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Sammanfattning 

Bakgrund 

Nykvarns kommun ska ta fram en detaljplan för ett verksamhetsområde med ett miljömotorcentrum 

inkl. en testbana för bl.a, självkörande fordon med anslutande naturmark för fastigheten Mörby 5:1 

m.fl. (Mörby 7), strax öster om Nykvarns samhälle. Detaljplanen bidrar till genomförandet av en mindre 

del av det regionalt prioriterade projektet Stockholm Syd/Mörby verksamhetsområde. Projektet Stock-

holm Syd/Mörby verksamhetsområde syftar även till att stärka fordonsindustrin i Stockholm - Mälar-

regionen genom projektet Miljmotorcentrum Stockholm Syd. Denna miljökonsekvensbeskrivning har 

tagit fram till detaljplanens samrådshandling och beskriver detaljplanens påverkan på följande miljöa-

spekter: 

Naturmiljö och ekosystemtjänster 

Hela planområdet består av varierad naturmark med stora topografiska skillnader. Då området utgör 

ett f.d. militärt övningsområde finns det stora delområden med vildmarkspräglad natur som hyser lång 

trädkontinuitet och stora naturvärden. Vid genomförd naturvärdesinventering identiferades 29 st områ-

den med höga eller påtagliga naturvärden, varav 21 områden ligger inom planområdet samt ett stort 

antal fridlysta, rödlistade och skyddade arter. Vidare finns ett flertal nyckelbiotoper och naturvärden 

utpekade av Skogsstyrelsen i området. Samtidigt förekommer det även delområden där rationell 

skogsbruk bedrivs med få naturvärden inom planområdet.  

Föreslaget planförslag medför att dagens naturmark som till stor del hyser höga naturvärden försvin-

ner och ersätts av ett verksamhetsområde med stora hårdgjorda ytor. Då området är mycket kuperat 

kommer omfattande sprängnings-, schaktnings- och utfyllnadsarbeten att krävas för att kunna skapa 

stora plana körytor. Planförslaget medför att 12 st naturvärdesobjekt exploateras i sin helhet, att 3 st 

objekt delvis påverkas medan 6 st objekt undgår ingrepp. Utbyggnaden medför både biotopförluster 

för höga naturvärden och att vissa ekologiska spridningssamband, framförallt för arter knutna till barr-

skogsmiljöer och våtmarker i landskapet påverkas negativt. Vidare kommer sannolikt planerat verk-

samhetsområde medföra utsläpp av föroreningar via bilavgaser som negativt kan påverka luftförore-

ningskänsliga arter, framförallt lavar. Även ytor med producerande skog kommer minska och därige-

nom minskar skogens förmåga att reglera lokaltemperaturen och rena vatten och luft från förore-

ningar. Planerad utbyggnad bedöms ha negativ påverkan på naturvärden, områdets biologiska mång-

fald, skogens resiliens samt ekosystemet i sin helhet. Sammantaget det bli stora negativa konsekven-

ser för naturmiljö och ekosystemtjänster. 

Rekreation 

I området finns ett fåtal stigar etc. som tyder på att området utnyttjas av allmänheten för olika typer av 

rekration i viss utsträckning, trots att området har stor potential som rekreationsområde. Detta beror 

troligen på att området tidigare använts som en militärt övningsområde och allmänhetens tillgång till 

området har varit begränsat. Planförslaget kommer att medföra att stora delar av naturmarken med 

dess funktion som rekreationsområde kommer att försvinna. Då kvartersmarken kommer att hägnas in 

kommer kvarvarande natur- och grönytor inom kvartersmarken bli oåtkomlig för allmänheten. Kvarva-

rande naturmark och deras värde för rekreation påverkas negativt genom att dessa planeras mellan 

järnväg och verksamhetsområdet. Störningar från dessa, fysiska barriärer i form av den inhägnade 

kvartersmarken samt att områdets karaktär av orörd tyst vildmark kraftigt försämras därmed. Sam-

mantaget kommer planförslaget medföra måttliga negativa konsekvenser. 
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Landskapsbild 

Dagens kuperade skogs- och våtmarkslandskap med branta bergspartier kommer att kraftigt omdanas 

till följd av planförslaget. Stora delar av områdets landskapskaraktär försvinner permanent vilket på-

verkar det visuella intrycket av området från både Svealandsbanan och anslutande naturområde i sö-

der men även hur området upplevs inifrån. Anläggningens storlek och dess inhägnad kommer att för-

stärka den visuella förändringen. Sammantaget kommer planförslaget medföra stora negativa konse-

kvenser för landskapsbilden. 

Trafikrelaterade frågor 

Mängden biltrafik, både inom planområdet samt på omgivande vägar, förväntas öka till följd av plan-

förslaget. Det finns dock inga uppgifter om hur mycket trafik som planerad verksamhet beräknas alstra 

utan beräkningarna baseras på uppgifter av hur mycket trafik andra testbanor alstrar. Med aktuellt 

planförslag behövs infarten till planområdet (tunnel under järnvägen) byggas om för att uppnå erfor-

derlig vägstandard. Tågtrafiken bedöms inte påverkas av att detaljplanen genomförs.  

Inga beräkningar har gjorts av ljudnivåer från trafik eller från planerade verksamheter inom planområ-

det. Riktvärdena för trafikbuller bedöms underskridas vid ett genomförande av planen, då närmast be-

lägna bostadshus, dvs. den närbelägna hästgården i väster, är belägen långt från både större vägar 

och järnvägen. Beräkningar av verksamhetsbuller krävs dock för planerad testbana och eventuella öv-

riga verksamheter inom planområdet för att bedöma om det finns risk för ljudnivåer som överskrider 

riktvärdena för industribuller.  

Med prognostiserande trafiklösningar beräknas halten av kvävedioxid och partiklar öka något, men 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms klaras med stor marginal vid ett genomförande av pla-

nen.  

Markförhållanden och risker 

De omfattande markarbeten i form av sprängning, schaktning, uppfyllnader, avverkning etc som krävs 

vid utbyggnaden medför att stora delar av kvartersmarken omformas till plana hårdgjorda ytor. Arbe-

tena innebär risk för störningar och skador. I samband med sprängningsarbetena finns även risk för 

blocknedfall vid alla bergsbranter. Omfattningen av sprängingsarbeten beror på hur väl verksamhets-

området anpassas till områdets topografi, men täkttillstånd kan komma att krävas om sprängningarbe-

tena är omfattande. Åtgärder för att minska riskerna bör övervägas under detaljprojektering av områ-

det. Utbyggnaden medför även uppfyllnader i områdets fuktigare delar för att höja marknivåerna. Detta 

tillsammmans med sprängning kommer att påverka områdets hydrologi. I det fortsatta planarbetet be-

höver en geoteknisk undersökning tas fram för att marktekniskt kunna säkerställa planen. Denna 

krävs för att kunna bedöma omfattningen av de markarbeten som krävs för planerad utbyggnad och 

ge förslag på lämpliga åtgärder. Den behövs vidare för att kunna bedöma vilka konsekvenser planför-

slaget får för de geotekniska förhållandena inom och i anslutning till planområdet, t.ex. för den intillig-

gande järnvägen. 

Området har tidigare använts som ett militärt övningsområde där tre fältskjutningssområden, två 

sprängplatser och två målområden från indirekt eld har identifierats. Endast sprängplatserna har tidi-

gare undersökts, så det förekommer fortfarande en föroreningsrisk i planområdet. Därtill bedöms det 

även finnas risk för oexploderad ammunition (OXA) inom delar av området. Planen innebär att eventu-

ella efterbehandlings- eller saneringsåtgärder genomförs vilket medför positiva konskvenser. Ytterli-

gare utredningar krävs dock för att bättre kunna konsevensbedöma planens påverkan avseende 

markföroreningar, något som planeras tas fram i ett senare skede av detaljplaneprocessen. 

Vattenförhållanden 

Planerad utbyggnad medför stora förändringar i områdets avrinnings- och grundvattenförhållanden samt 

hydrologi. Sprängningar medför att grundvattnet inom höjdområdena kommer att avsänkas till nivåer 

något under den nya markytan. På grund av att befintliga jordlager tas bort kommer även avledningen 

av ytvatten öka från området (främst vid stora nederbördsmängder), vilket kan påverka vattennivåerna 
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i anslutande våtmarksområden, vilket måste beaktas i den fortsatta planeringen. Vidare medför utbygg-

naden en stor ökning av andelen hårdgjorda ytor vilket medför att markens förmåga att infiltrera vattnet 

delvis försvinner och därmed ökar mängden dagvatten. Stora delar av den naturliga fördröjningen som 

främst sker i områdets våtmarker kan komma att försvinna om dessa grävs ur och fylls ut för att få plana 

körytor inom kvartersmark. Detta ger upphov till en markavvattning som i sin tur bidrar till utsläpp av 

växthusgaser.  

Vidare medför planerad utbyggnad en förändrad markanvändning som innebär att belastningen på re-

cipienterna kommer att ändra karaktär. Den planerade testbanan kommer leda till en ökad belastning. 

Vidare leder planerad hårdgöring till en stor ökning av flöden och kräver fördröjning för att undvika på-

verkan nedströms. 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. 

I föreslaget dagvattensystem avleds vattnet från körbanor och hårdgjorda ytor via öppna diken/vägdiken 

alternativt s.k. svackdiken samt till dagvattendammar med våtmarkspartier eller grunda vegetationszo-

ner i syfte att minska föroreningsbelastningen till recipienterna. Därtill rekommenderas försedimente-

ringsdammar samt god planering av snöröjning och omhändertagande av dagvatten från snömassor 

vintertid. En detaljerad skötselplan för vägbanor i området bör upprättas med tydliga ansvarsområden. 

Vidare rekommenderas provtagning i föreslagna dammar ske före och efter exploatering och sedan 

kontinuerligt för att säkerställa god rening och funktion. Planerad utbyggnad dock bedöms leda till en 

högre föroreningsbelastning trots föreslagna rening- och fördröjningsmetoder. Därmed rekommenderas 

exploateringsgraden inte överstiga 30 %. 

I området finns flera lågpunkter och sänkor där risk för översvämning finns. I områdets centrala delar 

finns risk för stående vatten på över en meter, varför exploatering bör unvikas i dessa lågpunkter.  

Området har fyra recipienter som omfattas av miljökvalitetsnormer – Turingen, Turingeån, Vällingen 

och Måsnaren. Alla recipienter utom Måsnaren har måttlig ekologisk status på grund av näringsrika 

förhållanden. Måsnaren har otillfredsställande ekologisk status. 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 utred-

ningar gällande dagvattenhantering tas fram bör dock även påverkan på miljökvalitetsnormerna och 

övriga underliggande kvalitetsfaktorer studeras mer i detalj för att säkerställa att utbyggnaden inte för-

sämrar förutsättningar för någon enskild kvalitetsfaktor. De kumulativa effekterna av planförslaget för 

hela verksamhetsområdet Stockholm syd har ännu inte undersökts. Detta ska tas fram inför gransk-

ningsskedet i planprocessen. 

Övriga miljöfrågor 

Området hyser värdefull natur, mindre strandskyddade områden, några biotopskyddade diken samt 

produktiv skogs- och jordbruksmark, vilka delvis påverkas av planen. Närliggande riksintresse för 

kommunikation, Svealandsbanan bedöms inte påverkas. Dispens från biotopskydd samt upphävande 

av strandskydd kan komma att krävas med aktuellt planförslag.  

Inom planområdet förekommer ett kluster av fornlämningar, vilka delvis kan komma att påverkas av 

planen. En arkeologisk utredning ska tas fram inför  granskningsskedet i planprocessen. 

Inom planområdet kan markvibrationer i huvudsak uppstå i norra delar mot Svealandsbanan där det 

enligt jordartskartan finns glacial och postglacial lera. Dock behöver detta utredas vidare för att kunna 

konsekvensbedömas.  
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 Inledning 

 Uppdraget 

Uppdraget har inneburit att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till samrådshandlingen av 

en detaljplan för verksamheter och naturmark inom del av fastigheterna Mörby 5:1 och Mörby 6.3 

(även kallad Mörby 7 vilket syftar på en etappindelning av det större verksamhetsområdet Mörby), se 

figur 1.1-2, i Nykvarns kommun. Planområdet är beläget strax öster om Nykvarns samhälle och direkt 

söder om Svealandsbanan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnaden av en del av det 

regionalt prioriterade projektet Stockholm Syd/Mörby verksamhetsområde, vilket utpekas som ett av 

Stor-Stockholms två yttre logistikområden i såväl kommunens översiktsplan (Nykvarns kommun 2014) 

som i pågående regional utvecklingsplan. Parallellt med planarbetet pågår även ett initiativ för att 

stärka fordonsindustrin i Stockholm-Mälarregionen i form av projektet Miljömotorcentrum Stockholm 

Syd. I projektet ingår att identifiera ett område lämpligt för en ny fälttestarena för fordonsindustrin inom 

ett större område kring kommunerna Nykvarn och Södertälje (ref). Planförslaget medger en utbyggnad 

av ett ca 183 ha stort verksamhetsområde med inriktning på testverksamhet för motorfordon i form av 

ett miljömotorcentrum samtidigt som ca 63 ha ska planläggas som naturmark inom planområdet.  

Beställare av uppdraget har varit Stadsbyggnadskontoret Nykvarns kommun, genom planchef Martin 

Mansell. 

 

Figur 1.1. Översiktskarta, där planområdets ungefärliga utbredning framgår av lila ram (modifierad karta från 
Länsstyrelsens Webbgis, 2018). 
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Figur 1.2. Detaljkarta, där planområdets ungefärliga utbredning framgår av blått område (modifierad karta från 

Länsstyrelsens Webbgis, 2018) .  
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 Arbetets bedrivande och metoder 

Aktuell MKB har upprättats av geografen Ninja Hernodh, biologen Dagmar Clough, landskapsarkitek-

ten Sara Hedlund samt civilingenjörerna Martin Alesund, Katarina Holmgren, Annal-Lena Frennborn 

vid Norconsult AB. Biolog Sara Rydbeck har varit teknikansvarig för framtagandet av MKB:n medan 

biolog Ola Sjöstedt och civilingenjörerna Daniel Svärd och Kristina Berglund deltagit i arbetet som ex-

pertstöd och granskare inom sakområdena MKB, naturmiljö, markförhållanden och vattenförhållanden. 

Aktuell projektorganisation består av personer som både har goda kunskaper gällande MKB:er och 

den kommunala planprocessen samtidigt som de har god sakkunskap inom sina respektive fackområ-

den.   

Som underlag till detaljplanen har utredningar gällande naturmiljö och ekosystemtjänster, landskaps-

bild, dagvatten och markföroreningar genomförts. Utredningarnas detaljeringsgrad varierar från över-

siktligt gällande dagvatten och markföroreningar till mer detaljerat gällande övriga sakområden. Resul-

taten från dessa utredningar sammanfattas i MKB:n. Dessa utredningar har huvudsakligen utgått från 

ett större planområde än vad som presenteras i samrådshandlingarna. 

Vidare har annat relevant underlagsmaterial använts vid framtagandet av MKB:n däribland Länsstyrel-

sens planeringsunderlag (webbgis), Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper och naturvär-

den, Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, Artportalen, Vattenmyndighetens databas VISS, kom-

munens översiktsplan samt annat relevant kommunalt underlag. kommunens översiktsplan (miljökon-

sekvensbeskrivningen. Använda källor har angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referens-

avsnittet.  
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 Behovsbedömning och strategisk miljöbedömning 

Den 1 januari 2018 genomfördes lagändringar i 6:e kapitlet i miljöbalken (MB) samt en ny miljö-be-
dömningsförordning (2017:966) trädde i kraft. Enligt den nya lagstiftningen ska en strategisk miljöbe-
dömning genomföras om upprättandet eller ändringen av en plan eller ett program kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att tidigt i besluts- och pla-
neringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. Rapporten som upprättas vid en strategisk mil-
jöbedömning utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). 

Enligt den nya lagstiftningen omfattas dock de planer och program som påbörjas innan årsskiftet av 
s.k. övergångsbestämmelser, vilket innebär att tidigare bestämmelser gällande MKB gäller för dessa. 
Då Nykvarns kommun påbörjade planarbetet för aktuell plan under 2017 omfattas därmed aktuell de-
taljplan av dessa övergångsbestämmelser.  

Enligt lagtextens tidigare lydelse ska planer och program genomgå en miljöbedömning om deras ge-
nomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i 
besluts- och planeringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva om en miljöbe-
dömning krävs för en detaljplan ska en behovsbedömning först göras. Rapporten som upprättas om 
en miljöbedömning krävs utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan och gjorde bedömningen att det 
inte går att utesluta att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan gällande främst naturmiljö, 
landskapsbild, mark- och vattenfrågor och risk. Bedömningen grundar sig på att planerat verksam-
hetsområde tydligt påverkar ett större naturområde med höga naturvärden och förekomst av ett flertal 
rödlistade och sällsynta arter. Vidare medför en utbyggnad omfattande markingrepp som kommer för-
ändra områdets landskapsbild, mark- och vattenförhållanden och rekreationsförutsättningar på ett be-
tydande sätt. Vidare finns risker för markföroreningar då området utgör ett f.d. militärt övningsfält. Med 
utgångspunkt från detta har kommunen bedömt att en MKB upprättas i den fortsatta planprocessen.  

Nykvarns kommun har genomfört ett samråd gällande MKB:n genom att lämna förslag till avgränsning 
och omfattning av MKB:n till Länsstyrelsen i Stockholms län i oktober 2018  för att inhämta myndighet-
ens synpunkter i ärendet. Vidare bad kommunen om rådgivning gällande vilka andra myndigheter och 
kommuner som Länsstyrelsen anser att kommunen behöver samråda MKB:ns avgränsning med.  

Länsstyrelsen inkom med ett skriftligt svar via mail 10 november 2018, med synpunkter på vissa detal-
jer men inte på kommunens föreslagna avgränsning i stort. 
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 MKB-avgränsningar 

MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån 

de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de viktig-

aste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utred-

ning. De olika s.k. miljöaspekterna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser 

och Förslag till åtgärder. I slutet av rapporten finns även särskilda kapitel som rör Miljökvalitetsmål, 

och Uppföljning. Beskrivningen av ett nollalternativ ingår också i MKB:n.  

Effekter och konsekvenser för samtliga miljöaspekter som denna MKB behandlar beskrivs i kapitel 5-

14. För respektive miljöaspekt avslutas dessa beskrivningar med en sammanvägd konsekvensbedöm-

ning enligt nedanstående färgkodad skala enligt tabell 3.1. Konsekvenserna kan vara såväl negativa 

som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, medel-

lång eller lång sikt.  

Tabell 3.1. Konsekvensskala med färgkodning. 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Måttliga negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 

 

Följande utgångspunkter och resonemang gäller för MKB:n: 

 Nivåavgränsning 

MKB:n inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter som detaljplanen ger upphov till. Skälet till detta är 

att det i en MKB till en detaljplan endast finns begränsade möjligheter att belysa och behandla för mil-

jön viktiga övergripande frågor, s.k. systemeffekter inom t.ex. energi, trafik, luftmiljö och VA. De flesta 

strategiska planeringsfrågor är lösta i tidigare planeringsskeden, t.ex. är frågan om nya exploaterings-

områden i kommunen och deras inverkan på miljön i stort, s.k. systemeffekter, något som beslutats i 

kommunens översiktsplan.  

Den kommunövergripande översiktsplanen ger kommunens sammanvägda bedömning av vilka områ-

den som långsiktigt är lämpliga för utbyggnad av verksamheter, bostäder etc. där även strategivalen 

gällande viktiga övergripande miljöfrågor inom t.ex. väg- och trafiksystem, energi, avfall och VA vägts 

in. Nykvarns kommuns översiktsplan (Nykvarns kommun, 2015) beskriver planområdet som lämpligt 

för verksamhetsområde då det anses ha ett strategiskt läge i regionen för logistik med stora markom-

råden och möjligheter till omlastning mellan väg och järnväg. Samtidigt beskriver översiktsplanen vik-

ten av att hantera naturvärden så att det inte skapas en barriär för djur och människor. Därutöver an-

ses aktuellt område, i egenskap av ett f.d. militärt övningsfält som är väl avskilt från bostadsområden 

men samtidigt nära viktiga kommunikationsstråk, lämpligt som verksamhetsområde då eventuella 

framtida störningar från bl.a. trafik, buller och ljus i liten utsträckning riskerar att påverka omgivande 

bostads och/eller rekreationsområden. 

Vidare bedöms aktuellt planförslag bidra till kommunens ambition att utveckla aktuellt planområde till 

nytt miljömotorcentrum, vilket ses som viktig del av utbyggnaden av det regionala verksamhetsområ-

det Stockholm Syd. I såväl framtaget planprogram för Stockholm Syd (Nykvarns kommun, 2012), gäl-

lande regional utvecklingsplan (RUFS 2050), och i Vision Stockholm Syd/ Mörby, utpekas Stockholm 

Syd som Stockholm läns största verksamhetsområde med totalt ca 1 000 ha mark varav 600 ha ligger 

i Nykvarns kommun och resterande mark i Södertälje kommun. Vidare beskrivs det som ett av 
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Storstockholms två yttre logistikområden vilket bör ges möjlighet att utvecklas som verksamhetsom-

råde pga sitt strategiska läge som omlastningsterminal för varutransporter. Vidare belyses möjlighet-

erna till sammankoppling mellan Nykvarn och Södertälje gällande bl.a. infrastruktur, grönstruktur och 

biologiska spridningsvägar.  

MKB:n inriktar sig därmed på att i enlighet med 6 kap. 12 § MB identifiera, beskriva och bedöma både 

den betydande miljöpåverkan som detaljplanen kan antas medföra och rimliga alternativ med hänsyn 

till planens syfte och geografiska räckvidd. I och med att planen är förenlig med gällande översiktsplan 

och andra övergripande planer (utvecklingsplan etc) och att en MKB enligt 6 kap. 13-§ MB ska inne-

hålla de uppgifter som är ”rimliga med hänsyn till … var i en beslutsprocess som planen … befinner 

sig”, behandlas inga alternativa lokaliseringar i MKB:n.   

I aktuell detaljplan prövas därmed endast en utbyggnad av verksamheter och säkerställande av natur-

mark inom aktuellt planområde och MKB:n belyser och bedömer därmed endast de konsekvenser 

som planförslaget ger upphov till. 

 Geografisk avgränsning 

Aktuellt planområde är ca 235 ha och beläget ca 1 km öster om Nykvarns samhälle. Planområdet ut-

gör en del av fastigheterna Mörby 5:1 och Mörby 6.3 (varav den förstnämnda ägs av nykvarns kom-

mun och den senare ägs av Fortfikationsverket men där ett markköp för närvarande pågår)  och har 

tidigare utnyttjats som ett f.d. militärt övningsfält. Området utgörs i dagsläget av kuperad naturmark 

med barrdominerad skog, hällmarkspartier och våtmarker vilken genomkorsas av en del grusvägar. 

Området avgränsas i norr av Svealandsbanan och i övriga väderstreck till naturmark. I öster angrän-

sar planområdet Södertälje kommun.   

Området omfattas i dagsläget inte av några detaljplaner men planprocessen för såväl detta planom-

råde som angränsade områden påbörjades i samband med att ett planprogram togs fram för det 

större verksamhetsområdet Stockholm Syd/ Mörby 2012 (Nykvarns kommun, 2012) . Aktuellt planför-

slag innebär därmed ytterligare ett steg mot att förverkliga planprogrammets intentioner att utveckla 

Stockholm Syd/ Mörby till ett av Storstockholm två yttre logistikområden. Planområdet angränsar dock 

till flera detaljplanerade områden i norr samt till pågående planlagda områden i öster som ligger inom 

Södertälje kommun, vilka samtliga medger olika former av verksamheter. I norr gränsar planområdet 

till det detaljplanerade området Mörby del 5, vilket också utgör en del av verksamhetsområdet Stock-

holm Syd/ Mörby.  

Beskrivningen av miljökonsekvenserna har i huvudsak inriktat sig på aktuellt planområde. I den mån 

det varit motiverat har hänsyn också tagits till förhållanden i angränsande områden. Detta gäller främst 

frågor rörande dagvattenhantering, risker med farligt gods, buller, trafik, luftmiljö, landskapsbild och 

naturmiljö. 

 Behandlade miljöaspekter 

Avgränsningen av vilka miljöfaktorer som ska behandlas i MKB:n har utgått från kommunens förslag 

till avgränsning som skickades till Länsstyrelsen inför ett avgränsningssamråd gällande MKB:ns som 

hölls med Länsstyrelsen 2018-10-12.  

