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

Samrådskede - Vi är här!
Ett förslag till detaljplan upprättas och sänds ut på samråd till berörda, myndigheter och 
andra kommunala instanser för insamling av synpunkter.

Granskningsskede
Mot bakgrund av de synpunkter som tillförts under samrådet sker bearbetning av planför-
slaget som sedan ställs ut för granskning.

Antagandeskede
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina anmärkningar beaktade, under tre veckor 
möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga 
kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för 
bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.



4

SAMRÅDSSHANDLING
2019-02-19
Detaljplan för Nykvarn 11:1 m.fl . , 
Nykvarns kommun

   
 P

LA
N

- O
C

H
 G

EN
O

M
FÖ

R
AN

D
EB

ES
KR

VN
IN

G

I detaljplanen ingår följande handlingar:

Plan- och genomförandebeskrivning, upprättad 2019-02-09
Plankarta, upprättad 2019-02-13
Fastighetsförteckning, upprättad xxxx

Utredningar som tillhör handlingarna:

Dagvattenutredning, Sigma Civil, upprättad 2019-01-16
Buller- och vibrationsutredning, Åkerlöf  Hallin Akustikkonsult AB, upprättad 2019-02-19 
Markteknisk undersökningsrapport, Sigma Cilvil, 2018-06-29
Pm geoteknik, Sigma Civil, Upprättad 2018-06-29
Riskbedömning, Brandkonsulten, upprättad 2019-01-10
Pm radon, Sigma Civil, upprättad 2017-01-13

Översiktskarta med detaljplanens geografi ska läge markerat
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INLEDNING

SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte med planen 
Syftet med detaljplanen att möjliggöra för uppförande av fl erbostadshus med omkring 190
lägenheter i fyra våningar med parkering på fastighetens mark. Planen möjliggör också för 
ett äldreboende samt en förskola. Planen medger allmän plats för gata, gång- och cykel, 
parkeringsplats och park.

Huvuddrag 
Kommunens ambition i området är att bygga både hyres- och bostadsrätter med exploa-
törerna BoKlok AB och Skanska AB. En del av planområdet kommer möjliggöra för ett 
äldreboende samt en förskola som omfattas av fem avdelningar för cirka 100 barn. Totalt 
förväntas sju byggnadskroppar uppföras, sex fl erbostadshus och ett äldreboende som ock-
så inrymmer en förskola i bottenplanet. Flerbostadshusen kommer vara i fyra våningar. 
Flerbostadshusen som ligger närmaste järnvägen samt byggnaden för äldreboendet och 
förskoleverksamheten kommer vara i fyra våningar med möjlighet till inredning av vindsvå-
ning. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer ske inom fastighetsmark. 

Planen möjliggör också för parkeringsplats i ett angränsande kvarter nordöst om plan-
området. Den parkeringsplatsen kommer användas för hämtning och lämning av barn till 
förskolan. Vägen som ligger längs med planområdet i norr tas med i planen som en kom-
munal gata. Planen möjliggör så att vägens standard höjs och kompletteras med en gång- 
och cykelväg. Den befi ntliga gång- och cykelvägen nordväst om planområdet tas också med 
i planen för att länka ihop gång- och cykelnätet samt för att underlätta för kommunens 
gång- och cykeltrafi kanter. 

Planen innebär en förtätning av Nykvarns tätort samt att mer utrymme skapas för kommu-
nens förskolor och  bedömts därför ligga i linje med översiktsplan 2014. Detaljplanen upp-
rättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse från 
den 2 januari 2015. En del av planområdet är planlagt som småindustri. Den andra delen 
av planområdet är planlagt som park. De delarna av gällande detljplaner kommer ersättas i 
och med laga kraft av denna planen. 

PLANDATA
Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om Nykvarns 
centrum, söder om Norra Stationsvägen. Planområdet är cirka 2.8 hektar stort. Området 
avgränsas av ett fl erbostadshusområde och Norra Stationsvägen i norr, Svealandbanan 
i söder, ett befi ntlig bostadsområde i väst och ett mindre industriområde som består av 
Mekonomen bilverkstad i öst.   

Största delen av planområdet består av ett grönområde, växlande av lovträd och gräsytor. 
Östra delen av området består av småindustri med ett företag som importerar och 
exporterar tillbehör och reservdelar till fordon. Bolagets byggnad  kommer rivas för att ge 
plats för bostäder.
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Planområdet omfattar delar av fastigheterna  Nykvarn 11:1, Nykvarn 10:35, Nykvarn 
10:34, Samfälligheten Nykvarn S:2 och Stänkpenseln 3 samt hela fastigheterna Stöpplaren 
2 och Stöpplaren 3. Fastigheten Stöpplaren 2 är privatägd. Fastigheten Stänkpenseln 3  ägs  
av en bostadsföreningen Harpalten 2.  Fastigheterna Nykvarn 11:1, Nykvarn 10:34  och 
Stöpplaren 3 ägs av Nykvarns kommun. Samfälligheten Nykvarn S:2 ägs av fl ertal ägare.   

