse (L2014.342 / Tveta 5:1) samt en boplats 
(L2013:6570 / Turinge 614). Det hittades även fem ej fasta fornlämningar, boplatslägen 
samt tre övriga kulturhistoriska lämningar, gränsmärke och kolningsanläggning. En kom-
pletterande arkeologisk utredning som innefattade Mörby 6 utfördes av Stiftelsen Kultur-
miljövård under hösten 2019. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. 

Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. Lag (1988:950) om kulturminnen med mera 
(KML). Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närhe-
ten kräver troligen arkeologisk förundersökning. 

De två fornlämningar som finns inom området ligger inom mark planlagd för natur och 
kommer att bestå. En övrig kulturhistorisk lämning (L2013:6498 / Turinge 609) ligger 
inom kvartersmark och avses att tas bort genom sedvanlig rutin gällande tillstånd. 



Figur 6. Utsnitt ur plankartan som visar läget för lägenhetsbebyggelse (L2014.342 / Tveta 5:1) 
till höger samt boplats (L2013:6570 / Turinge 614) till vänster. Båda ligger inom naturmark i 
detaljplanen.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Området utgör ett typiskt utsnitt av Södermanlands småbrutna sprickdalslandskap, vil-
ket karaktäriseras av skarpa nivåskillnader med höglänta, skogsklädda berg- och morän-
marker, ofta med berg i dagen och sanka partier, och mellanliggande långsträckta, sedi-
mentfyllda och ofta uppodlade sprickdalar. 

På grund av landhöjningen återfinns stenålderns lämningar i de mer höglänta partierna. 
I närområdet är huvuddelen av de tidigare kända stenåldersboplatserna lokaliserade till 
Turingeåsens väldränerade sluttningar och svallsandsområden i anslutning till denna. 
Den mest kända av dessa är den stora, tidig/mellanneolitiska boplatsen vid Brokvarn, 
som delundersöktes av Florin på 30-talet (Florin 1958). Förutom åsboplatserna finns 
också en del mindre lokaler i mer perifera lägen i moränmarkerna (se till exempel Beck-
man-Thoor 2002; Kihlstedt 2004). Området förefaller dock inte ha utgjort en lika inten-
sivt utnyttjad stenåldersmiljö som exempelvis de centrala delarna av Södertörn, trots 
likartade topografiska förutsättningar. Desto mer framträdande är den rika brons- och 
järnåldersbygden i Turingeåns dalgång, inte minst i området kring Mörby, strax väster 
om utredningsområdet.  Här finns en stor mängd kända boplatser, skärvstenshögar, gra-
var och skålgropsförekomster från dessa perioder. Även sydöst om området, runt Almby, 
finns lämningar av brons- och järnålderskaraktär.

Planförslaget:
Inom området finns ingen utpekad kulturmiljö. 



Påverkan på landskapsbilden kommer att uppstå vid en byggnation enligt planförslaget. 
Områdets naturliga höjdförhållanden kommer att behöva anpassas för att möjliggöra 
den exploatering som förslaget syftar till. För att åstadkomma en utjämnad marknivå 
kommer kvarteren belägna inom skogsmarken att sänkas. Jordbruksmark som är en del 
av kulturlandskapet bevaras i nordväst men föreslås bebyggas och höjas i östra delarna. 
Viktigt för landskapsbilden är att förstärka visuella utblickar in mot planområdet och 
från detsamma. Den framtida landskapsbilden kommer att vara varierad, och präglas av 
den nya bebyggelsen som föreslås inom området.

Gator och trafik
Möjligheter till kommunikationer via flyg (Skavsta Flygplats), båt (Södertälje hamn), 
järnväg (Svealandsbanan) och väg (E20 och E4) gör Stockholm syd till ett strategiskt 
område för logistik i regionen. Svealandsbanan ( järnväg) och motorvägen E20 utgör 
riksintresse för kommunikationer och för verksamheter/vägar i anslutning till dessa krävs 
det att de säkerhetsavstånd som Trafikverket använder ska följas. Genom att bygga tra-
fikplats Almnäs mellan trafikplatserna Nykvarn och Vasa har förutsättningar skapats för 
direkt koppling mellan planområdet och väg E20. 

Gator
Förutsättningar
Idag nås planområdet från trafikplats Nykvarn via Mörbyvägen och den delvis utbygg-
da Skälbyvägen. Vid Mörbyvägens slut fortsätter en grusväg utmed järnvägen som ej är 
tillgänglig för allmän körtrafik.

Planförslaget
Planområdet kommer att kopplas ihop med övriga etapper inom Stockholm syd och den 
föreslagna vägstrukturen bygger på genomgående vägar som ansluter till Almnäs trafik-
plats och vägnätet i Mörby samt i Almnäs i Södertälje kommun. Det skapar en möjlighet 
för trafiken i Mörby att komma till E20 via trafikplats Almnäs men även lokala förbindel-
ser inom området.

Den föreslagna vägstrukturen är utformad med en gatuhierarki där gatorna har olika 
funktioner – huvudgator och lokalgator - vilket tydliggörs genom gaturummets gestal-
tade karaktär. Huvudgatorna föreslås förses med trädrader, dels för att tillföra grönska 
och rumslighet, dels för att underlätta orienterbarheten. Det bidrar också till att skapa 
en gemensam karaktär för hela området Stockholm syd. Befintliga gångvägar och andra 
småvägar bevaras i möjligaste mån för att ingå i grönstrukturen, gång- och cykelstråk 
samt ridvägar.

Huvudgator föreslås få en utformning som dämpar hastigheten för att undvika för höga 
hastigheter på genomfartstrafiken. Fartnedsättande åtgärder behöver studeras närmare 
i den fortsatta plan- och genomförandeprocessen. Särskilt viktigt är detta på platser där 
gående och cyklande korsar huvudgatorna. Hastigheterna i området är planerade till 50 
km/h på huvudgatorna och 40 km/h på lokalgatorna.

