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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. För den här detaljplanen har 
inte något program tagits fram.  
 
Samrådskede - Vi är här! 
Ett förslag till detaljplan upprättas och sänds ut på samråd till berörda, myndigheter och 
andra kommunala instanser för insamling av synpunkter. 
 
Granskningsskede 
Mot bakgrund av de synpunkter som tillförts under samrådet sker bearbetning av 
planförslaget 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 veckor 
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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I detaljplanen ingår följande handlingar: 
Planbeskrivning (denna text), upprättad 2019–01–15 
Plankarta (1:5000 i A1), upprättad 2019–01–15 
Fastighetsförteckning 
MKB (miljökonsekvensbeskrivning), Norconsult AB 
 
Utredningar som tillhör detaljplanen: 
Översiktlig dagvattenutredning, Norconsult AB 
Naturinventering, Norconsult AB 
Historisk kartläggning av förorenad mark, Norconsult AB 
Landskapsanalys, Norconsult AB 
 
Fler utredningar kommer att tas fram mellan samråd och granskning, bland annat 
arkeologisk utredning, OXA (oexploderad ammunition), eventuell sanering samt 
miljöteknisk markundersökning.  

 
 

 
Planområdets läge i kommunen. 
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INLEDNING 

SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändningen för del av Stockholm Syd/Mörby 
verksamhetsområde med inriktning främst på verksamheter för motorfordon i form av ett 
miljömotorcentrum med en testbana för bland annat självkörande fordon.  Det regionalt 
prioriterade verksamhetsområdet Stockholms syd, planeras bli Stockholms läns största. 
Totalt omfattas cirka 1 000 hektar mark, varav 600 hektar ligger i Nykvarns kommun. Som 
underlag för planeringen av området ligger planprogrammet för Stockholm Syd (godkänt 
2012-05-15) och kommunens översiktsplan (antagen 2014-05-20) samt den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län.  

HUVUDDRAG 
Detaljplaneområdet ska främst utvecklas för verksamheter avseende fordonsverksamhet 
(testbana) med tillhörande tekniska anläggningar. Detaljplanen möjliggör även för kontor, 
lager och andra typer av verksamheter. Avsikten är att utnyttja det strategiska läget i 
regionen och närheten till kommunikationer och infrastruktur såsom Skavsta Flygplats, 
Södertälje hamn, Svealandsbanan, E20 och E4:an. Syftet är att tillskapa en modern 
fordonsverksamhet som möter framtidens behov hos fordonsindustrin. 

 Intentionerna med detaljplaneförslaget är i enlighet med översiktsplan för Nykvarn 
(aktualitetsförklarad 2015-09-17) och Miljömotorcentrum Stockholm Syd – Ett initiativ för 
att ytterligare stärka fordons- och farkostindustrin i Stockholm-Mälarregionen samt den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2018). Detaljplanen medger en stor 
flexibilitet på kvartersmark för att möjliggöra för en framtida utveckling.  

Nordöst om detaljplaneområdet planeras andra typer av verksamheter såsom industri, 
handel, kontor och service. I anslutning planeras även en kombiterminal för omlastning av 
godstransporter från järnväg till väg. Två trafikplatser ansluter till E20 vilket ger området 
goda vägförbindelser.  

PLANDATA 
Det aktuella planområdet omfattar cirka 235 hektar och inkluderar fastigheterna Mörby 5:1 
och del av Mörby 6:3. Området är ett tidigare militärt övningsområde och består i 
huvudsak av orörd naturmark och gamla övningsfält. Cirka 185 hektar kommer att 
planläggas för verksamheter och cirka 50 hektar kommer att planläggas som naturmark.  

Mörby 5:1 ägs av Nykvarn kommun och Mörby 6:3 ägs av Fortifikationsverket men ett 
markköp pågår där kommunen ska köpa in delar av fastigheten Mörby 6:3.  

Utvecklingen av Stockholm Syd drivs i nära samverkan mellan Nykvarns kommun, 
Södertälje kommun, Peab, Kilenkrysset, Stendörren samt privata fastighetsägare.  
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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 användas för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Detaljplaneområdet ingår i Stockholm syd/Mörby som är ett av flera utpekade 
område för utvecklingen. Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i MB 3 
kap. med hänsyn till att området är förenligt med översiktsplanens intentioner och den 
regionala utvecklingsplanen.  

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN 
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. 

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MILJÖBALKEN 
Miljöbalken 5 kap. reglerar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Föreskrifterna är till för att varaktigt skydda 
och avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö.  

STRANDSKYDD 
Långsjön, som ligger strax söder om detaljplaneområdet, omfattas av ett utvidgat 
strandskydd på 300 meter. En mindre del av sjön ligger i Nykvarns kommun, medan den 
övriga delen ligger i Södertälje kommun. Strandområdet inom Nykvarns kommun ligger 
inom den så kallade Bornsjökilen, och då delvis inom kilens värdekärna (se avsnittet Mark 
och vegetation). Vartå (ån mellan Långsjön) och Lill-Vartåsjön (den lilla sjön väster om 
Långsjön) är av biologiskt intresse då den fungerar som ett lekområde för fisk. 
Planområdets södra del ligger inom det strandskyddade området. Dispens alternativt 
upphävande av strandskyddet enligt 7 kap 18§ miljöbalken komma att krävas. 

Även diket i planområdets nordöstra hörn, vilken avrinner Turingeån, omfattas av ett 
generellt strandskydd om 100 meter och ligger inom naturmarken.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Gällande översiktsplan, antagen juni 2014, omnämner Stockholm Syd/Mörby som 
verksamhetsområde för icke störande industri och järnvägsanslutna logistikföretag. 
Området ska ”utvecklas i ett sammanhang med sammankopplade huvudgator och 
naturstråk samt lämpliga användningar av kvartersmarken”. Särskilt beskrivs behovet av att 
möjliggöra en blandning av funktioner samt vikten av att hantera naturvärden så att det inte 
skapas en barriär för djur och människor. Dagvattnet 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. 
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Dagvattenhantering i öppna diken och dammar samt infiltrering på varje fastighet bör 
tillämpas.  

Översiktsplanen pekar också på vikten av att naturvärden hanteras inom området så att 
området inte blir en stor barriär för djur och människor. Det är även viktigt att i tidiga 
planeringsskeden ta hänsyn till områdets fornminnen. 

I översiktsplanen anges Nykvarn kommuns intresse av att skapa ett miljömotorcentrum. 
För att kunna locka innovativa företag med högteknologisk inriktning vill kommunen 
arbeta med en struktur baserad på ett trippelhelixperspektiv. Trippelhelix innebär ett 
samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter. Samarbetet spås kunna ge 
goda förutsättningar för forskning, utveckling, utbildning, testkörning och expansion inom 
fordonsindustrin i regionen. 

Översiktsplanen betonar att området behöver bebyggas med en blandning av funktioner 
för att inte få allt för ensidiga verksamheter inom transportsektorn.  

REGIONAL UTVECKLINGSPLAN 
Stockholm Syd anges som ett av Storstockholms två yttre logistikområden, tillsammans 
med Rosersberg i Sigtuna kommun, i gällande regionala utvecklingsplan, RUFS 2050. 
Dessa två områden är strategiskt placerade som omlastningsterminaler för varutransporter 
och bör ges möjlighet att utvecklas, enligt regionplanen. Stockholm syds logistikcentrum 
sträcker sig över både Södertälje och Nykvarns kommun. Den regionala utvecklingsplanen 
belyser möjligheterna till sammankoppling mellan Nykvarn och Södertälje vad gäller till 
exempel infrastruktur samt grönstruktur med särskilda stråk för friluftsliv och biologiska 
spridningsvägar. 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm pekar även ut Bornsjökilen, som går i 
nedre kant av planområdet. Den har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga 
naturfunktioner samt historiska och pedagogiska värden. 