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN

GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MILJÖBAL-
KEN
Detaljplanen bedöms vara förenligt med 3 kap miljöbalkens grundläggande bestämmelser 
med mark- och vattenområden, då inga känsliga natur eller vattenområden påverkas 
negativt. 

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MILJÖBALKEN
Kapital 4 i Miljöbalken pekar ut särskilt värdefull områden i landet. Planområdet berörs 
inte av några riksintressen enligt Miljöbalken

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

Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget 
innebär en förtätning inom befi ntligt bebyggelseområde. Vid maximal utbyggnad av 
området bedöms inte bebyggelsen nämnvärt medföra omfattande utsläpp av föroreningar 
för luft, försämrad vattenkvalitet från området eller betydande alstring av buller.

Kap. 4 Miljöbalken pekar särskilt ut värdefulla områden i landet. Planområdet berörs inte 
av några riksintressen enligt Miljöbalken. 

STRANDSKYDD
Planområdet berörs inte av något strandskydd. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER
En del av planområdet som planeras för fl erbostadshus pekas ut i kommunens 
översiktsplan, aktualitetsförklarad 2015 som ”Bostäder med inslag av verksamheter
och service”. I översiktsplanen ingår en förtätning och utveckling av Nykvarns tätort 
som sammantaget kan innebära ett stort steg mot att uppfylla översiktsplanens mål 
med en hållbar bebyggelseutveckling. Det ingår i ÖP att nya förskolor etableras i nya 
bostadsområden. Planen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan. 

Den befi ntliga lekplatsen som fi nns i planområdet ska enligt Lekplatsplanen, antagen 2017, 
avvecklas. 
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DETALJPLANER
Planområdet omfattas av tre detaljplaner. Fastigheterna Nykvarn 11:1 och Nykvarn 10:5 
omfattas av stadsplanen ”Förslag till stadsplan för Solberga” inom Nykvarn i Södertälje 
som vann laga kraft 1975-06-30. Fastigheten Nykvarn 11:1 är planlagd som park eller 
plantering och för fordonsparkering. Fastigheten Nykvarn 10:5 är planlagd som park eller 
plantering. Se Figur 1 nedan. 

Figur 1. Utdrag ur stadsplan (Förslag till stadsplan för Solberga)

En del av fastigheten Nykvarn 11:1 omfattas av detaljplanen för Nykvarn Stationsområde 
som vann laga kraft 1994-01-13. Den delen av fastigheten är planlagt som både Bostäder 
och Anlagd park. Se Figur 2 .

Figur2. Utdrag ur detaljplan för Nykvarns Stationsområde inom Nykvarn i Södertälje. 

Fastigheterna Stöpplaren 2 och Stöpplaren 3 omfattas av ”Förslag till stadsplan för 
industriområdet Nibble 6:5 mm” inom Nykvarn i Södertälje som vann laga kraft 1980-04-
17. Fastigheterna är planlagt som småindustri.  Se Figur3. 
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Figur 3. Utdrag ur förslag till stadsplan för industriområdet NIBBLE 6:5 mm. 

PLANPROGRAM
Ett planprogram bedöms inte behövas, då syftet med detaljplanen inte går emot gällande 
översiktsplan.

UNDERSÖKNING AV MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖKONSEKVENSBE-
SKRIVNING 
En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som 
leder fram till ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram eller inte.

En undersökningen av miljöpåverkan har genomförts av kommunen. Kommunen bedömer 
att ett genomförande av detaljplan för Nykvarn 11:1 inte kan medföra någon betydande 
miljöpåverkan enligt MB 6:11. En strategisk miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 bedöms 
därmed inte behövas.

Kommunen har samrått undersökningen med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning om att detaljplaneföslaget inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.

KOMMUNALA BESLUT

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-20 § 41 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 
detaljplan för bostäder inom fastigheten Nykvarn 11:1 m.fl .
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG
NATUR

MARK OCH VEGETATION
En stor del av området består av ett oexploaterat grönområde med en mindre park i östra 
delen. Planområdet består av växlande lövträd, gräsytor och viss bebyggelse i den östra de-
len av planområdet. Marknivåerna inom planområdet varierar mellan cirka +33,8 och 36,3. 
Inga specifi ka naturskyddsvärden fi nns identifi erade i området. En del gräsbevuxen mark 
och träd tas i anspråk för ny bebyggelse. Vissa delar av befi ntliga grönområdet kommer be-
varas och användas som innergårdar. Varierande gröna miljöer kommer planeras i samband 
med den nya exploateringen.

 Figur 4, Park inom berört område.

GEOTEKNIK 
Enligt SGU:s geotekniska karta över planområdet består markytan av postglacial fi nlera 
och glacial lera. En liten del i västra delen av planområdet består av postglacial fi nsand. 

Figur 5. SGU:s geotekniska karta



12

SAMRÅDSSHANDLING
2019-02-19
Detaljplan för Nykvarn 11:1 m.fl . , 
Nykvarns kommun

   
 P

LA
N

- O
C

H
 G

EN
O

M
FÖ

R
AN

D
EB

ES
KR

VN
IN

G

En geoteknisk utredning har genomförts av Sigma Civil. Enligt undersökningen består 
översta lagret inom planområdet av organisk jord förutom i den östra delen av området. 
I den östra delen av området består det översta lagret av friktionsjord. Underliggande 
ytlagret ligger kohesionsjord som sedan underlagras av friktionsjord. Centralt i den 
norra delen av området ligger ett tjockare friktionsjordlager mellan den organiska jorden 
och kohesionsjorden. Den organiska jorden består av mulljord och sandig mulljord. 
Kohesionsjorden består av sandig lera, grusig lera och lera. Block och sten kan förekomma 
inom området.