Med tanke på ambitionen att utveckla Mörby industriområde till ett logistikområde är 
det av särskild vikt att gatornas geometri och konstruktion utformas utifrån de stora, 
tunga fordon som kommer att trafikera området. BK4-klass är satt som dimensionerande 



fordon i utformningen av vägar och korsningar för området.

Huvudgatan [GATA] är den gatan som förenar Mörbys verksamhetsområde med Söder-
tälje kommun. Denna gata föreslås ha en liknande bredd som i Södertälje (markområde 
ca 20 meter, med gatan ca 8-9 m bred). Huvudgata ska utformas för kollektivtrafik. Från 
kvartersmarken som angränsar mot huvudgatan införs ett in- och utfartsförbud för att 
säkerställa en god trafikmiljö längs med gatan. Längs delar av huvudgatan löper en gång- 
och cykelväg, denna delas sedan upp i två separata vägdragningar mot öster. 

Lokalgatan [GATA1] föreslås förses med trädrader, dels för att tillföra grönska och rums-
lighet, dels för att underlätta orienterbarheten. Det bidrar också till att skapa en gemen-
sam karaktär för hela området ”Stockholm syd”. Befintliga gångvägar och andra småvägar 
bevaras i möjligaste mån för att ingå i grönstrukturen, gång- och cykelstråk samt ridvägar. 
Hastighetsreducerande åtgärder inom planområdet behöver studeras närmare i den fort-
satta planprocessen. Särskilt viktigt är detta på platser där gående och cyklande korsar 
huvudgatorna. 

Då stora delar av kvartersmarken är del av större sammanhängande områden och ing-
en fastighetsindelning har skett inför planläggningen är det förvaltningens intention att 
allmänna vägar som kan behövas inom området ska anläggas antingen genom servitut 
eller gemensamhetsanläggning över kvartersmarken. Dessa vägar ska då utformas i en-
lighet med samma princip som för lokalgata [GATA1]. Detta säkerställs genom att det är 
kommunen som äger marken och därmed är delaktiga för att fastighetsbildningen sker i 
enlighet markägarens intresse. Detta ger möjlighet till en mer flexibel lösning vad avser 
hur vägar placeras i området.

Figur 7. Förslag till sektion för gator.

Gång- och cykelväg
Förutsättningar
I dagsläget saknar vägarna kring Mörbyområdet gång- och cykelbanor, endast grusvägar 
och stigar finns inom området som mest troligen används av människor som besöker 
skogen i rekreationssyfte. Ett regionalt cykelstråk mellan Södertälje och Nykvarn går idag 
längs Genetaleden och väg 576 (Gamla Strängnäsvägen). 



Planförslaget
Kommunala gång- och cykelvägar föreslås utmed ena sidan av lokalgatan för att skapa 
god tillgänglighet förutsättningar för oskyddade trafikanter att röra sig säkert till och från 
de nya arbetsplatserna. Cykelstråket planeras i samband med utbyggnad av Almnäs att 
ledas om till den gamla banvallen som går mellan Nykvarn och Södertälje. Cykelvägen 
föreslås vara 7 bred. 

Figur 8. Förslag till sektion för cykelväg. Stadsbyggnadsteknik

Inom det planerade kvarteret norr om den kommunala gång- och cykelvägen planeras 
för idrottsändamål. Inom kvartersmarken där idrottsändamål tillåts saknas planerade 
gång- och cykelvägar, vilket kan bidra till en sämre trafiksäkerhet för oskyddade trafikan-
ter.  

Kollektivtrafik
Förutsättningar
Busstrafiken går i dag på väg 509 mellan Nykvarn och Södertälje. Inom Mörby industri-
område finns busslinje på Mörbyvägen till nuvarande vändplan vid VPL. Idag går busslin-
je 780 och 780X mellan Nykvarn och Södertälje centrum. Linje 781 är en direktlinje som 
går via E20 mellan Nykvarn och Södertälje centrum via Södertälje Hamn.

Planförslaget:
Kommunens ambition är att så många som möjligt ska resa kollektivt till Mörby. Det är 
då avgörande att det från start finns snabba och pålitliga kollektivtrafikförbindelser till 
och från Mörby. I förslag till stomnätsstrategi etapp två föreslås en stomlinje som går 
från Nykvarn via E20 till Södertälje centrum och vidare mot Nynäshamn. Linjen kopplar 
Nykvarn med Södertälje och skapar bytesmöjligheter till pendeltågssystemet. Vidare ska-
par linjen en regional förbindelse med en länk för tvärresande i södra länets ytterkanter.

Stomlinjen som planeras gå på E20 förbi Stockholm syd-området föreslås dras genom 
området i två alternativa dragningar (se Trafikutredning från Mörby del 5, Tyréns 2015). 
För att klara de mål som är satta för stomlinjerna i Stockholm förslås två hållplatslä-
gen inom Stockholm syd. Stomlinjen går alla dagar och erbjuder ett relativt bra utbud. 
Kommuntrafiken föreslås gå lite mer lokalt inom området och täcka upp de delar som 
inte stomtrafiken når. Kommuntrafiken antas endast trafikera under högtrafik eller när 
efterfrågan är tillräcklig. 



För att området ska få en attraktiv kollektivtrafik krävs att det finns ett bra resandeun-
derlag, att turtätheten är anpassad efter efterfrågan samt att så många som möjligt har 
acceptabla gångavstånd till närmaste hållplats. Förslaget med två linjer in i området får 
ses som en långsiktig lösning som kräver ett relativt stort resandeunderlag. Ett vägnät 
som gör att det går att ta sig mellan Mörby och Almnäsområdet är en förutsättning.

Parkering, varumottagning, utfarter
Planförslaget
Parkeringen i området ska lösas på kvartersmark. Inga parkeringar längs gatorna plane-
ras.

