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

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

Samrådsskede 
[Om program genomförts] Med programmet som bas och med kunskap om de synpunk-
ter som framförs när programmet varit på samråd, upprättas ett förslag till detaljplan 
som sänds ut på samråd till berörda.

[Om program inte genomförts] Ett förslag till detaljplan upprättas och sänds ut på sam-
råd till berörda, myndigheter och andra kommunala instanser för insamling av synpunk-
ter.

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

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

Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina anmärkningar beaktade, under tre veck-
or möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. 
Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov 
för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.
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Inledning
Syfte och huvuduppdrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt bostadsområde i form 
av kedjehus, radhus och stadsvillor. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för ett 
större sammanhängande område för idrottsändamål. Detaljplanen prövar även möjlig-
heten för uppförandet av en ny förskola. Inom den nordvästra delen av planområdet 
möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling.

Plandata
Planområdet är cirka 26 hektar och beläget en kilometer nordväst om Nykvarns centrum, 
i Furuborgsområdet. Området avgränsas av järnvägen i söder, Björkhemsvägen i öst och 
Furuborgskolan samt ett naturområde i norr. Planområdet består idag av ett naturområ-
de, åkermark och en nedlagd betongfabrik. Fabriken är riven och marken är på grund av 
tidigare verksamhet delvis förorenad. Inom den sydöstra delen av planområdet ligger Fu-
ruborghallen som invigdes hösten 2021 och är kommunens största anläggning för idrott, 
kultur och evenemang, se figur 4. Inom Furuborgsområdet finns idag skola, verksamhet 
och kommunens primära idrottsområde.

Planområdet består av totalt 10 fastigheter. Fastigheterna Cementen 1, 2, 3, 4, 5 och 6 
samt samfälligheten Söderby S:1 är privatägda och fastigheterna Nykvarn 1:74, Blandaren 
4 och Söderby 1:15 ägs av Nykvarns kommun. 

 
Figur 1. En översiktlig karta på fastigheter som ingår inom planområdet



8/50

Avvägning enligt miljöbalken
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap. Miljöbalken
Utbyggnadsförslaget går ut på att bygga bostäder huvudsakligen på industrimark, vilket 
kan anses vara god hushållning med mark. Viss del av planområdet medför ändå att 
planerad bebyggelse tar cirka 30 000 m2 skogsmark i anspråk vilket innebär att cira 8-12 
% av det tätortsnära grönområdet försvinner. Det är den del av skogen som gränsar till 
industriområdet och som troligtvis uppfattas som mindre värdefull ur rekreations- och 
skogsbrukssynpunkt. Motionsspåren påverkas av bebyggelse i den del av kvarteret som är 
närmast förskoletomten, men påverkas inte i övrigt. 

Jordbruksmark

Inom planområdet finns jordbruksmark som enligt gällande planer (detaljplanen för kv 
Betongen 1 m fl och förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för en del av fast-
igheten Nykvarn 1:74) är planlagda för industri och bostäder. Industrimarken är taxerad 
som industrienhet och bostadsmarken är taxerad som småhusenhet. Jordbruksmarken 
är därför betraktas ur produktion. De fastigheter inom planområdet som berörs av jord-
bruksmarken är Cementen 3, Cementen 4, Nykvarn 1:74 och Söderby 1:15. Jordbruksmar-
ken inom planområdet planläggs till natur, odling, idrott och bostäder.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap. Miljöbalken
Planområdet ligger inte inom områden med särskilda hushållningsbestämmelser.

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap MB. 

Inga riksintressen berörs.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap. Miljöbalken
Utbyggnadsområdet beräknas inte påverka miljökvalitetsnormerna.

Enligt de utredningarna som har gjorts för området bedöms miljökvalitetsnormerna inte 
överskridas. Det gäller dagvattenutredningen, riskutredningen, trafikbullerutredningen 
och geoteknisk utredning. Dock finns markföroreningar inom planområdet som har 
redovisats och där vissa åtgärder krävs för att marken ska bli byggbar. 

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Området finns upptaget för bostadsändamål i Översiktsplan 2014. ”Gällande detaljplan 
medger 300 villor i en homogen bebyggelsestruktur relativt centralt i Nykvarn. Vid 
kvarteret Betongen finns också en större idrottsplats som kan utvecklas vidare. En del av 
marken kan vara förorenad och det är höga bullernivåer från järnvägen. En förutsättning 
är att betongtillverkningen flyttas. I området norr om kvarteret Betongen planeras och 
byggs en ny skola.” Översiktsplanen nämner även att idrottsanläggningar kan samlas och 
utvecklas vidare sydväst om Trädgårdsvägen vid den befintliga konstgräsplanen. Betong- 
och cementverksamheten som tidigare funnits på platsen är nedlagd. Skolan, Furuborg-
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skolan som nämns i översiktsplanen är idag uppförd och verksamheten är igång.