Grundvattenytan har avvägts vid två tillfällen. Grundvattenytan var vid bägge tillfällena 
belägna på ett djup av 6.1 meter under markytan, motsvarande nivå +27,6. 

Med anledning av de geotekniska markförhållandena rekommenderar utredningen att hus 
grundläggning på pålar, alternativt plattgrundläggning efter urschaktning av ytliga lerlager, 
som mest cirka 2-3 meter.

I utredningen belyses även rekommendationer för schakt, anläggning av VA och hårdgjor-
da ytor.

BEBYGGELSE
Befi ntlig bebyggelse
Planområdet består huvudsakligen av ett oexploaterat grönområde. Östra delen av planom-
rådet består av en tvåvåningsbyggnad som tillhör ett företag. Byggnaden ska rivas för att ge 
plats för nya bebyggelse.

Planområdet avgränsas av ett bostadsområde i norr. Det bostadsområdet består av 
fl erbostadshus i två och tre våningar. Se Figur 6.

Figur 6, Befi ntliga bebyggelse i området.

Föreslagen bebyggelse

Exploatörerna BoKlok AB och Skanska AB förväntas uppföra sex stycken fl erbostadshus 
och ett äldreboende med en förskola i samma byggnad. Totalt föreslås cirka 95 
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hyreslägenheter och 92 bostadsrätter uppföras. Bostadshusen som planeras mot järnvägen 
föreslås uppföras i fyra våningar och en vindsvåning med sadeltak. Bostadshusen som 
planeras närmare den befi ntliga bebyggelsen, föreslås också uppföras i fyra våningar med 
sadeltak. Loftgångar riktas mot lokala gator och balkonger riktas in mot gårdarna. Högsta 
tillåtna nockhöjd för fyravåningshusen är 16 meter. Minsta takvinkel för bostadshusen är 
25 grader.

I västra delen av planområdet planeras ett särskilt äldreboende och en förskola. Två 
separata verksamheter placeras i samma byggnad. Närheten till varandra skapar möjlighet 
för gemensamma aktiviteter och utbyte, från ett socialt hållbarhetsperspektiv ser man 
positivt på en sådan lösning.

Förskolan planeras rymma  fem avdelningar för  cirka 100 barn. Förskoleverksamhet 
kommer ligga inom större delen av bottenplanen med egen entré, eget varumottag och 
sophantering. En lämnings- och hämtningszon till förskolan med en säker passage planeras 
i anslutning till angränsande kvarter. Där kommer också parkeringsplatser till förskolan 
möjliggöras. Skolgården kommer inneha cirka 2300 kvadratmeter, vilket innebär att 
gårdsytan per barn blir 23 kvadratmeter.

Äldreboendet kommer att ha egen entré, varumottag och sophantering i bottenplan liksom 
centrala funktioner exempelvis teknikutrymme, trapp- och hiss utrymme samt ett innerum i 
anslutning till sin trädgård. Boenderum och andra funktioner kommer fi nnas på våning två, 
tre och fyra. Äldreboendets gård kommer inneha cirka 1300 kvadratmeter. 

Förskolan och äldreboendets byggnad föreslås uppföras i fyra våningar med sadeltak. Det 
fi nns också möjlighet för inredning av en vindsvåning. Högsta tillåtna nockhöjd är 16
meter. Minsta takvinkel är 25 grader.  

Figur 7, Illustration av exploatörens förslag
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SERVICE OCH MÖTESPLATSER
Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om Nykvarn 
C. I Nykvarns centrum fi nns det kommersiell och offentlig service i form av bland annat 
vårdcentral, Ica, Systembolag, apotek och bibliotek.

ARKEOLOGI
Inga kända fornlämningar fi nns inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om kända 
fornlämningar påträffas under arbetets gång ska arbetet enligt lagen omedelbart avbrytas. 
Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet för länsstyrelsen.

GATOR  OCH TRAFIK 

GATOR  

Förutsättningar 
Planområdet ligger centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om Nykvarn Cen-
trum. Med en kort promenad nås Nykvarns tågstation och busshållplatser för lokal- och 
regiontrafi k. Längs med planområdet i norr ligger en grusväg som användas av de befi ntli-
ga bostadshusen. Vägen är cirka fem meter bred och ansluten till Norra stationsvägen. 

På Norra stationsvägen är hastigheten begränsad till 30 km/h och det fi nns ett fl öde på 
1690 fordon/dygn enligt den senaste mätningen som gjorts mellan den 30/8 till och med 
den 6/9 2017. Medelhastigheten på vägen mättes till 38km/h vid samma tillfälle.