Eventuell lastbilsparkeringen inom området måste samordnas och planeras inom lämp-
liga platser. Ett utfartsförbud införs i södra delen av planområdet mellan kvartersmark 
och huvudgatan. 

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar
Planområdet bedöms användas för rekreation i en begränsad omfattning. Mörby indu-
striområde, E20 och järnvägen utgör barriärer och bidrar till att göra området bullerstört. 
Lokalt finns höga rekreativa strukturer med höga värden för friluftslivet. Skogslandskapet 
rymmer stor rekreativ potential. Området tros, i mindre uppfattning, användas för pro-
menader eller svamp- och bärplockning. 

Teknisk försörjning
VA
De planerade verksamheterna föreslås anslutas till det kommunala verksamhetsområdet 
för vatten- och avlopp. Vatten- och avlopp byggs ut i samband med varje etapputbygg-
nad. Nykvarns kommuns huvudledning ligger intill planområdet.

Ledningar för att försörja fastigheter inom kvartersmarken kan komma att behöva anläg-
gas genom servitut eller gemensamhetsanläggning över fastigheter då läget för allmänna 
vägar inte regleras i plankartan. Detta regleras vid fastighetsbildning och genomförande 
av detaljplanen.

Dagvatten
Till detaljplanen hör två utredningar, en dagvattenutredning med fokus på rening för det 
dagvatten som avrinner från Mörbyområdet/Stockholms syd och till recipienten Måsna-
ren, samt en dagvattenutredning för det specifika planområdet (Norconsult 2021-11-30). 

Dagvattenutredning för Måsnaren
Då stora delar av Stockholm syd avrinner till sjön Måsnaren, som har fått statusklass-
ningen ”dålig status”, har Norconsult AB, på uppdrag av Nykvarns kommun, tagit fram 
en dagvattenutredning som redovisar logistikområdenas påverkan på sjön.  Rapporten 
behandlar Nykvarns del av Stockholm syd som avvattnar till Måsnaren. De planområden 
som ingår är Ånsta 2:1, Mörby del 6 och Mörby del 7. Inom Mörby del 7 planeras dock 



ingen exploatering i Måsnarens avrinningsområde.

Figur 9. Berörda detaljplaner inom rosa samt med avrinning mot Måsnaren i blått.

Måsnaren har en total sjöyta på ca 4,4 km2 och ett avrinningsområde på totalt ca 39,7 
km2. Sjöns ekologiska status definieras idag som dålig, utslagsgivande miljökonsekvens-
typ har bedömts vara övergödning med avseende på växtplankton till följd av näringsäm-
nespåverkan. Provtagning i yt- samt bottenvatten visar på att Lilla Måsnaren fångar upp 
fosfor då halterna genomgående var lägre i ut- än inlopp till sjön (WRS, 2017). Prover 
från Stora Måsnaren visar dock på att sjön åtminstone periodvis tillför fosfor. Prover från 
bottenvattnet antyder att det interna läckaget från bottensediment är begränsat.

WRS fick under 2017 uppdraget av Södertälje kommun att utreda och rapportera om de 
åtgärder som kan anses vara nödvändiga för att förbättra Måsnarens mående. Utredning-
en påvisar att åtgärder mot sediment i Måsnaren krävs för att få en påtaglig sänkning av 
fosfornivåerna, vilket är nödvändigt för att uppnå MKN. Åtgärder mot den externa tillför-
seln av fosfor behövs dock för att förlänga effekten av sedimentbehandlingen.

Beräkningar visar på att koncentrationen av fosfor och kväve ökar jämfört med befintlig 
mark även med rening. Då området i befintlig situation utgörs av skogsmark är det i prak-
tiken ofrånkomligt. Flödet förväntas öka med planerad exploatering vilket innebär att 
den ökade belastningen späds ut i en större volym. Med hänsyn till utspädning beräknas 
koncentrationen av fosfor i det totala tillflödet till Måsnaren inte öka.

I WRS rapport (WRS, 2017) visas att åtgärder mot sediment i Måsnaren krävs för att få 
en påtaglig sänkning av fosfornivåerna. vilket är nödvändigt för att uppnå MKN. Vidare 
bedöms åtgärder mot den externa tillförseln av fosfor vara nödvändiga, och så långtgå-



ende rening som möjligt från tillkommande bebyggelse. Alternativet är att bebyggelse 
stoppas. WRS (2017) föreslår ett reningsbehov på 80 – 90 % av fosfor i dagvatten från 
tillkommande exploatering. WRS (2017) föreslår vidare att effektiva åtgärder för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) bör föreskrivas för planerade områden inom 
Stockholm Syd.

Utredningen för Måsnaren föreslås reningsåtgärder för de delar av Stockholm syd, inom 
Nykvarn, som avrinner mot Måsnaren. Föreslagna dagvattenanläggningar inkluderar våta 
dagvattendammar, våtmarker samt krossdiken. För placering av föreslagna anläggning-
ar hänvisas till utredningen. Ytterligare reningsåtgärder inom respektive detaljplan ska 
studeras för de separata dagvattenutredningarna för detaljplanerna.

Under 2020 godkändes detaljplanen för Åtäppan som är en del av Stockholm syd inom 
Södertälje kommun med beräknad rening på ca 93 % fosfor, 76 % kväve och 95 % me-
taller (Sweco, 2020). Nu aktuell rapport visar att om de åtgärder som presenteras följs 
så blir mängden fosfor densamma även efter exploatering. WRS (2017) beräknade att 
halverad koncentration av fosfor i tillflödet till Måsnaren skulle leda till att koncentra-
tionen i Måsnaren skulle sjunka med ca 10 ug/l. Om inte föreslagna åtgärder genomförs, 
eller uppnår beräknad reningseffekt, så beräknas fosforkoncentrationen i tillflödet öka 
med upp till ca 15 %. Om beräknad påverkan på Måsnarens fosforkoncentration enligt 
WRS (2017) antas vara linjär, vid såväl ökade som minskade koncentrationer, i tillflödet 
så skulle ett ”worst case scenario” innebära att fosforkoncentrationen i Måsnaren ökar 
med ca 3 ug/l.