De miljöaspekter som ansetts relevanta att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen är Natur-

miljö/ekosystemtjänster, Rekreation, Landskapsbild, Trafik, Buller från vägtrafik och industriverksam-

het, Luftmiljö/miljökvalitetsnormer luft, Risker gällande farligt gods och industriverksamheter, Markför-

hållanden, Vattenförhållanden samt Övriga Miljöfrågor. Vidare görs en avstämning av hur aktuell plan 

påverkar gällande miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsmålen beskrivs i ett eget ka-

pitel (kapitel 17), medan miljökvalitetsnormerna istället beskrivs under respektive berörd miljöaspekt. 

Berörda miljökvalitetsnormer gällande ytvatten och grundvatten beskrivs därmed under kapitel 13 
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Vattenförhållanden, medan berörda miljökvalitetsnormer gällande luftmiljö beskrivs i kapitel 9 Luft-

miljö/miljökvalitetsnormer luft. Vidare ges en kortfattad samlad bedömning av planens miljöpåverkan 

och av Påverkan under byggtiden.  

 Studerade alternativ 

Nykvarns kommun har både i den kommunövergripande översiktsplanen (Nykvarns kommun, 2015) 

och i framtaget planprogram för det större verksamhetsområdet Stockholm Syd (Nykvarns kommun, 

2012) beskrivit planområdet som en del av ett framtida verksamhetsområde med inriktning mot lo-

gistik. Därmed anses utvärderingen av lokaliseringsalternativ för aktuell plan ha genomförts i samband 

med översiktsplaneringen och tidigare planprogram, varför detaljplanen endast beskriver ett lokalise-

ringsalternativ. Planen stödjs även av den regionala utvecklingsplanen RUFS (RUFS 2050) och Vision 

Mörby. Några alternativa lokaliseringar är varken möjliga eller aktuella att pröva inom ramen för en de-

taljplan och plan- och bygglagen (PBL) ställer heller inga krav på detta. Alternativa lokaliseringar och 

konsekvenserna av dessa redovisas därför inte heller i denna MKB. Under arbetet med detaljplanen 

har däremot olika förslag till utformning av planområdet diskuterats, bl.a. antal körfält och vägdrag-

ningar, byggnader etc. samt placeringen och utformning av dessa, storlek och utformning av kvarters-

mark etc. Vidare har planområdets storlek minskats från ca 326 ha till ca 250 ha. 

Under sommaren och hösten 2018 har ett flertal underlagsutredningar tagits fram för planområdet gäl-
lande naturmiljö och ekosystemstjänster, landskapsbild, dagvattenhantering och markföroreningar. Ut-
ifrån resultaten i dessa utredningar har Nykvarns kommun studerat olika förslag på utformning av 
planområdet i samarbete med olika intressenter för att bättre försöka anpassa planförslaget efter om-
rådets förutsättningar. Med anledning av detta kan figurer som illustrerar markanvändningen i under-
lagsrapporterna se annorlunda ut än i aktuell rapport. Även ett fåtal figurer i aktuell rapport visar tidi-
gare versioner av markanvändningen då dessa är tagna från underlagsrapporterna.  

Nykvarns kommun har utifrån detta valt att gå vidare med ett planförslag som möjliggör en testarena 
för miljöfordon för fordonsindustrin med kompletterande byggnader så som verkstad, garage och kon-
tor som huvudalternativ.  

I enlighet med miljöbalkens krav på en MKB för en detaljplan kommer därmed endast miljökonsekven-
serna av aktuellt planförslag (både lokalisering och utformning) och av nollalternativet, dvs. konse-
kvenserna av att ingen utbyggnad kommer till stånd, redovisas i denna MKB. Konsekvenserna av nol-
lalternativet beskrivs i kapitel 17. Följande alternativ behandlas således: 

Nollalternativet = ingen utbyggnad 

Huvudalternativet = Utbyggnad av ett verksamhetsområde på 185 ha med testbana för autonoma 
fordon med kompletterande byggnader så som verkstad, garage och kontor. Vidare planläggs ca 63 
ha som naturmark.  
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 Översiktlig beskrivning av planerad utbyggnad 

Nykvarns kommun avser att ta fram en detaljplan för del av fastigheten 5:1 samt del av fastigheten 

Mörby 6.3 (även kallad Mörby 7 vilket syftar på en etappindelning av det större verksamhetsområdet 

Mörby) som en del av utbyggnaden av det regionala verksamhetsområdet Stockholm Syd. Stockholm 

Syd planeras bli Stockholms läns största verksamhetsområde då det anses ha ett strategiskt läge i 

regionen för logistik med stora markområden och möjligheter till omlastning mellan väg och järnväg. 

Avsikten är att utnyttja det strategiska läget i regionen och närheten till kommunikationer och infra-

struktur såsom Skavsta Flygplats, Södertälje hamn, Svealandsbanan, E20 och E4. Nordöst om plan-

området finns såväl ett flertal pågående detaljplaner som framtida utvecklingsområden, bl.a. en kombi-

terminal för omlastning av godstransporter från järnväg till väg men även för andra typer av verksam-

heter såsom industri, handel, kontor och service. En av detaljplanerna har vunnit laga kraft. Utveckl-

ingen av Stockholm Syd drivs i nära samverkan mellan Nykvarns kommun, Södertälje kommun och 

privata intressenter. Parallellt med planarbetet pågår även ett initiativ för att stärka fordonsindustrin i 

Stockholm-Mälarregionen i form av projektet Miljömotorcentrum Stockholm Syd. I projektet ingår att 

identifiera ett område lämpligt för en ny fälttestarena för fordonsindustrin inom ett större område kring 

kommunerna Nykvarn och Södertälje.  

Detaljplanen syftar till att utveckla aktuellt planområde från ett naturområde och f.d. militärt övningsfält 

till ett verksamhetsområde för en testarena för miljöfordon för fordonsindustrin med kompletterande 

byggnader för t.ex. verkstad, garage och kontor. Planområdet är ca 235 hektar, varav ca 185 ha före-

slås planläggas som verksamhetsområde medan resterande ca 50 ha ska planläggas som naturmark. 

Marken ägs av Nykvarns kommun och Fortifikationsverket och anses lämpligt som verksamhetsom-

råde då det ligger nära viktiga kommunikationsstråk samtidigt som det är väl avskilt från bostadsområ-

den varvid risken för eventuella framtida störningar från bl.a. trafik, buller och ljus bedöms som liten. 

Området har goda vägförbindelser med två trafikplatser som ansluter till E20 i dess närhet.  

Planerad utbyggnad av en testarena omfattar olika typer av körbanor där olika typer av tester av miljö-

fordon ska genomföras. Inom verksamhetsområde föreslås en högsta exploateringsgrad på 30% samt 

att maximalt 50 % av av denna yta får hårdgöras för att säkerställa att delar av marken blir genom-

släpplig. I anslutning till banorna ska byggnader som inrymmer övriga funktioner såsom verkstad, ga-

rage, kontor och eventuella bränsledepåer uppföras. För framtida fastigheter inom planområdet har 

den högsta nyttjandegrad satts till 30 % byggnadsarea per fastighet. Vidare har en högsta nockhöjd 

på 20 m satts för byggnader inom planområdet. Hela testanläggningen med tillhörande byggnader 

kommer vara inhägnat med ett stängsel.  

Infart till planområdet är tänkt att ske från nordväst via Mörbyvägen vilken ansluter till väg 509 (ca 700 

m väster om området) och vidare mot väg E20 i norr (ca 2km ). Infarten sker därmed via det vägnät 

som planeras inom övriga detaljplaner för andra etapper av Mörby verksamhetsområde (Stockholm 

Syd). I dagsläget går en befintlig grusväg parallellt med järnvägen från Mörbyvägen in till planområdet 

via en befintlig tunnel under Svealandsbanan i planområdets nordvästra gräns. Både grusvägen och 

vägtunneln behöver byggas om för att klara framtida behov av framkomlighet med tunga transporter 

etc. Projekteringen av en ombyggnad av befintlig väg och tunnel föreslås genomföras i den fortsatta 

planprocessen. Inom själva planområdet föreslås inga allmänna vägar utan endast utbyggnad av ga-

tor inom kvartersmark.  
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 Figur 4.1. Plankarta för aktuellt område. 

För att skapa de plana ytor som planerade testarena kräver, kommer planförslaget medföra 

omfattande sprängnings- och schaktningsarbeten som på ett påtagligt sätt kommer omforma befintlig 

kuperad naturmark med branta bergspartier och olika typer av våtmarker. Detta medför även en stor 

omfördelning av massor inom området, där hela bergspartier sprängs bort samtidigt som våtmarker 

måste grävas ur och fyllas ut, vilket även förändrar hydrologin såväl inom som i angränsande 

områden. Då området är ett f.d. övningsfält behöver de markarbeten som krävs även planeras med 

utgångspunkt från föroreningar och explosivt material som kan finnas kvar i området.  

Planerad utbyggnad medför en stor ökning av hårdgjorda ytor i form av främst vägytor men även av 

takytor samt last- och uppställningsytor. För att säkerställa att dagvattenflödena från området inte ökar 

vid en exploatering måste området förses med ett dagvattensystem med fördröjning och rening inom 

kvartersmark. Högst 50 % av kvartersmarken får hårdgöras för att inte ytterligare öka föroreningsbe-

lastningen till recipienterna. De planerade verksamheterna föreslås anslutas till det kommunala verk-

samhetsområdet för vatten- och avlopp. Vatten- och avlopp byggs ut i samband med varje etapput-

byggnad.  

Planerad utbyggnad medför att stora områden relativt orörd naturmark tas i anspråk, varav delar hyser 

höga naturvärden. Under planarbetet har planområdets utformning och omfattning delvis justerats för 
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att kunna bevara vissa utpekade naturvärdesobjekt i områdets nordvästra och nordöstra del som 

naturmark. Samtidigt kommer utbyggnaden medföra att ett flertal naturvärdesobjekt tas bort eller 

indirekt påverkas av de omfattande markarbetena. Vidare påverkas ett flertal fridlysta och och arter 

skyddade enligt artskyddsförordningen av utbyggnaden, vilket kan komma att kräva 

kompensationsåtgärder.  

Kommunens ambition är det från start finns snabba och pålitliga kollektivtrafikförbindelser till och från 

planområdet varför en stomlinje som går från Nykvarn via väg E20 till Södertälje centrum och vidare 

mot Nynäshamn föreslås i kommunens förslag till stomnätsstrategi. Linjen kopplar Nykvarn med Sö-

dertälje och skapar bytesmöjligheter till pendeltågssystemet. Stomlinjen som planeras gå på väg E20 

förbi Stockholm Syd-området föreslås dras genom området med två hållplatslägen inom Stockholm 

Syd. Vidare föreslås ytterligare busslinjer inom området som sköts av kommuntrafiken för att täcka 

upp de delar som stomtrafiken inte når. Kommuntrafiken antas endast trafikera under högtrafik eller 

när efterfrågan är tillräcklig. 

För en mer detaljerad beskrivning av planerad utbyggnad hänvisas till planbeskrivningen. 
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 Naturmiljö  

 Nuvarande förhållande  

En naturvärdesinventering genomfördes under sommaren 2018 inom aktuellt område som var del av 

en omfattande ekologisk landskapsanalys (Norconsult AB). I landskapsanalysen ingick även att ge-

nomföra en ekosystemtjänstanalys och en spridningsanalys. Beskrivningen av naturförhållanden och 

naturvärden nedan bygger på den utförda ekologiska landskapsanalysen och andra relevanta natur-

vårdsunderlag. 

Allmänt om naturförhållanden och vegetation 

Planområdet varierar stort i topografi och naturtyp. Både äldre och mer eller mindre nyligen uppvuxna 

barrskogsdominerade skogar bildar tillsammans med hällmarker, sumpskogar, hyggen samt nedlagda 

militära övningsfält ett mosaiklandskap av naturmiljöer i ett mycket kuperat landskap. Variationen av 

dessa olika naturmiljöer skapar förutsättningar för många arters specifika behov och gör därför land-

skapet i sin helhet intressant ur ett naturvårdsperspektiv.  

Området har en prägel av vildmark då bebyggelse i det närmaste helt saknas, trots närheten till Ny-

kvarns samhälle. En stor del av området har sannolikt varit trädbevuxet i mer än hundra år, vilket anty-

der att det kan finnas lång trädkontinuitet, framför allt i högt klassade naturvärdesobjekt.  

De högre belägna områdena består generellt av hällmarker bevuxna med tall varav ett flertal är sen-

vuxna och spärrgreniga vilket utgör ett högt naturvärde, se figur 5.1. Kryptogamfloran är ofta välut-

vecklad och många av tallarna har utvecklat en s.k.pansarbark. Bergytorna är i regel täckta av renla-

var, fönsterlav och islandslav. På hällmarkerna noterades tjäderspillning på ett flertal platser. 

 

Figur 5.1: En av många hällmarksmiljöer i den nordöstra delen av inventeringsområdet.  

Trots områdets vildmarksprägel är även från naturvårdssynpunkt triviala skogar av mer eller mindre 

gallrad granskog och avverkade områden i olika successionsstadier ganska vanligt förekommande. 

Några större diken genomskär det inventerade området och i anslutning till ett av dessa diken 
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påträffades spår av bäver. Bäverns aktiviteter har dämt upp vattenflödet och orsakat att ett större om-

råde med stående döda granar har skapats vilket i sig blivit en värdefull miljö för bl.a. insekter och fåg-

lar.   

Markvatten har ansamlats i de lägre markområdena vilket har bildat ett flertal mindre kärr och sump-

skogar bevuxna med bl.a björk och klibbal samt skvattram och björnmossor. Vegetationen indikerar att 

marken är våt en större del av året.  

De äldre barrskogsdominerade blandskogarna hyser en välutvecklad flora av både kryptogamer och 

kärlväxter med många fridlysta (t.ex. mattlummer, grön sköldmossa) och rödlistade arter (t.ex. ved-

svampar som ullticka, stor aspticka och tallticka) samt ett flertal signalarter som gullpudra, långfliks-

mossa och ormbär (se rubrik Skyddade och naturvårdsintressanta arter för detaljerna).  

Tidigare dokumenterare naturvärden och skydd 

I området förekommer tre typer av naturvärden som tidigare dokumenterats av Skogsstyrelsen 

(Skogsstyrelsen, 2018): 

• Nyckelbiotoper 

• Objekt med naturvärden  

• Sumpskogar  

Flertalet av områdets naturvärden finns även utpekade i ett flertal underlag såsom kommunens över-

siktsplan och grönstrukturplan (Nykvarns kommun, 2015) och Länsstyrelsens webbgis (2018).  

Inom planområdet finns fem nyckelbiotoper med en storlek på mellan 1 och 5 hektar samt 21 objekt av 

högt (klass 2) eller påtagligt (klass 3) naturvärde. Vidare finns ett antal utpekade sumpskogar i nord-

östra och södra delen av området, se figur 5.2 och tabell 5.1 för en sammanfattning av de naturvärden 

som finns i planområdet med omnejd.   

Skyddade och naturvårdsintressanta arter 

Planområdet präglas av en hög förekomst av skyddade och naturvårdsintressena arter. Naturvårdsar-

ter, dvs. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt skydds-

värda arter som förekommer i området redovisas baserad på den naturvärdesinventeringen som Nor-

consult AB utförde 2018 (Norconsult AB, 2018). En genomgång av uppgifter i artrapporteringssystem 

Artportalen och Skogsstyrelsens inverteringar, vilka legat till grund för de nyckelbiotoper och områden 

med naturvärde som utpekats, kompletterar analysen (Skogsstyrelsen, 2018; ArtDatabanken, 2017). 

Begreppet ”naturvårdsarter” har myntats på ArtDatabanken för att beskriver de arterna som behöver 

uppmärksammas inom naturvården, alltså arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva 

vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 

naturvårdsperspektiv. För en närmare förklaring av ovan begrepp se faktarutan på nästa sida.  
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Inom inventeringsområdet, dvs. ett något större område än planområdet, se figur 5.2, konstaterades 
32 rödlistade och 13 fridlysta arter, samt 49 skogliga signalarter, vilka bekräftar de höga naturvärdena 
inom området och skiljer ut artrika nyckelbiotoper från skog av mer trivial karaktär. Signalarter hittas 
oftast många tillsammans per lokal och ökar sannolikheten för att det förekommer rödlistade arter i 
området. Detta beror på att de har höga krav på sina växt- eller boplatser, som t ex hög och jämn luft-
fuktighet, stabilt mikroklimat eller lång skoglig kontinuitet och kontinuitet på gamla träd eller död ved 
(Lars, 2017). Exempel på värdekärnor med ett högt naturvärde i planområdet är hällmarkskogsområ-
den med objekt-ID 2, 7, 8, 10, 20, vilka har en intressant och rik naturmiljö som hyser ett flertal natur-
vårdsarter som ormbär, motaggsvamp och tallticka, se figur 5.2.  

Naturvärdesobjekt 

I figur 5.2 och Tabell 5.1 redovisas alla 29 naturvärdesobjekt enligt klass 2 och 3 som har identifierats i 

naturvärdesinventeringens inventeringsområde, vilket är något större än planområdet (se även bilaga 

naturvärdesinventeringen). Planområdet präglas både av ytor med rationellt skogsbruk där naturvär-

dena är lägre, men också av ett förhållandevis stort antal naturvärdesobjekt med höga (klass 2) eller 

påtagliga (klass 3) naturvärden, varav många är bedömda som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen. 

Många gamla träd har håligheter och därmed goda förutsättningar att hysa till exempel en rik skal-

baggsfauna. Naturvärdesobjekt klass 2 hyser även ett stort antal rödlistade arter och signalarter och 

präglas av en lång trädkontinuitet.  

 

Figur 5.2: Samtliga i fält identifierade naturvärdesobjekt inom planområdet med omnejd. Röd linje visar planområ-
det och blå linje inventeringsområdet för naturvärdesinventering. 
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Tabell 5.1. Översikt över befintliga naturvärden i alla naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Ob-

jekt-ID reflekteras benämningen i figur 5.2, värden beskrivas kort enligt naturvärdesklasser och värde-

element samt naturvårdsarter. Sista kolumnen redovisar påverkan av planen på naturvärdesobjekt. I 

tabellen anges följande klasser (klass 2): naturvärdesobjekt med högt naturvärde, (klass 3): naturvär-

desobjekt med påtagligt naturvärde. Förkortningar i tabellen för naturvårsarter är :F=fridlyst; 

S=signalart; CR= rödlistad i kategorin akut hotad, EN= starkt hotad, VU= sårbar, NT= nära hotad. Se 

naturvärdesinventering (Norconsult AB, 2018) för mer detaljer. 

ID Beskrivning Värdeelement Naturvårdsarter 

1 Gammal skog med grov asp i område 
som varit trädbevuxet under lång tid 
(klass 2) 

Äldre aspar, lågor, 
högstubbar, stenblock 

Blåsippa (F, S), liljekonvalj (F), gullviva (F, S), fransrosettlav 
(VU), platt fjädermossa (S), fällmossa (S); kungsfågel (VU), 
gröngöling (NT), skogsduva 

2 Stort sumpskogsområde med döda 
granar med ovanligt mycket riklig före-
komst av död ved (klass 2) 

Död ved i form av stå-
ende träd, högstubbar 
och lågor 

Gullviva (F, S), blåsippa (F, S), liljekonvalj (F), revlummer (F), 
rankstarr (S), trådticka (S), spillkråka (NT), törnskata (B), 
göktyta 

3 Gammal flerskiktad talldominerad 
barrskog med ganska stort inslag av död 
ved (klass 3) 

Torrakor, lågor, rikligt 
med ris 

Långfliksmossa (S) 

4 Gammal hällmarkstallskog med riklig 
förekomst av block. Typisk vegetation 
med stort inslag av renlavar (klass 3) 

Senvuxna tallar, torrakor, 
stenblock 

Stor aspticka (NT, S), lopplummer (F) 
motaggsvamp (NT, S) 

5 Sumpskog med riklig förekomst av död 
ved, värdefull bl.a. för fågellivet och i viss 
mån för kärlväxter och kryptogamer 
(klass 3) 

Lågor, högstubbar Gullpudra (S), glansfläck (S) 

6 Sumpskogsområde med gran och 
björk. Riklig förekomst av död ved; tidi-
gare fördämning orsakad av bäver (klass 
3) 

Torrakor, högstubbar, lå-
gor 

 

7 Äldre, flerskiktad skog med flera signal-
arter som tyder på skogskontinuitet. Bit-
vis rikligt med död ved i olika former, 
grovlek och nedbrytningsstadier (klass 2) 

Högstubbar (vissa med 
bohål), lågor stenblock 

Skogslind (S), ormbär (S), ullticka (NT, S), grön sköldmossa (S, 
F), kungsfågel (VU) 

8 Äldre granskog, rikligt med död ved, 
värdefull bl.a. för fågellivet och mossflo-
ran (klass 2) 

Torrakor, lågor Revlummer (F), vedtrappmossa (NT,S), långfliksmossa (S), gam-
melgranlav 

9 Björksumpskog med klen-medelgrov 
björk med visst inslag av klibbal och en-
staka alm. Stabilt fuktig miljö med rörligt 
markvatten (klass 3) 

Lövsumpskog av värde 
för bl a mossfloran 

alm (CR), gullpudra (S) 
källpraktmossa (S) bågpraktmossa (S) 

10 Gammal hällmarkstallskog med bl.a. 
spår av hackspett. Sparsamt med död 
ved (klass 2) 

Senvuxna tallar, äldre 
låga, djupa gnag och ut-
gångshål för insekter. 

motaggsvamp (S, NT), tallticka (S, NT), kattfotslav (S), ullticka 
(S, NT), vedticka (S), gammelgranlav, grynig blåslav, mörkfruk-
tig xylographa 

11 Hällmarkstallskog med senvuxna tallar 
och stort inslag av klen död ved (klass 3) 

Senvuxna tallar, död ved.  Tjäder (B) 

12 Alsumpskog med värdefull kryptogam-
flora knuten till områdets hydrologi (klass 
2) 

Mycket grov al med om-
krets 1,5 meter 

Gullpudra (S), vanlig rörsvepemossa(S), grön sköldmossa (S, 
F), rostfläck (S), gammelgranlav, skriftlav bronshjon (S) 

13 Hällmarkstallskog med lång skogskonti-
nuitet med höga värden för mark- och 
vedsvampar (klass 2) 

Senvuxna träd, torrträd, 
högstubbar och lågor. 

Grovticka (S), motaggsvamp (S, NT), grön sköldmossa (S, F), 
ullticka (S, NT), gränsticka (S, NT), tallticka (S, NT), vedticka, 
gammelgranlav, grynig blåslav, bronshjon (S), granbarkgnagare, 
vågbandad barkbock, thomsons trägnagare, spillkråka (NT, B), 
tjäder (B) 

14 Tallskog och sumpstråk med skvattram 
(klass 3) 

 Tallticka (S, NT), grynig blåslav  

15 Gammal barrskog som utgör en intres-
sant miljö för kryptogamfloran, mark-  
och vedsvampar samt fågellivet (klass 2) 

Grova spärrgreniga tallar 
med pansarbark. Eventu-
ellt tjäderlekplats 

Rynkskinn (S, VU), tallticka (S, NT), kötticka (S, NT), mot-
aggsvamp (S, NT) dropptaggsvamp (S), vedtrappmossa (S, 
NT), flagellkvastmossa (S), långflikmossa (S), blåmossa (S, 
F),lunglav (S, NT), granticka (S, NT), barkticka (S), rävticka (S), 
gränsticka (S), guldlocksmossa (S), granbarkgnagare (S), jättes-
vampmal (S, NT), knärot (S, NT, F), tjäder (B) 

16 Hällmarksskog med mycket grova och 
senvuxna tallar, en del med pansarbark 
(klass 3) 

Grov senvuxen tall. 
Hällmarker kombinerat 
med mossar, lämplig 
miljö för tjäderlek. 