Norra Stationsvägen leder trafi ken till Södertäljevägen och sen till Centrumvägen. Cen-
trumvägen är en huvudgata i Nykvarn som skapar en koppling mellan tätortens infarter i 
öst och väst. Infarterna är i sin tur anslutna till E20 som går mot Eskilstuna i nordväst och 
österut mot Södertälje och vidare mot E4. 

En in- och utfart för motortrafi k till planområdet ligger i nordost och nyttjas av både be-
fi ntliga bostäder och verksamheter som ligger öster om planområdet. Ytterligare en mindre 
väg i anslutning till planområdet fi nns. Vägen används som infart till de befi ntliga bostads-
husen. 

Planförslaget 
I samband med den nya exploateringen kommer den vägen som sträcker sig längs med 
planområdet beläggas och förbättras enligt kommunens tekniska standard. Vägen kommer 
kompletteras med en gång- och cykelväg.

In- och utfarten nordost om planområdet kommer användas som huvud- in och utfart för 
motortrafi k. Infarten bedöms som tillräckligt dimensionerad för trafi ken till och från kom-
mande exploatering samt befi ntliga verksamheter och bostäder (se, Figur 8). Den mindre 
infarten kommer att stängas av för att öka trafi ksäkerheten inom området. 

En trafi k- och parkeringsutredning har tagits fram av Sweco och kommer att kompletteras 
till granskningsskedet. Utredningen togs fram utifrån ett tidigare exploateringsförslag.
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Figur 8. Förslag trafi kföring, biltrafi k, gång- och cykelväg och in/ utfart.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Det fi nns en gång- och cykelbana längs Norra Stationsvägen och som sträcker sig vidare 
under järnvägen mot centrum. Gång- och cykelbanan är i form av en trottoar utan avskilda 
fält för fotgängare respektive cyklister. 

Den nya bebyggelsen ska anslutas till den befi ntliga gång- och cykelnätet. Grus vägen som 
ligger längs med planområdet i norr kommer kompletteras med gång- och cykelväg och 
vidare anslutas till Norra stationsvägen. Den befi ntliga infarten för motor trafi k kommer 
också användas för gång och cykelvägen. Passagen mellan befi ntliga bostadshus nordväst 
om planområdet tas med planen för att länka ihop gång- och cykelnätet samt för att under-
lätta för kommunens gång- och cykeltrafi kanter

Figur 9. Illustrerad gång- och cykelbana till närmaste busshållsplats, järnvägsstations och Nykvarns centrum.
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KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i närheten till tågstation. Avståndet till stationen är cirka 450 meter. SJ:s 
regionaltåg passerar Nykvarns station mot både Eskilstuna och Stockholm. Med SJ-tåget 
kan båda städer nås inom cirka 30 minuter. Ett tåg i timmen passerar i vardera riktningen 
(SJ).

För resor mellan Nykvarn och Stockholm är det även möjligt att åka med buss till Södertäl-
je och sedan pendeltåg till Stockholm. Den närmaste busshållplatsen ligger cirka 500 meter 
från planområdet. Busshållplatsen nås via gång-och cykelbanan. 

PARKERING
Parkering kommer anläggas huvudsakligen i södra delen av planområdet, längs med järn-
vägen. Planen möjliggör också för en parkeringsplats i ett angränsande kvarter nordöst om 
planområdet. Parkeringsplatsen kommer användas för hämtning och lämning av barn till 
förskolan.

En trafi k- och parkeringsutredning har tagits fram av Sweco och kommer att kompletteras 
till granskningsskedet. Utredningen togs fram utifrån ett tidigare exploateringsförslag.

Antal parkeringsplatser basseras på 11 platser per 1000 kvadratmeter bruttoarea för fl erbo-
stadshus enligt kommunens förlslag till parkeringsnorm. Planförslaget föreslår totalt cirka 
169 parkeringsplatser.

Totalt antal parkeringsplatser för cirka 13 000 m² BTA bostäder = 144 st inkl 6 st parke-
ringar för rörelsehindrade. Utöver p-platser för de boende anordnas även 25 st reserverade 
för äldreboende och förskola.

En ytterligare parkeringsplatser hämtning/lämning kommer ske via ett angränsande kvarter 
nord öst om planområdet, se fi gur 8.

Det är viktigt med en bra gestaltning kring parkeringsplatserna då mycket yta kommer att 
hårdgöras. Gröna ytor med varierad vegetation bör bryta av det hårdgjorda ytorna, detta är 
även positivt för dagvattenhanteringen. Planteringen kan vara träd med undervegetation i 
form av låga perenner eller buskar. Till granskningsskedet kommer gestaltning för parke-
ringen ses över. Nedan är två exempel på hur parkeringsplatserna kan gestaltas.
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FRIYTOR

LEK OCH REKREATIONSOMRÅDEN

Inom ca 500 meter från planområdet fi nns två kommunala lekplatser, Lekplatserna nås via 
gång- och cykelvägar. Den befi ntliga lekplatsen som fi nns i planområdet ska enligt Lek-
platsplanen, antagen 2017, avvecklas.
Närområdet cirka 400 meter norr om planområdet är grönområden med tätortsnära skog. 
Området nås via gång och cykelvägar. Skolgården kommer inneha cirka 2300 kvadratmeter, 
vilket innebär att gårdsytan per barn blir 23 kvadratmeter. Vid utformningen av förskole-
gården ska förskolepersonalen involveras.