Riskintresse 
Svealandsbanan ligger i direkt anslutning söder om planområdet. Svealandsbanan är 
utpekat riksintresse för kommunikationer. Planläggning får inte påverka riksintresset 
negativt. 

Detaljplaner
Gällande planer inom planområdet är detaljplanen för kv Betongen 1 m fl, som vann laga 
kraft 2007-06-14, och förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för en del av 
fastigheten Nykvarn 1:74, fastställd av Länsstyrelsen 1965-06-30. 

Detaljplanen för kv Betongen 1 m fl möjliggör för bostäder, skola, idrottsområde mm. 
En del av den detaljplanen har ändrats till skoländamål. Bortsett från planändringen 
bedöms cirka 400 bostäder kunna uppföras enligt planen. Genomförandetiden är 10 år, 
med start två år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft för bostäderna nordväst om 
skolan. Det innebär att genomförandetiden löpte ut 2019-06-14 för denna del. För övriga 
områden är genomförandetiden 10 år, men med start när detaljplanen vann laga kraft. 
Här löpte genomförandetiden ut 2017-06-14.

Den delen av planområdet som omfattas av ”Förslag till ändring och utvidgning av bygg-
nadsplan för en del av fastigheten Nykvarn 1:74” är planlagd som industri.

Intill områdets sydöstra del gäller detaljplanen Blandaren 2 som möjliggör för ett 50-tal 
bostäder enligt Bovierans koncept. Detaljplanen vann laga kraft den 5 maj 2020.

Figur 2. Utdrag ur detaljplan för fastigheten Betongen 1 M.FL.

Undersökning om betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbe-
skrivning 
En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, där undersökning är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och miljökonsekvensbe-
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skrivning (MKB) behöver tas fram eller inte.

En undersökning av om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
6 kapitlet miljöbalken har genomförts. 

Nykvarns kommun bedömer att genomförande av detaljplan för Cementen 1 och Ce-
menten 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl. inte kan komma att medföra betydande mil-
jöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kapitel. En strategisk miljöbedömning med miljökonse-
kvensbeskrivning bedöms därmed inte behövas. Dock belyser undersökningen att det är 
viktigt att ta fram utredningar gällande miljöteknik, buller och vibration samt dagvatten.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen har beslutat den 2018-03-27 att ge positivt planbesked och ge förvalt-
ningen i uppdrag att pröva detaljplan för bostäder, fritidshus, förskola och utbyggnad av 
idrottsanläggning. 

Kommunstyrelsen har beslutat den 2021-04-27 att  godkänna samrådsförslaget och låta 
förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd. 

Kommunen kommer att besluta om att utöka sitt VA-verksamhetsområde inklusive verk-
samhetsområde för dagvatten och som kommer att omfatta hela planområdet. 

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar  

Inom planområdet finns åkermark och ett mindre skogsområde. I norr och väst är det 
åkermark med inslag av asp- och barrskog. Öster om planområdet finns en konstgräsplan 
och idrottshall. I närheten finns också Furuborgsskolan och ett äldreboende. Mindre 
än 15 meter söder om planområdet går Svealandsbanan som trafikeras av regional- och 
godståg.

Inga skyddsvärda träd finns inom området (Länsstyrelsen, 2019).

Planförslaget

Befintliga träd bör bevaras i den utsträckning som går med hänsyn till den nya bebyggels-
en och föreslagen infrastruktur. 

Inom den nordvästra delen av planområdet längst ut på Trädgårdsvägen finns en f.d. 
tipp. Enligt uppgifter från kommunens arkiv består den f.d. tippen av överskottsmassor 
men ska inte ha använts som hushållsdeponi. Den delen av planområdet som tippen 
finns i planläggs som park- och naturområde med allmän platsmark och kommer iord-
ningställas till en naturpark som inte kräver större underhåll. Kommunen blir huvudman 
för allmän platsmark. 

Den planerade naturparken kommer utgöra ett rekreationsområde som möjliggör aktivi-
teter för framförallt närboende men även för övriga invånare.

Området vid den f.d. tippen har idag en tydlig entré i öster bestående av en fordonsväg 
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som leder in mot den gamla deponin. Tät skog omringar området medan det i mitten 
växer diverse sly med inslag av trädgårdsväxter. Jättebalsamin har påträffats på flertalet 
ställen. Vid entrén står en krokig tall som sticker ut med sin röda stam. Nedanför utsikts-
platsen står en rad med stora björkar. Generellt är trädbeståndet välutvecklat och ska 
bevaras.