VISION STOCKHOLM SYD/MÖRBY 
 
I arbetet med detaljplanen för Mörby del 5, som vann laga kraft 2018, tog kommunen fram 
en vision för Stockholm syd/Mörby.  
 
Ung 
Stockholm Syd är i struktur, utformning och innehåll en förebild för hållbar urbanisering 
inom Europa och Sverige. Det strategiska läget i regionen och till järnväg och motorväg 
används för att skapa ett attraktivt logistik- och verksamhetsområde med effektiva och 
hållbara kommunikationer både för godstransporter och verksamma inom området.  

 
Vild 
Naturen i Stockholms Syd, och de ekosystemtjänster denna erbjuder, är en tillgång för 
anställda och besökare. Nya planteringar tar avstamp i befintliga karaktärer och 
naturvärden. De bidrar, tillsammans med befintlig natur, till en rik biologisk mångfald, till 
pollinering och till fortsatta spridningsmöjligheter för djur och växter.  

 



SAMRÅDSHANDLING 
  2019-01-15 

Detaljplan för del av Mörby 5:1, 
Mörby 7 

 Nykvarns kommun 

8 
 

PL
AN

- O
C

H
 G

EN
O

M
FÖ

R
AN

D
EB

ES
KR

VN
IN

G
 

Vacker 
Stockholm Syd är ett verksamhetsområde där byggnader och byggnadselement, gaturum 
och en varierad natur-och kulturmiljö bildar en helhet, vilket återspeglar kommunens 
riktlinjer för hållbarhet som områdets gestaltning baseras på.  

DETALJPLANER 
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet angränsar till följande 
detaljplaner, som alla ligger på andra sidan järnvägen inom Mörby industriområde.  

• Mörby del 5. Planen är en del av Stockholm Syd/ Mörby.  

• 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 

industri, kontor och handel (ej livsmedel). 
 
Ytterligare två områden på andra sidan järnvägen är under planläggning, Detaljplan 
för Mörby del 6 samt för del av Ånsta 1:1 m.fl.  

PLANPROGRAM 
Ett översiktligt planprogram för Mörby/Stockholm Syd togs fram 2012. Planprogrammet 
redovisar inventering, analys av planförutsättningar samt beskriver förslag till utveckling av 
området med verksamheter för logistik, kontor, handel, bostäder och friluftsområden i två 
scenarier som också kan ses som etapper. Inriktningen ska vara huvudsakligen 
verksamheter invid Svealandsbanan och E20. Planprogrammet hade även inslag av 
bostäder, något som senare har reviderats.  

BEHOVSBEDÖMNING  
Enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken ska kommunen göra en behovsbedömning för att avgöra om 
planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
Behovsbedömningen utgår från de kriterier som finns i bilaga 2 och 4, MKB-förordningen. 
Kriterierna 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 göra en miljöbedömning.  

Kommunens ställningstagande 
Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till 
betydande 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. En behovsbedömning syftar till att 
bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbedömas och en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En behovsbedömning av detaljplanen har gjorts.   

Behovsbedömningen med ställningstagande har skickats till Länsstyrelsen som yttrat sig 
kring kommunens bedömning om planen kan bedömas medföra betydande miljöpåverkan 
eller inte. Kommunens bedömning är att planen bedöms medföra betydande påverkan på 
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miljön med följande motivering att den tar stora naturområden i anspråk för 
verksamhetsmark. Naturområden som innefattar både nyckelbiotoper, sumpskogar och 
berörs av Bornsjökilen som har en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga 
naturfunktioner samt historiska och pedagogiska värden. Länsstyrelsen höll med 
kommunen i dess ställningstagande om att detaljplanen förväntas leda till betydande 
miljökonsekvenser och att en miljökonsekvensbeskrivning därför skulle tas fram. Denna 
beskrivs under rubriken ”MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING”.  

KOMMUNALA BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 
detaljplanen för verksamhet inom autonom fordonsindustri. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

NATUR 

MARK OCH VEGETATION 
Förutsättningar 
Planområdet varierar stort i topografi och naturtyp. Både äldre och mer eller mindre 
nyligen uppvuxna barrskogsdominerade skogar bildar tillsammans med hällmarker, 
sumpskogar, hyggen samt äldre övningsfält för militären, ett mosaiklandskap av 
naturmiljöer. Variationen skapar förutsättningar för många arters specifika behov och gör 
därför landskapet i sin helhet intressant ur ett naturvårdsperspektiv. Området har en prägel 
av glesbygd då bebyggelse i det närmaste helt saknas, trots närheten till Nykvarns samhälle. 
Häradsekonomiska kartan från 1901–1906 visar att en stor del av området sannolikt varit 
trädbevuxet i mer än hundra år, vilket antyder att det kan finnas lång trädkontinuitet, 
framför allt i högt klassade naturvärdesobjekt. 

De högre belägna områdena består generellt av hällmarker bevuxna med tall. Det finns 
välutvecklade mossor och lavar, så kallad kryptogamfloran, och många av tallarna har 
utvecklat en så kallad pansarbark Bergytorna är i regel täckta av renlavar, fönsterlav och 
islandslav. Några större diken genomskär planområdet. Markvatten ansamlas i de lägre 
markområdena vilket har bildat ett flertal mindre kärr och sumpskogar bevuxna med bland 
annat björk och klibbal samt skvattram och björnmossor.  De äldre barrskogsdominerade 
blandskogarna hyser en välutvecklad flora av både kryptogamer och kärlväxter. Den 
fridlysta arten revlummer förekommer över stora delar av planområdet och även 
mattlummer noterades på ett flertal platser.  

Inom eller i direkt anslutning till området finns cirka tio nyckelbiotoper med en storlek på 
mellan 1 och 5 hektar samt ungefär 25 objekt med naturvärde varav den största är del av 
Båglamossen på över 10 hektar. Vidare finns ett antal utpekade sumpskogar. 
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Figur1. Samtliga i fält identifierade naturvärdesobjekt från naturvärdesinventeringen (Norconsult AB, 
2018). 

 
Figur 2. Utpekade nyckelbiotoper (lila) och naturvärden (grönt). Blå linje markerar inventeringsområdet. 
(Skogsstyrelsen, 2018.) 
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Figur 3. Utpekade sumpskogar (blå skrafferad yta). Blå linje markerar inventeringsområdet. 
(Skogsstyrelsen, 2018.) 
 
Inom och i anslutning till planområdet finns flera fridlysta och/eller rödlistade arter samt 
även arter som skyddas av Art- och habitatsdirektivet. Några av de arter som påträffades 
under naturinventeringen var gröngöling, kungsfågel, revlummer och törnskata. 

Skogsstyrelsen har pekat ut flera nyckelbiotoper och naturvärden. På en övergripande nivå 
bedöms spridningssambandet i nord-sydlig riktning vara viktigast då samhällena Nykvarn 
och Södertälje utgör barriärer i väster respektive öster. Inom planområdet finns inga 
spridningsbarriärer av betydelse. Norr om inventeringsområdet utgör järnvägen respektive 
E20 tydliga barriärer. 
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Figur 4. Spridningssamband barrskogsmiljöer. (Kartfigur hämtad från Ekologigruppen 2015), och något 
kompletterad inom berört inventeringsområde. Det aktuella inventeringsområdet är inlagt i figuren med svart 
linje. Ekologigruppens inventeringsområde är markerat med en något tunnare vit linje. 
 