Tallticka (S, NT), motaggsvamp (S, NT), blåmossa (S, F), 
dropptaggsvamp (S), grynig blåslav, tjäder (B) 
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17 Blandsumpskog med klen senvuxen al 
och björk med inslag av tall och gran i 
södra delen, delvis utvecklade rotsocklar 
(klass 3) 

Rotsocklar, senvuxen 
gran och tall 

Glansfläck (S), kattfotslav (S), gammelgranlav  

18 Sumpskog som utgör intressant miljö för 
bl.a. kryptogamfloran, öppnare partier i 
de centrala delarna (klass 3) 

Rotsocklar, öppna vat-
tenytor 

Gammelgranlav,grynig blåslav  

19 Litet sumpskogsområde som utgör 
värdefull miljö för bl.a. vedsvampar. 
Mindre partier med grov gran samt bitvis 
mossmark med ung björk, tall och gran 
(klass 3) 

Öppna vattenytor, al med 
rotsocklar, aspstubbe 

Stor aspticka (S, NT) 

20 Hällmarkstallskog med gamla träd och 
rikligt med död ved (klass 2) 

Senvuxna träd, död ved Motaggsvamp (S, NT), tallticka (S, NT)  
grön sköldmossa (S, F), gammelgranlav, grynig blåslav, asphät-
temossa 

21 Hällmarkstallskog med gamla senvuxna 
träd (klass 3) 

Block, senvuxna tallar  

22 Hällmarkstallskog med delvis gamla 
och grova tallar (klass 3) 

Grova tallar Tallticka (S, NT), motaggsvamp (S, NT), grynig blåslav  

23 Våtmark nordväst om sumpskog, relativt 
öppna ytor med ung björk, gran och tall 
(klass 3) 

Solbelyst död ved  

24 Blöt sumpskog med senvuxen björk, al, 
asp, gråvide, gran och enstaka tall (klass 
3)  

Rörligt markvatten, rot-
socklar 

Missne (S), glansfläck (S), kattfotslav (S) vanlig rörsvepemossa 
(S) 

25 Blandsumpskog med ett visst inslag av 
död ved, främst i form av lågor. Mindre 
avsnitt med äldre gran och asp på fast-
mark ingår i området (klass 3) 

Lågor Missne (S), rostfläck (S), kattfotslav (S) 

26 Gles, gammal blandskog med tall, gran 
och asp samt enstaka knotiga ekar, in-
slag av hällmark och block (klass 3) 

Grova aspar (med 
bohål), högstubbar, lågor 

 

27 Sumpskogsmiljö med hög och jämn 
luftfuktighet och rörligt markvatten (klass 
2) 

Översilningsytor Blåmossa (S, F), glansfläck (S), grön sköldmossa(S, F), lång-
fliksmossa (S), gammelgranlav  

28 Barrskog med intressant kryptogam-
flora, mark- och vedlevande svamp 
knutna till äldre skog samt sydvänd berg-
brant. Merparten av naturvärdesobjektet 
ligger utanför aktuellt inventeringsområde 
(klass 2) 

Block, sydvänd berg-
brant, sydsluttning mot 
strand 

Stor revmossa (S), blåmossa (S, F), fjällig taggsvamp (S), fjäll-
taggsvampar (S), krushättemossa (S),  
fällmossa (S), platt fjädermossa (S), porellor (S) och bäver (F)  

29 Mossmark som gränsar till bergbrant i 
väster. Delvis igenväxande med en del 
ung björk och al (klass 3) 

Brant, solbelyst död ved  

Ekosystemtjänster 

Ur ett ekosystemtjänstperspektiv har ett flertal områden och strukturer inom planområdet identifierats 

och bedömts vara av särskild betydelse (Norconsult, 2018). Dessa områden rymmer ekosystemtjäns-

ter som bör bevaras, eller utgör områden där viktiga ekosystemtjänster kan stödjas och utvecklas. 

Mångfalden av olika naturmiljöer i området och den vilda, orörda karaktär som påträffades i området 

gynnar också förekomsten av tio ekosystemtjänster (bl a rening av luft, biologisk mångfald, estetiska 

värden) som är viktiga för människors hälsa och välfärd. Sumpskogar spelar också en viktig roll för 

bindning av koldioxid. 
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Genomförd analys är indelade per typ av ekosystemtjänst, såsom producerande, reglerande, kultu-

rella och stödjande tjänster (se även faktaruta på nästa sida) och baseras på den ekologiska land-

skapsanalysen som utförts av Norconsult AB (2018). Planområdet utgör en del av inventeringsområ-

det som ingick i analysen och resultaten redovisas kortfattat nedan. 

Producerande tjänster 

Planområdet täcks med drygt 50% av produktiva blandskogsområden med gran och tall som domine-

rande träslagen. Stora delar av bland- och barrskogen är dock ofta uppstyckad med inslag av hällmark 

vilket kan minska produktiviteten. En prägel av modernt skogsbruk syns genom förekomsten av gall-

ring, flera hyggen samt timmerupplag. Produktiva skogsområden, dvs. skogsområden undantaget de 

delar som inte bedöms var produktiva såsom skyddade områden, hällmarker, sankmarker, ger förut-

sättningar för att frambringa material såsom timmer och massaved, samt 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. 
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På grund av att planområdet är ett relativt orört område bedöms området som en bra resurs för förny-

bara råvaror,se figur 5.5. 

Reglerande tjänster 

En av skogens viktigaste egenskaper är förmågan att påverka klimatet genom att reglera temperatu-

ren och koldioxidbindning, samt bidraget till rening av luft genom att partiklar fastnar på blad, grenar 

eller stam vilka sedan spolas iväg av regnvatten. Högre liggande skogsmarker på morän utgör även 

naturliga infiltrationsytor för regnvatten som nybildas till grundvatten vilket bidrar till vattenrening. Minst 

80% av planområdet är täckt med skogsvegetation och bidrar till reglering av klimat, vatten- och luftre-

ning samt koldioxidbindning. Själva utbredningen av ett vegetationstäcke kan ha en betydande inver-

kan på klimatet samt för rening av luft- och vatten som helhet. Sumpskogar av den typ som finns i 

planområdets nordvästra del har en särskilt viktig roll vid lagring av kol och kan hindra att koldioxid når 

atmosfären. Skogsbruket har också ett stort ansvar för att skapa och bevara livsmiljöer för en stor di-

versitet pollinatörer som framförallt gynnas i solbelysta habitat och i olika successionsstadier som oft-

ast finns i skogsområden (Skogsstyrelsen, 2017). En välutvecklad biologisk mångfald i skogsland-

skapet är även en förutsättning för en naturlig reglering av skadedjur och de stora naturvärden som 

finns i inventeringsområden bidrar till dessa, se figur 5.3. 

Socio-kulturella tjänster 

Skogen som ekosystem bidrar till ett förbättrat välbefinnande för oss människor i form av möjlighet till 

rekreation, naturupplevelser och estetiska värden. Upplevelsen av tysta områden och orördhet finns 

främst i gamla skogar en bit ifrån vägar (Ekologigruppen, 2014). Stora delar av planområdet utgörs av 

skogsmark med höga naturvärden vilken är en viktig resurs till ekosystemtjänsterna fritidsupplevelser 

och estetiska värden. Äldre hällmarks- och blandskogar med grov gran och björk som t.ex. naturvär-

desobjekt 20 och 21, se figur 5.2, bidrar till upplevelsen av tysta områden med en känsla av orördhet. 

Den kuperade terrängen har stor potential för naturstudier och upplevelse av orördhet. I området finns 

det ett intressant kryptogam- och fågelliv med bl.a. gulsparv, kungsfågel, gröngöling och tjäder. Tjäder 

spelar gärna på öppnare platser i skogen, och möjliga spelplatser för tjäder är bl.a.hällmarker och tall-

mossar är t.ex. naturvärdesobjekt 10 i områdets nordöstra del. Eftersom arten föredrar olika biotoper 

beroende på årstid är även en variation av olika typer av skog, t.ex. fuktig granskog och mossområden 

ett krav för att tjäder ska kunna förekomma inom ett område. Den höga mångfalden av olika skogsmil-

jöer inom och kring planområdet är därmed viktig för förekomsten och överlevnaden av tjäder i områ-

det. Området används i viss begränsad omfattning för rekreation (för mer detaljer, se kapitel 6 Rekre-

ation). Även om det är troligt att människor, både inom kommunen och utanför, använder området för 

rekreation, motion, bär-/svampplockning m.m., verkar områdets sociokulturella tjänster vara relativt 

outnyttjade pga den begränsade tillgängligheten. 

Skogsmarken har vidare en historisk användning, vilket visar sig förekomst av ett flertal fornlämningar 

främst daterade till bronsålderstiden (RAÄ, 2018). Gravlämningar i form av en skärvstenhög, hällrist-

ningar, och boplatsområden finns rapporterade från planområdets nordvästra del, detta beskrivs när-

mare under avsnitt 14.2 Kulturmiljö. 

Stödjande tjänster 

Största delen av planområdet är täckt av skog, vilket erbjuder unika livsmiljöer för olika växt- och 

djurarter samtidigt som ett intakt skogsekosystem är en förutsättning för primärproduktion via fotosyn-

tes. Eftersom huvuddelen av naturområdena är relativt ostörda har det utvecklats höga ekologiska 

värden i stora delar av området. Detta reflekteras i en ovanligt artrik och skyddsvärd miljö med mer än 

20 naturvärdesobjekt av högt till påtagligt naturvärde, se Figur 5., flera nyckelbiotoper samt fynd av ett 

flertal rödlistade arter och/eller signalarter inom exempelvis miljöer som hällmarkskog, sumpskog och 

barrblandskog. Biologisk mångfald i ett ekosystem räknas som en understödjande tjänst och är där-

med en förutsättning för att andra ekosystemtjänster som t.e.x skadedjursreglering och pollinering ska 

fungera. Även ekosystemens kapacitet att tåla störningar (dvs. resiliens) kan bero mycket på hur stor 
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biodiversiteten (mångfalden) är och hur bra konnektivitet mellan olika habitat i ett ekosystem är. Områ-

den som sumpskogsområdet i nordväst (naturvärdesobjekt 2), hällmarkstallskogarna som ligger 

centralt (naturvärdesobjekt 7 och 8) och nordöst (naturvärdesobjekt 10 och 11) i planområdet, kan an-

ses som värdekärnor i området med lång trädkontinuitet. Dessa områden kan inte kompenseras för på 

något enkelt sätt då det tar mycket lång tid att utveckla dessa biologiska värden. Stora delar av plan-

området, med särskilt fokus på områden med högt naturvärde och nyckelbiotoper, bedöms därmed 

rymma viktiga ekosystemtjänster i form av biologisk mångfald med äldre träd, lågor och högstubbar 

vilka gynnar livsmiljöer för pollinerare och skadedjursbekämpare, se figur 5.3. I ett övergripande per-

spektiv bedöms skogsmiljöer utgöra värdefulla delar i ett ekologiskt spridningssamband inom barr-

skogsmiljön som sträcker sig framför allt i nordsydlig riktning.   

Figur 3.3 Översikt över produktiva (ö.tv), reglerande (ö.th), socio-kulturella (n.tv) och stödjande (n.th) ekosystem-
tjänster i planområdet (röd markering). 

 Konsekvenser av planförslag  

Planerade förändringar inom aktuellt planområde innebär att ett stort skogsområde (ca 235 ha) med i 

stora stycken vildmarkspräglad natur kommer att ersättas med verksamhetsområden med stora hård-

gjorda ytor. Då området är mycket kuperat kommer omfattande sprängningar att krävas för att kunna 

bygga den aktuella testarenan. Förutom sprängningar kommer schaktnings- och utfyllnadsarbeten att 

behöva utföras. Verksamheten kommer att medföra utsläpp av föroreningar via bilavgaser som kan 

påverka luftföroreningskänsliga arter, framförallt lavar. Ytor med producerande skog kommer att mins-

kas och därmed skogens förmåga att reglera lokaltemperaturen och rena vatten och luft från förore-

ningar. Areal med naturmark för rekreation och fritid kommeräven att minskas inom planområdet, 

samtidigt som planförslaget kan medföra ökade möjligheteratt öka och utveckla tillgänglighet och re-

kreationsmöjligheter i angränsande  naturområde, vilket beskrivs under kapitel 6 Rekreation.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli stora. 
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Konsekvenser för naturvärden, spridningssamband och ekosystemtjänster 

Utbyggnaden innebär att en stor del av de 21 naturvärdesobjekt enligt klass 2 (höga naturvärden) och 

3 (påtagliga naturvärden) som finns inom planområdet exploateras. 12 objekt exploateras i sin helhet 

medan 6 objekt undgår ingrepp i sin helhet. En sammanställning av bedömd påverkan på respektive 

naturvärdesobjekt görs i tabell 5.2. I figur 5.4 redovisas även ett överlägg av plankartan på karterade 

naturvärdesobjekt. Bedömningen av påverkan i tabell 5.2 ska ses som preliminär då det i flera fall är 

svårt att förutse – och ännu inte bestämt i detalj – vilka markytor utbyggnaden faktiskt kommer att ta i 

anspråk. Det bör också nämnas att utbyggnaden även ianspråktar områden med vissa naturvärden 

enligt klass 4, vilka dock inte ingick att kartera i den utförda naturvärdesinventeringen. 

 

Figur 5.4. Föreslagen utformning av planområdet på karta med naturvärdesobjekt som visualiserar vilka objekt 

som kommer att påverkas av exploateringen. 
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Tabell 5.2. Bedömning av ingrepp i naturvärdesobjekt inom planområdet. För fylligare beskrivning av naturvärdes-
objektens naturvärden, se tabell 5.1. 
Färgerna i kolumnen ”Bedömning ingrepp” har följande betydelse: Rött=naturvärdesobjektet bedöms exploateras 
i sin helhet, Gult= naturvärdesobjektet bedöms exploateras delvis eller riskerar att påverkas av indirekta effekter 
t.ex. avseende hydrologi, Grönt= naturvärdesobjektet bedöms kunna sparas i sin helhet. 

ID Naturtyp och naturvärdesklass Detaljplanens påverkan Bedömning  
ingrepp 

1 Gammal skog med grov asp (klass 2) Naturvärdesobjektet undgår ingrepp i sin helhet.  

2 Stort sumpskogsområde med död gran 
(klass 2) 

Naturvärdesobjektet undgår i allt väsentligt fysiska ingrepp. Det kan 
dock finnas risk för hydrologisk påverkan då våtmarkens avrinningsom-
råde sträcker sig in i exploateringsområdet. 

 

3 Gammal flerskiktad talldominerad barr-
skog (klass 3) 

Naturvärdesobjektet ligger i kanten av verksamhetsområdet. Eventuellt 
undgår objektet ingrepp i sin helhet, men det är något osäkert. 

 

4 Gammal hällmarkstallskog (klass 3) Naturvärdesobjektet undgår ingrepp i sin helhet.  

5 Grandomineras sumpskog (klass 3) Naturvärdesobjektet undgår ingrepp i sin helhet.  

6 Sumpskogsområde med gran och björk 
(klass 3) 

Naturvärdesobjektet exploateras i sin helhet.  

7 Äldre, flerskiktad skog med trolig skogs-
kontinuitet. (klass 2) 

Naturvärdesobjektet exploateras i sin helhet.  

8 Äldre, delvis fuktig granskog (klass 2) Naturvärdesobjektet exploateras i sin helhet.  

9 Björksumpskog (klass 3) Naturvärdesobjektet exploateras i sin helhet.  

10 Gammal hällmarkstallskog (klass 2) Naturvärdesobjektet ligger nära verksamhetsområdet, men bedöms 
undgå ingrepp i sin helhet. 

 

11 Hällmarkstallskog med inslag av sen-
vuxna tallar (klass 3) 

Naturvärdesobjektet ligger nära verksamhetsområdet, men bedöms 
undgå ingrepp i sin helhet. 

 

12 Alsumpskog (klass 2) Objektet exploateras delvis. Den sparade delen av objektet riskerar att 
påverkas hydrologiskt. 

 

18 Sumpskog (klass 3) Naturvärdesobjektet exploateras i sin helhet.  

19 Sumpskog (klass 3) Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

20 Hällmarkstallskog med gamla träd (klass 
2) 

Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

21 Hällmarkstallskog med senvuxna träd 
(klass 3) 

Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

22 Hällmarkstallskog (klass 3) Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

23 Delvis trädbevuxen våtmark (klass 3) Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

24 Sumpskog (klass 3)  Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 

 

25 Sumpskog (klass 3) Naturvärdesobjektet exploateras i sin västra del. Kvarvarande del i ös-
ter kan påverkas hydrologiskt av exploateringen. 

 

29 Igenväxande våtmark (klass 3) Naturvärdesobjektet bedöms tillsvidare exploateras i sin helhet, se 
kommentar för objekt 12 ovan. 
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Figur 5.5. Spridningssamband barrskogsmiljöer. (Kartfigur hämtad från Ekologigruppen 2015 och något komplette-
rad inom berört inventeringsområde).  

Förutom genom biotopförluster av naturvärden enligt ovan innebär utbyggnaden också att vissa ekolo-

giska spridningssamband i landskapet påverkas. Framför allt gäller det arter knutna till barrskogsmil-

jöer respektive våtmarker. De spridningssamband som redovisas för barrskogarter i figur 5.5 är redan 

idag påverkade av partiella barriärer i form av vägar och järnväg samt kommer ytterligare bli påverkad 

då en annan detaljplan vunnit laga kraft norr om järnvägen. En utbyggnad enligt detaljplanen kommer 

att förstärka dessa barriäreffekter. Spridningssambanden för barrskogsarter i nord-sydlig riktning kom-

mer att tydligt försvåras med en utbyggnad. Även spridningssambanden för våtmarksarter i nordväst-

sydostlig riktning kommer att försvåras. 

Kompensationsåtgärder i syfte att kompensera för den exploatering av värdefulla naturområden som 

planförslaget medför, kan komma att bli aktuella i projektet. Några konkreta förslag har dock ännu inte 

tagits fram i detta skede. Sannolikt finns det flera kompensationsåtgärder som skulle kunna utföras. 

Samtidigt bör det påpekas att för flera av de berörda naturvärdesobjekten är det inte möjligt att fullt ut 

och under överskådlig tid kompensera för de värden som går förlorade vid en exploatering. Det rör sig 

om naturvärdesobjekt med skog och gamla träd som i vissa fall kanske haft flera hundra år på sig att 

bygga upp naturvårdskvaliteter och naturvärden. 

Konsekvenser för naturvårdsarter 

Skyddade och fridlysta arter 

Inom planområdet förekommer fridlysta arter eller arter som på annat sätt berörs av skydd i Artskydds-

förordningen. De arter som riskerar påverkan pga. detaljplanen redovisas i tabell 5.3 med en bedöm-

ning av hur bevarandestatusen kan påverkas och eventuella möjliga skyddsåtgärder. Beträffande fåg-

lar kan nämnas att tabell 5.3 tar upp rödlistade fågelarter och fågelarter som finns förtecknade i fågel-

direktivets bilaga 1. Eftersom det främst är dessa kategorier av arter som kan riskera påverkan med 



 Uppdragsnr: 105 14 90   Version: 1.1 

 Miljökonsekvensbeskrivning  |  Detaljplan för del av fastigheten Mörby 5:1 (Mörby 7)  

 

 2019-01-31  |  29(85) 

avseenden på bevarandestatusen görs denna avgränsning här, även om Artskyddsförordningen i prin-

cip innebär ett starkt skydd för alla vilda fåglar. Detta är också i linje med de rekommendationer Natur-

vårdsverket lämnat. 

Tabell 2: Bedömning av påverkan på arter skyddade i Artskyddsförordningen. Observera att en art som är röd-
listad inte innebär något automatiskt skydd enligt Artskyddsförordningen, men rödlistningen är av intresse för be-
dömningen av bevarandestatusen. Rödlistningskategorierna innebär följande: 
VU=Sårbar, NT=Nära hotad 

Art Typ av skydd Röd-
listad 

Detaljplanens inne-
börd 

Bedömning av påverkan på artens  
bevarandestatus 

Möjliga skyddsåtgärder 

Grön 
sköld-
mossa 

Fridlyst  Utbyggnaden ian-
språktar två till tre 
olika växtplatser för 
arten. 

Grön sköldmossa förekommer i planområdet i 
olika typer av skogsmiljöer, vilka har det gemen-
samt att de innehåller gamla träd och rikligt med 
död ved. Arten har tidigare varit rödlistad, men 
räknas nu som livskraftig i landet. Mossan är en 
god indikator för värdefulla naturskogar. Arten 
finns noterad på ett flertal platser i trakten. Ex-
ploateringen enligt detaljplanen bidrar till en för-
sämring av artens bevarandestatus i trakten, 
men den bedöms inte vara så stor att dess be-
varandestatus äventyras. 

Möjliga skyddsåtgärder 
kan bestå av att öka in-
slaget av död ved i de 
skogsområden inom 
planområdet som sparas, 
Om växtplatserna explo-
ateras bör det övervägas 
att flytta död ved från de 
områden där arten på-
träffats till andra lämpliga 
skogsmiljöer i omgiv-
ningen. 

Mattlum-
mer 

Fridlyst  Två växtplatser för 
mattlummer tas i an-
språk av utbyggna-
den. 

Mattlummer har noterats på två platser inom 
planområdet i samband med naturvärdesinven-
teringen, dock inte inom något avgränsat natur-
värdesobjekt. Arten är bedömd som livskraftig i 
landet, och är inte rödlistad. Ianspråktagandet 
av växtplatserna i planområdet bedöms inte 
äventyra artens bevarandestatus i trakten. 

 

Revlum-
mer 

Fridlyst  Utbyggnaden ian-
språktar naturvär-
desobjekt 8 där rev-
lummer noterats. 

Revlummer är bedömd som en livskraftig art i 
landet, och är inte rödlistad. Ianspråktagandet 
av växtplatsen i planområdet bedöms inte även-
tyra artens bevarandestatus i trakten. 

 

Spillkråka Starkt skydd i Art-
skyddsförord-
ningen (motsva-
rande nivå som för 
art betecknad med 
N). 
Upptagen i fågel-
direktivets bilaga 
1. 

NT Utbyggnaden ian-
språktar vissa 
skogsområden som 
spillkråkan sannolikt 
utnyttjar för födosök 
och eventuellt häck-
ning. 

Spillkråkan utnyttjar sannolikt barr- och bland-
skogar rika på död ved i området för födosök. 
Arten förekommer även i omgivningarna kring 
planområdet. Arten hotas främst av det mo-
derna skogsbruket, men en exploatering enligt 
detaljplanen 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 i de skogsom-
råden inom planområdet 
som sparas, t ex genom 
att öka inslaget av död 
ved samt att gynna po-
tentiella boträd. 

Tjäder Starkt skydd i Art-
skyddsförord-
ningen (motsva-
rande nivå som för 
art betecknad med 
N). 
Upptagen i fågel-
direktivets bilaga 
1. 

 Utbyggnaden frag-
menterar en del av 
ett landskap som be-
döms innehålla 
lämpliga livsmiljöer 
för tjäder. Dock finns 
inga kända obser-
vationer av tjäder i 
de naturområden 
som kommer att ex-
ploateras. 

Tjädern förekommer gärna i äldre, gles tallskog 
med inslag av asp, rikligt med blåbärsris och i 
en mosaik med sumpskogar och andra våtmar-
ker. Arten är inte rödlistad, men har en ojämn 
spridning i landet med 90 % av populationen i 
norra Sverige, från Värmland och norrut. Tjäder 
har observerats i omgivningarna kring planom-
rådet, men även en del av de miljöer som kom-
mer att exploateras bedöms idag kunna fungera 
som födosöksmiljöer. En exploatering enligt de-
taljplanen bidrar till en försämring av artens be-
varandestatus i trakten, men den bedöms inte 
vara så stor att dess bevarandestatus äventy-
ras. 

Möjliga skyddsåtgärder 
kan bestå av att skapa 
nya våtmarksmiljöer på 
annan plats, och på sikt 
genom att höja kvaliteten 
i de skogsområden inom 
planområdet som sparas. 

Kungs-  
fågel 

Starkt skydd i Art-
skyddsförord-
ningen (motsva-
rande nivå som för 
art betecknad med 
N). 

VU Barr- och blandsko-
gar som utgör livs-
miljöer för arten ex-
ploateras i detaljpla-
nen. 

Kungsfågeln är knuten till granskog. Arten har 
minskat kontinuerligt i antal sedan 1990, men 
orsaken till detta är inte känd. Den har inte tidi-
gare uppmärksammats som särskilt känslig vad 
gäller skogsbruk och förekommer frekvent även 
i yngre, planterade granbestånd. Arten förekom-
mer frekvent även i omgivningarna utanför plan-
området. Utbyggnaden tar bort en del av artens 
livsmiljöer, men artens bevarandestatus i trakten 
bedöms inte äventyras på grund av detta. 

 

Citron-
fläckad 
kärrtroll-
slända 

Starkt skydd i Art-
skyddsförord-
ningen, art beteck-
nad med N. Upp-
tagen i art- och 
habitetdirektivets 
bilaga 4 

 Exploatering kom-
mer att ske av mark 
där fynd av citron-
fläckad kärrtroll-
slända gjorts. Fynd-
platsen för den ci-
tronfläckade kärr-
trollsländan bedöms 
dock inte utgöra 

Den citronfläckade kärrtrollsländan bedöms som 
allmän i södra delarna av landet och arten är 
inte rödlistad. Dess reproduktionsmiljöer är 
sjöar, dammar eller svagt rinnande vatten. Fyn-
det som gjordes av trollsländan i samband na-
turvärdesinventeringen var i skogsmiljö mellan 
två hyggen, d v s inte i någon miljö som kan be-
dömas som reproduktionsmiljö för arten. De mil-
jöer som potentiellt skulle kunna fungera som 

Möjliga skyddsåtgärder 
kan bestå av att skapa 
nya våtmarksmiljöer på 
annan plats. 
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någon reprodukt-
ionsmiljö för arten. 

reproduktionsmiljöer för arten inom planområdet 
är de långsamflytande diken som förekommer 
inom och mellan naturvärdesobjekt 2 och 6; 
dock finns inga kända fynd av arten här. Natur-
värdesobjekt 6 kommer att exploateras inom ra-
men för utbyggnaden. Sammantaget bedöms att 
utbyggnaden kan innebära en viss försämring 
av artens bevarandestatus, men dess bevaran-
destatus i trakten bedöms inte äventyras. 