Vid den befintliga grusvägen som går runt området på norra sidan finns det ett mossö-
vervuxet stenröse i vilket det växer liljekonvaljer och unga rönnar. Här är fältskiktet mer 
framträdande och träden varierar i högre grad både vad gäller art och storlek. Den norra 
sidan av skogspartiet är generellt sett mer varierat än det södra som främst består av hög-
vuxna aspar och granar.

Ett gestaltningsförslag för den planerade naturparken har tagits fram efter samråd, se 
figur 3. Enligt gestaltningsförslaget har följande åtgärder föreslagits: 

Delar av skogspartiet söderut föreslås fällas för att skapa en öppning mot det kommande 
bostadsområdet. Här kan terrängen byggas på något med jordmassor för att skapa en 
mer framträdande kulle. Kullen kan fungera som pulkabacke under vintertid och för mo-
tionsträning året om. Den föreslås vara grästäckt och nedanför etableras en del av den 
öppna ytan med ängssådd.

Norrut bevaras vegetationen. Viss gallring kan behövas i sluttningen mot norr och väster 
(utsiktsplatsen) för att hålla de utpekade siktlinjerna öppna. Här föreslås plantering av 
marktäckare för att motverka erosion men också för att förhindra etableringen av mer 
högvuxna arter. Vid den naturliga utsiktsplatsen är sluttningen mycket brant och därför 
föreslås här ett staket. På platsen kan också picknickbord, papperskorgar, hundlatriner 
och soffor placeras ut. Platsen blir då en mötespunkt där belysningen är en viktig del för 
att skapa trygghet. Stolpbelysning med cirka tre meter höga stolpar föreslås. Förutom be-
lysning på utsiktsplatsen sätts stolpbelysning ut längs med den norra skogsridån. Detta 
fungerar som ett ledstråk in och upp då ingen gångväg anläggs här utan marken får vara 
öppen och grästäckt.

Generellt bör hela skogsområdet ses över för att rensa bort bråte även i de bestånd som 
bevaras i befintligt skick. Detta gäller framförallt det täta skogspartiet söderut.

En gångslinga föreslås planeras runt kullen. Tanken är att skapa ett tillgängligt och belyst 
stråk som går runt naturparken och korsar befintligt dike över en bro. Längs den nyanlag-
da parkvägen föreslås sittplatser och möblerna sätts i ytor av stenmjöl för ökad tillgäng-
lighet och enklare skötsel. Längs hela gångslingan placeras något högre belysningsstolpar. 
Gångslingan runt blir cirka 600 meter lång. Mot norr kan man gå till Turinge under E20. 
Västerut fortsätter ett stråk över järnvägen som leder mot bostadsområdet Sandtorp i 
Nykvarn. Söderut länkas vägarna samman med det nyetablerade området vid Furuborgs-
skolan. Vid stenröset föreslås att skogen öppnas upp något för att skapa en relativt brant 
smitväg upp till utsiktsplatsen.
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Figur 3. Illustrationsplan för den planerade naturparken 

Geoteknik och radon
Förutsättningar

Planområdet består till största del av en plan, grusbelagd yta med en stor mängd kvar-
lämnade byggnadsdelar i form av bland annat betongelement och armering. Olika källa-
rutrymmen och hålrum under mark som varit en del av betongverksamheten har också 
lämnats kvar. I planområdets norra och nordvästra del finns ett skogsparti med relativt 
tät växtlighet i form av björkskog som övergår i barrskog. Runt områdets västra och södra 
ytterkanter finns en slänt ner till plana åkermarker. Släntens lutning är som mest cirka 
1:2. Marknivåerna variera mellan +37,3 och +46 m. De högsta marknivåerna finns i den 
norra delen. Den lägsta nivån finns på åkermarken i västra delen. 

Planförslaget

En geoteknisk undersökning har utförts av Sweco AB. I utredningen har planområdet 
delats upp i tre olika områden, se figur 4. 

Jorden inom den norra delen består generellt av torrskorpelera eller silt på friktionsjord 
på berg. Berg har påträffats på djup varierande mellan 0,6 och 4,3 m under markytan. 

Inom den centrala delen av planområdet består jorden generellt av cirka 1 m fyllning 
på ett tunt lager torrskorpelera som underlagras av lera på friktionsjord på berg. Lerans 
mäktighet varierar mellan 1 m och 2,5 m och är enligt provtagningar varvig med inslag av 
silt och finsand. Viktsondering visar att lagringstätheten är lös eller mycket lös. Berg har 
påträffats på djup varierande mellan 2,1 och 6,6 m under markytan.
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Inom den södra delen varierar det översta jordlagret mellan 1-2 m fyllning på den gamla 
industrimarken och 1-2 m lera med torrskoprekaraktär på åkermarken. Fyllningen eller 
torrskorpeleran underlagras av lera på friktionsjord på berg. Lerans mäktighet varierar 
mellan 2 och 7 m och är enligt provtagningar varvig med inslag av silt och finsand. Vikt-
sondering visar att lagringstätheten är lös eller mycket lös. Berg har påträffats på djup 
varierande mellan 8,7 och 13,4 m under markytan. Bergsnivån stiger i östlig riktning.