Åtgärder bör ske även lokalt vilket kan regleras med föreskrifter inom respektive de-
taljplan, detta specificeras i de separata dagvattenutredningarna för varje planområde. 
För att kunna uppfylla kravet om att förbättra MKN i Måsnaren bedöms det även krä-
vas åtgärder i befintlig miljö utanför planområdet. Enligt uppgifter från miljökontoret i 
Södertälje kommun har kommunen utfört åtgärder för att minska tillförseln av närings-
ämnen till Måsnaren från andra tillflöden än Almnäsområdet. Dessa åtgärder presenteras 
översiktligt i punkt 1–3 nedan, för mer detaljerad information hänvisas till Södertälje 
kommuns miljökontor:

1. Våtmark vid Hovsjö-Tvetaberg

En våtmark har anlagts öster om Måsnaren för att hantera dagvattenutsläpp från om-
rådena Hovsjö och Gröndal, samt avrinning från Tvetaberg. Åtgärden beräknar kunna 
reducera fosfor med drygt 16 kilogram per år, konservativt räknat. Våtmarken är i princip 
klar och vissa planteringar kvarstår vilket beräknas ske under våren 2022. 

2. Våtmark eller sedimentfång vid Wasa (uppströms Wasa våtmark). 

Ett sedimentfång har anlagts och är i drift uppströms befintlig våtmark norr om Måsna-
ren. Syftet är att ta hand om suspenderat material i ett tidigt skede för att minska belast-
ningen på nedströms liggande Wasa våtmark. I dagsläget renar Wasa våtmark cirka 50 
kilogram fosfor per år. Den aktuella åtgärden förväntas bidra med ytterligare 50 kilogram 
per år, vilket sammanlagt ger omkring 100 kilogram avskild fosfor per år efter genomför-
da åtgärder. 

3. Utbyggnad av kommunalt VA vid Stadan och Nabben

Området Stadan och Nabben ligger intill Måsnarens västra strand, strax sydost om 



Almnäsområdet. Det består av 52 arrendetomter och 23 fastigheter som för närvarande 
har enskilt avlopp. Kommunen planerar att ansluta området till det kommunala VA-led-
ningsnätet så snart tillhörande detaljplan vunnit laga kraft, preliminärt beräknat under 
november 2021. Arbetet uppskattas vara färdigställt till sommaren 2023. Åtgärden för-
väntas minska fosfortillförseln till Måsnaren men någon närmare beräkning av storleken 
på minskningen har inte gjorts.

De två föreslagna våtmarkerna och anslutningen av Stadan och Nabben till kommunalt 
VA beräknas sammanlagt kunna minska den årliga fosforbelastningen till sjön Måsnaren 
med minst 66 kg. Det motsvarar en minskning av fosfor med minst 13 procent, beräknat 
utifrån uppskattningen av årlig tillförsel på 500 kg till Måsnaren.

Dagvattenutredning för Mörby del 6

Norconsult AB, har på uppdrag av Nykvarns kommun, tagit fram en dagvattenutredning 
(2021-11-30) för aktuellt planområde. Som underlag till denna utredning ligger den dag-
vattenutredning som är gjort för Måsnaren och dess avrinningsområde.

Fokuset i denna utredning har legat på att ge förslag på rening inom kvartersmark då 
tidigare utredningar givit översiktliga förslag på lämpliga placeringar och dimensionering 
av föreslagna reningsåtgärder. För detaljer kring dimensionering av krossdiken, våtmark 
och våta dammar hänvisas till utredningen om Måsnaren. 

Enligt Nykvarn kommun ska dagvatten i första hand hanteras lokalt genom fördröjning, 
rening och infiltration inom fastigheter. Om det inte är möjligt ska dagvatten anslutas till 
kommunal dagvattenledning.

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat 
Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela 
EU. För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av så kallade Miljökvali-
tetsnormer (MKN) för vattenförekomster.

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och Vattenmyndighe-
ten utarbetat miljökvalitetsnormer (MKN) för de vattenförekomster som är definierade 
inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som 
ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen var att alla definierade 
vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015. Detta 
har inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet med 
vattenförvaltningen drivs generellt i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat 
innebär att en ny statusklassning genomförs vart sjätte år.

Dagvattnet från planområdet avrinner mot två olika recipienter (se figur 7, sid 29) som 
omfattas av MKN. Den största delen av planområdet ligger inom avrinningsområdet för 
Turingen, dit dagvattnet rinner via Turingeån. En mindre del av avrinningen sker mot 
Måsnaren. 

Enligt VISS, Vatteninformationssystem i Sverige, har den ekologiska statusen för sjön 
Turingen klassats som måttlig (Norconsult 2021-11-30). Utslagsgivande för den samman-
vägda ekologiska klassningen var den biologiska kvalitetsfaktorn näringsämnespåverkan 
växtplankton som klassats som måttlig på grund av näringsrika förhållanden i vattenföre-
komsten. Turingens kemiska status har klassats som god, utan de överallt överskridande 
ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar, PBDE. Gränsvärdena för kvicksilver 



och PBDE överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige på grund av historisk atmos-
färisk deposition.

Enligt VISS är Turingeåns kemiska status god, utan överallt överskridande ämnen. Dess 
ekologiska status är dock klassad som måttlig på grund av dålig status för konnektivitet, 
det vill säga vandringsbarhet för fiskar, samt otillfredsställande status för morfologiskt 
tillstånd, vilket beskriver en vattenförekomsts fysiska avvikelse utifrån ett referenstill-
stånd med ingen eller mycket lite påverkan av mänsklig aktivitet (Norconsult 2021-
11-30). Den ekologiska statusen för sjön Måsnaren är enligt VISS klassad som dålig. 
Utslagsgivande miljökonsekvenstyp är övergödning med avseende på näringsämnen (to-
talfosfor) som har otillfredsställande status. Övergödningen innebär bland annat höga 
halter av plankton och dåliga ljusförhållanden (Norconsult 2021-11-30).