Rödlistade arter 

Utöver påverkan på de ovan beskrivna skyddade arterna innebär utbyggnaden också påverkan på 

rödlistade arter, vilka inte har ett automatiskt skydd i Artskyddsförordningen. I tabell 5.4 redovisas ut-

byggnadens påverkan på rödlistade arter. 

Tabell 3: Bedömning av påverkan på rödlistade arter. Rödlistningskategorierna innebär följande: 
CR=Akut hotad, VU=Sårbar, NT=Nära hotad 

Art Röd-
listad 

Utbyggnadens påverkan 

Ullticka NT Ullticka noterades i naturvärdesobjekt 7 i samband med naturvärdesinventeringen. Objektet exploateras i sin helhet. 
Arten är knuten till orörda eller måttligt påverkade skogar med gran där det finns trädkontinuitet och rikligt med grov 
död ved. Arten hotas av att dessa skogar avverkas och fragmenteras. Ulltickan har därför missgynnats starkt av det 
moderna skogsbruket. Utbyggnaden i detaljplanen innebär att ytterligare en av artens livsmiljöer försvinner. 

Stor asp-
ticka 

NT Stor aspticka har noterats i naturvärdesobjekt 19, vilket sannolikt kommer att exploateras i sin helhet. Arten är en bra 
indikator för värdefulla skogsmiljöer med förekomst av gammal asp. Utbyggnaden i detaljplanen innebär att ytterli-
gare en av artens livsmiljöer försvinner, vilket bidrar till ökad fragmentering i landskapet av dessa miljöer. 

Tallticka NT Tallticka har noterats i naturvärdesobjekt 20 och 22, vilka båda kommer att exploateras i sin helhet i projektet. Arten 
är knuten till värdefulla naturskogar med gammal tall. Arten missgynnas av det moderna skogsbruket. Utbyggnaden i 
detaljplanen innebär att ytterligare livsmiljöer för arten försvinner. 

Motagg-
svamp 

NT Motaggsvamp trivs i liknande skogar som tallticka, dvs. naturskogar med tall, och har även den observerats i natur-
värdesobjekt 20 och 22, vilka båda kommer att exploateras i sin helhet. Arten missgynnas av det moderna skogs-
bruket. Utbyggnaden i detaljplanen innebär att ytterligare livsmiljöer för arten försvinner. 

Vedtrapp-
mossa 

NT Vedtrappmossa har noterats av Skogsstyrelsen i naturvärdesobjekt 8, vilket kommer att exploateras i sin helhet i pro-
jektet. Arten förekommer i liknande miljöer som ullticka (se beskrivning ovan). Arten har missgynnats starkt av det 
moderna skogsbruket. Utbyggnaden i detaljplanen innebär att ytterligare en av artens livsmiljöer försvinner. 

Alm CR Alm förekommer med enstaka exemplar i naturvärdesobjekt 9, som kommer att exploateras i sin helhet. Främsta   
hotet för arten är spridningen av almsjukan. Den planerade utbyggnaden påverkar artens status marginellt. 

Kungsfågel VU Se tabell 3. 

Utöver de rödlistade arterna innebär utbyggnaden också att livsmiljöerna för ett antal signalarter på-

verkas av ingrepp. Dessa är: långfliksmossa, gullpudra, källpraktmossa, bågpraktmossa, skogslind, 

ormbär, missne, glansfläck, rostfläck, kattfotslav och rörsvepemossa. 

En del möjliga s.k. skyddsåtgärder har angivits för de skyddade och fridlysta arter som påverkas av 

exploateringen, se tabell 5.3. Dessa åtgärder har åtminstone delvis karaktären av kompensation, och 

skulle kunna utvecklas om mer genomarbetade kompensationsförslag senare behöver tas fram. 

 Förslag till åtgärder 

• Ingrepp i områden med naturvärden enligt klass 2 och 3 bör så långt som möjligt undvikas. 

• Verksamheten, vägar och byggnaden bör så långt möjligt anpassas till terrängen för att mini-

mera behovet av sprängning. Icke hårdgjorda ytor bevaras som hällmark och annan natur-

mark i största möjliga utsträckning.  

• Dagvattenhanteringen från området bör anpassas för att minimera påverkan på våtmarker 

inom och kring planområdet.  

• Om ingrepp i naturvärden enligt klass 2 och 3 inte kan undvikas finns vissa åtgärder som kan 

utföras för att något mildra konsekvenserna. Det rör sig t ex om att lägga ut avverkade träd 

som död ved i skogsmiljöer som kommer att sparas. Även befintlig död ved i 
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naturvärdesobjekt som kommer att exploateras – i synnerhet sådan där fridlysta eller rödlis-

tade arter konstaterats – bör flyttas till lämpliga skogsmiljöer i omgivningen. Det är här viktigt 

att försöka hitta miljöer som liknar de befintliga miljöerna ifråga om lokalklimat, struktur etc. för 

att på så sätt öka chanserna att arter knutna till den döda veden klarar flytten. 

• Naturvärdesobjekt som sparas bör ges buffertzoner med bevarad skog för att inte utsättas för 

negativa kanteffekter. 

• Med hänsyn till bl.a. sin multifunktionalitet och betydelse för en rad av såväl producerande 

som reglerande ekosystemtjänster bör rationellt skogsbruk undvikas i den skog som sparas 

inom planområdet, och istället skötas med syftet att öka naturvärdena. 

• Nya verksamhetsytor (exploaterade markytor) behöver förses med strukturer som gynnar eko-

systemtjänster. Genom att spara träden närmast nyskapade verksamhetsvägar, samt genom 

att anlägga trädalléer längs linjära strukturer, skapas skydd mot buller från vägen eller verk-

samheten. Buller kan även minskas genom att byggnader förses med gröna tak och väggar. 

Välutvecklade vegetationsytor och trädremsor kan i någon mån bidra till spridning av i områ-

det förekommande arter.  

• För att så långt möjligt minska verksamhetsområdets barriäreffekter bör så mycket skogsmark 

som möjligt sparas inom verksamhetsområdet. Om möjligt sparas skogsmarken i samman-

hängande stråk snarare än som mindre, isolerade skogsbestånd. Dessa kan då fungera som 

förbindelselänkar mellan kvarvarande delar av skogslandskapet och därmed fungera som 

spridningskorridor för växter och djur.  

• Vid nyplantering på nyexploaterade ytor kan nyttoväxter för bin och humlor med fördel väljas. 

Dessa främjar pollinering och stärker samtidigt den biologiska mångfalden. Murar kan byggas 

så att boplatser för insekter och fåglar kan finnas. Anläggning av dagvattendammar för rening 

av tillkommande dagvatten rekommenderas.  

• Slutavverkning av skog bör reduceras så mycket så möjligt eftersom i stort sett alla eko-

systemtjänster är beroende av att olika habitat bevaras. Samtidigt kan markberedning och av-

verkning av skog utnyttjas så att andra reglerande tjänster gynnas. Brynkanter, såsom i nord-

västra delen av inventeringsområdet, men också nya öppningar kan användas för att stödja 

ekosystemtjänsten pollinering. Detta genom att t ex solexponerad död ved sparas på plats el-

ler i närområdet så att många pollinerande insekter som solitära bin kan använda gamla in-

sektsgångar i död ved som boplatser. 
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 Rekreation  

 Nuvarande förhållanden 

Aktuellt planområde utgörs i stora delar av relativt orörd naturmark men i vissa delar av området finns 

spår av tidigare markanvändning i form av ett militärt övningsfält som lades ner år 2004. Genom områ-

det löper ett flertal grusvägar men de har begränsad tillgänglighet för allmänheten genom de bommar 

som blockerar entréerna till området, vilket begränsar framkomligheten med bil i området. Vägarna ut-

nyttjas dock en del för promenader, hundrastning och ridning men i relativt begränsad omfattning. Vi-

dare finns spår av andra mer utrymmeskrävande friluftsaktiviteter som motorcross och älgjakt.  

Däremot saknas i stort sett upptrampade stigar inom området trots att området har stor potential för 

rekreation och rörligt friluftsliv. Detta bekräftar områdets låga användningsfrekvens då få stigar har 

etablerats i skogsområdena med höga rekreationsvärden. De etablerade stigarna som finns i området 

bedöms främst ha trampats upp av djur. Det finns en sammanhängande stig från Nykvarns yttre bo-

stadsområde i öster som knyter samman Nykvarns östra bostadsområde med skogen och är en av få 

rekreativa stigar i området. Avståndet mellan de yttre bostadsområdena och aktuellt område uppgår till 

ca 2 km vilket bidrar till den låga användningsfrekvensen.  

I området utgör naturupplevelserna i skogen en stor del av rekreationsvärdena, och därmed kan även 

områdets mångfald av naturtyper och arter såväl som dess orördhet och estetiska värden anses som 

viktiga delar av områdets upplevelsevärden erbjuder, se figur 6.1. Här finns kvaliteter som bostads-

nära natur inte kan erbjuda, till exempel lugn och ro, orörd skogskaraktär, rymd och mystik.  

 

Figur 6.1 Karta över områdets s.k. kulturella ekosystemtjänster. Från genomförd inventering av naturvärden och 
ekosystemtjänster (Norconsult AB, 2018).  
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I både inventeringen av naturvärden och ekosystemtjänster  (Norconsult AB, 2018) samt i 

landskapsanalysen som tagits fram till detaljplanen (Norconsult AB, 2018) konstateras just att 

områdets varierade naturmiljöer ger stora möjligheter till naturupplevelser som utgör en stor del av 

områdets rekreationsvärde. Upplevelsevärdena är som störst i de äldre skogspartierna som lämnats 

orörda och opåverkade under en lång tid, så att känslan av orördhet, ensamhet, rymd och mystik 

infinner sig. Elementen i den orörda skogen avslöjar de långsamma processerna och ger goda 

möjligheter till naturstudier som t.ex. moss- och lavbevuxna äldre träd, lågor och död ved samt ett rikt 

fågelliv. Vidare utgörs flera av områdets höjder av tallbeklädda hällmarker vilka upplevs som orörda 

och rofyllda samtidigt som de ger vackra utblickar över landskapet, se figur 6.2. I rapporterna utpekas 

dessutom områden med estetiska världen både inom och i anslutning till planområdet. Området 

bedöms utgöra en viktig resurs till ekosystemtjänsterna fritidsupplevelser och estetiska värden. Men 

trots att området till viss del utnyttjas för rekreation, motion, bär-/svampplockning m.m., verkar 

områdets sociokulturella tjänster vara relativt outnyttjade.   

 

  

Figur 6.2 Tallbevuxna hällmarkspartier utgör en av många estiska värden i området.  

I översiktsplanen för Nykvarns kommun utpekas även några tätortsnära skogsområden med höga 

rekreationsvärden inom planområdet men i övrigt hyser det inga tidigare dokumenterade 

rekreationsvärden, se figur 6.3 (Nykvarns kommun, 2015). Däremot tangerar Bornsjökilen, som 

utpekas som en av regionens tio gröna kilar, planområdet i söder. Bornsjökilen beskrivs som tätorts-

nära grönkil med värdekärna som rymmer stora skogs- och kulturlandskap med delvis branta 

förkastningsbranter, många sjöar och vattendrag, tysta områden samt rekreationsskogar och 

anläggningar i tätortsnära läge. Kilens läge invid och inom regionala stadskärnor ger svaga samband i 

flera partier, varför kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i Nyköping, 

Gnesta, Mariefred och Nynäshamn, se figur 6.3. I den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) 

beskrivs vikten av att värna och utveckla de gröna kilarna för att de fortsatt ska fungera som stora och 

sammanhängande grönområden. Kilarna är även viktiga då de bidrar till klimatutjämning, samman-

länkning av stad och land, förvaltning av kulturhistoriska värden, främja biologisk mångfald och 

inrymma tysta områden. De gröna kilarna bidrar även till en attraktiv stadsmiljö med upplevelsevärden 

som är sällsynta i tätorterna samtidigt som de genererar ekosystemtjänster, främjar god folkhälsa och 

ger tillgång till tätortsnära natur.  
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Figur 6.3 Karta över rekreationsvärden i och kring aktuellt planområde  Från genomförd landskapsanalys 
(Norconsult AB, 2018). Notera att markanvändningskartan har ändrat sedan landskapsanalysen genomförts. För 
att se aktuell markanvändning, se figur 4.1 

 Konsekvenser 

Planerad utbyggnad medför omfattande sprängnings- och schaktningsarbeten vilka omformar stora 

delar av dagens kuperade skogs- och våtmarksområde till ett verksamhetsområde med plana, delvis 

hårdgjorda ytor och byggnader. Därmed kommer stora delar av naturmarken med dess funktion som 

rekreationsområde att försvinna inom planområdet. Viss naturmark ska dock sparas ï planområdet 

nordöstra och nordvästra hörn vilka kan fortsatt utnyttjas för rekreation för allmänheten. Inom kvarters-

mark föreslås en exploateringsgrad på 30 % vilket innebär att viss naturmark eventuellt kan sparas 

kring planerade testbanor etc. samtidigt som nyplantering av vegetation kan ske. Natur- och grönytor 

inom kvartersmark kan i framtiden utnyttjas för rekreation av personal inom verksamhetsområdet, vil-

ket är positivt. Hela kvartersmarken kommer dock att hägnas in, vilket gör att både verksamhetsom-

råde och eventuell kvarvarande naturmark inom denna blir oåtkomliga för allmänheten.  

Förutom själva förlusten av ca 183 ha orörd naturmark medför utbyggnaden även att de angränsande, 

kvarvarande naturområdena och deras värde för rekreation påverkas negativt både genom ökade 

störningar från trafik, buller, ljus etc. från verksamhetsområdet, att områdets karaktär av orörd, tyst 

vildmark försämras och att det inhägnade området utgör en fysisk barriär för rörligt friluftsliv och andra 

aktiviteter. Det kommer att påverka de människor som strövar och verkar i skogsområdena som 

angränsar till plangränsen och naturmarken inom plangränsen. I vilken grad omgivande naturområden 

kommer att påverkas beror till stor del vilka åtgärder som görs för att minska och/eller kompensera för 

de ingrepp utbyggnaden medför. Åtgärder som kan minska påverkan är bl a. att anpassa 

verksamhetsområdets och inhägnadens utformning till landskapet, skapa breda buffertzoner med 

skogsridåer mellan verksamhetsområde och inhägnad som visuell barriär mot angränsande naturmark 

och om möjligt spara skogs- och bergspartier inom verksamhetsområdet för att minska anläggningens 
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storskalighet, dölja plansprängda områden från omgivningen samt göra trivsamt för framtida personal. 

Vidare kan påverkan minskas genom åtgärder som förbättrar rekreationsmöjligheterna i angränsande 

naturområden såsom anläggning av stigar, öka befintliga vägars tillgänglighet med bil, skapa lämpliga 

entréer och parkeringsplatser till naturområdet och skapa förutsättningar för pedagogisk verksamhet.  
 
Sammantaget kommer planförslaget medföra måttliga konsekvenser då områdets höga potential för 

rekreationella ändamål försvinner även om området idag utnyttjas i en relativt begränsad utsträckning. 

Åtgärder för att utveckla och tillgängliggöra rekreationsvärden i angränsande naturområde kan samti-

digt bidra till en positiv utveckling av rekreationen vilket blir ett tilllskott för invånare i Nykvarns kom-

mun. 

 Förslag till åtgärder 

För att motverka de negativa konsekvenserna och bidra till en positiv utveckling för rekreation och 

upplevelsevärden i området föreslås nedan en del åtgärder i enlighet med kommunens mål om ett 

hållbart byggande och hållbara livsmiljöer för natur- och människor. På så sätt kan vissa naturmiljöer 

inom men framförallt i angränsning till planområdet förädlas och bli ett positivt tillskott för rekreationen 

i Nykvarns kommun. 

Åtgärder inom kvartersmarken 

• Om möjligt minimera behovet av sprängning i området genom att anpassa verksamheten 

utformning efter lanskapet i möjligaste mån för att minska miljöpåverkan.  

• Spara skogspartier och berg i dagen inom verksamhetsområdet för att bevara så mycket natur 

som möjligt som kan luckra upp och ta ner skalan på den stora anläggningen. Denna natur-

mark kan även ha ett visst värde som mellansteg i spridningskorridorer för olika arter. 

• Sparade naturpartier bidrar även att dölja plansprängda områden från både omgivande 

naturmark och järnvägen samtidigt som personalen inom verksamhetsområdet får en mer 

trivsam arbetsmiljö. Att spara befintlig terräng och skog minskar även behovet av en 

omfattande masshantering och dess kostnader.  

• Anpassa både kvartersmarkens och inhägnadens gränser till landskapets former och 

höjdkurvor för att undvika skärningar i urberg mot angränsande omgivning. Det gäller särskilt 

längs med områdets höjdpartier och längs med plangränsens södra del ned mot Långsjön.  

• Skapa breda buffertzoner med sparade skogsridåer inom verksamhetsområdet mellan 

anläggningen och inhägnaden. Detta för att skapa en visuell barriär mellan anläggningen och 

omgivande natur. Detta är viktigt för minska störningar i angränsande naturområden så att 

deras rekreativa kvaliteter inte försämras och så långt som möjligt bevara deras upplevelse av 

orörda, tyst natur.  

Åtgärder utanför kvartersmarken 

• Rekreationsförutsättningarna i omgivande naturområden bör förbättras genom att anlägga nya 

stigar och enstaka bänkar för att öka tillgängligheten till de mest rekreativa platserna i 

området. Till exempel kan en stig anläggas längs med Långsjön, söder om planområdet. Då 

tillgängligheten i skogen på många platser är god kan nya stigar bidra till att ett sekundärt stig-

system på sikt växer fram i samband med att besöksfrekvensen i området ökar.  

• För att tillgängliggöra naturupplevelser som finns i de mer otillgängliga områdena, som t. ex 

våtmarker och sumpskogar kan eventuellt spänger anläggas. Utmed spängerna kan skyltar 

uppföras som beskriver naturvärdena, dess samband och betydelsen för samhället.  

• Anläggningen av såväl stigar, spänger, entréer etc måste dock ske på sådant sätt att 

områdets höga naturvärden inte påverkas negativt.  

• Tillgängligheten till omgivande naturområden bör ökas genom att skapa tydliga entréer till 

området med orienteringsskyltar som beskriver områdets målpunkter och natur- och 

rekreationsvärden. Om möjligt bör åtminstone några av befintliga vägbommar tas bort så att 

besökare kan nå området med bil och då bör även några entréer förses med anordnade 
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parkeringsplatser. Det finns redan plana områden i närheten av eller i planområdet som skulle 

passa för ändamålet.   

• Ett annat sätt om man vill öka allmänhetens användning av området är att anlägga 

samlingsplatser med informationsskyltar om områdets natur- och rekreationsvärden för 

pedagogisk verksamhet, rekreation eller friluftsaktiviteter. Detta gynnar ekosystemtjänsten 

undervisning och kunskap. 
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 Landskapsbild  

 Nuvarande förhållanden 

I genomförd landskapsanalys (Norconsult AB, 2018) är landskapet i aktuellt planområde präglat av ku-

perad terräng som domineras av barr och- blandskog med inslag av öppna hällmarker. Den kuperade 

hällmarksskogen bryts av med flackare marker som utgörs av våtmarksområden som i varierad grad 

av bevuxna med sumpskog, hyggen och öppna gräsmarker som kontrast till det dominerande skogs-

landskapet. Dessa landskapskaraktärer tillför området fler landskapselement och nyanserar land-

skapsbilden. På vissa platser öppnas landskapsrummet upp och vyerna vidgas där den flacka marken 

är fri från hög och skymmande vegetation. Vidare finns vissa spår av tidigare militär verksamheten i 

form av vägar, skjutvallar, betongkonstruktioner, plåtskjul och räcken utspritt över området. se figur 

7.1.    

 

Figur 7.1 Lämningar för tidigare militär verksamhet i form av skjutvallar, skyltar, skottfång, och vägar finns spridda 
i området. Från genomförd landskapsanalys (Norconsult AB, 2018). 

Skalan i området är komplex pga. den stora variationen i landskapet. Landskapets form och struktur 

byter ständigt riktningar vilket skapar en omväxlande miljö. Den rumsliga skalan i skogen är småskalig 

och varierad, vilket bidrar till olika upplevelser beroende på terräng, jordart, trädsammansättning och 

ålder, se figur 7.2. Skogens olika landskapselement skapar tillsammans en komplex struktur som ökar 

antalet upplevelser. Flera av skogens höjder utgörs av tallbeklädda hällmarker som bidrar till uppsikt 

och överblick över landskapet. Hällmarkerna skapar en särskild karaktär med senvuxna tallar som 

upplevs orörda i en rofylld miljö. Den glesa tallskogen skapar en rumslighet tillsammans med de 

moss- och lavbeklädda hällarna. Upplevelsevärdena är som störst i dessa äldre orörda skogspartier 

där en känsla av orördhet, ensamhet, rymd och mystik infinner sig.  
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Figur 7.2 Exempel på rumslig variation i landskapet. Från genomförd landskapsanalys (Norconsult AB, 2018). 

I flacka sluttningar nedanför höjderna och i de lägre belägna delarna växer bitvis glesa och upplevel-

serika skogsområden och skapar an annan typ av rumsupplevelse i skogen. De delar av områdena 

som utgörs av tät ungskog är svårframkomliga med utebliven eller liten rumslighet varför de inte lika 

värdefulla ur rekreationssynpunkt. 

Båglamossen i områdets nordvästra del, utgör ett av planområdets större våtmarksområden som är 

bevuxna med sumpskog med stor andel döda träd, vilket breder ut sig och skapar en speciell karaktär 

med intressanta naturupplevelser.  

Strax söder om planområdet ligger Långsjön och skogen norr om sjön har en orörd skogskaraktär som 

erbjuder kvaliteter som mystik, rymd och tystnad. Skogen innehåller både naturvärden och en variat-

ionsrik miljö både rumsligt och i karaktär. Sjön bryter av skogen och erbjuder utsikt över vattenrum-

met.  

 Konsekvenser 

Planförslaget sammanfaller med den regionala och kommunala målbilden om Mörby som ett område 

för depåer och godsterminaler och en del av det stora verksamhetsområdet Stockholm Syd. Place-

ringen i närheten av Svealandsbanan och befintligt industriområde gör att liknande karaktäristiska om-

råden samlas till ett större område vilket är effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv. I aktuellt planområde 

medför en utbyggnad dock att den ekonomiska utvecklingen sker på bekostnad av kommunens miljö-

mål om hållbara livsmiljöer för natur och människor och ett hållbart byggande, med anledning av att ett 

stort naturområde med stora /eller görs otillgängliga för allmänheten.  

Planförslaget påverkar landskapet på ett betydande sätt både genom sin storlek men även för att det 

inte följer landskapets former. Förslaget skär genom slänten av det karaktäristiska platåberget Bågla-

berget och tar utpekade områden med höga natur- och rekreationsvärden i anspråk. Marken inom 
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planområdet är kuperad och bl.a. delar av den södra plangränsen är dragen rakt igenom berg istället 

för att följa landskapets höjdkurvor och former. Det innebär att anläggningen orsakar både skal- och 

strukturbrott i landskapets småskaliga och brutna struktur. 

Planerad utbyggnad av en testarena med plana körytor medför omfattande markarbeten i form av 

sprängning, urschaktning, uppfyllnader, grundläggning, avverkning etc. som helt omdanar landskapet. 

Detta gäller särskilt för planerade testbanor, vägar och byggnader men då området är mycket kuperat 

med branta bergspartier och stora våtmarksområden riskerar i princip hela kvartersmarken omformas 

till följd av planerad utbyggnad. Utbyggnaden kommer medföra att hela eller delar av bergspartier i 

området kommer plansprängas för att kunna skapa plana ytor. Vidare kommer även uppfyllnader av 

våtmarksområden krävas för att höja marknivåerna i dessa delar. I samband med utbyggnaden kom-

mer stora omfördelningar av jord- och bergsmassor ske inom området till följd av omfatttande spräng-

nings och schaktningsarbeten vilket kommer påverka landskapsbilden visuellt. Masshanteringen och 

mängden massor inom planområdet har i dagsläget inte fastställts, varför det ännu är oklart hur det 

kommer påverka landskapet.  