Grundvatten inom planområdet har påträffats på mellan 0,5-3 meters djup under marky-
tan.

Figur4. Översiktsbild över planområdet som illustrerar utredningens indelningsområden

Grundläggning 

Inom den norra delen föreslås hus grundläggas på fast lagrad friktionsjord eller på minst 
300 mm sprängstensfyllning på berg. Vid avsprängt berg sker grundläggning på packad 
sprängstensfyllning på väl rensat berg. Lösa jordlager såsom lera och silt ska utskiftas.

Husen inom den centrala delen föreslås grundläggas på fast lagrad friktionsjord. Befintlig 
fyllning och underliggande lera och silt ska skiftas ut. 

Inom den södra delen förkommer stora lerdjup med lös lera. Här behöver hus pålgrund-
läggas. Där blockig fyllning förekommer (uppfyllnadsområdet) krävs borrade stålrörspå-
lar. Inom detta område kan det krävas jordförstärkning för vägar och ytor ifall markytan 
höjs.

Nya geotekniska undersökningar för specifika anläggningar bör utföras i projekterings-
skedet som underlag till val och dimensionering av grundläggning.

Markstabilitet 

Efter samråd har markstabilitet kontrollerats i enlighet med de planerade markhöjderna. 
Resultat visar att erforderlig stabilitet uppnås. I övrigt är planområdet relativt plant och 
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inga identifierade problem med stabiliteten föreligger.

Planerad nivåsättning och markhöjder förändrar inte förutsättningar för befintlig järn-
vägsbank söder om planområdet och bedöms således inte påverka stabiliteten för järnvä-
gen. 

Eventuella framtida schaktslänter är mycket osäker, varför planering av schakter och 
uppfyllnader i samband med detaljprojektering och/eller byggnation ska utföras i samråd 
med geotekniker.

Kommunen bedömer i enlighet med den framtagna geotekniska undersökningen att 
marken inom planområdet är lämplig för den föreslagna markanvändning med hänsyn 
till markstabilitet och risken för ras och skred.

En kommunal genomfartsgata planeras längs järnvägen inom den södra delen av plan-
området för att möjliggöra en eventuell framtida exploatering i området Stenkälla. 
Genomfartsgatan kommer anläggas med cirka 20 meter avstånd från järnvägens spårmitt 
enligt trafikverkets riktlinjer. En cirka fem meter bred naturremsa har reserverats längs 
järnvägen för att säkerställa ett skyddsavstånd till barnvallen. En förprojektering för den 
nya gatan ska tas fram efter granskning. Påverkan på järnvägen men hänsyn till geotek-
niska förhållanden kommer utredas efter granskning i samråd med trafikverket.

Radon 

Enligt kommunens översiktsplan och radonkarta bedöms radonrisken vara normal inom 
planområdet.

Befintlig bebyggelse
Förutsättningar

Området innehåller idag endast Furuborgsskolan, en skola för årskurserna F-9 och ett 
LSS-boende som ligger på norra sidan av Trädgårdsvägen. I stort sett är exploaterings-
området avrivet och består av en grusad plan yta, förutom kullen i norra delen av om-
rådet som är bevuxet med al, asp och barrträd samt buskar. Inom den östra delen av 
planområdet finns Furuborghallen som invigdes hösten 2021 och är kommunens största 
anläggning för idrott, kultur och evenemang. 

Figur 5. Furuborghallen 
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Planförslaget

Detaljplaneförslaget innebär ett uppförande av totalt 274 bostäder. Föreslagna bostäder 
består av en blandning av sammanlagt 178 radhus och kedjehus samt 11 mindre fler-
bostadshus (stadsvillor) med cirka 8 till 10 lägenheter i varje villa. Vidare planeras en 
förskola och ett större sammanhängande område för idrottsändamål.

Husen som är belägna i utkanterna av den norra och södra delen av planområdet plane-
ras glest med större fastigheter medan husen mellan Trädgårdsvägen och den nya kom-
munalgatan planeras tätare med mindre fastigheter. 