Måsnarens kemiska status anges som uppnår ej god med hänsyn till överskridande 
värden för perfluoroktansulfon (PFOS). Tillförlitligheten är dock satt till låg eftersom en-
dast ett av två prov har visat på för höga värden. På grund av långväga atmosfärisk depo-
sition överskrids gränsvärden även för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar 
(PBDE). Detta gäller dock alla vattenförekomster i Sverige.

I VISS listas ett antal påverkanskällor som bedöms ha betydande påverkan på recipien-
ten. Dessa är: 

• Förorenade områden

• Urban markanvändning

• Jordbruk

• Transport och infrastruktur

• Enskilda avlopp

• Förändrad konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar

• Historisk förorening – internbelastning

 
Figur 10. Avrinningsområde i grönt och blått och planområde markerat i rött. Norconsult AB.

Planområdet utgörs idag främst av skogsmark och avgränsas av E20 i norr, i söder av 
järnväg och gränsen till Södertälje kommun i sydöst. I väst och öst omges planområdet 



främst av skogsmark. Under en inventering 2020-08-26 fanns en trumma som leder dag-
vatten ifrån planområdet söderut, resterande av planområdet avvattnas i dagsläget via 
naturmarkavrinning.
Utifrån topografi har 10 delavrinningsområden tagits fram, se Figur 12. Där avrinning 
från område 1, 3 och 4 avrinner mot Måsnaren (markerat i orange) och resterande mot 
Turingen (markerat i gult).

Figur 11. Delavrinningsområden inom planområdet, framtaget utifrån topografi. Orangea 
områden avrinner mot Måsnaren och gula områden avrinner mot Turingen.

Planförslaget
I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, varför 
det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. Nedan följer 
förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 
Exakta detaljer för varje område avseende volym/yta för dagvattenhanteringen redovisas 
i dagvattenutredningen och ej i planbeskrivningen.

Föreslaget dagvattensystem sammanfattas för alla områden i figur 10. Ungefärlig place-
ring av dammar och våtmark redovisas i dagvattenutredning. Dammar och våtmark är 
dimensionerade för att ta emot hela fördröjningsvolymen från berörda områden. För 
de områden som planeras att exploateras föreslås ytterligare rening inom kvartersmark 
i form av regnbäddar och krossdiken som regleras med strypta utlopp mot föreslagna 
dammar och våtmark. Placering av anläggningar inom kvartersmark har inte föreslagits i 
detta skede då det ej finns framtaget material avseende framtida höjdsättning eller detal-
jerad utformning av planerad exploatering.

Område 1, 3 och 4 avrinner mot Måsnaren. Område 3 föreslås fortsatt naturmarksavrin-
ning medan område 1 och 4 föreslås rening i dagvattendammar som därefter avvattnas 
norrut under E20 mot recipienten Måsnaren. Område 2 föreslås fördröjning av hela 
magasinvolymen i regnbäddar och makadamdiken inom området med bräddning mot 
naturmark då det är en liten fördröjningsvolym.



För dagvattnet från område 5 föreslås att hela fördröjningsvolymen fördröjs inom områ-
det i regnbäddar och krossdiken. Placering av regnbäddar och krossdiken bör ske utifrån 
framtida höjdsättning. Därefter föreslås dagvattnet att avledas via krossdiken mot våt-
marken inom detaljplanen för Mörby 5. 

För område 6, 7 och 8 föreslås ingen rening då områdena inte exploateras. En viss ökning 
av dagvattenflöde kan ske på grund av klimatfaktorn.

Område 9 och 10 ges fördröjning i regnbäddar inom kvartersmark då det är svårt utifrån 
höjdsättning att avleda mot befintlig våtmark öster om områdena. Avledning föreslås 
ske i makadamdiken för ytterligare rening. För område 9 föreslås bräddning till befintlig 
trumma under järnvägsspåret (Svealandsbanan), medan område 10 leds mot befintliga 
dagvattensystemet väster om planområdet. 

Efter exploatering av området kommer föroreningsinnehållet i dagvattnet att förändras. 
Exploateringen får inte innebära att recipientens status försämras eller försvåra att MKN 
kan uppnås. Föroreningsbelastningen för planområdet har beräknats för tre olika fall: 
befintligt, framtida utan rening samt framtida efter rening. Beräkningarna baseras på 
schablonvärden uppbyggda av uppmätta värden i dagvatten från olika marktyper vilket 
finns samlat i databasen StormTac. För beräkningar av föroreningsmängder användes 
årsmedelflödet som beräknats med area, avrinningskoefficient och årlig medelnederbörd 
som enligt nederbördsdata från SMHI är 600 mm (SMHI, 2019). Ytan för planområdet är 
indelad efter markanvändning.

Figur 12. Föreslagen dagvattenhantering per område

Situationsplanen för området anger endast exploaterade områden, gata och naturmark. 
Enligt plankartan får kvartersmark bestå av kontor, handel och lättare verksamheter 
såsom lager och logistik. Inom hela kvarter 5 och 9 samt delar av kvarter 4 och 10 tillåts 
industri. I föreliggande utredning har det därmed översiktligt antagits markanvändningen 
”kontorsområde” inom de exploaterade områdena samt 50 % ”kontorsområde” och 50 
% ”industriområde” på kvartersmark som tillåter industri. Samtidigt har 30 % av kvarter-
smarken ansatts som gräsytor till följd av den fastställda hårdgörningsgraden i plankar-
tan. 