Planförslaget medför därmed att stora delar av områdets landskapskaraktär försvinner permanent vil-

ket påverkar det visuella intrycket av området från både Svealandsbanan och anslutande naturområde 

i söder men även hur området upplevs inifrån. Även anläggningens storlek och att den ska hängnas in 

bidrar till att förstärka den visuella förändringen och det skal- och strukturbrottet som utbyggnaden 

medför både ur ett trafikantperspektiv, dvs. av de som färdas på Svealandsbanan och för människor 

som utnyttjar naturområden söder om planområdet för rekreation.  

Sammantaget kommer planförslaget medföra stora negativa konsekvenser för landskapsbilden. För 

att minska den negativa påverkan och samtidigt bidra till en positiv utveckling för rekreationen och 

upplevelsevärden i området föreslås åtgärder för att utveckla och tillgängliggöra rekreationsvärden i 

angränsande naturområde som då blir ett positivt tillskott för invånare i Nykvarns kommun. Vidare bör 

utformningen av kvartersmarken anpassas efter landskapet för att minska de negativa effekterna på 

landskapsbild och natur- och rekreationsvärden.  

Förslag till åtgärder 

• En dialog bör föras med exploatören gällande kvartersmarkens utformning av flera orsaker, 

bl.a. bör anläggningen anpassas till landskapets förutsättningar men även andra åtgärder för 

att minska de negativa effekterna på landskapsbilden samt natur- och rekreationsvärden. 

• För att uppnå en bättre anpassning till landskapet bör planförslagets gränser anpassas till 

landskapets former och höjdkurvor för att undvika skärningar i berg mot angränsande 

omgivning.  

• För att minska den visuella störningen från omgivande naturområden och Svealandsbanan  

buffertzoner inom verksamhetsområdet mellan anläggningen och inhägnaden, t.ex. genom att 

spara skogsridå eller öar av natur som bildar en visuell barriär mellan anläggningen och 

omgivningen. 

• Sparade skogs- och höjdpartier inom verksamhetsområdet luckrar upp och ta ner den stora 

anläggningens skala, avskärmar området från omgivningen, ger verksamhetsområdets 

personal en mer trivsam arbetsmiljö bidrar till att minska behovet av en omfattande 

masshantering och dess kostnader.  

• Vidare kan ett flertal åtgärder för att utveckla och tillgängliggöra rekreationsvärden i angrän-

sande naturområde genomföras, se förslag till åtgärder under kapitel 6 Rekreation.  
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 Trafik 

 Allmänt 

Trafik och transporter är inte i sig en miljöaspekt i miljöbalkens mening, men är grundorsaken till olika 

former av miljöstörningar och miljöproblem. Dit hör i första hand trafikbuller, utsläpp av olika slags luft-

föroreningar och höga luftföroreningshalter, utsläpp av klimatgaser, vibrationer samt risker till följd av 

transporter. 

 Nuvarande förhållanden 

Planområdet gränsar i norr till Svealandsbanan som passerar i ost-västlig riktning och förbinder Ny-

kvarn med bl.a. Eskilstuna och Västerås. Närmaste större väg, dvs. väg 509 (Nykvarnsvägen) passe-

rar ca 900 m väster om planområdet  i syd-nordlig riktning. Söder och nordost om planområdet, går 

även den allmänna vägen, väg 516. Inom planområdet finns inga allmänna vägar, men inom och i an-

slutning till planområdet finns ett flertal mindre lokala grusvägar, se figur 1.2. Grusvägarna har begrän-

sad tillgänglighet då de spärras av mot omgivande större vägnät via ett flertal vägbommar. I dagsläget 

kan man nå planområdet från väg 509 via Mörbyvägen och en mindre vägtunnel under Svealansba-

nan i nordväst.  

Uppgifter om trafikmängder och andel tung trafik för väg 509 som är en statlig väg har hämtats från 

Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta (Trafikverket, 2018) trafiken på väg 509 mellan väg E20 och väg 

516 räknades år 2015 till 27 840 fordon/dygn. Skyltad hastighet på väg 509 är 110 km/h (Trafikverket, 

2018). Inga trafikuppgifter finns för Mörbyvägen eller de lokala grusvägarna, men för de sistnämnda är 

trafiken mycket begränsad pga. befintliga vägbommar. I tabell 8.1 har förutsättningarna för vägtrafik i 

nuläget sammanställts.  

Tabell 8.4. Sammanställning av trafikförutsättningar för vägtrafik i nuläget. 

Väg ÅDT 2018 
(fordon/dygn) 

Andel tung trafik  
(%) 

Skyltad hastighet 
(km/h) 

Väg 509 (Nykvarnsvägen) 29 000 10 110 

 

Svealandsbanan trafikeras idag i huvudsak av persontrafik och är anpassad för snabbtåg. Nykvarns 

station ligger 3 km väster om aktuellt planområde. Två stickspår är byggda inom Mörby industriom-

råde norr om planområdet. Uppgifter om tågtrafiken i nuläget och högsta tillåtna hastighet på järnvä-

gen har hämtats från Trafikverkets Wikibana respektive linjeböcker (REF). I tabell 8.2 har förutsätt-

ningarna för tågtrafik i nuläget sammanställts.  

 
Tabell 8.2. Sammanställning av trafikförutsättningar för tågtrafik i nuläget. 

Tågtyp Antal tåg Hastighet 
(km/h) 

Passagerartåg 33 160 

Godståg 3 100 

Summa 36  
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 Konsekvenser 

Inom planområdet kommer verksamheter avseende industri, lager, logistik och kontor att medges. I 

dagsläget finns inga uppgifter om hur mycket trafik planerade verksamheter totalt beräknas alstra, 

men inom ramen för aktuell detaljplan ingår att identifiera ett område som är lämpligt för en ny testa-

rena för fordonsindustrin. För att få en uppfattning av vilken trafikalstring en sådan testbana kan ge 

upphov till har information inhämtats från en befintlig testarena för lastbilar, där en trafikräkning av an-

tal fordon som passerar en viss delsträcka på anläggningen har utförts. På denna registrerades i ge-

nomsnitt 400 fordon/dygn. Baserat på att dessa siffror även är applicerbara i aktuellt projekt bedöms 

planförslaget kunna medföra en stor ökning av trafik inom planområdet jämfört med idag. 

Det finns inte heller några uppgifter på hur mycket trafiken på omgivande vägar beräknas öka till följd 

av planförslaget, men sannolikt kommer en viss trafikökning ske på väg 509 och Mörbyvägen Vidare 

kan även en viss trafikökning ske på grusvägarna kring planområdet om dessa öppnas upp för trafik 

för att öka tillgängligheten till anslutande naturområde.  

Infarten till planområdet kommer att ske från nordväst via Mörbyvägen genom befintlig  tunnel under 

järnvägen som behöver byggas om för att uppnå erforderlig vägstandard. Denna infart ska även kopp-

las ihop med vägnätet som planeras inom de detaljplanerade verksamhetsområdena  norr om plan-

området. Tillfartsvägen kommer ligga inom kvartersmark så inga nya allmänna vägar planeras inom 

planområdet.  

Tågtrafiken bedöms inte påverkas av att detaljplanen genomförs, men däremot kommer tågtrafiken att 

öka kraftigt av andra orsaker till år 2040. . Uppgifter om tågtrafiken i nuläget och högsta tillåtna hastig-

het på järnvägen har hämtats från Trafikverkets Wikibana respektive linjeböcker (REF). I tabell 8.3 har 

förutsättningarna för tågtrafik år 2040 sammanställts.  

Tabell 8.3. Sammanställning av trafikförutsättningar för tågtrafik i år 2040 

Tågtyp Antal tåg Hastighet 
(km/h) 

Passagerartåg 66 160 

Godståg 7 100 

Summa 73  
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 Buller från trafik och industriverksamhet 

 Allmänt 

Buller har stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Långvarig exponering kan leda till ökad 

stress som innebär försämrad koncentration samt förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hur man 

upplever ljud är situationsberoende och varierar från person till person. 

 Riktvärden 

Trafikbuller 

Bostadshus 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som är inriktad på buller från vägar och spår utomhus 

vid befintliga bostäder enligt nedan (Naturvårdsverket, 2018).  

Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan befara att skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. Enligt praxis har riktvär-

dena i infrastrukturproposition 1996/97:53 (Naturvårdsverket, 2018) fått avgörande betydelse för vilka 

nivåer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas.  

För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i tabell 9.1 underskridas.  

Tabell 9.1. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 Bostads fasad 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Lmax)  

Buller från väg 
55 dBA ~ 55 dBA ** 70 dBA* 

Buller från spår 
60 dBA 55 dBA 70 dBA* 

 

* Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 - 22) 
** Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar 
nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå enligt anknytande dokument från 
centrala myndigheter). 

 
I trafikbullerförordningen (2015:216) anges särskilda riktvärden vid bostadsbyggnader för att undvika 

att olägenhet för människors hälsa uppstår på grund av buller från vägar och spårtrafik. Dessa riktvär-

den ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked för nya bostadsbyggnader. Inom ak-

tuellt område är det dock inte aktuellt med ny bostadsbebyggelse.  

Verksamheter 

För verksamheter finns inga riktvärden för ljudnivåer utomhus. Riktvärden för ljudnivåer inomhus för 

verksamheter redovisas av olika myndigheter. I Boverkets Byggregler (BBR) anges krav på ljudnivåer 

inomhus och ljudisolering i bl a kontorslokaler som skall uppfylla minst ljudklass C i Svensk Standard 

(Boverket , 2011). 
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Svensk standard, SS 25268 (SIS, 2018), anger krav på inomhusnivåer i olika typ av utrymmen. För 

lokaler som avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila redovisas för ljudnivåklass C följande 

gränsvärden avsedda att tillämpas bl.a. vid nybyggnation:  

• Ekvivalent ljudnivå inomhus  35 dBA 

• Maximal ljudnivå inomhus  50 dBA 

Industribuller 

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en vägledning för industribuller utomhus 

(Naturvårdsverket, 2015). Riktlinjerna för externt industribuller är tillämpliga både på ny och befintlig 

industriell verksamhet. Redovisade nivåer i tabell 9.2 avser frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

Tabell 9.2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Tidpunkt Riktvärde 

Ekvivalent ljudnivå utomhus 

Dagtid vardag 06-18 50 dBA 

Kvällstid vardag samt 
helgdag 

18-22 45 dBA 

Natt 22-06 40 dBA 

 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid en-
staka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begräns-
ningen i första hand den ljuddämpade sidan. 

 

Impulsljud/Hörbara tonkomponenter 

Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av 
ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller inne-
håller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 9.2 sänkas med 5 dBA.  

Tillämpning av Riktvärdena 

Vägledningen och riktvärdena för externt industribuller är tillämpliga både på ny och befintlig industriell 

verksamhet. Riktvärdena avser verksamhet för hela dag-, kvälls-, respektive nattperioder. I de fall 

verksamhet pågår endast delar av en period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas för den tid under 

vilken verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även 

vid kortare händelser. 

Trafik inom och utanför verksamhetsområdet 

Buller från trafik inom ett verksamhetsområde bör som huvudprincip bedömas som industribuller. I 

vissa fall kan det dock vara rimligt att istället använda bedömningsgrunderna för trafikbuller. Det kan 

t.ex gälla om verksamhetens område är stort och verksamheten bedrivs i en begränsad del av områ-

det. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör som huvud-

princip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild av bullersituationen kan 

dock andra bedömningar behöva göras i särskilda fall.  
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 Nuvarande förhållanden 

I planområdets norra del är ett äldre bostadshus beläget (fastighet Mörby 5:1), vilket ska rivas enligt 

uppgift från kommunen som är ägare till fastigheten. I övrigt finns inga bostadshus inom planområdet. 

I området Båglan, ca 150 m väster om planområdet, ligger dock en hästgård som idag används som 

bostadshus (fastigheten Ströpsta 3:54). Hästgården ligger långt från både större vägar och järnvägen. 

Riktvärdena för trafikbuller underskrids i nuläget med mycket god marginal. 

I övrigt är det långa avstånd (> 1 000 m) mellan planområdet och närmaste bostadshus.  

 Konsekvenser 

Inga beräkningar har gjorts av ljudnivåer från trafik eller från planerade verksamheter vid ett genomfö-

rande av detaljplanen. Men då den närbelägna hästgården i väster (fastighet Ströpsta 3:54) är belä-

gen långt från både större vägar och järnvägen bedöms riktvärdena för trafikbuller underskridas även 

vid genomförande av planen. För att få klarhet i om ljudnivåer från planerad testbana kan komma att 

ge upphov till ljudnivåer som överskrider riktvärdena för industribuller krävs en utredning av verksam-

hetsbuller.  

 Förslag till åtgärder 

• En utredning av buller från planerade verksamheter inom planområdet behöver göras för att 

klargöra om riktvärdena för industribuller kommer klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder vid 

en utbyggnad. 

 



 Uppdragsnr: 105 14 90   Version: 1.1 

 Miljökonsekvensbeskrivning  |  Detaljplan för del av fastigheten Mörby 5:1 (Mörby 7)  

 

 2019-01-31  |  45(85) 

 Luftmiljö/miljökvalitetsnormer luft 

 Allmänt 

Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är skadliga för 

människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad avser trafikens utsläpp 

har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid (NO2), kolväten, inandningsbara partiklar (PM10 och 

PM2,5) samt bensen. Utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem 

i form av växthuseffekt, och vägtrafiken står för ett betydande bidrag. Utsläpp sker även av svaveldi-

oxid, kolmonoxid m.m.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är framtagna för utomhusluft och är reglerade i Luftkvalitetsförordningen 

(2010:477).Dessa omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, ben-

sen och ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids i vissa områden för kvävedioxid och partiklar men 

sällan eller aldrig för övriga ämnen. En sammanställning av gränsvärdena för de kritiska luftförorening-

arna återges i tabell 10.1.  

Tabell 10.1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

 Årsmedelvärde 
(µg/m3) 

Dygnsmedel-
värde (µg/m3) 

Timmedelvärde 
(µg/m3) 

MKN Kvävedioxid 40 60* 90* 

MKN Partiklar (PM10) 40 50** - 

* 98-percentilvärde             ** 90-percentilvärde 

 Nuvarande förhållanden 

Ett äldre bostadshus är beläget (fastighet Mörby 5:1) i planområdets norra del. Det ska rivas enligt 

uppgift från kommunen som är ägare till fastigheten. I övrigt finns inga bostadshus inom planområdet. 

Närmaste bostadshus (fastigheten Ströpsta 3:54) ligger ca 150 m väster om planområdet. Det långt 

från både större vägar varför miljökvalitetsnormen för såväl kvävedioxid som för partiklar underskrids 

med bred marginal i dagsläget. 

 Konsekvenser 

Med prognostiserade trafikökningar beräknas halten av kvävedioxid och partiklar öka något. De 

minskningar som över tiden sker av utsläppen per fordonskilometer från fordonen till följd av andra 

drivmedel, förbättrad fordonsteknik och minskad användning av dubbdäck, beräknas dock mer än väl 

kompensera för den beräknade haltökningen. Sammanlagt bedöms därmed halterna av såväl kväve-

dioxid som partiklar minska jämfört med idag. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna kommer att kla-

ras med stor marginal även i framtiden, och även att miljökvalitetsmålen kommer att underskridas. 

Därmed bedöms inte planförslaget medföra några konsekvenser för luftmiljö. 

 

 

 



 Uppdragsnr: 105 14 90   Version: 1.1 

 Miljökonsekvensbeskrivning  |  Detaljplan för del av fastigheten Mörby 5:1 (Mörby 7)  

 

 2019-01-31  |  46(85) 

 Risker gällande farligt gods och verksamheter 

 Farligt gods 

Allmänt 

E20 och norra delen av väg 509 är rekommenderade transportleder för farligt gods. E20 är rekom-

menderad som primär transportled för farligt gods-transporter och passerar drygt 1 km norr om plan-

området. Den del av väg 509 som är utpekad som sekundär transportled för farligt gods ligger drygt 1 

km nordväst om planområdet, se figur 11.1.  

 

Figur 11.1 Transportleder för farligt gods-transporter (Trafikverket, 2018). 

Farligt gods tillåts generellt på all järnväg och Svealandsbanan passerar strax norr om planområdet. 

Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götalands län) har gemensamt 

tagit fram en riskpolicy där risker skall beaktas vid fysisk planering inom 150 meter från transportleder 

av farligt gods (Länsstyrelsen , 2006). I policyn ges anvisningar för markanvändning kring transportle-

der av farligt gods, men utan att exakta avstånd nämns, se figur 11.2. 
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Figur 11.2 Länsstyrelsens anvisningar för markanvändning längs transportleder för farligt gods. Avstånd mäts från 
närmaste vägkant/spår. 

Rekommendationen om drivmedelsförsörjning (G) i zon A gäller inte för järnväg utan endast för vägar.  

Vid riskanalyser för den fysiska planeringen skiljer man på individrisk och samhällsrisk. Individrisken 

är risken för en person att omkomma i en olycka när denne befinner sig på en specifik plats i närheten 

av en riskkälla. Personen antas befinna sig på denna plats under ett helt år. Risken uttrycks som ris-

ken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det är på en viss 

plats och tar inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på platsen. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på riskkällans 

farlighet men även på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans omgivning.  

I många fall – främst när det inte finns kommunala krav - tas kriterier för vad som kan bedömas vara 

en acceptabel risknivå från rapporten ”Värdering av risk” som tagits fram på uppdrag av dåvarande 

Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB) (SRV, 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se figur 11.3. Om den övre grän-

sen överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 
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Figur 11.3 Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj, Storgöteborg, 2004). 

Nuvarande förhållanden 

E20 och aktuell del av väg 509 ligger utanför den riskbedömningszon om 150 m som Länsstyrelsens 

riskpolicy anger. 

Svealandsbanan trafikeras idag i huvudsak av persontrafik. Två stickspår är byggda inom Mörby indu-

striområde norr om planområdet. Dessa används idag för att transportera flis samt industriprodukter till 

Volkswagen Parts Logistics (Tyréns, 2015). Enligt uppgifter från Trafikverket ( se kapitel 8.2) passerar 

3 godståg/dygn förbi planområdet. Enligt statistik från år 2000-2015 utgjorde antalet farligt godstrans-

porter 5,8 % av det totala antalet godstransporter i Sverige (Trafikanalys, 2016).  

 

Uppgifter om transporter av farligt gods på järnväg har samlats in av dåvarande Räddningsverket (nu-

mera Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, (MSB) år 2006. Uppgifterna gäller för septem-

ber månad 2006 och finns samlade i en rapport (SRV, 2007) samt i en GIS-databas. Enligt dessa upp-

gifter är antalet farligt godstransporter förbi planområdet obetydlig. 

Konsekvenser 

Tågtrafiken bedöms inte påverkas av att detaljplanen genomförs, däremot kommer tågtrafiken att öka 

kraftigt av andra orsaker till år 2040 (se kapitel 8.3). Enligt prognos för år 2040 kommer antalet gods-

tåg som passerar planområdet öka till 7 godståg per dygn.  

Planområdet sträcker sig som närmast ca 10 meter från Svealandsbanan. Detaljplanen medger verk-

samhet i form av motorindustri, industri, lager, logistik och kontor. Enligt zonindelningen i Länsstyrel-

sens policy (Länsstyrelsen 2006) hamnar denna typ av verksamhet huvudsakligen i zon B.  

Riskerna med avseende på farligt godstransporter på Svelandsbanan bedöms som små. Bedöm-

ningen baseras på få transporter i kombination med att den planerade verksamheten.  
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Förslag till åtgärder  

Utmed järnväg ska det finnas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter (Länsstyrelsen, 2016), 

mätt från närmsta spårmitt. Om byggnader placeras inom 30 meter från närmaste spårmitt gäller att:  

• Fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30. 

• Friskluftsintag ska riktas bort från Svealandsbanan. 

• Det ska vara möjligt att utrymma bort från Svealandsbanan på ett säkert sätt. 

Om avsteg görs från de rekommenderade avstånd som beskrivs i Länsstyrelsens policy (Länsstyrel-

sen 2006), bör en separat riskbedömning utföras. 

 Verksamheter 

Allmänt 

Inom planområdet kommer verksamheter avseende främst fordornsverksamhet, lager och kontor att 

medges.  

Med den typ av verksamhet som planeras bedöms det framförallt bli hantering och förvaring av brand-

farliga vätskor och brandfarliga gaser som kommer bli den dominerande riskkällan inom planområdet.  

Generellt om skyddsavstånd 

Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete (Boverket, 1995) innehåller riktlinjer om skyddsavstånd 

för diverse verksamheter. Skriften är upphävd men kan användas som indikation på vilka avstånd som 

kan komma att krävas. Skyddsavstånden i skriften ger en samlad bedömning av behov av skyddsav-

stånd utifrån en kombination av riskfaktorer och störande faktorer såsom lukt och buller. 

Omfattningen av skyddsavstånd till verksamheter som hanterar brandfarlig gas och/eller vätska beror 

på typ och mängd av aktuellt ämne. Skyddsavstånden som anges nedan är baserade på Sprängäm-

nesinspektionens riktlinjer för brandfarlig gas och Sprängämnesinspektionens föreskrifter med riktlinjer 

för hantering av brandfarliga vätskor (Sprängämnesinspektionen, 1998; Sprängämnesinspektionen, 

2000). 

Skyddsavstånd till verksamheter som hanterar brandfarlig vätska redovisas i tabell 11.1. 

Tabell 11.1 Skyddsavstånd till olika skyddsobjekt beroende på olika kvantiteter brandfarlig vätska och vätskans 
flampunkt  (Sprängämnesinspektionen, 2000).  

Skyddsobjekt Vätskor med flampunkt under 30°C Vätskor med flampunkt mellan 30°C och 
100°C 

Volym <3000 liter Volym 3000 -
100 000 liter 

Volym <12000 liter Volym 12 000 -
100 000 liter 

Byggnad av bränn-
bart material, brand-
farlig verksamhet,  
A-byggnad * 

25 meter 50 meter 9 meter 12 meter 

Byggnader av 
obrännbart material, 
icke brandfarlig verk-
samhet  

9 meter 12 meter 6 meter 9 meter 

* Med A-byggnad avses byggnad där det vistas människor som saknar anledning att känna till förekommande hantering av 
brandfarliga gaser eller vätskor, t.ex. kontor. 
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Skyddsavstånd till verksamheter som hanterar brandfarlig gas redovisas i tabell 11.2 

Tabell 11.2 Rekommenderade skyddsavstånd till olika verksamheter beroende på volym brandfarlig gas (Spräng-
ämnesinspektionen, 1998). 

Lösa behållares sammanlagda 
volym (liter) 

Byggnad i allmänhet, antändbart material eller brandfarlig verksam-
het (meter) 

Utom anläggningen Inom anläggningen 

4000 < Volym 25* 12* 

1000 < Volym ≤ 4000 6* 6* 

60 < Volym ≤ 1000 3** 3** 

*För volymer över 1000 liter kan skyddsavståndet halveras om behållarna förvaras avskilt i lägst brandklass EI60. 
 ** Behållare med sammanlagda volymer under 1000 liter behöver inget skyddsavstånd om behållarna förvaras avskilt med 
lägst brandteknisk klass EI60. 

Nuvarande förhållanden 

Drygt 200 meter norr om planområdet ligger ett verksamhetsområde och risker kopplade till detta 

verksamhetsområde och eventuell påverkan på planområdet är i nuläget ej utrett. Det kan dock kon-

stateras att avståndet till verksamhetsområdet ligger utanför det skyddsavstånd som anges för hante-

ring av brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser. 

Befintliga skyddsobjekt utgörs av fastigheter inom och i anslutning till planområdet. 

Huset på fastigheten Mörby 5:1 i norra delen av planområdet ska rivas enligt uppgift från kommunen. 

För övrigt finns inga bostadshus inom planområdet. 

Fastigheten Ströpsta 3:54 i området Båglan är belägen cirka 200 meter väster om planområdet. Fas-

tigheten ligger med bred marginal utanför det skyddsavstånd som anges för hantering av brandfarliga 

vätskor och brandfarlig gaser. 

Konsekvenser 

Den planerade verksamheten bedöms generera hantering och förvaring av brandfarliga vätskor och 

brandfarliga gaser. Beroende på den mängd vätskor/gaser som ska hanteras motiverar det olika 

skyddsavstånd för skyddsobjekt inom planområdet. Skyddsobjekt bedöms vara de byggnader som 

ska uppföras i anslutning till verksamheten.  

Inom planområdet kan det bli aktuellt att uppföra byggnader som ska användas till kontor, lager eller 

industri.  

Vid förvaring av brandfarliga vätskor krävs ett skyddsavstånd på mellan 6 - 50 meter beroende på 

mängd, typ av vätska samt skyddsobjektets material. Förvaring av t.ex. diesel (flampunkt > 30°C) 

medger ett kortare skyddsavstånd än t.ex. bensin (flampunkt < 30°C). 