Totalt 28 kedjehus och 150 radhus föreslås uppföras. Både radhusen och kedjehusen 
föreslås uppföras i två våningar. Kedjehusen har placerats i utkanterna av det planerade 
bostadsområdet i norr och söder. Byggrätten för kedjehusen föreslås bli totalt 115 kva-
dratmeter byggnadsarea, 85 kvadratmeter för huvudbyggnaden och 30 kvadratmeter för 
komplementbyggnaden. Högsta nockhöjd har reglerats till 9 meter och minsta takvinkel 
till 35 grader. Taken för kedjehusen föreslås utformas med sadeltak och husgavlarna ska 
placeras mot den planerade lokalgatan.

De föreslagna radhusen varierar i fastighetsstorlek, byggnadsarea, takvinkel och nock-
höjd. Byggrätterna för huvudbyggnader varierar mellan 65, 75 och 85 kvadratmeter i 
byggnadsarea. Minsta takvinkel varierar mellan 15, 25 och 35 grader. Högsta nockhöjd va-
rierar mellan 8,5, 9 och 10 meter. En del av radhusen föreslås utformas med sadeltak och 
husgavlarna ska placeras mot den planerade lokalgatan. Taktyp för resten av radhusen 
har lämnats öppet för andra alternativa taktyper exempelvis pulpettak eller låglutande 
tak.  

 
Figur 6. Illustration över det planerade bostadsområdet 

För stadsvillorna varierar antal våningar mellan två och två och en halv då det för fyra av 
stadsvillorna finns möjlighet att inreda vindsvåningen. Stadsvillorna föreslås uppföras 
om 240 och 300 kvadratmeter i byggnadsarea. Utöver den tillåtna byggrätten får en kom-
plementbyggnad med högst 30 kvadratmeter i byggnadsarea uppföras. Högsta nockhöjd 
har reglerats till 11,6 meter och minsta takvinkel till 35 grader. Minsta boarea för lägen-
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hetsstorlekar har begränsats till 45 kvadratmeter. Lägenheter med 1 rum och kök är inte 
tillåtet. 

Fastighetsstorlekarna inom planområdet varierar och har reglerats med planbestämmel-
sen d 0000 ”Minsta fastighetsstorlek inom egenskapsområdet i kvadratmeter”. 

Gemensamma ytor så som uteplatser, innergårdar, grönytor, odlingslotter och parke-
ringsplatser har säkerställts inom olika delar av planområdet med planbestämmelsen g 
”markreservat för gemensamhetsanläggning”. 

Bostadsbebyggelsen inom planområdet föreslås byggas ut etappvis, indelat i tre etapper. 
Den första etappen för byggnation av bostäder börjar gälla ett år efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft för att möjliggöra utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen för 
bland annat VA och gator under det första året.

Figur 7. Illustration över etappindelningen för det planerade bostadsområdet 

En förskola föreslås uppföras väster om Furuborgsskolan, norr om Trädgårdsvägen. 
Förskolan planeras rymma maximalt åtta avdelningar om 160 barn och kan uppföras i två 
våningar. Förskolan ska följa Nykvarn kommuns nyckeltal för lokalyta, 10 kvm bruksarea 
per barn och för utemiljö 30 kvm/barn.

Inom den östra delen av planområdet möjliggörs för ett sammanhängande idrottsområ-
de med olika idrottsanläggningar. Inom det planerade idrottsområdet finns idag Furu-
borghallen, en elva-manna fotbollsplan och en utomhus bågskyttebana. Kommunens 
vision är att utveckla idrottsområdet på sikt med ytterligare idrottsanläggningar såsom 
exempelvis fotbollsplaner, ishall, simhall, padelhall, tennisbanor, friidrott, utegym, ska-
tepark och parkour. Kommande idrottsanläggningar ska anordanas så att besvärande ljus 
inte når närliggande bostäder. 
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Figur 8. Situationsplanen visar möjlig placering och omfattning av bebyggelsen (ARKI>IST). 

Figur 9. Illustration för föreslagna tomtprinciper

Gestaltning, materialval och färgsättning 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för den planerade bebyggelsen inom planom-
rådet. Gestaltningsprogrammet föreslår att bebyggelsen delas upp i tre olika områden, 
Skogen, Trädgården och Ängen, se figur 10.
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Figur 10. Illustration på områdets indelning gällande gestaltning

Skogen 
Radhusen som planeras längs med Trädgårdsvägen föreslås uppföras med ljusa träfasa-
der med täckande färger och inslag av grön plåt. En variation föreslås ske i radhuslängans 
fasad där material och kulör skiftar. Minst två material eller kulörer ska användas för 
radhuslängan. Nedan, figur 11, är ett exempel på hur en variation i fasaden kan utformas.

Kedjehusen föreslås uppföras med träfasader i gula, gröna, röda, bruna eller svarta ock-
ra-, umbra- och naturpigmentskulörer. Taket föreslås utformas med sadeltak. Taktäck-
ning ska vara tegel i klassikt tegelröd kulör eller falsad plåt.