Våtmarksstråk med sumpskogar och små bäck- och dikesmiljöer förekommer framför allt i 
nordväst-sydostliga stråk i området. En bäck kommer från nordost och rinner under 
järnvägen ungefär vid Johannesdal. Denna rinner vidare i form av ett dike bland annat 
genom Båglamossen och rinner sedan under järnvägen igen i den nordvästra kanten. 
Vattendraget mynnar slutligen i Turingen norr om E20. För våtmarksarter gäller, liksom för 
arter knutna till barrskog, att järnvägen och längre norrut E20 utgör spridningsbarriärer.  
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Figur 5. Spridningssamband våtmarker (Kartfigur hämtad från Ekologigruppen 2015. Det aktuella 
inventeringsområdet är inlagt i figuren med svart linje). 
 
Ädellövskog förekommer inte inom området. Ädellövträd som ek, lind och alm 
förekommer sporadiskt som solitärträd eller i grupper om ett fåtal träd. Det bedöms 
således ha marginell betydelse för arter knutna till ädellövträd. Däremot bedöms området 
kunna ha betydelse för arter knutna till andra lövträd, framför allt asp och björk. Gammal 
asp liksom grov död ved av asp förekommer i ett flertal av de utpekade 
naturvärdesobjekten. Spridningssambanden inom området för arter knutna till asp 
överensstämmer sannolikt i grova drag med de ovan beskrivna sambanden för äldre 
barrskog. 
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Figur 6. Spridningssamband ädellövskog (Kartfigur hämtad från Ekologigruppen 2015. Det aktuella 
inventeringsområdet är inlagt i figuren med svart linje). 
 
I södra delen av planområdet går den regionala gröna kilen Bornsjökilen.  
Bornsjökilen är en av Storstockholms gröna kilar och delas av kommunerna Södertälje, 
Nykvarn, Huddinge, Salem, Botkyrka och Stockholm. Kilens syfte är att det aldrig ska vara 
långt till naturen för kommunernas invånare och ska skapa goda förutsättningar för ett rikt 
växt- och djurliv nära bebyggelsen. Bornsjökilen har också en avgörande betydelse för att 
säkerställa viktiga naturfunktioner samt historiska och pedagogiska värden. 

Planförslaget 

Planområdet är kuperat och planförslaget kommer att innebära stora markingrepp inom 
kvartersmarken, som tydligt förändrar landskapsbilden, marken för den planerade 
testbanan kommer att behöva vara helt plan, vilket innebär ingrepp i form av sprängning 
och uppfyllnad.  Den del av planområdet som är utpekat som verksamhetsmark kommer 
att hägnas in och inte vara tillgänglig för allmänheten. Inhängningen kommer att påverka 
landskapsbild och rekreationsvärden inom närområdet.  

Planområdet har justerats efter att naturinventeringen utfördes, och stora utpekade 
naturvärden har uteslutits ut planområdet, alternativt lagts inom naturområde. För de arter 
som är skyddade av artskyddsförordningen gäller att det bland annat är förbjuder att döda 
eller störa vissa djurarter samt att skada eller förstöra dessa djurs fortpantningsområden 
eller viloplatser.  

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har upprättat särskilda föreskrifter om fridlysta arter i 
landet eller delar av landet. Dessa arter är skyddande mot exempelvis plockning, insamling 
och viss markexploatering. Inom kvartersmarken har fridlysta arter påträffats, dessa 
kommer att behöva grävas upp och flyttas till intilliggande naturområden. Arter som 
behöver flyttas är Levlummer och Grön Sköldmossa.  Dispens från artskyddsförordningen 
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15 § bedöms krävas för att gräva upp och flytta dem till naturområdet inom planområdet. 
Dispens från fridlysningsbestämmelserna ska sökas innan planen antas. Inom 
kvartersmarken finns även enstaka almar, så långt det är möjligt ska dessa bevaras inom 
kvartersmarken.  Dispens från artskyddsförordningen 15 § bedöms krävas för att gräva upp 
och flytta dem till naturområdet inom planområdet. Dispens från 
fridlysningsbestämmelserna ska sökas innan planen antas. 

Detaljplanen kommer att direkt påverka de fridlysta arterna grön sköldmossa, mattlummer, 
revlummer samt de starkt skyddade arterna spillkråka, tjäder, kungsfågel och citronfläckad 
kärrtrollslända.  För grön sköldmossa, mattlummer, revlummer, tjäder, kungsfågel och 
citronfläckad kärrtrollslända innebär exploateringen en försämring av arternas 
bevarandestatus i trakten, men den bedöms inte vara så stor att dess bevarandestatus 
äventyras. Spillkråkan hotas främst av det moderna skogsbruket, men exploateringen bidrar 
till en försämring av artens bevarandestatus i trakten, dock är det svårt att bedöma i vilken 
grad. Möjliga skyddsåtgärder kan bestå av att höja kvaliteten för spillkråkan, samt de övriga 
arterna, i intilliggande skogsområden och inom planområdet, tex genom att öka inslaget av 
död ved samt att gynna potentiella boträd. 

Ambitionen bör vara att bevara viktiga spridningssamband såväl mellan värdefulla 
skogsobjekt inom området men detta kan främst ske söderut då järnvägen samt flera 
detaljplaner, antingen är under planläggning eller har vunnit laga kraft, skapar en barriär 
norrut.  

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Förutsättningar 
Ekosystemtjänster är alla funktioner (produkter och tjänster) i naturens ekosystem som på 
något sätt gynnar oss människor och därmed även gynnar samhället i stort. Ett väl 
fungerade ekosystem med bland annat träd, bin, fåglar, naturområden för rekreation bidrar 
till människans välbefinnande. Enligt Sveriges etappmål ”den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas värden” som beslutades om 2012, ska värdet av ekosystemtjänster 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i 
samhället senast i år 2018. 

Produktiva skogsområden utgör drygt 50 procent av planområdet men stora delar av 
blandskogen och barrskogen är ofta uppstyckad med inslag av hällmark vilket kan minska 
produktiviteten. Dominerande träslag är gran och tall, med inslag av björk, asp, hassel och 
al. En prägel av modernt skogsbruk syns genom förekomsten av gallring, flera hyggen samt 
timmerupplag. Samma produktionsskog kan användas för energi i form av biobränslen. 
Genom att använda skoglig biomassa för produktion av bränsle istället för fossila bränslen 
undviker man att tillföra nytt kol till kretsloppet och atmosfären och bidrar samtidigt till 
minskad klimatpåverkan.  Till skogens viktigaste egenskaper hör trädens förmåga att 
påverka klimatet genom att reglera temperaturen och dess koldioxidbindning, samt bidraget 
till rening av luft och vatten. Minst 85 procent av det aktuella planområdet är täckt med 
skogsvegetation och kan bidra till reglering av klimat, vatten- och luftrening samt 
koldioxidbindning. Avverkning av större ytor i ett skogsområde kan ha stor påverkan på 
lokal klimatreglering samt på kol-bindningen.  
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Ekosystem bidrar till ett förbättrat välbefinnande för oss människor i form av möjlighet till 
rekreation, naturupplevelser och estetiska värden. I området finns upptrampade stigar och 
de som finns verkar främst användas för terrängcykling och motocrossåkning. Det är 
sannolikt att besökare använder området för rekreation, motion, bär-/svampplockning 
m.m. så förmodas området vara relativt sparsamt utnyttjat. Detta bedöms framförallt bero 
på den begränsade tillgången till området. Idag finns det endast få grusvägar inom området 
och den allmänna tillgången är delvis begränsad p g a en vägbom som är öppen sporadiskt. 
Från norrsidan begränsas tillgången till området av järnvägsspåret, vilken utsätter området 
för en viss grad av buller vilket sänker potentialen för tysta områden och känslan av 
orördhet, framförallt i den norra delen.  