Innergården mellan husen och de omgivande områdena kommer att utformas för att ge de 
boende möjlighet till lek- och rekreationsytor.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN- OCH AVLOPP 
VA- ledningar kommer anslutas till det kommunala VA-systemet. Det fi nns befi ntliga 
VA-ledningar inom planområdet som de nya byggnaderna kan anslutas till. 

DAGVATTEN
Exploatering inom området innebära att en stor del av planområdet hårdgörs. Detta leder 
till att dagvattenavrinningen från området ökar. En dagvatten utredning har tagits fram av 
Sigma Civil där åtgärder för hantering av dagvattnet presenteras.

Flöden före och efter exploatering
I dagvattenutredning har fl öden före och efter exploatering beräknats. Beräkningar visar att 
dagvattenfl ödet ökar med cirka 250 l/s efter exploateringen. Vid ett 10-årsregn förväntas 
fl ödet innan exploatering vara 142 l/s och efter exploatering förväntas fl ödet vara 392 l/s.
Om dagvattenfl ödet från planområdet ska förbli oförändrat vid ett 10-årsregn behöver cir-
ka 253 m3 fördröjas eller infi ltreras. 

Skyfall 
Vid extrema regntillfällen kommer dagvattensystemet inte kunna avleda allt dagvatten med 
en gång. Vid dessa tillfällen kommer sekundära avrinningsvägar uppstå. Planområdet ligger 
inom ett lågpunktsområde vilket innebär att ytligt dagvatten kommer att ledas in till plan-
området vid skyfall. En skyfallskartering har utförts vilken visar på att området riskerar att 
ha stående vattendjup upp till 1,5 m, se fi gur 10.

För att undvika att ha stående vatten vid extrema skyfall har dagvattenutredning föreslagit 
en lägsta golvnivå +34,6. En planbestämmelse om lägsta golvnivå har förts in på plankar-
tan.
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Figur 10. Uppskattade översvämningsnivåer vid extrema regn enligt skyfallskartering.

Dagvattnet inom planområdet ska hanteras inom fastigheten genom LOD “lokalt omhän-
dertagande av dagvatten”. Enligt utredningen föreslås dagvattenlösningar för planområdet 
främst bestå av svackdiken som kan rena och fördröja dagvattnet. Dagvatten från tak och 
asfaltsytor leds med vattenutkastare ner i svackdiken via t.ex dagvattenrännor för fördröj-
ning och rening. Svackdiken utrustas med kupolbrunnar i slutet av diket men i krönet, för 
att skapa en fördröjningsvolym i den öppna volymen. Svackdiken ska ha en längslutning på 
0,5-2 % eller utformas med fl ödesreducerande åtgärder. Samtliga diken har i beräkningarna 
utformats med en lutning på 0,5 %.

Figur 11. Överblick över dagvattenförslaget
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Oljeavskiljare behövs för parkerings området längs med järnvägen, för att uppnå tillräcklig 
rening av dagvattnet. Höjdsättningen av innergårdarna görs så att lokala lågpunkter bildas 
där vatten kan samlas, detta ger både en fördröjning samt en reningseffekt. Kupolbrunnar 
placeras i dessa lågpunkter som kan leda bort dagvatten vid kraftigare nederbörd. Överblick 
av dagvattenförslagen ges i Figur 11.
För mer information om bland annat fl ödesberäkningar före och efter exploatering och 
mer detaljerade förslag på dagvattenåtgärder hänvisas till bifogad dagvattenutredning.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Recipient för planområdet är sjön Turingen belägen cirka 2.5 kilometer i nordlig riktning 
via Turingeån. Turingens ekologiska status är bedömd som måttlig. Detta beror på att den 
sammanvägda bedömningen för växtplankton-näringspåverkan är måttlig. Den kemisk sta-
tus uppnår ej god status beroende på för höga halter av kvicksilver (Hg) samt polybrome-
rande difenyletrar (PBDE). Kvicksilverhalten baseras på en nationell analys av fi sk utförd 
2008, vilken indikerar att kvicksilverhalten förväntas ligga högre än gränsvärdet.

Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan 
förhindra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, 
fosfor, metaller, partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och 
livsbetingelser för vattenlevande växter och organismer.

Enligt utredningen som tagits fram ökar alla kontrollerade ämnen i och med exploatering-
en. Med föreslagna dagvattenåtgärder bedöms dock reningen vara så pass stor att förore-
ningsbelastningen minskar eller är oförändrad från planområdet för samtliga kontrollerade 
föroreningar förutom krom. För utökad rening kan brunnar förses med brunnsfi lter och 
traditionella tak ersättas med gröna tak t.ex. Sedum. Med föreslagna dagvattenåtgärder be-
dömer kommunen att ingen påverkan på Turingen miljökvalitetsnormer kommer följa.

VÄRME OCH ENERGI
Telge Nät är ansvarig för fjärrvärmenätet. Det fi nns fjärrvärme ledningar i västra delen av 
fastigheten, då möjligheten fi nns för de nya byggnaderna att anslutas till.