Vid förvaring av brandfarliga gaser krävs ett skyddsavstånd på mellan 3 - 25 meter beroende på 

mängd gas.  
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Förslag till åtgärder 

• Om skyddsavstånden för hantering och förvaring av brandfarliga gaser och brandfarliga väts-

kor upprätthålls inom planområdet är det ej motiverat att vidta ytterligare skyddsåtgärder.  

• Om det blir aktuellt att hantera eller förvara andra typer av farliga ämnen inom planområdet 

behöver risksituationen utredas. 

• Det behöver säkerställas att verksamhetsområdet norr om planområdet ej hanterar eller förva-

rar farliga ämnen. Undantaget är brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser vars skyddsav-

stånd gentemot planområdet uppfylls med bred marginal. 
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 Markförhållanden 

 Nuvarande förhållanden 

Geotekniska förhållanden  

Planområdet karaktäriseras av en mycket varierad topografi med torrare hällmarker och blötare låg-

länta områden med olika typer av våtmarker, kärr och sumpskogar. Enligt SGU:s jordartskarta  (SGU, 

2018) består marklagren i och kring området består 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, figur 12,1. I områdets nordvästra del breder ett större om-

råde ut sig bestående av mossetorv. Berggrunden i planområdet domineras av bergarten vacka, men i 

mindre del av områdets nordöstra del består berggunden av granit.  

 

Figur 12.1: Jordartskarta över aktuellt område. De röda fälten visar berg, de gula indikerar glacial- och postglacial 
lera, ljusblå fält är sandig morän, och de bruna områdena visar på kärr- och mossetorv (SGU, 2018). 

Områdets topografi varierar kraftigt, från +73 m till + 30 m.ö.h och spritt i hela planområdet förekom-

mer s.k. aktsamhetsområden där risk för skred kan föreligga på grund av skarpa lutningar i terrängen, 

figur 12,2  (SGU, 2018). Det förekommer en del branta bergslänter särskilt kring det högsta 
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bergspartiet i området om ligger centralt i området direkt öster om befintlig vägkorsning där tre vägar 

möts. Inga uppgifter finns om det föreligger någon uppenbar risk för bergras eller blockutfall inom stu-

derade områden. Områdets mer låglänta delar med våtmarker och fuktstråk är främst belägna kring 

Båglarmossen men även längs med ett stråk i söder medan områden med fastmark främst förekom-

mer i områdets sydvästra och östra delar.  

 

Figur 12.2: kartan visar områden som normalt kan betraktas som fastmark från annan mark där de rosa fälten vi-
sar ej fastmark och gröna fält visar fastmark. De orangea fälten visar aktsamhetsområden där förutsättningar för 

jordskred kan föreligga på grund av skarpa lutningar (SGU, 2018). 

Generellt gäller att marker med höga halter av radium, t,ex. alunskiffer, uranrika graniter och pergami-

tet hyser höga radonhalter. Vidare bedöms marker med stor luftgenomsläpplighet som t.ex. grusåsar 

och grusiga, sandiga moräner kunna hysa höga radonhalter.  

Inga radonmätningar har genomförts i området, men enligt kommunens översiktplan finns områden i 

planområdets norra del som klassas som lågriskområde för radon men det finns inga högriskområden 

för radon i planområdet (Nykvarns kommun, 2015). Men då aktuellt planområde delvis har jordlager 

med morän, kan risk finnas för markradon, vilket eventuellt bör studeras vidare i fortsatt arbete.  

Markföroreningar 

Ett områdes markanvändning styrs av de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt område och 

därmed vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen 

påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom ett område. Naturvårdsverkets 

generella riktvärden beaktar fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området, markmiljön inom 

området, grund- samt ytvatten. Naturvårdsverkets generella riktvärden anger en nivå som ger skydd 

mot hälso- och miljöeffekter vid ett flertal förorenade områden, se faktaruta nedan. Planerad markan-

vändning innebär att området att klassas som MKM (mindre känslig markanvändning). 
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I riktvärdesmodellen används två olika typer av markanvändning för beräkning av Natur-

vårdsverkets generella riktvärden: 

Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. 

Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostads-

mark. 

Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvänd-

ning till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som 

vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt 

inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse 

vid mindre känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten 

skyddas.  

(Naturvårdsverket 2009) 

Faktaruta Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade markområden. 

Under åren 1970–2004 drev Försvarsmakten verksamhet på Almnäs Garnison i Södertälje. Aktuellt 

planområde ligger inom de nordöstra delarna av garnisonens övningsområde.  

Inom övningsområdet har det under 2005 utförts en historisk inventering (Johan Hellden AB, 2005)  

av, en miljöteknisk markundersökning (Tyréns, 2005) samt gjorts en behovsbedömning ifråga om am-

munitionsröjning (FortV, 2005). I den miljötekniska undersökningen utfördes provtagning i nio stycken 

punkter med borrbandvagn inom de två sprängplatserna. Resultatet påvisade låga halter föroreningar 

(det är dock oklart var dessa föroreningar påträffades) och inga åtgärder rekommenderades.  

 

Figur 12.3. De färgade ytorna representerar fältskjutningsområdena So2, So3, So3 och Karlshäll sprängplats – 
Norra och Södra samt de två målområdena inom planområdet. Planområdet är inom den röda polygonen. Bak-
grundskarta: Södertälje kommun, 2018. 
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I samband med planarbetet har Norconsult AB utfört en historisk inventering med fokus på att identifi-

era potentiella föroreningar i mark och vatten från den militära verksamheten (Norconsult AB, 2018). I 

den historiska inventeringen identifierades det följande övningsområden inom aktuellt planområde: Tre 

fältskjutningsområden; So2, So3 samt So4. Två sprängplatser; Sprängplats Karshäll – Norra samt 

Sprängplats Karlshäll – Södra. Vidare identifierades två målområden från indirekt eld, se figur 12.3 

Inom militär övningsverksamhet kan det uppkomma föroreningar från ammunition, splitter från mål, 

sprängmedel samt petroleumprodukter från fordon genom spill och läckage. Vidare kan det upp-

komma Per- och polyflouralkyler (PFAS) från brandsläckningsskum.  

I tabell 12,1 visas en sammanställning av de potentiella föroreningar som bedöms kunna påvisas inom 

området. De föroreningar som kan knytas till den militära verksamheten är tungmetaller, fosfor, ammu-

nition, sprängmedelsrester inklusive kväve samt PAHer och petroleumprodukter förknippade med for-

don som använts i området. Provtagning av identifierade övningsområden har i dagsläget ej utförts. 

Det fanns begränsat med underlag om vilka övningar som utförts inom området och inom militära öv-

ningsfält kan det uppkomma föroreningar på samtliga ytor. Det kan därför inte garanteras att det finns 

föroreningar inom övriga områden som inte identifierats i den historiska inventeringen. 

Tabell 12.1. Potentiella föroreningar och ursprung inom identifierade övningsområden 

Område Potentiell förorening Bedömt ursprung 

So2 Tungmetaller Finkalibrig ammunition 

So3 

Tungmetaller Ammunition, splitter från mål 

Fosfor Spårljusammunition 

Sprängmedelsrester (Trotyl)  Granatkastare och pansarskott 

Kväve 
Nedbrytningsprodukt av sprängäm-
nen från granatkastare och pansar-
skott 

So4 

Tungmetaller Ammunition, granater och mål 

Sprängmedelsrester (Trotyl) Granater och sprängdeg 

Kväve 
Nedbrytningsprodukt av sprängäm-
nen från granater och sprängdeg 

Petroleumprodukter Spill och läckage från fordon 

Sprängplats Karshäll – Norra 

Tungmetaller Splitter av minor och mål 

Sprängmedelsresten (Trotyl och hexogen) Sprängdeg, minor 

Petroleumkolväten Spill och läckage från fordon 

Sprängplats Karlshäll – Södra 

Tungmetaller Splitter av minor och mål 

Sprängmedelsresten (Trotyl och hexogen) Sprängdeg, minor 

Petroleumkolväten Spill och läckage från fordon 

Indirekta målområden 
Tungmetaller  Ammunition 

Sprängmedelsrester (Trotyl) Granatkastare 
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 Konsekvenser 

Geotekniska förhållanden 

Planerad utbyggnad av en testarena med plana övningsbanor medför omfattande markarbeten i form 

av sprängning, urschaktning, uppfyllnader, grundläggning, avverkning etc. Detta gäller särskilt för pla-

nerade testbanor, vägar och byggnader men då området är mycket kuperat med branta bergspartier 

och stora våtmarksområden kommer i princip hela kvartersmarken omformas till följd av planerad ut-

byggnad. Utbyggnaden kommer medföra att hela eller delar av bergspartier i området kommer plan-

sprängas för att kunna skapa plana ytor. Omfattningen av sprängingsarbeten beror på hur väl verk-

samhetsområdet anpassas till områdets topografi, men täkttillstånd kan komma att krävas om utbygg-

naden omfattande sprängningsarbeten. I samband med sprängningsarbetena finns även risk för stör-

ningar och skador vilka kan ha stor påverkan på områdets hydrologi. Vidare kan det finnas risk för 

blocknedfall vid bergsbranter vid bergschakt i området, vilket bör studeras i det fortsatta planarbetet. 

En geoteknisk utredning krävs för att klargöra områdets geotekniska förutsätttningar etc.  

Planerade utbyggnad medför även uppfyllnader av våtmarksområden för att höja marknivåerna i dess 

delar. Innan uppfyllnader kan genomföras brukar urgrävning av organiskt material och lösa jordlager 

vara nödvändig för att undvika sättningar när marken tillförs laster. Generellt behöver allt organiskt 

material schaktas bort inom områden med kärrtorv och mossetorv. Sättningarnas storlek är beroende 

av lastens intensitet, utbredning i plan och varaktighet över tid samt jordens sättningsegenskaper och 

mäktighet. Torvjord kan utveckla en sättning på upp till 50 % av ursprunglig mäktighet. Detta bedöms 

även riskera att påverka områdets geohydrologi. 

I det fortsatta planarbetet behöver en geoteknisk undersökning tas fram för att marktekniskt kunna sä-

kerställa planen. Denna krävs för att kunna bedöma omfattningen av de markarbeten som krävs för 

planerad utbyggnad och ge förslag på lämpliga åtgärder. Den behövs vidare för att kunna bedöma 

vilka konsekvenser planförslaget får för de geotekniska förhållandena inom och i anslutning till plan-

området, t.ex. för den anslutande järnvägen.  

Markföroreningar 

Planen innebär att eventuella efterbehandlings- eller saneringsåtgärder genomförs vilket bedöms vara 

positivt. Dock innebär det en risk att potentiella föroreningar kan spridas i mark och vatten i samband 

med detta. Detta gäller främst vid exploateringsskedet då friläggande av potentiellt förorenad jord och 

förorenat grundvatten medför en markant ökning av exponering och risk för spridning jämfört med da-

gens tillstånd. Det är huvudsakligen personal som jobbar med schaktarbeten som berörs av expone-

ringen men under byggskedet finns även risk för sekundär påverkan till närområdet.  

I figur 12.4 visas planområdet och de planerade markanvändningarna samt de identifierade övnings-

områdena. Samtliga övningsfält förutom So4 är placerade inom de ytor som planeras för industriända-

mål. So4 ligger inom det delområde som vid tidigare uformning av planområdet låg inom ett område 

som skulle planläggas som naturmark. Med nuvarande utformning av planförslaget ligger även So4 

inom en yta som planeras för industriändamål. 

Då området är ett före detta militärt övningsfält med gamla skjutplatser och sprängplatser finns det risk 

att det förekommer oexploderad ammunition, s.k. OXA i marken. OXA kan uppkomma vid all övnings-

skjutning men det är högre risk i målområden från indirekt eld med granatkastare. I genomförd histo-

risk inventering identifierades att det finns risk för OXA i övrningsområde So3 samt de indirekta mål-

områdena. Ytterligare finns det liten risk för OXA i övningsområde So4 (Norconsult AB, 2018). Då det 

finns en risk för OXA i området kan en konsekvens av exploatering bli att personal utsätts för fara från 

oexploderad ammunition vid schaktarbeten. En OXA-utredning är i skrivande stund beställd men inte 

genomförd.  
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Figur 12.4. Planområde och planerad markanvändning samt identifierade övningsområden. 

 Förslag till åtgärder 

Geoteknik 

• En geoteknisk undersökning behöver tas fram för att kunna beskriva området geotekniska för-

hållanden och för att få ett underlag gällande grundläggning, stabilitetsförhållanden, sätt-

ningar, vibrationer, risk för bergras och blocknedfall m.m. Utredninen krävs för att kunna be-

döma markarbetenas omfattning samt för att ge förslag på lämpliga åtgärder. 

Markföroreningar 

• För att kunna föreslå förslag till åtgärder för exploatering inom området krävs att en miljötek-

nisk undersökning utförs i enlighet med den provtagningsplan som togs fram i samband med 

den historiska inventeringen år 2018. Den innehåller bl.a grundvattenprovtagningar och prov-

tagningar i dikessediment och genomförs både i områden där direkt eld och indirekt eld har 

förekommit. 

• Inför den miljötekniska provtagningen krävs det en OXA-utredning för att kunna utföra prov-

tagningen på ett säkert sätt.  
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 Vattenförhållanden 

 Nuvarande förhållanden  

Befintliga ytvatten-, grundvatten- och dagvattenförhållanden 

Enligt genomförd dagvattenutredning (Norconsult AB, 2018) avrinner vattnet från aktuellt planområde 

till fyra recipienter, sjöarna Turingen, Vällingen och Måsnaren samt vattendraget Turingeån. Huvudde-

len av planområdets areal (ca 82 %, 198 ha) avrinner mot Turingeån som längre nedströms mynnar ut 

i Turingen. Resterande delar av planområdet avrinner mot Vällingen (ca 17 %, 41 ha) och mot Måsna-

ren (ca 1 %, 3 ha), se figur 13.1. Sjön Långsjön ligger direkt söder om planområdet inom Vällingens 

avrinningsområde.  

   

Figur 13.1 Delavrinningsområden kring aktuellt planområde (streckad röd linje) (Norconsult AB, 2018). 

Planområdets nordöstra hörn utgörs av ett större sumpskogsområde med höga naturvärden (klass 2). 

Vegetationen i sumpskogen indikerar att marken är våt större delar av året (Norconsult AB, 2018) och 

kan därmed klassas som våtmark enligt Naturvårdsverkets definition (2000). Det finns även flera 

mindre våtmarker och sumpskogsområden, totalt 11 stycken med höga (klass 2) eller påtagliga natur-

värden (klass 3) inom planområdet.  

Idag sker avrinningen från planområdets norra del via ett dikessystem som till stor del omfattas av ett 

markavvattningsföretag, se nedan rubrik. En del av dikessystemet mynnar från Stora Björkkärret norr 

om järnvägen vilket rinner in i planområdet vid Johannesdal och sedan fortsätter vidare via områdets 

huvuddike ned mot Båglaremossen i väster, se figur 13.2 . Från planområdets södra del rinner ytterli-

gare ett dike i nordvästlig riktning vilket också mynnat ut i huvuddiket strax öster om Båglamossen. 

Dagvattnet rinner sedan vidare västerut genom Båglamossen och sumpskogsområdet där viss flödes-

reglering och rening av dagvattnet sker innan det sedan rinner vidare åt nordväst via diken som slutli-

gen mynnar ut i recipienterna Turingeån och Turingen ca 3 km nordväst om planområdet. I övrigt av-

rinner dagvattnet naturligt genom naturmark ned mot recipienterna Måsnaren och Vällingen i söder 

och öster. Det finns i dagsläget inga befintliga VA-ledningar inom planområdet  (Norconsult AB, 2018).  
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Figur 13.2 Dikessystemet i planområdets norra del.Den streckade linjen motsvarar plangränsen (Norconsult AB, 
2018). 

Vidare har befintligt dimensionerad flöde från planområdet översiktligt räknats ut i enlighet med 

Svenskt Vattens publikation P110. Uppskattat totalt flöde från området för ett 10-årsregn är 1400 l/s, 

varav ca 990 l/s avrinner mot recipient Turingen, ca 400 l/s mot recipienten Vällingen och ca 60l/s mot 

recipienten Måsnaren, se tabell 13.1.  

Tabell 13.1. Befintliga dagvattenflöden från planområdet. 

 
Area  
[ha] 

φ  
Red area 

[ha] 
Q10-årsregn 

[l/s] 

Avrinning mot Turingeån och 
Turingen 

198 0,1 20 990 

Avrinning mot Vällingen 41 0,1 4 400 

Avrinning mot Måsnaren 3 0,1 0,3 60 

Summa 241 - 24 1400 

 

Befintliga föroreningshalter i dagvattnet inom planområdet har översiktligt beräknats baserade på 

schablonmässiga årsmedelhalter av dagvattnets sammansättning för olika typer av markanvändning 

från databasen Stormtac. Vidare används det årliga flödet beräknat från produktionen av årlig neder-

börd, area och avrinningskoefficient. Den årliga nederbörden har antagits till 636 mm/år som är ett 

medelvärde i databasen StormTac. Marken i området har delats upp i två marktyper, sumpskogen i 

områdets norra del (ca 35 ha, vilket baseras på andelen våtmark som motsvarar betäckning ”sump-

skog enligt naturvärdesanalysen) i marktypen ”våtmark”, medan övrig mark i området tilldelas schablo-

nen ”skogsmark” inom området. Redan vid befintliga förhållanden överskrider vissa beräknade scha-

blonhalter (fosfor, kväve, kadmium, kvicksilver och suspenderat material) de riktvärden från Mölndals 

stad som man jämför med, se tabell 13.2. Generellt gäller att beräknade värden innehar stora osäker-

heter och ska endast ses som en indikation för vilken föroreningsbelastning som kan förväntas för 

olika markanvändning. 
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Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU, 2018) finns inga kända skyddsvärda grundvattentill-

gångar inom planområdet. Men väster om planområdet går grundvattenförekomsten Turingeåsen som 

bedöms ha en uttagskapacitet på 5 – 25 l/s. Vidare har området har låg till medelhög genomsläpplig-

het. 

Översvämningsrisk och markavvattningsföretag 

I norra delen av planområdet finns ett markavvattningsföretag Mörby-Båglan tf, Ströpsta hemgärdet tf 

(Länsstyrelsen, 2018). Markavvattningsföretaget utgörs av ett dike som vid anläggandet år 1944 hade 

det ett tillrinningsområde på ca 61 ha och ett medeflöde på 15 l/s km2 motsvararande 1500 l/s ha, se 

figur 13.3. Enligt vattendomen omfattar dikningsområdet för markavvattningsföretaget 55,8 ha. Syftet 

med dikningen var bl.a att dränera marken som ansågs vara vattenskadad, dvs delar av det område 

som idag är bevuxet med sumpskog (Länsstyrelsen, 2018; Österbygdens vattendomstol, 1944).   

I den södra delen av planområdet finns även ett kluster av mer eller mindre sammanhängande mar-

kavvattningsföretag av vilka mindre delar ligger inom/gränsar till planområdet. Dessa bedöms dock 

inte påverkas av den kommande exploateringen ligger norr om dem.  

 

Figur 13.3. Karta över markavvattningsföretaget i planområdets norra del. Till vänster visas en översiktsbild. De-

taljplanens ungefärliga gräns utgörs av svart streckad markering (Norconsult 2018). 

I genomförd dagvattenutredningen har man med utgångspunkt av Länsstyrelsens kartering av 
lågpunkter identifierat avrinningsvägar och sänkor i landskapet inom området. Metoden ger en 
uppskattning av djupet i olika sänkor  (Länsstyrelsen, 2016). I planområdet finns ett flertal större och 
mindre lågpunktsråden och sänkor (upp till 1 meters djup) i i form av våtmarker, sumpskogar och 
fuktstråk där risk för översvämning finns. Den stora sänkan i områdets nordvästra sammanfaller med 
både Båglamossen och intilliggande sumpskog och befintligt markavvattningsföretag och uppskattas 
vara ca 55 ha stor, se figur 13.4 (Länsstyrelsen, 2018). 
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Figur 13.4. Lågpunktskartering från Länsstyrelsens webb-GIS (Länsstyrelsen, 2018) som beskriver sänkornas 
djup. Den mindre bilden nere till vänster visar lågpunktskarteringen och markavvattningsföretaget i samma bild. 
Den rödstreckade cirkeln markerar områdets högsta punkt, 73 m.ö.h (Norconsult, 2018). 

Miljökvalitetsnormer 

Kvalitetskrav, eller s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvattenförekomster fastställs enligt vattenför-

valtningsförordningen med stöd av 5 kap. miljöbalken, Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 

HVMFS 2013:19, samt ändringsföreskriften HVMFS 2015:4. Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycker 

den kvalitet en yt- eller grundvattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vat-

tenförekomster ska uppnå normen god ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till 

ett visst år. Inom vattenförvaltningen baseras statusklassningen på enskilda biologiska, kemiska, hyd-

romorfologiska och fysikaliska bedömningsparametrar, s.k. kvalitetsfaktorer, vilka tillsammans avgör 

den övergripande klassningen av ekologisk och kemisk status.   

Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ vattenförvaltningsförordningen ska kvalitetskraven för yt- och grundvatten 

fastställas så att tillståndet inte försämras, det s.k. ”icke-försämringskravet”. Begreppet försämring av 

ekologisk eller kemisk status, ska enligt den vägledande Weserdomen, även kallad Bremerdomen 

(mål C-461/13), tolkas som att en försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor räcker för 

att försämring ska uppstå, även om inte den sammanvägda statusen försämras. MKN för ytvattenkva-

litet gäller för vattenförekomsten som helhet, dvs. i omblandat vatten. För samtliga relevanta ämnen, 

såväl särskilda förorenande (SFÄ) som prioriterade ämnen (PRIO), är gällande bedömningsgrunder 

för recipientvatten angivna som upplöst koncentration alternativt biotillgänglig halt. 

Alla fyra recipienter som avvattnar akuellt planområde utgör ytvattenförekomster som omfattas av mil-

jökvalitetsnormer, se figur 13.1. Nedan beskrivs kortfattat ekologisk och kemisk status för dessa.  

Turingen 

Turingen har enligt Vattenmyndighetens bedömning måttlig ekologisk status med målet att god ekolo-

gisk status ska uppnås till 2021. Risk finns dock att god ekologisk status inte uppnås till 2021 pga. 
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bristande lagstiftning och offentlig finansiering eller administrativa begränsningar. Utslagsgivande för 

den sammanvägda ekologiska klassningen var den biologiska kvalitetsfaktorn näringsämnespåverkan 

växtplankton som klassats som måttlig på grund av näringsrika förhållanden i vattenförekomsten. Det 

finns dock även kvalitetsfaktorer rörande konnektivitet och morfologi som har klassats som måttliga 

eller dåliga men dessa anses inte utslaggivande. Turingens kemiska status har klassats som god, 

med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar, 

PBDE. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE överskrids dock i alla ytvattenförekomster i Sverige på 

grund av historisk atmosfärisk deposition. Bedömningen för PBDE är baserad på en nationell extrapo-

lation och är således inte uppmätt. Ett undantag i form av mindre stränga krav har därför satts för 

dessa ämnen. Skälet för undantag som anges av Vattenmyndigheten är att det bedöms vara tekniskt 

omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvatten-

status. För övriga prioriterade ämnen enligt vattendirektivet uppges att halterna understiger fastställda 

gränsvärden alternativt att mätdata saknas. 

Påverkanskällor för Turingen är urban markanvändning, jordbruk, samt enskilda avlopp. Det förbätt-

ringsbehov som krävs för att MKN för Turingen ska kunna uppnås är att övergödning minskas med 

12% (VISS, 2018) 

Turingeån 

Turingeåns ekologiska status är klassad som måttlig med målet att god ekologisk status ska uppnås 

till 2021. Risk finns dock att god ekologisk status inte uppnås till 2021 pga. att ytterligare utredning be-

hövs av vilka åtgärder som krävs för att skapa hydromorfologiska förutsättningar för god ekologisk sta-

tus. Utslagsgivande för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är dålig status för kon-

nektivitet till följd av dålig vandringsbarhet för fiskar samt otillfredsställande status för morfologiskt till-

stånd vilket beskriver en vattenförekomsts fysiska avvikelse utifrån ett referenstillstånd med ingen eller 

mycket lite påverkan av mänsklig aktivitet (VISS, 2018). Kvalitetsfaktorerna kiselalger och allmänna 

förhållanden (näringsämnen) visar på god till hög status. Kiselalger är den enda biologiska kvalitets-

faktorn som bedömts i detta vattendrag. Turingeåns kemiska status klassas som god, med undantag 

av överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.  