Understödjande tjänster 
Biologisk mångfald i ett ekosystem räknas som en understödjande tjänst och är därmed en 
förutsättning för att andra ekosystemtjänster som till exempel skadedjursreglering och 
pollinering ska fungera. Även ekosystemens kapacitet att tåla störningar (d v s resiliens) kan 
bero mycket på hur stor mångfalden i ett ekosystem är. 

Största delen av området är täckt av skog, vilket erbjuder unika livsmiljöer för olika växt-
och djurarter samtidigt som ett intakt skogsekosystem är en förutsättning för 
primärproduktion via fotosyntes. Eftersom stora delar av naturområdena är relativt ostörda 
har det utvecklats höga ekologiska värden i stora delar av området. Dessa ekosystem kan 
rymma viktiga ekosystemtjänster i form av biologisk mångfald med äldre träd, lågor och 
högstubbar vilka gynnar livsmiljöer för pollinerare och skadedjursbekämpare. Tjänsten 
biologisk mångfald bör stödjas genom att bevara områden med högt naturvärde. 
Storskaliga miljöförändringar såsom exploatering skulle innebära ett hot för många arter då 
deras befintliga livsmiljöer försvinner eller förändras, framförallt för arter och värden 
knutna till äldre hällmarksskogar och som utvecklas under mycket lång tid. Dessa värden 
kan inte kompenseras. Avgörande här är ett fungerade ekosystem med bra spridningsvägar. 

Planförslaget  
För att försöka möta arters livsvillkor rekommenderas i naturvärdesinventeringen att äldre 
träd och död ved sparas i området, samt att träd som behöver fällas placeras ut i 
närområdet som en viktig resurs som kan möjliggöra organismers återhämtning efter en 
avverkning.  

Vid exploatering i verksamhetsområdet är det viktigt att bevara så mycket som möjligt av 
befintlig skog, därför föreslås en detaljplanebestämmelse om att 20% procent av befintlig 
skog ska sparas inom fastighet[n2]. 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att man genom att spara träden närmast nyskapade 
verksamhetsvägar, samt genom att anlägga trädalléer längs linjära strukturer, skapas skydd 
mot buller från vägen eller verksamheten. Sparade partier av natur inom 
verksamhetsområde kan även hjälpa till att dölja plansprängda områden från järnvägen och 
göra området mer trivsamt för de som arbetar inom området. Att spara befintlig terräng 
och skog minskar även masshanteringen och dess kostnader. 

Buller kan även minskas genom att byggnader förses med gröna tak och väggar. Det är 
positivt om verksamheter anlägger mindre murar inom sina områden så att boplatser för 
insekter och fåglar kan finnas. Tillgängligheten till området kan förbättras genom 



SAMRÅDSHANDLING 
  2019-01-15 

Detaljplan för del av Mörby 5:1, 
Mörby 7 

 Nykvarns kommun 

17 
 

PL
AN

- O
C

H
 G

EN
O

M
FÖ

R
AN

D
EB

ES
KR

VN
IN

G
 

anläggning av allmän parkering i närheten av området det ger möjlighet för invånare i 
Nykvarn kommun och kranskommuner kan nyttja skogen. Hällmarkskogarnas potential för 
rekreation, med äldre träd, tysta området och utsikt från höjderna, kan utvecklas t ex 
genom att tillgängliggöras genom att promenadslingor anläggs och att bänkar placeras ut.  

Ekosystemtjänsten som berör undervisning och kunskap kan gynnas genom att de lokala 
kulturhistoriska och naturvårdsvärdena lyfts fram, t ex via informationsskylt.  

Slutavverkning av den skog som ska bevaras bör reduceras så mycket så möjligt eftersom i 
stort sett alla ekosystemtjänster är beroende av att olika habitat bevaras. Samtidigt kan 
markberedning och avverkning av skog utnyttjas så att andra reglerande tjänster gynnas. 
Brynkanter, såsom i nordvästra delen av inventeringsområdet, men också nya öppningar 
och hyggen kan användas för att stödja ekosystemtjänsten pollinering. Detta genom att t ex 
solexponerad död ved sparas på plats eller i närområdet så att många pollinerande insekter 
som solitära bin kan använda gamla insektsgångar i död ved som boplatser. 

GEOTEKNIK OCH RADON 
Förutsättningar 
Planområdet karaktäriseras av en mycket varierad topografi med torrare hällmarker och 
blötare låglänta områden med olika typer av våtmarker, kärr och sumpskogar. Enligt SGU:s 
jordartskarta (SGU, 2018) består marken inom planområdet huvudsakligen av urberg med 
eller utan ett tunt jordlager eller sandig morän på de höglänta delarna medan glacial eller 
postglacial lera samt kärr- och mossetorv dominerar i de låglänta delarna. I områdets 
nordvästra del breder ett större område ut sig bestående av mossetorv. Berggrunden i 
planområdet domineras av bergarten vacka, men i mindre del av områdets nordöstra del 
består berggunden av granit. 

Jordarterna i områdets lägre belägna områden har en låg genomsläpplighet i förhållande till 
ytor med berg där genomsläppligheten klassas som medelhög. 

 

Figur 7. Karta som visar områdets genomsläpplighet med planområdets ungefärliga läge (SGU).  
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Figur 8. Karta som visar jordarter inom planområdet (SGU). 
 
Planförslaget 
Planförslaget med en testbana inom fordonsindustrin innebär att verksamhetsområdet 
kommer att behöva vara plant. Detta innebär att det inom planområdet kommer att behöva 
båda sprängas och att marken behövs fyllas upp.  Någon geoteknisk undersökning är ej 
utförd men kan komma att ske i ett senare skede. Enligt kommunens översiktsplan är 
området ett lågriskområde för radon.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Förutsättningar 
Inom området finns någon enstaka stuga som ej längre används och som kommer att rivas. 
Intill planområdet, cirka 150 meter västerut, finns en bostadsfastighet.  

 
Figur 9. Stuga inom planområdet, Johannesdal (Norconsult). 
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Planförslaget 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra för användningen av området som 
verksamhetsområde för en testbana för självkörande bilar med kompletterande byggnader, 
inom planområdet tillåts även andra typer av verksamheter, kontor och lager [JK]. 
Planförslaget medger att dessa byggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om 20 
meter. En högsta utnyttjandegrad är satt till 30% byggnadsarea per fastighet [e1]. 

Planförslaget omfattar en testbana med olika typer av körbanor för test av diverse 
autonoma fordon. I anslutning till banorna ska byggnader som inrymmer övriga funktioner 
såsom verkstad, garage och kontor finnas. i kontorslokalerna kommer det inte att finnas 
några permanenta arbetsplatser, utan dessa kommer vara tillgängliga för de personer som 
under en viss tid befinner sig inom verksamhetsområdet.  