Eftersom detaljerad kännedom saknas om de vägar som inkluderats i beräkningen så har 
inte markanvändningstypen ”väg” kunnat användas då ÅDT behöver anges. Istället har 
föroreningsbelastning motsvarande lokalgata antagits. Vägar består dock av en relativt 
liten del av den totala markanvändningen. Antagandet har därmed liten påverkan på den 
totala beräknade belastningen. 

Figur 13. Föroreningstransporten för dagvatten som avrinner mot Måsnaren. 

Figur 14. Föroreningstransporten för dagvatten som avrinner mot Turingen. 

Beräknad föroreningsbelastning från planområdet till både recipienten Måsnaren och 
recipienten Turingen visar på en ökning av såväl total belastning som koncentration av 
fosfor, även med föreslagna reningsåtgärder. Total belastningen av kväve ökar också, 
även efter rening, medan koncentrationen minskar till under ursprungliga nivåer. Då ex-
ploateringen planeras inom befintlig skogsmark är resultatet förväntat och ofrånkomligt.

Planerad exploatering leder ofrånkomligen till högre total årlig belastning av fosfor till 



Måsnaren men också ett ökat dagvattenflöde. Norconsult AB:s utredning 2020 bedömde 
att då flödet ökar kommer den ökade belastningen att spädas ut i en större volym. Därför 
gjordes bedömningen att den ökade belastningen inte påverkar Måsnaren negativt i stör-
re utsträckning. Samma resonemang kan användas för den ökade föroreningstransporten 
mot Turingen. Med föreslagna lösningar uppnås en rening av fosfor på 90 % för förore-
ningstransporten mot Måsnaren och 86 % för Turingen. Därmed bedöms inte heller den 
planerade exploateringen, med föreslagna lösningsförslag, att påverka MKN för recipien-
terna negativt.

Beräkningar av föroreningar är baserade på schablonhalter som innebär en mycket grov 
generalisering av föroreningsbelastningen. Reningseffekten i föreslagna anläggningar är 
dessutom baserade på antaganden om exempelvis flöden, infiltration och framför allt ut-
formning och skötsel. För att beräknad rening ska kunna uppnås och bibehållas på längre 
sikt är god utformning och skötsel av dagvattenanläggningar mycket avgörande, vilket 
kommunen avser säkerställa genom exploateringsavtal vid försäljning av kvartersmark.

I plankartan regleras att 70% av fastighetsaren får hårdgöras. Detta innebär att 30% av 
kvartersmarken kommer att bibehållas grön och det finns större möjlighet för infiltration 
av dagvatten. Beräknade ytbehov för föreslagna dagvattenanläggningar inom respektive 
område utgör endast 2-5 % utav kvartersmarken inom respektive område. Detta tyder på 
att en hårdgöringsgrad på 70% i plankartan är tillräcklig för att möjliggöra för föreslagen 
dagvattenhantering. En lägre hårdgöringsgrad skulle kunna minska föroreningsgraden.

Höjdsättning
Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-års-
regn inte skadar byggnader. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med 
varandra. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatu-
mark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska 
kunna erhållas, se Figur 16. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån 
vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 
(Svenskt Vatten, 2011). Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området 
alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via 
gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem nederbörd.

Figur 15. Princip för höjdsättning. Norconsult AB

En massbalansutredning är under framtagande och kommer att läggas till handlingarna 
inför antagandet. Den kommer att visa på en lämplig marknivå av kvartersmarken i för-



hållande till allmänna gator.  

Översvämning
En översiktlig bedömning av påverkan från skyfall har gjorts. Enligt lågpunktskartering 
utförd av Länsstyrelsen finns det idag få lågpunkter inom planområdet som riskerar att 
översvämmas, se Figur 14. Ett dike i den västra delen av planområdet riskerar viss över-
svämning. Vid exploatering har detta sparats som ett naturområde men med korsande 
väg. Det är därför viktigt att se till att inte bryta den naturliga rinnvägen för vattnet utan 
säkerställa att vattnet kan flöda under vägen.

Utformningen av dammar i dagvattenutredningen (Norconsult, 2021-11-30) är gjorda på 
så sätt att de kan ta emot hela dagvattenflödet från exploateringen vid ett 10-årsregn. 
Med tillkommande lösningar inom kvartersmark, regnbäddar och krossdiken, kommer 
dagvattenflödet att minska innan de når dammarna. På så sätt kan dammarna ta emot 
flöden även från större regn. Det är även möjligt att anlägga avskärande diken längs 
gränsen mellan naturmark och kvartersmark för att minska risken för översvämning och 
minska flödet vid både små och stora regn.

Figur 16. Lågpunktskartering över planområdet (markerat i svart) (Länsstyrelserna, 2020)

Värme och energi
Fjärrvärme förordas inom planområdet. Fjärrvärmeledning mellan Nykvarn och Söder-
tälje går genom planområdet i den gamla banvallen och säkerställs genom u-område 
i detaljplanen. Kapaciteten måste utredas. Förnyelsebara energikällor bör eftersträvas. 
Fjärrvärme levereras från Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje.

El, tele
Ledningar är förlagda i den tidigare banvallen samt i Mörbyvägen. Här finns också el och 
optokabel. Huvudgatan kommer delvis att gå något söder om de befintliga ledningarna. 
De ledningar som hamnar inom kvartersmark säkerställs genom u-område i plankartan. 

Vattenfall kommer att bygga en ny kraftledning mellan Nykvarns transformatorstation 
och ny anslutningspunkt inom fastigheten Ånsta 2:1. Ledningen kommer att gå inom 
naturområdet mellan kvartersmarken och E20 och anslutas till en transformatorstation 



utanför planområdet.  Plats för ledningar säkerställs i plankartan genom luftburen led-
ning [I1]. Den ledning som idag går i öst-västlig riktning är den som ska flyttas. 