Vällingen 

Vällingens ekologiska status är klassad som måttlig med målet att god ekologisk status ska uppnås till 

2021. Risk finns dock att god ekologisk status inte bibehålls uppnås till 2021 pga. behov av utred-

ningar av åtgärder, tids- och resurskrävande restaurerings-, tillsyns- och omprövningsprocesser samt 

bristande lagstiftning och offentlig finansiering och/eller administrativa begränsningar. Utslagsgivande 

för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är måttlig status för växtplankton-näringsäm-

nespåverkan. Kvalitetsfaktorn makrofyter (kärlväxter, mossor och kransalger) har inte vägts in ef-

tersom denna inte är tillförlitlig vid utfallet måttlig status för Makrofyter. Allmänna förhållanden (sam-

manvägd status för halt av näringsämnen, ljusförhållanden (siktdjup) och försurning) har dock måttlig 

status. Vällingens kemiska status bedöms vara god, med undantag av överallt överskridande ämnena 

kvicksilver och PBDE. 

Huvudsakliga påverkanskällor är enligt VISS jordbruk samt enskilda avlopp (VISS, 2018). 

Måsnaren  

Måsnarens ekologiska status klassas som otillfredsställande med målet att god ekologisk status ska 

uppnås till 2027. Gällande konnektivitet finns dock risk för att god ekologisk status inte uppnås till 

2021 pga. att ytterligare utredning behövs av vilka åtgärder som krävs för att skapa hydromorfologiska 

förutsättningar för god ekologisk status. Gällande övergödning med avseende på näringsämnen (eller 
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biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) finns risk att god ekologisk status 

kan inte uppnås till 2021 pga administrativa begränsningar. Åtgärder behöver dock genomföras i så 

stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. Utslagsgi-

vande för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är otillfredsställande status för Växt-

plankton-näringsämnespåverkan samt attt allmänna förhållanden (sammanvägd status för halt av nä-

ringsämnen, ljusförhållanden (siktdjup) och försurning) har måttlig status. Den kemiska statusen är 

god, med undantag av överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE. Påverkanskällor för Må-

snaren är urban markanvändning, jordbruk samt enskilda avlopp. Enligt (VISS, 2018) är förbättrings-

behovet för Måsnaren en minskning av näringsämnen på 38%.  

 Konsekvenser 

Förändringar i ytvatten- och dagvattenförhållanden 

Den planerade utbyggnaden innebär att befintlig kuperad naturmark ersätts med av ett verksamhets-

område med plana, hårdgjorda ytor i form av en testbana och tillhörande byggnader och anläggningar. 

För att kunna bygga anläggningen krävs omfattande schaktnings-, utfyllnads-och sprängningsarbeten, 

vilka innebär stora förändringar i områdets avrinnings- och grundvattenförhållanden samt hydrologi. 

Sprängningar medför att grundvattnet inom höjdområdena kommer att avsänkas till nivåer något under 

den nya markytan. På grund av att befintliga jordlager tas bort kommer även avledningen av ytvatten 

öka från området (främst vid stora nederbördsmängder), vilket kan påverka vattennivåerna i anslutande 

våtmarksområden, vilket måste beaktas i den fortsatta planeringen. Vidare medför utbyggnaden en stor 

ökning av andelen hårdgjorda ytor vilket medför att markens förmåga att infiltrera vattnet delvis försvin-

ner och därmed ökar mängden dagvatten. Stora delar av den naturliga fördröjningen som främst sker i 

områdets våtmarker kan komma att försvinna om dessa grävs ur och fylls ut för att få plana körytor inom 

kvartersmark. Detta ger upphov till en markavvattning som i sin tur bidrar till utsläpp av växthusgaser. 

Beroende på markavvattningens omfattning etc. kan detta komma att krävs tillstånd enligt miljöbalken. 

Om möjligt bör därför planerad utbyggnad anpassas till områdets våtmarksområden för att undvika av-

vattning.   

Vid sprängning av bergmaterial frigörs generellt gaser (främst kväve) som delvis löses i vatten, samt 

stoft och damm som kan spridas med luft och vatten. Dessutom kan omfattande sprängningsarbeten 

medföra att rester av sprängämnen och petroleumprodukter (främst ammoniumnitrat och dieselolja) 

sprids. Dessa ämnen kan negativ påverka våtmarksmiljöerna såväl inom planområde som i anslutande 

naturområden. Under byggtiden krävs därför åtgärder som minimerar risk för påverkan på våtmarkerna, 

t.ex. flödesutjämning, sedimenteringsanläggning, oljeavskiljare etc.  

Vidare medför planerad utbyggnad en förändrad markanvändning som innebär att belastningen på re-

cipienterna kommer att ändra karaktär. Utsläppen av både kväve och fosfor är normalt större från 

skogsmark än från motsvarande yta med hårdgjorda ytor och verksamheter. Förutom näringsämnen 

innehåller dagvatten även olika typer av miljöskadliga ämnen som härstammar från t.ex. vägbelägg-

ning, bilavgaser, drivmedel, korrosion och däckslitage. Här kommer planerad testbana leda till en ökad 

belastning då halterna av metaller och andra miljöskadliga ämnen i vägdagvatten generellt är högre 

än i dagvatten från skogsmark. Vidare leder planerad hårdgöring till en stor ökning av flöden och krä-

ver fördröjning för att undvika påverkan nedströms. 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. Det är dock viktigt att anpassa föreslaget dagvattensystem efter 

planerad verksamhet, vilken ställer stora krav både på fördröjning och rening för att inte påverka ned-

ströms avrinning och recipienter negativt.   

I den dagvattenutredning som tagits fram (Norconsult AB, 2018) föreslås dagvattnet i området avledas 
från körbanor och hårdgjorda ytor via öppna diken/vägdiken alternativt s.k. svackdiken för ökad re-
ningsförmåga. Avledning föreslås även ske till dagvattendammar med våtmarkspartier eller grunda 
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vegetationszoner för att få optimal rening, se figur 13.5. Då planerad utbyggnad medför hög förore-
ningsbelastning föreslås även försedimenteringsdammar som ett första reningssteg för att samla upp 
de grövsta förorenade partiklarna genom att dagvattnet bromsas upp och partiklar sedimenterar.  

 

Figur 13.5. Exempel på utformning av dagvattendamm (Norconsult AB, 2018).  

Utformningen av en dagvattendamm är viktig både för att uppnå optimal reningsförmåga men även för 

att kunna skapa mervärden, såsom lämpliga livsmiljöer för insekter, groddjur och fåglar, vilket bidrar till 

att öka den biologiska mångfalden. 

Rening av dagvatten bör fokuseras till områdena med störst föroreningsspridning. Vidare utgörs en 

stor andel föroreningar i vägdagvatten av suspenderat material och partikelbundna föroreningar. För-

oreningsspridning till dagvattnet kan därför till stor del begränsas genom regelbunden sopning av väg-

banor. Av samma anledning krävs god planering av snöröjning och omhändertagande av dagvatten 

från snömassor vintertid. En detaljerad skötselplan av testbanorna bör upprättas med tydliga ansvars-

områden. Vidare rekommenderas provtagning i föreslagna dammar ske före och efter exploatering 

och sedan kontinuerligt för att säkerställa god rening och funktion. 

För planerad utbyggnad har erforderliga fördröjningsvolymer beräknats för de fyra olika delavrinnings-

områden med utgångspunkt i ett dagvattensystem med dagvattendammar  som ytmässigt utgör ca 2 

% av reducerad area för att uppnå god reningsfunktion. Två alternativ har beräknats, ett med 30 % 

hårdgöringsgrad och ett med 50% hårdgöringsgrad. Fördröjning har enbart beräknats för planerad 

kvartersmark. Utifrån dessa beräkningar krävs en total fördröjningsyta för planområdet på 12 280 m3 

respektive 17 860 m3 beroende på hårdgöringsgrad. 

Vidare har en beräkning av föroreningshalter efter en exploatering med en hårdgöringsgrad på 30 %, 

och reningseffekter för olika dagvattenanläggningar utförts med hjälp av schablonhalter från Storm-

Tacs databas i dagvattenutredningen (Norconsult AB, 2018). Val av schablon för trafikbelastning grun-

dar sig på genomförda trafikmätningar som visar på ca 400 fordon/dag. Den visar att utbyggnaden 

trots föreslagna rening- och fördröjningsmetoder leder till en ökad föroreningsbelastning med högre 

halter av främst näringsämnen (fosfor, kväve) och koppar (Cu) men i viss mån även metaller som 

krom (Cr), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). Därmed rekommenderas exploateringsgraden inte 

överstiga 30 %.  

Översvämningsrisk och markavvattningsföretag 

Då planerad utbyggnad medför att delar av områdets våtmarker kan komma att försvinna och fyllas ut 

för att få plana körytor inom kvartersmark, ökar risken för översvämning om inga åtgärder genomförs. 

Urgrävning och uppfyllnad av våtmarker ger dessutom upphov till markavvattning. Beroende på mar-

kavvattningens omfattning etc. kan det komma att krävas tillstånd enligt miljöbalken. Dessutom påver-

kas ett befintligt markavvattningsföretag, varför ett upphävande eller omprövning av markavvattnings-

företaget kan komma att krävas inom ramen för detaljplanen.  
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I dagvattenutredningen konstateras att det finns flera lågpunkter och sänkor i planområdet där risk för 

översvämning finns, särskilt i den större sänkan i områdets nordvästra del vilken sammanfaller med 

Båglamossen och ett markavvattningsföretag. Att exploatera detta område kan påverka flöden både 

uppströms och nedströms och orsaka risk för översvämningar på andra platser samt ge negativ påver-

kan på både Turingeån och Turingen.  

Planområdet är kuperat och utbyggnaden medför stora förändringar av befintliga höjder inom området. 

Det är därför viktigt att framtida höjdsättning planeras så att all ytavrinning sker till diken och dammar 

och säkerställa rening av allt vägdagvatten. Lågområden i norra delen planområdet med risk för över-

svämning rekommenderas inte exploateras utan istället tillåtas översvämmas vid kraftiga regn. Even-

tuellt planeras aktuella testbanor förläggas på samma nivå som befintlig järnväg, varvid risken för 

översvämning på dessa skulle vara liten. Risk för översvämning av järnväg och omkringliggande om-

råden bedöms dock inte förekomma. 

I områdets centrala delar finns också lågområden med risk för stående vatten på över 1 meter enligt 

Länsstyrelsens (2018) skyfallskartering. Även i denna del innbär en utbyggnad en förflyttning av even-

tuella översvämningar till andra områden vid kraftiga regn, varför exploatering bör undvikas i dessa 

lågpunkter.  

Eventuella byggnader i området bör höjdsättas så att marköversvämning inte riskerar att medföra ska-

dor på dessa mer än vart 100:e år i enlighet Svenskt Vattens publikationer P110 och P105 (2016). Vi-

dare bör mark med byggnader ligga på en högre nivå än ansluta gatumark. Lägsta golvnivå för bygg-

nader föreslås inte understiga 0,5 m vid marknivån. 

Sammantaget bedöms aktuell utbyggnad medföra stora negativa konsekvenser för områdets vatten-

förhållanden både genom att den tar i anspråk eller påtagligt skadar områden med höga naturvärden 

samtidigt som den innebär stora utmaningar ur översvämnings- och föroreningssynpunkt. 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt genomförd dagvattenutredning (Norconsult AB, 2018) medför planerad utbyggnad ett ökat läck-

age av kväve, fosfor, koppar, krom, kadmium och kvicksilver inom planområdet. Det finns dock stora 

osäkerheter kring beräkningarna då dessa grundas på generella schablonvärden. Föroreningsberäk-

ningarna ger dock en fingervisning om hur föroreningsinnehållet i dagvattnet förväntas förändras med 

föreslagen exploatering. Ökningen av fosfor ligger mellan 10 - 40 g/år och ha. Detsamma gäller för 

koppar som förväntas öka med 3 - 4 g /år och ha. Ökningen av kväve är något mer påtaglig.  

Huvuddelen av områdets dagvattnet avleds till Turingen via Turingeån som enligt Vattenmyndighetens 

bedömning inte har problem med övergödning. Bedömningen för näringsämnen i Turingeån är dock 

osäker då den är baserad på ett litet underlag (VISS, 2018b). Den del av planområdet som avrinner 

mot Turingeån motsvarar ca 8 % vattenförekomstens totala avrinningsområde. Turingeån mynnar i sin 

tur ut i Turingen som har problematik med övergödning och en måttlig ekologisk status på grund av 

just näringsrika förhållanden (VISS, 2018a). En del av planområdet avrinner även till Vällingen som 

också har måttlig ekologisk status på grund av just näringsrika förhållanden (VISS, 2018). Utbyggna-

den berör Måsnarens avrinningsområde i ytterst begränsad usträckning. Då Måsnaren har otillfreds-

ställande ekologisk status är all ytterligare negativ påverkan på recipienten är otillåten enligt vattendi-

rektivet. Därmed rekommenderas att denna del av planområdet lämnas oexploaterad, alternativt att 

eventuella dagvattenflöden från framtida exploatering istället avleds mot Vällingen eller Turingen.  

Enligt dagvattenutredningen bedöms aktuellt planförslag 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. Reningseffekten av underhåll och sopning har inte beaktat i beräkning-

arna, vilket behöver utvärderas. Provtagning före och efter eventuell exploatering med ovanstående 

dagvattenanläggningar inkl. föreslagen skötsel rekommenderas för att säkerställa att reningseffekten i 

området är tillräcklig för att inte äventyra uppnåendet av recipienternas MKN. Ytterligare rening i form 
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av filterbrunnar och regnbäddar skulle kunna anläggas vid behov. Hårdgöringsgraden föreslås dessu-

tom begränsas till 30 % för att inte ytterligare öka föroreningsbelastningen till recipienterna. 

Samtidigt är genomförd dagvattenutredning översiktlig och har fokuserat på kvalitetsfaktorer som 

främst berör övergödning och näringsämnen. I samband med att mer detaljerade utredningar gällande 

dagvattenhantering tas fram bör även påverkan på miljökvalitetsnormerna och övriga underliggande 

kvalitetsfaktorer studeras mer i detalj för att säkerställa att utbyggnaden inte försämrar förutsättningar 

för någon enskild kvalitetsfaktor. Vidare bör man även titta på den sammanlagda påverkan på miljö-

kvalitetsnormerna från aktuellt planområde och de verksamhetsområden som planeras i anslutning till 

detta (dvs inom det större verksamhetsområdet Stockholm Syd) för att säkerställa att de kumulativa 

effekterna inte medför en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna. 

Förslag till åtgärder 

• Lågområden i områdets norra del med risk för översvämning bör inte exploateras utan tillåtas 

översvämmas vid kraftiga regn. 

• Planerad utbyggnad bör anpassas efter områdets våmarksområden för att undvika att sänka 

vattennivåerna i dessa. 

• Utbyggnaden innebär stora förändringar av befintliga höjder inom området. Därför bör framtida 

höjdsättning genomföras så att all ytavrinning sker till diken och dammar och att rening av allt 

vägdagvatten säkerställs. Även höjdsättningen kring byggnader bör ske på ett sätt så över-

svämning undviks. 

• Inom Måsnarens avrinningsområde bör ingen exploatering ske alternativt bör dagvattenflöden 

från framtida exploatering i denna del avleds mot planområdets norra delar.   

• Hårdgöringsgraden föreslås begränsas till 30 % för att inte ytterligare öka föroreningsbelast-

ningen till recipienterna. 

• Planerat dagvattensystem med dammar bör kombineras med åtgärder som snöröjning och 

sopning av vägar och testbanor för att minska föroreningsinnehållet i dagvattnet..  

• Provtagning före och efter eventuell exploatering med ovanstående dagvattenanläggningar 

inklusive föreslagen skötsel rekommenderas för att säkerställa om reningseffekten i området 

är tillräcklig för att inte äventyra uppnåendet av recipienternas MKN. 

• Ytterligare rening i form av filterbrunnar och regnbäddar kan anläggas vid behov. 
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 Övriga miljöfrågor 

 Naturresurser och riksintressen 

Nuvarande förhållanden 

Planområdet hyser inga miljö- och bevarandeintressen enligt 4 kap miljöbalken (MB). 

Däremot angränsar planområdet Svealandsbanan vilket omfattas av riksintresse för kommunikation 

enligt 3 kap 8 § MB. Banan är av nationell betydelse och går från Södertälje via Eskilstuna till Valskog 

där den ansluter till Mälarbanan. Svealandsbanan är snabbtågsanpassad och trafikeras främst av per-

sontåg.  

Enligt 3 kap 6 § MB ska områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- 

och/eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada dessa värden. Aktuellt område hyser ett stort antal naturvärdesobjekt med höga natur-

värden, varav vissa även är utpekade som nyckelbiotoper eller naturvärden enligt Skogsstyrelsen 

(2018). Därmed kan dessa naturvärdesobjekt anses omfattas av denna paragraf. 

Området täcks med drygt 50 % produktiv skogsmark med tall och gran som dominerande trädslag. Det 

finns ett stor förekomst av gallrade områden, timmerupplag och hyggen.  

 

Figur 14.1. En karta riksintressen, åkermarksgradering samt strandskydd i området med (Länsstyrelsen, 2018). 

Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller an-

läggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I 
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komunnens översiktsplan beskrivs aktuellt område som jordbruksmark liggande inom ett utvecklings-

område för verksamheter (Nykvarns kommun, 2015). Inom planförslagets nordvästra del förekommer 

klass 2 jordbruksmark på en 5-gradig skala. Klass 2 innebär att att normskördarna är 10 % lägre än 

medelförhållandet i länet, men bedöms ända ha ett visst värde och kan anses som brukningsvärd i de 

delar som är aktivt odlade, se figur 14.1. 

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB. I jord-

bruksmarken i områdets nordvästra del finns vissa diken som kan anses omfattas av biotopskyddet.  

 

Strax söder om planområdet ligger sjön Långsjön, vilken har ett utvidgat strandskydd om 300 meter 

strandskydd enligt 7 kap 14 § MB. Planområdets södra del ligger inom det strandskyddade området. 

Även diket i planområdets nordöstra hörn, vilken avrinner Turingeån, omfattas av ett generellt strand-

skydd om 100 meter, se figur 14.1. 

Konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för kommunikationer eller den produktiva jordbruks-

marken i områdets nordvästra del. Vidare ligger planområdet inom ett utvecklingsområde för verksam-

heter enligt kommunens översiktsplan Därmed har kommunen i princip tagit ställning till att en exploa-

tering på aktuell jordbruksmark är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.  

Vissa av områdets biotopskyddade diken kan komma att påverkas vid en utbyggnad. Vid en utbygg-

nad kan en dispens från biotopskyddet från länsstyrelsen komma att krävas enligt 7 kap 11 § MB.  

Utbyggnaden medför att flera värdefulla naturvärdesobjekt försvinner eller påverkas negativt, vilket in-

nebär en konflikt med bestämmelserna i 3 kap 6 § MB.   

Planförslaget innebär att produktiv skogsmark kommer att avverkas och bytas ut till hårdgjorda ytor. 

Detta medför en minskad mängproduktion för timmer och biobränsle.  

Mindre delar av planområdets norra och södra delar ligger inom strandskyddat område. Om utbyggna-

den påverkar de strandskyddade områden kan dispens alternativt upphävande av strandskyddet enligt 

7 kap 18§ miljöbalken komma att krävas.  
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 Kulturmiljö 

Nuvarande förhållanden 

Historisk markanvändning  

Huvuddragen i det aktuella området har i stort behållit sin karaktär under de senaste 120 åren. På hi-

storiska kartan från 1873 framträder bergsplatån Båglabergen och Båglamossen som än i dag utgör 

tydliga strukturer i landskapet. Namnet Johannesdal finns på kartan från denna tid. Den dåvarande 

järnvägen invigdes först år 1895 och stängdes för persontrafik 1994, se figur 14.2.  

 

Figur 14.2 tv. Historisk karta från år 1873. Th. Historisk karta från 1901-1906 (Lantmäteriet, 2018) 

Namnet Karlshäll framträder först på kartan från 1901-1906. Marken brukas, om än i liten skala. Längs 

med järnvägen finns en hållplats och det finns en hypotes om att hållplatsen var densamma som ban-

vaktsstugan (Johansson, 2018). Kartan visar vägnätet inom området., se figur 14.2. 

På den historiska kartan från 1951 har vägsystemet byggts ut något, i övrigt liknar markanvändningen 

i akuellt område tidigare kartor. Det småskaliga jordbruket syns även på historiska kartan från 1979 

men vid denna tid har detta näst intill upphört. Området används vid den här tiden som ett militärt öv-

ningsområde av Försvarsmakten. Ett nytt vägnät har även etablerats i aktuellt område, se figur 14.3.  

 

Figur 14.3 tv. Historisk karta från år 1951. Th. Historisk karta från år 1979 (Lantmäteriet, 2018) 
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Befintliga kulturhistoriska värden  

Det finns ett kluster av tidigare kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i planområ-

dets nordvästra del, vilka alla är daterade från stenålder och bronsålder, se figur 14.4 Flera fornläm-

ningar och övriga kulturhistoriska lämningar har även funnits strax utanför planområdets nordvästra 

del (RAÄ, 2018).   

 

Figur 14.4. Karta över kända fornlämningar i planområdet. 

I höjd med Johannesdal förekommer ett fåtal identifierade objekt som är lokaliserade på kvartersmark. 

Två av dessa klassas som bevakningsobjekt, två som ej kulturhistorisk lämning och en som fornläm-

ning, se tabell 14.1. I övrigt förekommer inga utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet.  

Tabell 14.1. Tabell över fornlämningar i området med beskrivning av lämningstyp, datering, skadestatus och pla-
cering inom planområdet. 

RAÄ nr Antikvarisk 
bedömning 

Lämningstyp och  
kategori 

Typisk  
datering 

Skadesta-
tus 

Placering i detalj-
plan 

Turinge 
68:1 

Fornlämning Skärvstenshög, 
Boplatser och visten 

Bronsålder Ej beskrivet Naturmark 

Turinge 
68:2–4 

Fornlämning Hällristning, ristningar 
hällmålningar och mo-
niment 

Stenålder, 
bronsålder 

Välbevarad Naturmark 

Turinge 
219:1 - 3 

Fornlämning Hällristning, ristningar 
hällmålningar och mo-
niment 

Stenålder, 
bronsålder 

Välbevarad Naturmark 
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Turinge 
590 - 602 

Fornlämning Hällristning, ristningar 
hällmålningar och mo-
niment 

Stenålder, 
bronsålder 

Välbevarad Naturmark 

Turinge 
474:1 

Fornlämning Boplats, boplats och 
visten 

Yngre bronsål-
der – tidig me-
deltid 

Välbevarad Naturmark och 
Kvartersmark 

Turinge 
476:1 

Fornlämning Röse, grav Bronsålder Ej beskrivet Kvartersmark 

Turinge 
476:2 

Bevaknings-
objekt 

Hägnad, agar lämning Järnålder, me-
deltid, nyare tid 

Ej beskrivet Kvartersmark 

Turinge 
163:1 - 2 

Ej kulturhi-
storisk läm-
ning 

Stensättningsliknande 
bildning, övrig läm-
ningstyp 

 Ej beskrivet Kvartersmark 

Konsekvenser 

Två fornlämningar, två bevakningsobjekt och två ej kulturhistoriska lämningar påverkas av aktuellt 

planförslag då dessa är lokaliserade inom planerad kvartersmark. Detta medför negativa konsekven-

ser för kulturmiljön. En arkeologisk utredning ska tas fram för att få en antikvariatisk bedömning av be-

rörda objekt, samt för att undersöka eventuella förekomster av tidigare okända fornlämningar.  

Beroende på utformningen av exploateringen inom kvartersmarken, kan tillstånd behöva sökas från 

kulturmiljölagen (1998:950) för att ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse ändra eller 

skada berörda fornlämningar. Länsstyrelsen får meddela sådant tillstånd endast om fornlämningen 

medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.   

 Vibrationer 

Nuvarande förhållanden 

I områden med lösa och mäktiga lerlager kan vibrationer alstrade av trafik medföra störningar i bygg-

nader. Det rör sig då oftast inte om vibrationer av den storleksordningen att byggnadsskador kan upp-

träda, utan om subjektivt upplevda irritationer och komfortstörningar för personer som stadigvarande 

vistas i de aktuella byggnaderna. 

Vibrationernas storlek hänger nära samman med passerande fordons massa och hastighet. Tåg, sär-

skilt godståg, medför normalt högre vibrationsnivåer än tunga lastbilar och spårvagnar, medan person-

bilar orsakar jämförelsevis obetydliga vibrationer. Vibrationsnivåerna ökar i regel rätt kraftigt med sti-

gande hastighet. Ojämnheter, t.ex. på grund av dålig grundläggning eller broskarvar, kan medföra vib-

rationstoppar. 