SERVICE OCH MÖTESPLATSER 
Förutsättningar 
Service finns i Nykvarn centrum samt inom Mörby industriområde där det finns mindre 
service i form av bensinstation och vägrestaurang.  

Planförslaget 
Inom området föreslås ingen service.  

ARKEOLOGI 
Förutsättningar 
Inom detaljplaneområdets nordvästra hörn finns flera fornlämningar, bland annat 
hällristningar, boplatser och stenrösen. De flesta tros vara från Stenåldern och bronsåldern 
men de är alla osäkra och behöver utredas vidare.  

 
Figur10. Fornlämningar inom planområdet (Länsstyrelsen) 
 
Planförslaget 
Största del av fornlämningar kommer att ligga inom bevarad skogsmark [NATUR] men 
ett fåtal fornlämningar kommer att ligga kvar inom kvartersmarken [JK]. Inom 
kvartersmarken kan därför fornlämningar behöva tas bort, tillstånd för detta måste sökas 
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hos Länsstyrelsen. Fornlämningarna kan även skyddas med skyddsavstånd. Generellt krävs 
ett skyddsavstånd på minst 50 meter för att fornlämningar ska kunna bevaras på ett 
meningsfullt vis. 

En arkeologisk utredning pågår och detta avsnitt kommer att uppdateras mellan samråd 
och granskning.  

KULTURMILJÖ 
Inom planområdet finns inga kända kulturmiljöer.  

GATOR OCH TRAFIK 

GATOR 
Förutsättningar 
Planområdet ligger i ett naturområde och enstaka grusvägar angör området. 
Huvudangöring sker via en grusväg, en avstickare från Mörbyvägen, som leder under 
järnvägen. I övrigt finns det en mindre grusväg i nedre delen av detaljplaneområdet, denna 
leder vidare till Södertälje kommun. De vägar som finns inom detaljplaneområdet 
härstammar från militärens verksamhet.  

Planförslaget 
Inom området planläggs det inte för några allmänna gator. 

Planområdet kommer att angöras via Mörbyvägen i norr, som ansluter till väg 509 och 
vidare mot E20. Idag går en grusväg från planområdet, under järnvägen och vidare till 
Mörbyvägen. Projektering av ny väganslutning kommer att göras mellan samråd och 
granskning.   

Via E20:an och E4:an nås bl.a. viktiga funktioner såsom Skavsta Flygplats, Södertälje hamn 
och Svealandsbanan. Genom trafikplats Almnäs mellan trafikplatserna Nykvarn och Vasa 
skapas förutsättningar till en koppling mellan Mörby industriområde med väg E20. 

GÅNG- OCH CYKELVÄG 
Förutsättningar 
Genom området leder idag ett antal grusvägar som kan nyttjas av fotgängare och cyklister.  
Mörbyvägen, som angör till området i norr, har en separat gång- och cykelväg, men denna 
slutar på andra sidan järnvägen.  Området i sig har ingen betydelse för det kommunala 
cykelnätet, men trafikeras sannolikt i rekreativa syften. 

Planförslaget 
Inom planområdet planläggs inte för några allmänna gång- och cykelvägar. 
Verksamhetsområdet kommer att vara inhängnat med staket, och för att människor som 
rör sig i skogen i rekreativa syften inte ska uppleva verksamheten som en barriär i naturen 
bör naturstigar anläggas utmed stängslet. Detta är något som ligger utanför planarbetet men 
är något som tas med i kommunens fortsatta arbete och utveckling.  

Möjligheterna att studie- och arbetspendla mellan Nykvarn och Södertälje är viktiga och 
något som kommunen önskar utveckla. Trafikverket bedriver tillsammans med ett antal 
andra regionala aktörer ett arbete med att ta fram ett regionalt cykelvägnät inom 
Stockholms län. Förslag finns på sträckning mellan Södertälje och Nykvarn där cykelvägen 
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går via Almnäs. Gång- och cykelvägen på den gamla banvallen mellan Södertälje och 
Nykvarn, strax norr om planområdet, utgör en trafiksäker cykelförbindelse mellan orterna 
och till Stockholms syd-området. En gång- och cykelväg förbinder Mörby och Almnäs med 
området norr om E20. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Förutsättningar 
Inom Mörby industriområde, norr om järnvägen i förhållande till det aktuella planområdet, 
finns bussanslutning på Mörbyvägen till nuvarande vändplan. Idag går busslinje 780 och 
780X mellan Nykvarn och Södertälje centrum och har avgång under morgon och 
eftermiddag. Resan mellan Nykvarn station och Mörby industriområde tar ca 10 minuter.  

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 skapar 
linjen en regional förbindelse med en länk för tvärresande i södra länets ytterkanter. De 
målstandarder som tagits fram i Trafikförvaltningens stomnätsplan används för 
stomlinjerna i området. 

Stomlinjen som planeras gå på E20 förbi Stockholm syd-området föreslås dras genom 
området. För att klara de mål som är satta förstomlinjerna i Stockholm föreslås två 
hållplatslägen inom Stockholm syd. Stomlinjen avgår alla dagar i veckan och erbjuder ett 
relativt bra utbud. Kommuntrafiken föreslås trafikera området mer lokalt och täcka upp de 
delar som inte stomtrafiken når. Kommuntrafiken antas endast trafikera under högtrafik 
eller när efterfrågan är tillräcklig. 

PARKERING, VARUMOTTAG, UTFARTER 
Bilparkering inom planområdet ska ske på kvartersmark, dvs. inom enskild fastighet. Ingen 
allmän bilparkering finns i området idag, och inga allmänna bilparkeringsplatser kommer att 
anläggas vid ett plangenomförande. 

JÄRNVÄG 
Förutsättningar 
Svealandsbanan går längs den norra plangränsen och löper mellan Södertälje och Kungsör 
kommun, där den ansluter till Mälarbanan. Banan är till största del enkelspårig (bortsett 
från sträckorna Nykvarn-Läggesta, Eskilstuna-Folkesta samt Strängnäs) och används främst 
för persontrafik.  
 
Planförslaget 
Enligt prognos för år 2040 kommer tågtrafiken att öka på Svealandsbanan och det finns en 
stor vilja från kommunens sida att bygga ut dubbelspår mellan Nykvarn och Södertälje. 
Mark lämnas fritt 30 meter från spårmitt för att i framtiden möjliggöra för dubbelspår.  
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FRIYTOR 

LEK OCH REKREATIONSOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Planområdet är ett stort skogsområde som tidigare använts av försvarsmakten, på så vis är 
det ett orört område som under flera år inte varit tillgängligt för allmänheten. Troligt är att 
många människor, både kommuninvånare och personer från intilliggande kommuner, 
använder området för rekreation i form av motion, bär-/svampplockning, 
hundpromenader m.m. Naturinventeringen som Norconsult tagit fram visar dock att 
planområdet används i begränsas omfattning och det finns få upptrampade stigar eller 
andra tecken på människors vistelse i området.  

Planförslaget 
För att kompensera den stora skogsareal som tas i anspråk bör man se över möjligheten att 
anlägga huvudstigar i omkringliggande områden för att öka tillgängligheten till och 
åskådliggöra de rekreativa platserna i skogen. Rekreationsanalysen ger förslag om att till 
exempel anlägga en stig längs med Långsjön som ligger söder om verksamhetsområdet. På 
många platser är tillgängligheten i skogen god vilket möjliggör att ett sekundärt stigsystem 
kan växa fram i samband med att besöksfrekvensen till skogen ökar.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VA 
Förutsättningar 
De planerade verksamheterna föreslås anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för 
vatten- och avlopp. Vatten- och avlopp byggs ut i samband med varje etapputbyggnad.  