Fasaderna på radhusen som planeras närmare skogen föreslås uppföras i trä med slam-
färger. Med slamfärger avses gula, gröna, röda, bruna eller svarta ockra-, umbra och 
naturpigmentskulörer. En variation föreslås ske i radhuslängans fasad där material och 
kulör skiftar. Taket för en del av radhusen föreslås utformas med sadeltak.
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Trädgården
Radhusen föreslås uppföras i träfasader med ljusa täckande färger med inslag av kontras-
terande trä eller plåt. En variation föreslås ske på en del av radhusens fasader där ma-
terial och kulör skiftar. Minst två material eller kulörer ska användas för radhuslängan. 
Entréer för radhusen som planeras mot Trädgårdsvägen ska markeras tydligt.

Ängen 
Radhusen föreslås uppföras i träfasader med slamfärger. Med slamfärger avses gula, grö-
na, röda, bruna eller svarta ockra-, umbra och naturpigmentskulörer. En variation före-
slås ske i radhuslängans fasad där material och kulör skiftar. Taket för en del av radhusen 
föreslås utformas med sadeltak. Kedjehusen föreslås uppföras i träfasader med svart 
eller faluröd slamfärg. Taket föreslås utformas med sadeltak. Taktäckning ska vara tegel i 
klassiskt tegelröd kulör eller falsad plåt.

Stadsvillor
För flerbostadshusen (stadsvillorna) inom övriga områden föreslås följande gestaltnings-
principer: Fasader ska utformas i puts alternativt tegel som kompletteras med svart trä, 
naturfärgat trä eller mörkgrå plåt. Sockel med minst 0,5 meter över mark ska uppföras. 
Entréer ska markeras tydligt. Eventuella elementskarvar ska döljas.

Ändrad lovplikt 
Husen inom planområdet är utformade och placerade med omsorg i enhetlig samman-
hängande struktur med en mindre uteplats på gårdssidan. Översiktsplanen anger att 
bebyggelsens utformning och gestaltning är viktigt att beakta vid ny bebyggelse. De-
taljplaneförslaget anknyter allmänt till Nykvarns bebyggelsetradition och trädgårdssta-
dens principer. För att bibehålla den önskade strukturen och utformningen utifrån det 
gestaltningsprogram som tagits fram, har planbestämmelser förts in på plankartan och 
lovplikten ändrats för en del av de så kallade bygglovsbefriade åtgärderna. Planbestäm-
melsen ”Bygglov krävs även för komplementbyggnad (friggebod), komplementbostads-
hus (attefallshus), tillbyggnad (attefallstillbyggnad) och inreda ytterligare en bostad” har 
införts på plankartan vad gäller ändrad lovplikt.

Figur 11. Exempel på hur fasaderna kan utformas inom bostadsområdet
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Service och mötesplatser
Förutsättningar

Idag är området i stort sett obebyggt. Inom området finns Furborgsskolan (F-9) och ett 
gruppboende för äldre vid Trädgårdsvägen.

Planförslaget

Planområdets behov av skolor och förskola samt fritidslokaler kommer att tillgodoses 
inom planområdet eller i dess närhet. Det planeras för en förskola inom planområdet för 
högst åtta avdelningar med 20 barn per avdelning. 

Barnperspektiv
Genomförande av detaljplanen kommer att kunna ge barn och unga goda förutsättning-
ar i en god boendemiljö och med utemiljöer lämpade för utomhusaktiviteter av olika 
slag för lek och bollspel och motsvarande. Det finns en gång- och cykelväg längs med 
Trädgårdsvägen. Detaljplanen planerar för nya gång- och cykelvägar i anslutning till de 
planerade gatorna inom planområdet. Barn och unga kommer kunna gå och cykla genom 
omgivande stadsdelar. Furuborgskolan ligger i direkt anslutning till planområdet och nås 
lätt via gång- och cykelväg. Ett skogs- och naturområdet med högt lek- och rekreations-
värde för båda små och stora barn ligger tillgängligt norr om området.

Arkeologi
Arkeologistik AB genomförde i slutet av september 2021 en arkeologisk utredning i 
nordvästra delen av Nykvarn. Syftet var att söka tidigare okända lämningar inom utred-
ningsområdet men även att klargöra status på två fornlämningsliknande lämningar och 
på en bebyggelselämning (L2015:4054-4055, L2015:3526) samt omkartera stensättning 
L2015:3669.