Nya transformatorstationer kommer att behövas inom planområdet, dessa får enligt 
planförslaget byggas inom all kvartersmark för att bäst placeras i området utefter behov 
som uppstår. Dessa bör placeras nära lokalgator för enklare access för underhåll. Lägen 
för transformatorstationer ska samrådas med ledningsägaren och säkerställas med nytt-
janderätt och ledningsrätt.

Avfallshantering
Avfall hanteras enligt kommunens avfallföreskrifter. Närmaste återvinningsstation finns i 
Tveta, Södertälje. 

Målsättningen är att alla verksamheter ska följa sorteringsprincipen, dvs. allt avfall som 
kan ska återanvändas eller återvinnas.

Det branschspecifika industriavfallet från verkstäder och större företag omfattas i Ny-
kvarns kommun inte av det kommunala renhållningsansvaret. Företag som har mycket 
avfall har en intern hantering varefter insamling sker efter överenskommelse med den 
entreprenör som företaget väljer. 

Hälsa och säkerhet
Brandsäkerhet
Planområdet ligger inom ett område som har mindre än 10 minuters insatstid för rädd-
ningstjänsten. I syfte att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet och brandvatten-
försörjning kommer Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608, 609 och 615 att beaktas i 
projekteringsarbetet. Södertörns brandförsvarsförbund kommer att bli kallade till bygg-
samråd och i övrigt delta i kommande byggprocesser. Utöver detta gäller även Länssty-
relsens riktlinjer Riskhänsyn vid nybebyggelse intill vägar och järnvägar.

Buller 
Bullernivåerna inom planområdet kommer att öka, både i och med verksamheterna 
inom området och den ökade trafik som de kommer att medföra. Kommunens anta-
gande är att ökade bullernivåer är acceptabelt inom ett verksamhetsområde utifrån att 
människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. Mötesplatser, och andra uppe-
hållsytor ska placeras och byggas för att skapa tysta sidor. Högsta ekvivalenta ljudnivåer 
för uppehållsytor är 70 dBA.

För verksamheter inom planområdet finns bestämmelser i Boverkets byggregler som till-
lämpas vid bygglovgivningen i syfte att få en god ljudmiljö inomhus i exempelvis kontor.

Förorenade områden
Inom området finns inga kända föroreningar och då området idag består av skog tros 
heller inga föroreningar finnas. Om en förorening skulle påträffas ska Nykvarn kommun 
kontaktas direkt och föroreningarna ska hanteras. 



Transport av farligt gods
Förutsättningar
E20 är idag en primär farled för farligt gods. Troligtvis kommer också de föreslagna 
verksamheterna medför att godstrafiken till och från området ökar. I framtiden är det 
troligt att även farligt gods omlastas här. Att större delen av verksamheterna är planera-
de på tillräckligt avstånd från farligt godsleder, samt att inga bostäder planeras i områ-
det, medför att konsekvenser av en eventuell olycka bedöms vara små. Detta är under 
förutsättning att även verksamheterna inom delområdena närmast E20 och järnvägen 
placeras på ett större avstånd än 40 meter för verksamheter och 75 meter för kontor 
från dessa, en planbestämmelse har satts in för att säkerställa detta [m1]. Bestämmelsen 
säkerställer även att det måste hållas ett avstånd mellan kontor och verksamheter som 
hanterar farligt gods. Den låga risken för olycka i samband med farligt gods, som enligt 
resonemang ovan skulle medföra små konsekvenser, innebär att risknivån bedöms vara 
acceptabel. Det är dock viktigt att denna risk ändå beaktas i den fortsatta planeringen. I 
det fall transporter med farligt gods kan förekomma inom planområdet kan det behövas 
skyddsåtgärder för bebyggelsen, tex utrymningsvägar och friskluftsintag vända bort från 
riskkällan.

Kvartersmarken ligger också generellt högre än vägområdet, vilket gör att risken för 
olyckor och påverkan blir betydligt mindre.

Inom en mindre del av planområdet planeras dock för idrottsändamål. Transport av 
farligt gods i förhållande till idrottsändamål har inte utretts.  

Miljökonsekvenser
Riksintresse
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 nollal-
ternativet eftersom delar av utvecklingen av Stockholm Syd redan fastställts. 

Landskapsbild
Landskapsbilden över Mörby 6 kan idag endast upplevas från järnvägen. Genomföran-
det 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. 

Naturmiljö
Planområdets struktur har utformats med hänsyn till områdets naturvärden. Stråk och 
höjder av natur har sparats för att fungera som spridningsvägar för växter och djur mel-
lan större bevarade naturområden. Låglänta områden med fuktstråk har planerats för att 
bevara den naturliga hydrologin samt fördröja och rena dagvatten.

De hänsynstaganden som gjorts är positivt men ytterligare åtgärder bör göras med hän-



syn till naturvärden och biologisk mångfald. Ingreppet intill hällmarksområdet kommer 
leda till att området dräneras ut och blir torrare, vilket påverkar områdets hydrologi och 
ekologi. Vid projekteringen av planområdet bör åtgärder vidtas så att inte hällmarksom-
rådet dräneras ut mer än i nuläget.

Kulturmiljö
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 jämförel-
se 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.

Dagvatten och MKN
I samband med exploatering av Stockholm Syd kommer större delen av Mörby 6 beläg-
gas 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 ytav-
rinning, Med hänsyn till dagvattnets föroreningshåll kan en ökad ytavrinning bidra till 
en större föroreningsbelastning på recipienterna (Turingeån/Turingen och Måsnaren). 
Detta kan medföra negativa effekter på recipienterna. 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.

Rekreation och friluftsliv
Eftersom området endast i liten omfattning används för rekreation och friluftsliv be-
döms 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 mys-
tik” 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 värde-
fulla naturpartierna sparas finns det möjlighet att utveckla lokala målpunkter för verk-
samma i Mörby verksamhetsområdeområde. 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 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 rekrea-
tion och friluftsliv.