RECIPIENT 
Förutsättningar 
Planområdet har tre recipienter. Den större delen avrinner till Turingeån medan den södra 
delen har tillrinning i Vällingen och en mindre del i öster avrinner mot Måsnaren i 
Södertälje.  

 

Figur 11. Recipienter för detaljplaneområdet. (Norconsult) 

Enligt VISS, Vatteninformationssystem i Sverige, har den ekologiska statusen för 
Turingeån klassats som måttlig. Turingens kemiska status har klassats som god, utan de 
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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. De nuvarande halterna av PBDE får dock inte 
öka.  

Även Vällingens kemiska status bedöms vara god, utom de överallt överskridande ämnena 
kvicksilver och PBDE. Dess ekologiska status bedöms som måttlig. Detta beror på att 
statusen för växtplankton. näringsämnespåverkan bedöms som måttlig. Huvudsakliga 
påverkanskällor är enligt VISS jordbruk samt enskilda avlopp.  

Måsnarens ekologiska status klassas som otillfredsställande. Orsaken till detta är 
otillfredsställande status för Växtplankton-näringsämnespåverkan. Den kemiska statusen är 
god ut, utom överallt överskridande ämnen kvicksilver och polybromerade difenyletrar, 
PBDE. 

Planförslaget 

Föreslagen markanvändning inom planområdet ska inte bidra till att försämra recipientens 
ekologiska status och därmed äventyra miljökvalitetsnormen för vattenkvalitén. För att 
säkerställa att normen upprätthålls ska kvaliteten på det dagvatten som avleds från 
planområdet vara så bra att det inte riskerar att påverka recipientens status negativt eller 
dess möjlighet att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. 

Inget dagvatten ska avrinna Måsnaren utan dagvattnet ska avledas till de övriga 
recipienterna. Detta kommer att styras i framtida avtal.  

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Förutsättningar 
Inom planområdet förekommer aktiva markavvattningsföretag. I den norra delen av 
planområdet ligger Mörby-Båglan tf, Ströpsta hemgärdet tf, Företagen anges vid 
anläggandet 1944 ha ett tillrinningsområde på ca 61 ha och ett medeflöde på 15 l/s km2 
motsvararande 1500 l/s ha. Eftersom vattendomen upprättades 1944 och en 
syneförrättning formulerats i samband med uppkomsten, bör dikesföretagen vara 
tillämpliga under 1918 års vattenlag. 

I den södra delen av planområdet finns ett kluster av mer eller mindre sammanhängande 
markavvattningsföretag av vilka mindre delar ligger inom/gränsar till planområdet. 

Planförslaget 
Markavvattningsföretagen bedöms inte längre har kvar sina syften och funktion när 
området förändras vilket gör det lämpligt att upphäva företagen. En process för detta 
kommer att påbörjas innan detaljplanen vinner laga kraft.  

DAGVATTEN 
Förutsättningar 
Dagvattenhanteringen i området utgörs i dagsläget av ett dikessystem i den nordliga delen 
av planområdet. Inom området finns inga befintliga dagvattenledningar.  
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Figur 12. Befintliga diken inom detaljplaneområdet (Norconsult) 
 
En del av dikessystemet mynnar ut från Stora Björkkärret norr om planområdet i sydlig 
riktning. Diket rinner in i planområdet ungefär vid Johannesdal under järnvägen och 
avrinner sedan vidare mot huvuddiket i området som går vidare genom 
torrläggningsföretagen Mörby-Båglan tf., Ströpsta hemgärdet tf. I planområdes sydliga 
delar finns ytterligare ett dike som rinner i nordvästlig riktning innan det ansluts till 
huvuddiket. Dagvattnet rinner sedan vidare genom Båglamossen och sumpskogsområdet. 

I den nordvästra delen av planområdet avrinner diket återigen under järnvägen vid 
Lillsanda och vidare mot recipienterna Turingeån och Turingen som ligger ca 3 km 
fågelvägsavstånd utanför planområdet i nordvästlig riktning. I övrigt avrinner dagvattnet 
naturligt genom naturmark mot recipienterna Måsnaren och Vällingen. 

Delavrinningsområdet som avrinner mot Turingen inom planområdet är ca 198 ha och 
utgör ca 82 % av planområdet.  

Planförslaget 
Det är viktigt att anpassa val av dagvattensystem till den exploatering som planeras inom 
området. Utbyggnad av en testbana ställer stora krav på rening av vägdagvatten vilket i 
regel innehåller stora mängder föroreningar.  

Dagvattnet från planområdet föreslås avledas från körbanor via öppna diken/vägdiken 
alternativt så kallade svackdiken för ökad reningsförmåga. Avledning föreslås ske till 
dagvattendammar med våtmarkspartier för rening.  

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för varje delavrinningsområde med 
utgångspunkt att dagvattenhanteringen sker i dammar. Detta för att uppnå god 
reningsfunktion. 

Med en exploateringsgrad på 30 % bedöms dammar på omkring 1,2 ha, uppdelat i flera 
mindre, behöva anläggas inom planområdet. För att en dagvattendamm ska uppnå optimal 
reningsförmåga är dess utformning viktig. Då föroreningsbelastning i det här fallet bedöms 
bli relativt hög föreslås en försedimenteringsdamm som första reningssteg för att samla 
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upp de grövsta förorenade partiklarna genom att dagvattnet bromsas upp och partiklar 
sedimenterar.  

De största föroreningarna från planförslaget är vägdagvatten som utgörs av suspenderat 
material, metaller kväve- och fosforföroreningar, salter, kolväten, och mikroorganismer. 
Föroreningarna kommer framför allt från avgaser, driv- och smörjmedel, vägbana och 
fordonskomponenter så som däck. Under vinterhalvåret innehåller ofta dagvattnet även 
natrium och klorid från halkbekämpningsmedel. Föroreningshalter i dagvatten från 
vägbanor kan minskas väsentligt med underhåll och skötsel av vägbanor i form av 
regelbunden sopning. Vidare är det viktigt med en väl planerad snöröjning och hantering av 
snömassor. 

Planen bedöms kunna uppnå kraven att inte påverka MKN negativt genom att fokusera 
rening där föroreningsspridningen förväntas vara störst i kombination med en bra 
utformning av dagvattenanläggningar samt väl planerat underhåll av vägbanor gällande 
framför allt snöröjning och sopning. Provtagning före och efter exploatering med 
ovanstående dagvattenanläggningar inklusive föreslagen skötsel rekommenderas för att 
säkerställa att reningseffekten i området är tillräcklig för att inte äventyra uppnåendet av 
recipienternas MKN. Ytterligare rening i form av filterbrunnar och regnbäddar skulle 
kunna anläggas vid behov, exempelvis vid bromsbanan. Detta kommer säkerställas i det 
genomförandeavtal som kommer tas fram när en exploatör finns.  

Inget dagvatten ska avrinna Måsnaren utan dagvattnet ska avledas till de övriga 
recipienterna.  

Detaljplanen styr även att endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras [n1]. Detta för att 
säkerställa att delar av kvartersmarken blir genomsläpplig, tex genom marksten.  