Nykvarns kommuns energi- och klimatplan, antagen 9 september 2010, gäller vid 
nybyggnation. Byggnaderna ska anslutas till fjärrvärmenätet.

EL, TELE
El- och bredbandsledningar fi nns inom plan området. Anslutning sker till Telge Näts an-
läggning.

AVFALLSHANTERING
Det fi nns en återvinningsstation som ligger i den östra delen av planområdet. Stationen 
kommer fl yttas till en ny plats. Boende i Nykvarn har avgiftsfri tillgång till återvinningscen-
tralerna. Planen medger uppförande av komplementbyggnader/sophus i direkt anslutning 
till körbara genomgående stråk i området.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Radon
Sigma Civil AB har utförts en översiktlig markradonundersökning i planområdet. 
Radonmättning har utförts i sex punkter fördelade över området. Utförda mätningar 
indikerar att markområdet klassifi ceras som lågradonmark i fem provtagningspunkter och 
som normalradonmark i en provtagningspinkt. Vid lågradonmark ställs inga särskild krav 
på utförande av grundkonstruktion. Vid normalradonmark erfordras ett radonskyddat 
utförande vilket innebär att golv och väggar ska göras täta mot marken.

Radonskyddat utförande rekommenderas för samtliga byggnader då tillfört material under 
grundkonstruktionen kan ge upphov till en förhöjd radonhalt samt lokala variationer 
utan respektive huskropp. Det skall säkerställas att material med hög radonhalt ej 
tillförs arbetsplatsen. Efter byggnadernas färdigställande skall kontroll av radongas i 
inomhusluften genomföras. För nya konstruktioner får radongashalten i inomhusluften inte 
överstiga 200Bq/m3.

BRANDSÄKERHET
Förutsättningar
Planområdet är tillgängligt för utryckningsfordon. Insatstiden är inom 10 minuter. Avstån-
det mellan utryckningsfordon och bostadsentréer är under 50 meter. Utrymning kan ske på 
fl era alternativa anslutande vägar.

Planförslaget
Samtliga lägenheter ska kunna nås av räddningsinsatser från brandbil och ambulans. Enligt 
Boverkets byggregel bör avstånd mellan angreppspunkter ( entréer/ingångar ) och uppställ-
ningsplats för räddningstjänstens fordon inte överstiga 50 meter. Tekniska lösningar bör 
tillföras trapphuset så att det alltid vid nödlägen fi nns en säker väg att ta sig ut, förslagsvis 
vis en så kallad Tr 2-trapphus enligt BBR. 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 
En brandvattenpost fi nns redan i västra delen av planområdet. Detta för att möjliggöra för 
ett konventionellt brandvattensystem.

BULLER OCH VIBRATION
Planområdet ligger i anslutning till Svealandsbanan som trafi keras av både persontåg och 
godståg. En buller- och vibrationsutredning har upprättats av Åkerlöf  Hallin Akustikkon-
sul AB 2019-02-19. Utredningen visar att de planerade bostadshusen och förskolan utsätts 
för buller från järnvägstrafi ken på Svealandsbanan och vägtrafi k på Centrumgatan samt 
visst buller från övriga vägtrafi k. Vid fasaderna mot järnvägen blir ekvivalentnivån högst 60 
dB(A) och maximalnivån upp mot 85 dB(A). 

Enligt Trafi kbullerförordningen SFS 2015:216 kan både stora och små lägenheterna utfor-
mas utan hänsyn till trafi kbullret. Däremot kan bostäder med god ljudkvalitet (bättre än vad 
kravet är) skapas om lägenheter större än 35 kvadrat meter, i byggnaderna närmast järnvä-
gen, utformas så att de får minst hälften av bostadsrummen mot gårdssidan.
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Alla lägenheter, äldreboendet och förskolan har tillgång till gemensam uteplats och större 
gård med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

För att uppnå riktvärden för buller på uteplatser i äldreboendets- och förskolegård enligt 
gällande bullerförordningen föreslår utredningen två alternativ.  Det första alternativet är 
att uppföra en buller skärm med 2,5 meter hög i anslutning till uteytorna vid förskolan och 
äldreboendet. Andra alternativet är att uppföra en bullerskydd med 2,5 meter längs med 
järnvägen. Genom de föreslagen får förskolan och äldreboendet tillgång till gemensam ute-
plats och större gård med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

En planbestämmelse om buller har förts in på plankartan för att säkerställa att riktvärden 
för buller enligt gällande bullerförordningen uppnås.

FÖRORENADE OMRÅDEN
Enligt geotekniska utredningen har inga föroreningar i jord påträffats inom planområdet. 
Nickel i måttlig halt har påträffats i grundvattenrör. Även Zink med mycket låg halt har 
påträffats. Bedömning av ovanstående föroreningar enligt Naturvårdsverket indikerar klas-
sifi cering mindre allvarlig. Kommunen bedömer att ingen åtgärd behöver göras. För mer 
information hänvisas till utredningen.