Miljömål
Planerat verksamhetsområde/logistikcentrum ligger nära en trafikplats vid E20 och Svea-
landsbanan, vilket är positivt. Samtidigt kan en utbyggnad av ett logistikcentrum med-
verka till en ökning av vägtransporterna vilket är negativt. Närheten till Svealandsbanan 
är positivt om ökad omlastning av gods från vägtrafik till tågtrafik blir följden av planför-
slaget. Närheten till Nykvarn och tågstation gynnar anställdas cykling och användning av 
kollektivtrafik till och från arbetet. Det är positivt om fjärrvärme byggs ut inom området. 
Energieffektivt byggande och installation av solceller bör uppmuntras. Att skog försvin-
ner minskar inlagring av koldioxid från atmosfären, vilket är negativt för klimatet.

För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms påverkan bli negativ. För miljökva-
litetsmålet Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö bedöms påverkan bli både 
positiv och negativ.

Betydande miljöpåverkan
Förslaget till detaljplan bedöms orsaka betydande miljöpåverkan med avseende på land-
skapsbilden med hänsyn till den förändrade markanvändningen och på naturmiljön med 
hänsyn till borttagning av natur med högt naturvärde samt på vattenmiljön med hänsyn 
till ökad dagvattenavrinning. Den betydande miljöpåverkan bedöms som måttlig. Mil-
jöpåverkan bedöms även ske på kulturmiljön, friluftslivet samt hälsa och säkerhet, men 
konsekvenserna bedöms som små.



Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år på grund av områdets storlek och den långa utbyggnadsti-
den för området.

Utbyggnad av området styrs av efterfrågan på industritomtmark och kommer att ske 
etappvis. Omedelbart efter det att planen vunnit laga kraft påbörjas projektering av all-
männa anläggningar och utbyggnad av dessa beräknas kunna påbörjas under 2022. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, vilket bland annat innebär ansvar för 
utbyggnad och drift och underhåll av gator och naturmark inom området.

Allmän plats
Ägare Genomförande Drift

GATA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
GATA1 Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
VA/damm/våtmark Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
Tele Skanova Respektive fastig-

hetsägare
Skanova

El Telge Energi AB, Respektive fastig-
hetsägare

Telge Energi AB

NATUR Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun

Kvartersmark

Ägare Genomförande Drift

Verksamhetsmark Respektive fastig-
hetsägare

Respektive fastig-
hetsägare

Respektive fastig-
hetsägare

Avtal
Marken ägs idag av kommunen. Vid kommande försäljningar kommer markanvisningsav-
tal tecknas med respektive exploatör. 

Inför antagande av detaljplanen ska ett bevakningsavtal tecknas med Trafikverket. 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Nykvarns kommun äger marken inom planområdet. 

Fastighetsbildning
Avstyckning av nya fastigheter på kvartersmark sker efter ansökan. Kommunen, som 
markägare, ansvarar för ansökan. 



Servitut/Gemensamhetsanläggning/Ledningsrätt/Övrigt
Inom de större sammanhängande områden för kvartersmark i planen kan gator komma 
att behöva inrättas som gemensamhetsanläggning för att möjliggöra avstyckning i lämp-
liga tomter för olika verksamheter och säkerställa tillgängligheten till den kommunala 
naturmarken inom planområdet. 

Det är i dagsläget inte utrett var gemensamhetsanläggningar behöver inrättas då kom-
mande fastighetsreglering inte är känd, men ansvar att ansöka om dessa och stå för 
kostnaderna åvilar respektive exploatör. 

Ledningsrätt for allmänna underjordiska ledningar på kvartersmark (fjärrvärme, VA, 
starkström) kan bildas efter ansökan av ledningshavaren. 

Ekonomiska frågor
Kommunen äger marken och bekostar planläggning. Ansvaret för att bygga ut de allmän-
na anläggningarna inom planområdet är kommunens. 

Kostnader för anläggningar inom kvartersmark vid kommande exploatering, såsom vägar, 
dagvattenanläggningar svarar respektive fastighetsägare/entreprenör för liksom för even-
tuella kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar.

Ledningar
Vid behov av flytt av ledningar som finns inom området åligger det fastighetsägaren att 
bekosta flytt av ledning till nytt läge. Före flytt av ledning ska kontakt tas med lednings-
ägaren för att säkerställa en korrekt hantering.

Ansökningar
Kostnader för eventuella ansökningar och tillstånd från myndigheter söks och bekostas 
av exploatör, exempelvis för vattenverksamhet i enlighet med 11 kap. miljöbalken. Ansök-
ningar och tillstånd under planarbetet söks av fastighetsägare. 

Lantmäteriförrättningar
Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt ersättningar till följd av 
fastighetsrättsliga åtgärder såsom marköverföring, upplåtelse av servitut, ledningsrätter 
gemensamhetsanläggningar ansöks av fastighetsägare men bekostas av respektive explo-
atör.   

Avgifter
Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. VA-avgift ska erläggas enligt kommu-
nens taxa. Avgift för bygg- och marklov ska erläggas vid lovansökan. Avgift till kommu-
nen ska också erläggas för eventuella miljötillstånd och tillsyn.

Nykvarns kommun bekostar upprättande av VA-ledningar till fastighetsgräns.



Administrativa frågor
Preliminär tidsplan för planarbetet
Samråd   Q1 2022

Granskning   Q2-3 2022

Antagande   Q3-4 2022

Laga kraft   Q3-4 2022

Om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vinner den laga 
kraft cirka en månad efter antagande.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av Norconsult AB med stöd av

Martin Mansell, planchef

Saeed Baydon, planarkitekt

Anna Ahrling, Mark- och exploateringschef

Medverkande konsulter
Sarah Olsson, Norconsult AB

Carl-Henrik Barnekow, Norconsult AB

Maria Hjort, Norconsult AB (uppdragsledare)

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Planavdelningen



Kontakta oss
Centrumvägen 24 A

155 80 Nykvarn
08-555 010 00

kommun@nykvarn.se