Inom planområdet identifierades tre fornlämningsliknande lämningar (L2015:40:54 , 
L2015:40:55, , L2015:3526). Den fornlämningsliknande lämningen L2015:4054 är enligt 
utredningen en samling röj/odlingssten med en skjutskåre på toppen. Denna bedöms 
som en övrig kulturhistorisk lämning. Den fornlämningsliknande lämningen L2015:4055 
är en äldre kollapsad myrstack och utgår därför som lämning. Lämningen 2015:3526 är en 
bebyggelselämning som bedöms ha varit i bruk före år 1850 varför den enligt utredningen 
bör omregistreras till en fornlämning.

För att möjliggöra bebyggelse inom planområdets norra del föreslås att fornlämningen 
L2015:3526 grävs bort och dokumenteras i samråds med länsstyrelsen. På grund av forn-
lämningens preliminära avgränsning och med en eventuell skyddszon runt om, bedöms 
det svårt att anpassa fornlämningen till planerad bebyggelse. Genom att bevara fornläm-
ningen så behöver bostadsområdet i norr uteslutas från detaljplanen, vilket kommer ha 
en stor konsekvens för detaljplanens genomförande.

Inga markarbeten får utföras vid eller i närheten av fornlämningar utan tillstånd från 
Länsstyrelsen. Om fornlämningar påträffas under arbetets gång ska arbetet i enlighet 
med 2 kap. 10 § kulturminneslagen omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska ome-
delbart anmäla förhållandet för länsstyrelsen.



21/50

Figur 12. Illustration över berörda lämningar inom utredningsområdet

Kulturmiljö
Förutsättningar

Ingen bebyggelse med utpekat kulturvärde finns inom eller intill planområdet.

Planförslaget

Detaljplaneförslaget anknyter allmänt till Nykvarns bebyggelsetradition och trädgårds-
stadens principer. Översiktsplanen anger också att bebyggelsens utformning och gestalt-
ning är viktigt att beakta vid ny bebyggelse.

Gator och trafik
Gator
Förutsättningar

Tillfart till området utgörs av endast en väg , Trädgårdsvägen, som har relativt liten trafik 
och med rekreationsområden bortom detta område.

Planförslaget

Trädgårdsvägen planläggs som en kommunal huvudgata med kommunalt huvudmanna-
skap. Gatans bredd är 6,5 meter med en eller två separata parallella gång- och cykelba-
nor, tre meter breda. Längs med Trädgårdsvägen föreslås utfartsförbud mot de planerade 
bostadsområdena. Utfart tillåts endast från de allmänna gatorna, förskolefastigheten och 
bostadsparkeringarna för rörelsehindrade.

Detaljeplaneförslaget möjliggör en ny vändplats på slutet av Trädgårdsvägen, vilket bland 
annat möjliggör för en ny busslinje i området. Två nya kommunala gator med gång- och 
cykelväg föreslås bildas inom planområdet, en i mitten av det planerade bostadsområ-
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det, söder om Trädgårdsvägen och en längs med idrottsplatsen i öst. De planerade två 
gatorna föreslås anläggas med en totalbredd om 9 meter, se figur 13. De planerade ga-
torna säkerställer en god tillgängligt och kommunikation för området och utgör en länk 
mellan den så kallad naturkullen i väst och idrottsplatsen i öst.

Till de två nya kommunala gatorna anslutas mindre kommunala lokalgator med 6.5 
meter bredd som går igenom resterande delar av det planerade bostadsområdet. De 
mindre lokalgatorna föreslås inte anläggs med en gång- och cykelväg, se figur 14. Inom 
bostadsområdet norr om Trädgårdsvägen planeras en mindre kommunal lokalgata med 
6,5 meter i bredd. 

Den befintliga grusvägen inom den västra delen av planområdet planläggs som kom-
munalgata. Vägen kommer asfalteras och belysas men inte anläggas med en gång- och 
cykelväg. 

Den befintliga vägen som går bakom naturkullen inom den nordvästra delen av planom-
rådet föreslås planeras som en kommunal lokalgata. Gatan kommer asfalteras och utfor-
mas med samma bredd som idag. För den planerade lokalgatan kommer ett förbud gälla 
mot fordonstrafik men detta gäller inte behörig trafik. Det innebär att trafikanter som är 
behöriga att vistas inom området som exempelvis boende, fastighetsägare och besökare 
till dessa, har behörighet att köra på gatan. Anledningen till att vägen endast får nyttjas 
av behörig fordonstrafik är att begränsa genomfartstrafik via Trädgårdsvägen.

Längs med Trädgårdsvägen finns längsgående parkeringar, belysningsstolpar och ut-
placerade träd. Flytt av belysningsstolpar och träd bör undvikas men om eventuell flytt 
behövs ska den bekostas av exploatören.