ÖVERSVÄMNING 
Förutsättningar 
Området är kuperat och exploatering antas innebära stora förändringar av befintliga höjder 
inom området. Framtida höjdsättning bör göras så att all ytavrinning sker till diken och 
dammar och säkerställa rening av allt vägdagvatten. Låglänta områden i norra delen av 
planområdet, med risk för översvämning, rekommenderas, enligt dagvattenutredning, inte 
exploateras utan ska tillåtas översvämmas vid kraftiga regn. 
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Figur 13. Länsstyrelsens lågpunktskartering  
 
Planförslaget 
För byggnader ska höjdsättning göras så att marköversvämning med skador på dessa inte 
sker. Byggnader bör höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark. Lägsta golvnivå 
för byggnader föreslås inte understiga 0,5 m vid marknivån. 

VÄRME OCH ENERGI 
Förutsättningar 
Fjärrvärme förordas inom planområdet. En fjärrvärmeledning löper i den gamla banvallen 
mellan Nykvarn och Södertälje, strax norr om planområdet, men kapacitet måste utredas.  
Förnyelsebara energikällor bör eftersträvas. 

EL, TELE 
Förutsättningar 
Inom planområdet har Telge el- och stadsnät ledningar som går in i kvartersmarken, dessa 
ansluter till en befintlig nätstation.  

Planförslaget 
Behovet av ledningar och nätstationer kommer att behöver utredas vidare mellan samråd 
och granskning. Ett E-område [E] för befintlig nätstation säkerställs inom planområdet 
men då placering av testbanan ännu är osäker läggs inga u-område in. Det är ännu osäkert 
om de befintliga ledningarna kommer att finnas kvar på samma plats eller om dessa 
behöver flyttas. När placering av verksamheten är bestämd kommer information om detta 
att uppdateras.  

AVFALLSHANTERING 
Förutsättningar 
Avfall ska hanteras enligt kommunens avfallsplan och gällande renhållningsföreskrifter.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

BRANDSÄKERHET 
Förutsättningar 
Räddningstjänsten når planområdet inom 10 minuter. Utöver detta gäller även 
Länsstyrelsens riktlinjer Riskhänsyn vid nybebyggelse intill vägar och järnvägar. 

BULLER OCH VIBRATIONER 
Förutsättningar 
Planområdet ligger intill järnvägen och inom vad som ska bli ett av Stockholm syds största 
verksamhetsområden. Verksamheten inom planområdet kommer att bestå av en testbana 
för diverse autonoma motorfordon. Det finns idag inte bostäder i närheten och det 
planeras inte heller för några inom överskådlig framtid. Området är idag, ur bullerhänsyn, 
påverkat av järnvägen och kommer i fortsättningen vara påverkat av både järnväg och 
omkringliggande industri. Bullernivåerna inom planområdet kommer att öka, både i och 
med verksamheterna inom området och den ökade trafik som de kommer att medföra.  
Bullernivåerna bedöms kunna likställas med normala nivåer som genereras av biltrafik. 
Kommunens antagande är att de ökade bullernivåerna är acceptabla inom ett 
verksamhetsområde utifrån att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. 
Mötesplatser, och andra uppehållsytor ska placeras och byggas för att skapa tysta sidor. 

Det finns inga nationellt antagna riktvärden avseende komfortvibrationer (men det är 
praxis att jämförelser görs med svensk standard SS 460 48 61). Enligt denna går gränsen för 
”måttlig störning” vid 0,4 mm/s. Med tanke på avståndet till järnvägen ska bebyggelsen 
uppföras vibrationssäkert.   

Högsta ekvivalenta ljudnivåer för uppehållsytor är 70 dBA och ska följas. 
Kontorsbyggnader och andra byggnader människor uppehåller sig i, i anknytning till 
huvudverksamheten ska klara bullernivåer för inomhusmiljöer 

FÖRORENADE OMRÅDEN 
Förutsättningar 
Norconsult hargenomfört en historisk inventering av förorenad mark i området och tagit 
fram en provtagningsplan (2018). I den historiska inventeringen konstateras att området 
tidigare har använts för militär övningsverksamhet mellan 1970–2004. Fem 
övningsområden har identifierats där både direkt eld med vapen och sprängmedel använts 
inom planområdet.  

Föroreningar som kan knytas till ovanstående aktiviteter är tungmetaller, fosfor, 
ammunition, sprängmedelsrester inklusive kväve samt PAH:er och petroleumprodukter 
förknippade med fordon som använts i området.  

Tyréns (2005) har tidigare utfört en geoteknisk undersökning i området i syfte att bedöma 
behovet av efterbehandling för det nedlagda skjutfältet. Slutsatsen i rapporten är att låga 
halter av föroreningar, exempelvis tungmetaller, har påträffats i enstaka punkter, men 
bedömningen var då att det inte utgjorde någon fara för människors hälsa eller miljö.  

Planförslaget 
För att få större klarhet i vilka föroreningar som förekommer i området har en 
provtagningsplan tagits fram av Norconsult AB. Planen innehåller bland annat 
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grundvattenprovtagningar och provtagningar i dikessediment. Den föreliggande planen 
berör både områden där direkt eld förekommit och områden där indirekt eld använts. Då 
risk finns för kvarstående oexploderad ammunition (OXA) finns inom området måste detta 
utredas och saneras innan en miljöteknisk markundersökning kan göras. En OXA-
utredning är under framtagande och en miljöteknisk markundersökning kommer att 
påbörjas när denna är klar.  

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
Förutsättningar 
Trafik med farligt gods förekommer på Svealandsbanan, strax norr om planområdet. 
Avståndet från järnväg till planerad exploatering överstiger de rekommenderade 
skyddsavstånden om 30 meter. Den låga risken för olyckor 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.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är på 15 år.  

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i följande tabell. 

Allmän plats 
 Ägare Genomförande Drift 

NATUR Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun 

VA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun 

El, tele Telge Energi AB Respektive 
fastighetsägare 

Telge Energi AB 

 
Kvartersmark 

 Ägare Genomförande Drift 

Verksamheter, kontor, 
lager 

Nykvarn kommun Nykvarn kommun Nykvarn kommun 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
FASTIGHETSÄGARE 

Idag ägs marken av Nykvarns kommun och samt Fortifikationsverket. Markköp mellan 
Nykvarns kommun och Fortifikationsverket pågår och all mark inom detaljplaneområdet 
kommer, vid planens genomförande att vara i Nykvarn kommuns ägo.   

FASTIGHETSBILDNING 

Mörby 5:1 och 6:3 ska regleras till en fastighet, då består planområdet av en enda fastighet 
och som ägs av Nykvarn kommun. Kostnad och ansökan om fastighetsreglering står 
Nykvarn kommun för. Annan fastighetsbildning eller reglering är i dagsläget inte aktuell.  

SERVITUT/GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR/LEDNINGSRÄTT/ÖVRIGT 

Inom planområdet finns två officialservitut och en samfällig väg som kommer att påverkas 
av planen. Fastighetsrättsliga åtgärder kan komma att behövas för att ändra, ta bort eller 
flytta på rättigheterna. För att ändra dessa krävs att en lantmäteriförrättning genomförs. 
Nykvarns kommun ansöker om och bekostar förrättningen.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
MARK OCH INFRASTRUKTUR 
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Kostnader för anläggande och iordningställande av fysiska anläggningar inom såväl allmän 
plats som kvartersmark, t.ex. vägar, nya ledningar, flytt av ledningar, grönområden, 
hantering av dagvatten, stabilisering av mark bekostas initiativtagaren till exploatering, i 
detta fall Nykvarn kommun.  