RISK OCH TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Figur 12. Planområdets riskkällor

Planområdet är beläget i anslutning till järnvägsspåret Svealandsbanan samt ett stickspår. 
Svealandsbanan används främst till persontåg med det sker även godstransporter på järn-
vägen där vissa av transporterna inrymmer farligt gods. Stickspåret ägs av kommunen och 
används av godståg. Hastigheten är begränsad till högst 50 km/tim. I dagsläget sker det 
inga farligt godstransporter men det fi nns inga restreaktioner angående vad som får trans-
porteras på spåret och det är därför möjligt att det i framtiden sker transporter med farligt 
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gods även där. På andra sidan av Svealandsbanan ligger en tankstation. 
Järnvägsspåren är belägna på en vall och det fi nns sedan ett dike och ett gallerstaket som 
skiljer av järnvägsspåren från området. Det kortaste avstånd mellan planerade bebyggelse 
och stickspåret är cirka 20 meter och till Svealandsbanan är avståndet cirka 30 meter. Av-
ståndet mellan tankstationen och planerade bebyggelse är cirka 80 meter, se Figur 12. 

En riskutredning har utförts av Brandkonsulten AB 2019-01-10 för att utreda hur kan ris-
kerna från Svealandsbanan och stickspåret kan påverka planområden.

Enligt utredningen har risken att urspårat tåg når planområdet bedömts som marginell med 
hänsyn till skyddsavstånd och geografi ska förutsättningar och har därför inte utretts vidare.
Riskbedömningen visar att risknivå för aktuellt planområde är acceptabel och att det inte 
erfordras några riskreducerande åtgärder. Dock ligger en del av bebyggelsen  närmare än 
30 meter från stickspåret och med hänsyn till detta, ställer länsstyrelsen Stockholm krav på 
att nedanstående riskreducerande åtgärder vidtas. Observera att dessa krav enbart gäller de 
byggnader som ligger närmare än 30 meter från stickspåret/Svealandsbanan spårmitt. 

- Fasader utförs i obrännbart material alternativ i lägst brandteknisk klass EI 30.
- Friskluftsintag riktas bort från järnvägsspåren.
- Det ska fi nnas möjlighet att utrymma bort från järnvägsspåren 

En planbestämmelse om utformning på de byggnader som ligger närmare än 30 meter från 
stickspåret har införts på plankartan för att säkerställa riskreducerande åtgärder. 

Figur 13. Nya planerade bostadshus är markerad med rött och grönt. Byggnad markerad med lila planeras att inrymma 
förskola samt äldreboende. Orangemarkering visar ytparkeringen. Blå markering visar järnvägen Svealandsbanan och 
svart markering visar stickspåret.
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Sydväst om planområdet på andra sidan järnvägsspåren ligger tankstationen och det kortas-
te avståndet mellan planerade bebyggelse och tankstationen är cirka 80 meter. Till tanksta-
tionen sker det transporter av brandfarliga vätska, vilka sker på den södra sidan av järnvägs-
spåren och det närmsta avståndet mellan transporterna och planområdet är cirka 55 meter. 
En pölbrand som uppstår 55 meter bort från planområdet kommer dock inte medföra att 
det blir kritiska strålningsnivåer  inom planområdet. Med hänsyn till avståndet mellan pla-
nerade bebyggelse och tankstationen innebära ett marginellt riskbidrag.  

Öster om planområdet fi nns bilverkstaden Mekonomen. Mekonomen kommer att ha kvar 
sin verksamhet och de hanterar mängder brandfarlig vätska och gas. Enligt utredningen och 
med hänsyn till det mindre mängderna bedömts att båda hanteringen och transporterna 
med farligt gods till verksamheten utgör ett marginellt riskbidrag och att det inte behöver 
utredas vidare. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR

GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandetid är tio (10) år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetid har fastighetsägaren rätt att bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men det kan ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING
Nykvarns kommun är huvudman för allmänplats.
Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i följande tabell.

ALLMÄN PLATS
Ägare Genomförande Dri� 

GATA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
VA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
P-Plats Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun 
Park Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun 
Gång Cykel Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
KVARTERSMARK

Ägare Genomförande Dri� 
Bostäder Exploatör/privat 

ägd
Exploatör Privat ägd 

 Vård Exploatör/privat 
ägd

Exploatör Ej bestämt 

Förskola Exploatör/privat 
ägd 

Exploatör Ej bestämt 

VA (kommunala 
VA-ledningar)

Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun

Dagvatten Exploatör Exploatör Exploatör

VA(enskilda 
VA-ledningar)

Exploatör/privat 
ägd

Exploatör Privat ägd
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AVTAL
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal har upprättas mellan Samhällsbyggnadskontoret i Nykvarns kommun  
och BoKlok Mark och Exploatering AB. 

Markanvisningsavtal: 
Ett markanvisning avtal kommer undertecknas mellan Nykvarn kommun och exploatören. 
Avtalet reglerar en ensam rätt för exploatören att förhandla med kommunen om markför-
värv.  