Vibrationer utbreder sig som en vågrörelse. Vibrationsvågornas utbredningshastighet är störst i berg-

grund, och lägst i lösa leror. Berggrunden leder effektivt vibrationer som då uppfattas som stomljud, 

medan jord leder vibrationer som i de fall de är tillräckligt stora kan uppfattas med känseln. Inom plan-

området kan markvibrationer i huvudsak uppstå i norra delar mot Svealandsbanan där det enligt jord-

artskartan finns glacial och postglacial lera. Utredningar gällande vibrationer kan eventuellt behöva tas 

fram i den fortsatta planprocessen.  
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Konsekvenser 

Det finns inga uppgifter om det föreligger risk för eventuella vibrationer från planerat verksamhetsom-

råde på den intilliggande Svealandsbanan. Detta behöver eventuellt studeras i den fortsatta planpro-

cessen.  
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 Nollalternativ – beskrivning och konsekvenser  

Ett nollalternativ innebär i princip att inga åtgärder utförs i det aktuella området. Beskrivningen i kapitel 
5.1 (Nuvarande förhållanden) kommer då i princip att bestå. Därmed består området variatonsrika natur 
med såväl äldre barrskogar och våtmarker med höga eller påtagliga naturvärden som de triviala pro-
duktionsskogar. Områdets kommer fortsatt hysa ett rikt växt- och djurliv med hög förekomst av skyddade 
och naturvårdsintressena arter. Samtidigt kan avverkning av produktionsskogen i området ske vilket 
kan påverka naturmiljön negativt. Eftersom ingen skötsel i området kommer de öppna gräsmarkerna i 
området sannolikt med tiden att växa igen och bli skogsbevuxna.   

Vidare kommer nollalternativet sannolikt medföra att området på samma sätt som idag endast i begrän-

sad utsträckning utnyttjas för rekreation varvid dess stora potential som rekreationsområde fortsatt är 

outnyttjad. Dessutom kan nollalternativet innebära att de potentiella markföroreningar som härstämmar 

från tidigare militär verksamhet sannolikt inte blir åtgärdade utan får ligga kvar, vilket är negativt ur 

miljösynpunkt. Detta kan även innebär att det fortsatt kan förekomma risk för explosioner från odetone-

rad ammunition etc.  

Då aktuellt område är utpekat som lämpligt som en del av det större verksamhetsområdet Stockholm 
Syd i både kommunens översiktsplan, den regionala utvecklingsplanen och framtaget planprogram för 
Stockholm Syd (REF), kan nollalternativet även innebära att aktuellt planområde istället prövas för ut-
byggnad för annan typ av verksamhet än vad som föreslås i aktuellt planförslag. Detta skulle också 
kunna medföra en negativ påverkan på områdets skyddsvärda naturområden m.m.  
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 Samlad bedömning 

I detta kapitel ges en sammanfattning av de effekter och konsekvenser som bedöms bli följden vid ett 
genomförande av planförslaget, se tabell 16.1. I figur 16.1 visas även de motstående intressen som 
finns i planområdet. 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Måttligt negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Måttligt positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 
 

Tabell 16.1. Sammanfattande tabell över berörda miljöaspekter och de konsekvenser som planen ger upphov till. 

Miljöaspekt  Bedömning Kommentar 

Naturmiljö inkl. 
ekosystemtjänster 

Stora negativa 
konsekvenser 

Stora naturområden med hög biodiversitet och hög 
förekomst av naturvårdsarter kommer att försvinna eller 
påverkas negativt av föreslagen detaljplan. 

Rekreation Måttligt negativa  
konsekvenser 

Områdets tillgänglighet för allmänheten kommer att be-
gränsas. En stor del naturmark tas i anspråk till kvarters-
mark. Kvarvarande naturmark kommer vara bullerstörd, 
och känslan av ”orörd” natur försvinner. 

Landskapsbild Stora negativa 
konsekvenser 

Omfattande markarbeten i form av sprängning, schaktning 
och avverkning kommer att omdana landskapet. Den pla-
nerade verksamheten storlek och enhetlighet bryter mot 
dagens variationsrika landskapet.  

Trafik Små negativa  Planerad verksamhet innebär en ökning av framförallt tung 
trafik i området jämfört med idag. Hur stor trafikökningen 
och därmed dess miljöpåverkan blir beror på vilken typ av 
verksamheter som kommer bli aktuell inom planområdet. 

Buller  Små negativa Verksamheten förväntas medföra ökade bullernivåer, jäm-
fört med idag men då området ligger långt från bostadsbe-
byggelse bedöms påverkan på närboende bli obetydlig. 
Dock kommer anslutande naturmark bli något bullerstörd, 
vilket kan vara negativt för såväl områdets växt- och djurliv 
som människor som utnyttjar området för rekreation. 

Luftmiljö/MKN luft Inga/obetydliga Verksamheten medför trafikökningar som ger något ökade 
halter av kvävedioxid och partiklar. Samtidigt förväntar ut-
släppen minska på sikt genom förbättrad fordonsteknik 
etc. Sammanlagt bedöms därmed halterna av såväl kvä-
vedioxid som partiklar minska jämfört med idag. Planför-
slaget bedöms inte medföra några konsekvenser för luft-
miljö. 

Risker gällande 
farligt gods och 
verksamheter 

Inga/obetydliga Riskerna med avseende på farligt godstransporter på Sve-
landsbanan bedöms som små under förutsättning att före-
slagna åtgärder efterlevs. Gällande risker från verksam-
heter bedöms hantering och förvaring av brandfarliga väts-
kor och gaser bli den dominerande riskkällan inom plan-
området, varför en riskutredning behöver göras.  
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Markförhållanden Stora negativa 
konsekvenser  

Planen medför omfattande markarbeten och då särskilt för 
de plana körytor som planeras i området. Då planområdet 
är kuperat med branta bergspartier och stora våtmarksom-
råden medför utbyggnaden att i princip hela kvartersmar-
ken kommer omformas. Omfattningen av markarbetena 
beror på hur väl verksamheten anpassas till områdets to-
pografi, men såväl tillstånd för bergtäkt som markavvatt-
ning kan komma att krävas. Ytterligare utredning krävs för 
att klargöra områdets geotekniska förutsätttningar etc.  

Förorenade 
områden 

Små till måttligt 
positiva 
konsekvneer  

Området har tidigare varit ett militärt övningsområde där 
markföroreningar fortfarande kan förekomma. Planen in-
nebär att eventuella efterbehandlings- eller saneringsåt-
gärder genomförs vilket medför positiva konskvenser. Yt-
terligare utredningar krävs dock för att bättre kunna konse-
vensbedöma planens påverkan avseende markförore-
ningar. 

Vattenförhållanden  Stora negativa 
konsekvenser 

Planen medför att stora ytor hårdgörs och att ytvattenav-
rinningen och föroreningsbelastningen på närliggande re-
cipienter ökar. Stora delar av områdets våtmarksmiljöer 
försvinner eller påverkas negativt. Genom att tillåta max 
30 % hårdgjord yta inom kvartersmarken i kombination 
med ett väl utformat dagvattensystem och välplanerat un-
derhåll av vägbanor bedöms dock planen kunna klara kra-
ven för miljökvalitetsnormer för vatten gällande kvalitets-
faktorer rörande näringsämnen.  

Naturresurser & 
riksintressen 

Små negativa 
konsekvenser 

Området hyser värdefull natur, mindre strandskyddade 
områden, några biotopskyddade diken samt produktiv 
skogs- och jordbruksmark, vilka delvis påverkas av pla-
nen. Närliggande riksintresse för kommunikation, Svea-
landsbanan bedöms inte påverkas.  

Kulturmiljö Små negativa 
konsekvenser 

Inom planområdet förekommer ett kluster av fornläm-
ningar, vilka delvis kan komma att påverkas av planen. En 
arkeologisk utredning kan komma att krävas i ett senare 
skede i planprocessen.  

Vibrationer Inga/obetydliga Inom planområdet kan markvibrationer i huvudsak uppstå i 
norra delar mot Svealandsbanan där det enligt jordartskar-
tan finns glacial och postglacial lera. Dock behöver detta 
utredas vidare för att kunna konsekvensbedömas. 
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Figur 16.1. Karta som sammanställer de olka motstående intressen som finns inom planområdet. 
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 Miljökvalitetsmål 

Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra en 

utgångspunkt för samhällets miljöarbete. De av Länsstyrelsen antagna regionala miljökvalitetsmålen 

för Stockholm län överensstämmer numera med de nationella målen. Länsstyrelsen gör årligen en 

regional uppföljning av måluppfyllelsen för flertalet mål.   

Miljömålen och deras relevans för detaljplanen redovisas i tabell 17.1. De miljömål som bedöms vara 

relevanta för planen är 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15 och 16 (fetstilta). 

Tabell 17.1. De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade. 

De nationella miljömålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet 

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker 

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar 

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap 

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö 

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö 

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Nedan görs bedömningar hur de relevanta miljömålen blir påverkade av ett genomförande av detalj-

planen, inom planområdet och i dess närmaste omgivning. Bedömningarna har gjorts med förutsätt-

ningen att de skadeförebyggande åtgärder som omnämns i denna MKB vidtas. Hur planen bedöms 

påverka relevanta miljökvalitetsmål sammanfattas i tabell 17.2. 

Tabell 17.2. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen. 

Miljökvalitetsmål Planens lokala miljöpå-
verkan* 

Riktning mot (+) eller från (-) miljökvali-
tetsmålet 

1 Begränsad klimatpåverkan Måttlig - 

2 Frisk luft Liten +/- 

4 Giftfri miljö Liten-måttlig  + 

7 Ingen övergödning Stor - 

8 Levande sjöar och vattendrag Måttlig - 

9 Grundvatten av god kvalitet Liten - 

11 Myllrande våtmarker Stor - 

12 Levande skogar Stor - 

16 Ett rikt växt- och djurliv Stor - 

* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. 

Bedömningen gäller främst det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgivning. Vad 

gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens ge-

nomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. Följande kom-

mentarer görs i anslutning till bedömningarna i tabell 17.2: 
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1. Begränsad klimatpåverkan  

Planerad utbyggnad av en testbana medför en lokal ökning av tung fordonstrafik i området där det 

idag förekommer relativt orörd skogsmark, vilket ökar utsläppen av koldioxid. Samtidigt bidrar planen 

med att möjliggöra en teknikutveckling där framtidens, mer miljövänliga bilar kan tas fram. Vidare 

medför utbyggnaden att delar av området våtmarker grävs ur och torrläggs vilket kan ha en viss nega-

tiv påverkan på miljökvalitetsmålet. Detta genom att dikade torvjordar, trots att de endast utgör några 

få procent av Sveriges landyta, bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. År 2012 motsvarade dessa 

utsläpp ca 20 % av Sveriges totala klimatgasutsläpp. Det beror på att våta förhållanden begränsar fö-

rekomsten av syre vilket i sin tur hämmar nedbrytningen så att ett kolförråd kan bildas. Vid avvattning 

sker det omvända (Naturvårdsverket, 2007).  

Utbyggnaden medför även en ökad energi- och elförbrukning för anläggningen vid drift, vilket leder till 

ökade utsläpp av växthusgaser men dessa konsekvenser finns i princip oberoende av var en nybygg-

nation sker. 

Under utbyggnaden av planområdet krävs däremot stora resurser, i form av mycket omfattande mark-

arbeten för att kunna anlägga området, vilket bl a medför mycket transporter och stort användande av 

arbetsmaskiner och material etc. Detta innebär i sin tur utsläpp av CO2 både under själva byggtiden, 

men även vid produktion av byggnadsmaterial etc. De omfattande markarbeten som krävs för att 

kunna genomföra detaljplanern bedöms strida mot tanken på resurshushållning och hållbar utveckling.   

På lokal nivå blir påverkansgraden måttlig, medan för uppfyllandet av miljömålet blir den liten.  

2. Frisk luft 

Planförslaget förväntas leda till en ökning av framförallt tung trafik i området och på omgivande trafik-

led. Samtidigt bidrar planen med att möjliggöra en teknikutveckling där framtidens, mer miljövänliga 

bilar tas fram. Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luftföroreningar samt miljökvalitetsmålet (MKM) ”Frisk 

Lufts” årsmedelvärde för partiklar förväntas klaras inom planområdet vid en utbyggnad. Vidare förvän-

tas halterna av både kväveoxid och partiklar generellt minska fram till 2040. Då inga bostäder plane-

ras inom planområdet, bedöms utbyggnadens påverkan på miljömålet avseende på frisk luft som liten 

i såväl negativ som positiv riktning. 

5. Giftfri miljö 

Aktuellt område utgör ett gammalt militärt övningsfält där det troligen finns föroreningar i form av tung-
metaller, petroleum och sprängrester och det är oklart om erforderliga efterbehandlings- eller da-
neringsåtgärder har genomförts i området. I samband med planerad utbyggnad krävs vissa komplette-
rande miljötekniska undersökningar och eventuellt efterbehandlingsåtgärder eller sanering beroende på 
om föroreningar påträffas. En risk för föroreningsspridning finns vid genomförande av eventuella efter-
behandlingsåtgärder eller sanering, vilken dock kommer att regleras i den miljökontrollplan som måste 
tas fram. Ett genomförande av planen bedöms därmed kunna bidra till att förbättra situationen inom 
planområdet och därmed bidra till en liten positiv påverkan på förutsättningarna att uppnå miljömålet.   

7. Ingen övergödning 

Planerad utbyggnad medför att stora ytor hårdgörs och att ytvattenavrinningen kommer öka. Detta ger 

ett ökat arealäckage av kväve, fosfor, koppar, krom och kvicksilver till närliggande recipienter som re-

dan är påverkade av övergödning. Detta riskerar att ske trots ett föreslaget dagvattensystem som till 

delvis fördröjer och renar vattnet innan det släpps ut. Genom att tillåta max 30 % hårdgjord yta inom 

kvartersmarken i kombination med att fokusera på rening i delområden där föroreningsspridningen för-

väntas vara störst (hårdgjorda ytor, ha en väl genomtänkt utformning av planerade dagvattenanlägg-

ningar samt ha ett välplanerat underhåll av vägbanor gällande framförallt snöröjning och sopning, be-

döms dock planen ändå kunna klara kraven för miljökvalitetsnormer för vatten gällande kvalitetsfak-

torer rörande näringsämnen. Sammantaget bedöms detaljplanens lokala klimatpåverkan bli stor, vilket 

bidrar i negativ riktning till förutsättningarna att uppnåmiljökvalitetsmålet . 
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8. Levande sjöar och vattendrag 

Utbyggnaden medför en ökad dagvattenmängd och föroreningsbelastning från området, vilken be-

döms kunna lösas genom att max hårdgöra 30 % av kvartersmarken i kombination med ett dagvatten-

system med dammar, svackdiken och en tydlig skötselplan för planerade körytor. Genom dessa åtgär-

der inom planområdet bedöms miljökvalitetsnormerna för vatten gällande näringsämnen kunna klaras. 

Samtidigt innebär utbyggnaden att befintligt dikessystem och befintligt markavvattningsföretag påver-

kas genom att delar av områdets våtmarker grävs ur m.m. vilket kan påverka nedströms recipienter 

negativt. Detta riskerar även att negativt påverka andra underliggande kvalitetsfaktorer gällande hyd-

rologi och morfologi m.m. för miljökvalitetsnormerna, t.ex. genom att ytterligare drygt 50 ha naturmark 

hårdgörs i avrinningsområdet. Planerade utbyggnad inom planområdet kan, tillsammans med de ut-

byggnader som föreslås i angränsade planområden inom det större verksamhetsområdet Stockholm 

Syd,  på sikt riskera att påverka recipienterna negativt. Planen bedöms därmed ha en stor lokal miljö-

påverkan, vilken kan bidra i negativ riktning till möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet. 

9. Grundvatten av god kvalitet 

De omfattande markarbeten som krävs för planerad utbyggnad kan innebära förändringar i områdets 

grundvattenförhållanden och hydrologi. Sprängningar medför att grundvattnet inom höjdområdena kom-

mer att avsänkas till nivåer något under den nya markytan. Åtgärder som reglerar detta förutsätts tas 

fram i den fortsatta planeringen, vilket sannolikt kan minska påverkan. Planen bedöms dock ge en liten 

lokal miljöpåverkan, vilket i någon mån kan bidra i negativ riktning till förutsättningarna att uppnå miljö-

målet. 

11. Myllrande våtmarker 

Detaljplanen innebär att delar av områdets våtmarker försvinner eller påverkas negativt av såväl fysiska 

ingrepp, hydrologiska förändringar som dagvattenpåverkan. Vissa av de berörda våtmarksmiljöerna har 

höga och påtagliga naturvärden som till stor del går förlorade samtidigt som våtmarkernas naturligt flö-

desreglerande och renade funktion försvinner när dessa ersätts av plana, delvis hårdgjorta ytor. Genom 

detta ökar även riskerna för översvämning inom och i anslutande områden, grävs ur och fylls ut för att 

få plana körytor inom kvartersmark.Genom föreslaget dagvattensystem med försedimenteringsdammar, 

dagvattendammar och svackdiken återskapas en del av våtmarkernas funktion för flödesutjämning, för-

dröjning och rening sedimenteringsanläggning men däremot går de biologiska värden till stor del förlo-

rade vid en utbyggnad. Sammantaget bedöms detaljplanens lokala påverkan vara stor och bidra i ne-

gativ riktning till möjligheterna att uppnå miljömålet. 

12. Levande skogar 

Utbyggnaden innebär stora ingrepp i planområdets naturmiljö som till stora delar utgörs av skogsmark. 

Ingrepp i form av markarbeten, avverkning etc, medför att stora delar av områdets skogsmark försvin-

ner och ersätts av testbanor, byggnader, vägar  etc. Stora delar av berörd skogsmark hyser höga  na-

turvärden, totalt 15 st naturvärdesobjekt med höga eller påtagliga naturvärden kommer att exploateras 

i sin helhet eller påverkas av ingrepp, varav alla utom ett eller två kan betraktas som skogsmiljöer -. 

Detta leder till ett mer fragmenterat landskap för framför allt arter knutna till äldre barrskog. Exploate-

ringen innebär också att spridningssambanden i landskapet för barrskogsarter och i viss mån sump-

skogsarter försvåras. Utbyggnaden medför även att produktiv skogsmark utan naturvärden avverkas, 

vilket också kan ses som negativt ur hållbarhetssynpunkt då denna naturresurs avverkas i förtid och 

därmed inte uttnyttjas till sin fulla potential.  

 

Sammantaget bedöms detaljplanens lokala påverkan vara stor och kan t.o.m. ha en måttlig negativ 

påverkan på förutsättningarna att uppnå miljömålet då projektet medför att ett flertal skogsmiljöer med 

mycket lång kontiniutet försvinner, vilka är närmast omöjligt att kompensera för.  
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15. God bebyggd miljö 

Aktuellt planområde utpekats i bl.a. kommunens översiktsplan som lämpligt som verksamhetsområde 

för logistik pga. sitt strategiska läge i regionen med stora markområden nära viktiga kommunikations-

stråk med stora möjligheter till omlastning mellan väg och järnväg. Vidare har risken för eventuella 

framtida störningar från bl.a. trafik, buller och ljus bedömts som liten då planområdet utgör ett f.d. mili-

tärt övningsfält som ligger väl avskilt från bostadsområden. Sett ur denna synpunkt kan planerad ut-

byggnad möjligen ses som ett exempel på god bebyggd miljö. I översiktsplanen betonas dock vikten 

av att hantera naturvärden så att det inte skapas en barriär för djur och människor. Samtidigt medför 

utbyggnaden omfattande markarbeten med sprängning, schaktning, uppfyllad och skogsavverkning 

m.m., vilket tar stora resurser i anspråk. Vidare innebär utbyggnaden att ett flertal värdefulla natur-

vårdsobjekt i form av skogs- och våtmarksmiljöer tas i anspråk eller påverkas negativt. Detta bedöms 

strida mot miljöbalkens intentioner om god och långsiktig hushållning av mark och vatten och att ut-

byggnader ej ska ske i ekologiskt och samhällsekonomiskt ofördelaktiga områden. Därmed strider ut-

byggnaden även mot tanken på resurshushållning och detta miljömåls intentioner.  

Sammantaget bedöms detaljplanens lokala påverkan vara stor, men med avseende på miljökvalitets-

målet god bebyggd miljö – vilket innehåller fler delmål – medför detaljplanen påverkan i såväl positiv 

som negativ riktning, vilken bedöms som måttlig.  

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Utbyggnaden medför att relativt orörd naturmark ersätts av ett modernt verksamhetsområde med 

stora hårdgjorda ytor, vilket negativt påverkar områdets växt- och djurliv. Stora delar av området hyser 

höga  naturvärden, totalt 15 st naturvärdesobjekt med höga eller påtagliga naturvärden kommer att 

exploateras i sin helhet eller påverkas av ingrepp, vilket fragmenterar landskapet för framför allt arter 

knutna till äldre barrskog. Exploateringen innebär också att spridningssambanden i landskapet för 

framförallt barrskogsarter och i viss mån våtmarksarter försvåras. I området finns vissa s.k. natur-

vårdsarter vars bevarandestatus kan påverkas negativt av en utbyggnad.. 

Sammantaget bedöms detaljplanens lokala påverkan vara stor då ett flertal naturvårdsarter påverkas 

negativt, vilket även bidrar i negativ riktning till förutsättningarna att uppnå miljömålet.   
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 Påverkan under byggtiden 

För aktuellt planförslag krävs omfattande markarbeten för att kunna färdigställa området inför en ut-

byggnad, varför påverkan under själva byggtiden är stor. Under byggtiden kommer olika aktiviteter 

såsom sprängning, schaktning, utfyllnad och avverkning att ske under en lång tid både pga. av plan-

områdets storlek men även pga. områdets varierade topografi. Markarbetena ger bestående effekter 

på området vilka beskrivs under respektive miljöfaktor men ger även upphov till störningar som är till-

fälliga. Dessa störningar kan pågå under en kortare eller längre tid men är övergående. Exempel på 

störningar är buller, vibrationer och damning i samband med markanläggning, grundförstärkningsar-

beten och transporter. Läckage av oljeprodukter från arbetsmaskiner kan liksom slam i länsvattnet 

medföra transport av föroreningar via avrinnande vatten till närliggande recipient. Omfattningen av an-

talet transporter och arbetsmaskiner och därmed även omfattningen av de störningar som kan uppstå 

till följd av planerade åtgärder är oklar i dagsläget. Störningarna bedöms dock som temporära och re-

lativt små. Generellt gäller att bästa tillgängliga miljöegenskaper ska eftersträvas för såväl motordrivna 

fordon och arbetsredskap som det bränsle som används. Det är därför viktigt att riktlinjer för hur an-

läggningsarbetena ska genomföras för att minimera miljöpåverkan tas fram. Dessa riktlinjer måste tyd-

ligt redovisas i framtida projekteringshandlingar och föreskrifter vid upphandlingar. 

Alla markarbeten i området måste planeras noggrant och kontrollprogram tas fram för planerad ut-

byggnad för att undvika att negativ omgivningspåverkan uppstår. I det miljökontrollprogram som tas 

fram ska bl.a. riktvärden för partikelspridning, luftföroreningar, buller och vibrationer fastställas.  

Planerade markarbeten och dagvattenhantering under själva byggtiden kan även medföra en tempo-

rär sänkning av grundvattennivån inom området om länshållning av vatten blir aktuellt vid schaktning 

etc. Vidare kan skadeförebyggande åtgärder därmed komma att krävas för att minimera omgivnings-

påverkan. 

Vidare medför de potentiella föroreningar från den militära verksamheten att efterbehandling eller sa-

neringsåtgärder samt speciellt omhändertagande av massor kan komma att krävas under byggskedet. 

Under byggtiden finns även en risk för att personal utsätts för fara från oexploderad ammunition vid 

schaktarbeten. Anmälan med kontrollprogram ska upprättas och godkännas av berörd tillsynsmyndig-

het före det att åtgärder vidtas.  

Föroreningssituationen, markförhållanden och behov av åtgärder behandlas mer ingående i kap 12. 

Markförhållanden. Risk finns för spridning av föroreningar i byggskedet via exempelvis damning etc. 

om inte erforderlig aktsamhet iakttas. Skyddsåtgärder för minimerad risk för föroreningsspridning be-

höver vidtas och redogörs för i nämnda kontrollprogram. 

Under byggtiden finns även risk för att störningar sker på naturmarken inom och i angränsande natur-

område och de växt-och djurarter som finns. Det kan både vara fysiska ingrepp, men även att buller, 

ljus och trafik stör eller negativt påverkar t.ex fågelhäckning. 

I syfte att uppnå acceptabla miljöförhållanden under byggtiden kommer generellt för byggnadsar-

betena miljömål och krav på störningsbegränsningar att ställas upp och vara styrande för entreprenö-

rerna. Beträffande buller gäller ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser” (NFS 

2004:15). De last- och arbetsfordon som används måste uppfylla miljökrav för buller, luftföroreningar, 

däck och smörjmedel. En åtgärdsplan för läckage av t.ex. oljor bör finnas. Sannolikt erfordras även 

rening av länsvattnet vid markarbeten, och entreprenaden bör ha beredskap för detta. 
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 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 anpass-

sat 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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