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt ersättningar till följd av 
fastighetsrättsliga åtgärder såsom marköverföring, upplåtelse av servitut, ledningsrätter 
gemensamhetsanläggningar eller inträde i gemensamhetsanläggningar bekostas av 
initiativtagaren till exploatering, i detta fall Nykvarns kommun.  

BYGGLOVSAVGIFT 

Bygglovsavgifter kommer att tas ut i enlighet med gällande taxa vid bygglovsprövning. 

AVGIFTER 

Området ska anslutas till det kommunala Va-nätet. VA-avgift ska erläggas enligt 
kommunens taxa. Avgift till kommunen ska också erläggas för eventuella miljötillstånd och 
tillsyn. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET 

Samråd   1: a kvartalet 2019 
Granskning   3:e kvartalet 2019 
Antagande   4:e kvartalet 2019 
 
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 Nykvarns kommun genom 
 
Anders Jonsson, planarkitekt 
Martin Mansell, planchef 
Stefan Skölden, mark- och exploatering 
 
Medverkande konsulter 
Markus Brolin, Norconsult AB 
Sarah Olsson, Norconsult AB 
 
Martin Mansell   
Planchef    
 
 
 
 
Markus Brolin   Sarah Olsson 
Planarkitekt, Norconsult AB  Planarkitekt, Norconsult AB 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Norconsult AB, på uppdrag av Nykvarn 
kommun, under 2018. Miljökonsekvensbeskrivningen har producerats inför 
detaljplanesamråd och beskriver detaljplanens påverkan på följande miljöaspekter, som 
samråtts med Länsstyrelsen; Naturmiljö och ekosystemtjänster, rekreation, landskapsbild, 
trafikrelaterade frågor, markförhållande och risker, vattenförhållande och övriga 
miljöfrågor.  

Den sammantagna bedömningen av redovisade miljökonsekvenser är att planförslaget 
förväntas ge övervägande stora negativa konsekvenser. Verksamhetsområdet innebär stora 
ingrepp i naturen där värdefull naturmiljö kommer att påverkas negativt. 

Planområdet innehåller 21 naturvärdesobjekt med höga eller påtagliga naturvärden varav 
många är bedömda som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. Ett stort antal fridlysta, 
rödlistade och skyddade arter har påträffats inom och i anslutning till planområdet.  

Förutom genom biotopförluster av naturvärden innebär utbyggnaden också att vissa 
ekologiska spridningssamband, framförallt för arter knutna till barrskogsmiljöer och 
våtmarker i landskapet påverkas. 12 naturvärdesobjekt exploateras i sin helhet medan 6 
objekt undgår ingrepp i sin helhet. Ingreppen påverkar naturvärdena, biologiska mångfald, 
skogens resiliens och ekosystemet i sin helhet i stort sätt negativt. Områdets funktion som 
rekreationsområde kommer att påverkas negativt då skogen kommer att hägnas in och bli 
oåtkomlig för allmänheten.  

Även för landskapsbilden innebär planförslaget stora negativa konsekvenser. Detta då det 
exploaterade områdets landskapskaraktär försvinner vilket påverkar det visuella intrycket, 
både från Svealandsbanan men också från anslutande naturområde i söder.  

Mängden biltrafik, både inom planområdet samt på omgivande vägar, förväntas öka till 
följd av planförslaget. Det finns dock inga uppgifter om hur mycket trafik som planerad 
verksamhet beräknas alstra utan beräkningarna baseras på uppgifter av hur mycket en 
befintlig testbana i Södertälje alstrar. Med prognostiserande trafiklösningar beräknas halten 
av kvävedioxid och partiklar öka något, men miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms 
ändå klaras med stor marginal vid ett genomförande av planen. 

Planerad utbyggnad innebär en förändrad markanvändning som i sig innebär att 
belastningen på planområdets tre recipienter, Vällingen, Turingen och Måsnaren. I 
dagsläget råder det osäkerheter kring hur stora flöden planerad utbyggnad medför då 
utformning och placering av testbanans anläggningar inom planområdet ännu inte är 
fastställd. Med ett väl utformat dagvattensystem och välplanerat underhåll av vägbanor 
bedöms planen kunna klara kraven för miljökvalitetsnormer för vatten gällande 
kvalitetsfaktorer rörande näringsämnen. I samband med att mer detaljerade utredningar 
gällande dagvattenhantering tas fram bör dock även påverkan på miljökvalitetsnormerna 
och övriga underliggande kvalitetsfaktorer studeras mer i detalj för att säkerställa att 
utbyggnaden inte försämrar förutsättningar för någon enskild kvalitetsfaktor. De 
kumulativa effekterna av planförslaget för hela verksamhetsområdet Stockholm syd har 
inte undersökts, vilket bör göras.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen poängterar att det i det fortsatta planarbetet behövs tas 
fram en geoteknisk undersökning för att kunna beskriva området geotekniska förhållanden 
och för att ge ett underlag gällande grundläggning, stabilitetsförhållanden, sättningar, 
vibrationer, risk för bergras och blocknedfall m.m. Denna krävs för att kunna bedöma 
omfattningen av de markarbeten som krävs för planerad utbyggnad och ge förslag på 
lämpliga åtgärder. En geoteknisk utredning kommer att tas fram av kommande exploatör 
när placering av testbanan är fastställd. Även en arkeologisk utredning behöver tas fram.  

Sammantaget bedöms planförslaget, utan åtgärder, ge negativa konsekvenser för 
naturmiljö, rekreation, landskapsbild, trafik, buller, markförhållande, vattenförhållande 
naturresurser, kulturmiljö. För vibrationer, förorenade områden, farligt gods samt 
miljökvalitetsnormer för luft bedöms planförslaget ge obetydliga eller positiva 
konsekvenser.  

UPPFÖLJNING 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse ges för de åtgärder som planeras för 
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen medför. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att arbetena utförs på 
ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt och för att undersöka hur 
planerad utbyggnad påverkar berörda naturområden och arter. 

 
• Ett miljökontrollprogram behöver tas fram för att ha kontroll såväl under arbetets 

gång som efter arbetenas färdigställande av t.ex. sprängningsarbeten, hantering av 
urschaktat organiskt material, hantering av byggdagvatten och dagvatten etc. 
Justeringar ska kunna ske vid behov.  

• Ett kontrollprogram ska upprättas för att kontrollera att omgivningspåverkan i 
form av t.ex. skadliga markrörelser och grundvattensänkningar, risker för spridning 
av markföroreningar etc., inte uppstår under byggskedet. Kontrollprogrammet ska 
upprättas innan byggstart. 

• Kontroll av miljöhänsyn och miljöskyddsrutiner, t.ex. gällande hantering av 
maskiner, material och produkter i samband med arbeten med tanke på närheten 
till järnvägen. 

• Kontroll under arbetets gång samt efter arbetenas färdigställande av att planerade 
åtgärder får avsedd effekt, t.ex. avseende åtgärder för att minimera påverkan på 
områdets naturvärden, utformning av dagvattendammar, nyplantering av träd och 
buskar m.m. Justeringar ska kunna ske vid behov. 

• Kontroll under arbetets gång samt efter arbetenas färdigställande av ekologisk 
anpassning görs t.ex. avseende sparad naturmark, trädplantering, eventuella 
skadeförebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder. Justeringar ska kunna ske 
vid behov. 

• Ett miljökontrollprogram för ovan nämnda parametrar och eventuellt ytterligare 
åtgärder bör upprättas i projekteringsskedet. 
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