Exploateringsavtal
I samband med att planen antas i Nykvarns kommunfullmäktige ska ett exploateringsavtal  
undertecknats.  Exploateringsavtalet upprättas i avsikt att reglera kostnader och 
ansvarsfördelning som gäller för genoförandet av detaljplan. Exempel på frågor som 
regleras i avtalet: 
- Markförvärv, fastighetsbildning, uttbyggnad och fl ytt av kommunala vatten- och 
avloppsledningar inom området och genomförande och kostnadsfördelning av allmän plats. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

FASTIGHETSÄGARE
Planområdet omfattar delar av fastigheterna  Nykvarn 11:1, Nykvarn 10:35, Nykvarn 10:34, 
Samfälligheten Nykvarn S:2 och Stänkpenseln 3 samt hela fastigheterna Stöpplaren 2 och 
Stöpplaren 3. Fastigheten Stöpplaren 2 är privatägd. Fastigheten Stänkpenseln 3  ägs  av 
en bostadsrättföreningen Harpalten 2.  Fastigheterna Nykvarn 11:1, Nykvarn 10:34  och 
Stöpplaren 3 ägs av Nykvarns kommun. Samfälligheten Nykvarn S:2 ägs av fl ertal ägare.  
Ägarna kommer utredas av Lantmäteriet på ett senare skede. 

FASTIGHETSBILDNING
Ett fl ertal fastighetsbildningsåtgärder kommer att krävas vid genomförandet av 
detaljplanen. Fastighetsbildning inom kvartesmark är upp till exploatören. Nykvarn S:2 
kommer överföras till närliggande fastighet. 

SERVITUT/GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR7LEDNINGSRÄTT/ÖVRIGT
Ledningsrätt

För att säkerställa rätten till utrymme för allmänna (kommunala) VA-ledningar skall 
kommunen svara för att ledningsrätt bildas inom detaljplanens u-områden.

Gemensamhetsanläggning

Tillfartsgator inne i bostadsområden föreslås bli enskilda kvartersgator, det innebär 
att fastighetsägarna  gemensamt  svarar  för  drift  och underhåll  genom  en 
gemensamhetsanläggning. Enskilda fastighetsägare eller grupper av enskilda fastighetsägare 
ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för att bilda gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening som ska bygga, sköta och underhålla gemensamma vägar på 
kvartersmark.
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KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Fastighets-
beteckning

Ägande Nuvarande
användning

Förändringar och konsekvenser

Nykvarn 11:1 Nykvarns 
kommun

Park eller 
plantering 

Största delen av fastigheten om-
vandlas till bostad- och förskoleän-
damål. En del omvandlas till gata, 
park och gång- och cykelväg

Nykvarn 10:34 Nykvarns 
kommun 

Park eller 
plantering 

En del av fastigheten bevaras som 
park. Andra delen omvandlas till 
parkering. 

Stöpplaren 3 Nykvarns 
kommun

Småindustri,
 En återvin-
ningsstation

Fastigheten omvandlas från småin-
dustri till bostadsändamål. 

Stöpplaren 2 Privat Småindustri,
Bilbolag som 
importerar 
och 
exporterar 
tillbehör och 
reservdelar 
till fordon.

Fastigheten omvandlas från småin-
dustri till bostäder. Bolagets bygg-
nad  kommer rivas för att ge plats 
för bostäder.

Nykvarn S:2 Ej utrett Park eller 
plantering 

Samfälligheten omvandlas från park 
eller plantering till bostäder. En liten 
del omvandlas till gata. 

Nykvarn 10:5 Nykvarns 
kommun 

Park eller 
plantering 

Fastigheten omvandlas till bostäder.
Den be� ntliga lekplatsen som � nns 
i Fasiigheten ska enligt Lekplatspla-
nen, antagen 2017, avvecklas. 

Nykvarn 10:35 Nykvarns 
kommun

Park eller 
plantering 

Fastigheten omvandlas till gata. 

Stänkpenseln 3 Privat Park eller 
plantering 

Fastigheten omvandlas till gata.
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EKONOMISKA FRÅGOR
Ekonomiska frågor kommer regleras i exploaterings avtal och markanvisningsavtal. Ut-
byggnad av allmänna anläggningar fi nansieras via markförsäljning. 

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR
Kostnader för fastighetsbildning (lantmäteriförrättning) samt ersättningar till följd av 
fastighetsrättsliga åtgärder såsom marköverföring, upplåtelse av servitut, ledningsrätter 
gemensamhetsanläggningar eller inträde i gemensamhetsanläggningar bekostas av regleras 
i exploateringsavtal.

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

AVGIFTER
Befi ntliga VA-ledningar fi nns i anslutning till planområdet. Anslutning till det kommunala 
VA- systemet bekostas av fastighetsägaren enligt gällande VA- taxa. En del av VA- ledningar 
ska fl yttas för att ge plats för nya bebyggelse. Kostnaderna för fl ytt av ledningarna kommer 
regleras i exploateringsavtalet. 

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR PLANARBETET
Samråd    Andra kvartalet 2019
Granskning   Fjärde kvartalet 2019
Antagande   Första kvartalet 2020
Laga kraft   Första kvartalet 2020

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

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Nykvarns kommun genom

Martin Mansell, Plan och projektchef  
Saeed Baydon, Planarkitekt
Stefan Sköldén, Mark och exploateringschef  

Martin Mansell                                      Saeed Baydon 
Plan och Projektchef                            Planarkitekt
  