En ny kommunal genomfartsgata planeras längs med järnvägen inom den södra delen av 
planområdet för att möjliggöra en eventuell framtida exploatering i området Stenkälla. 
Den nya gatan kommer anslutas till Björkhemsvägen och anläggas med två gång- och 
cykelvägar på vardera sida. Den nya gatan ska planeras med hänsyn till RiBuss (Riktlin-
jer - Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik) för att möjliggöra eventuell 
busstrafik i samband med framtida exploatering i området Stenkälla. En förprojektering 
för den nya gatan ska tas fram efter granskning.

Föreslagna gatusektioner för de planerade kommunala gatorna redovisas nedan.

Figur 13. Lokalgata (kommunal huvudmanskap), 5,5 meter körbana med en gång- och cykel-
bana med  3,0 meter bredd.
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Figur 14. Lokalgata (Kommunalt huvudmanskap), med 5,5 meter körbana och 0.5 meter 
stödremsa på både sidor.  

En trafikanalys har tagits fram av Trivector Traffic för att undersöka påverkan på det 
befintliga vägnätet till följd av exploateringen inom planområdet. 

Trafiken från planområdet till E20

Efter att området Furuborg är färdigbyggt kommer trafiken ta sig mellan Furuborg och 
till E20 via fyra olika rutter. Analysen visar att andelen resenärer som väljer rutt skiljer sig 
åt mellan de testade scenarierna. I majoriteten av scenarierna är den främsta rutten som 
resenärerna väljer den via Maskinförarevägen–Södertäljevägen, vilket är den rutt som i 
medel har kortast restid. Restiden för denna rutt är ungefär densamma som rutten via 
Trädgårdsvägen. Rutten via Stallbacksvägen tar lite längre tid. Rutten via Centrumvägen 
har längst restid, i medel cirka 1 minut längre tid än den snabbaste rutten.

Ungefär hälften av resenärerna väljer en rutt via Trädgårdsvägen och Stallbacksvägen. 
Dessa vägar förväntas få ett ökat flöde under förmiddagens maxtimme på cirka 60 res-
pektive 40 fordonpassager. Trädgårdsvägen och Stallbacksvägen är mindre vägar med 
flertalet utfarter direkt från bostadshus och mindre anslutningsvägar och en ökad ge-
nomfartstrafik kan leda till en sämre trafiksäkerhet. Om Trädgårdsvägen skulle stängas av 
för genomfartstrafik skulle trafiken från Furuborg rymmas utan trängsel på Maskinförare-
vägen.

Påverkan på vägnät

Med den tillkommande trafiken från exploateringen (tillkommande bostäderna, idrotts-
området och förskolan) i Furuborg ökar antalet passager under förmiddagens maxtimme 
jämfört med nuläget, se figur 15. Den största procentuella ökningen ( jämfört med nulä-
get) av fordonspassager för den tillkommande trafiken från exploateringen sker på Björk-
hemsvägen (+120 %) följt av Trädgårdsvägen (+108 %). Sett till antal fordonspassager 
står även Björkhemsvägen (+180) för den största ökningen följt av Maskinförarevägen 
(+164) och Södertäljevägen (+159). Antalet passager på Björkhemsvägen uppgår till 330 
fordon per timme, Stallbacksvägen uppgår till 84 fordon per timme, på Trädgårdsvägen 
106 fordon per timme och på Maskinförarevägen 463 fordon per timme. Flödet på Cen-
trumvägen är i stort sett oförändrat medan flödet på Södertäljevägen ökar till 874 fordon 
per timme.
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Figur 15. Tillkommande passager per mätpunkt med den tillkommande trafiken från exploate-
ringen i Furuborg (jämfört med nuläget), under förmiddagens maxtimme

I figur 16 redovisas antal tillkommande fordonspassager (under förmiddagens maxtim-
me) med den tillkommande trafiken från exploateringen i Furuborg, jämfört med trafik-
flöden enligt exploateringsförslaget i den gällande detaljplanen för fatigheten Betongen 1 
m f. Den största procentuella ökningen av fordonspassager sker på Björkhemsvägen (+69 
%) följt av Maskinförarevägen (+57 %). Sett till antal fordonspassager står Maskinföra-
revägen (+169) för den största ökningen, följt av Björkhemsvägen (+135) och Södertälje-
vägen (+65). På Stallbacksvägen minskar antalet fordonspassager något, vilket beror på 
att vissa resenärer väljer andra rutter efter tillkommande exploatering jämfört med den 
befintliga exploatering enligt gällande detaljplan.

Figur 16. Tillkommande passager per mätpunkt med den tillkommande trafiken från exploate-
ringen i Furuborg (jämfört med gällande detaljplan), under förmiddagens maxtimme.

Tillkommande fordonspassager till följd av exploateringen i Furuborg tas även fram för 
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ett genomsnittligt vardagsdygn. Då inga simuleringar genomförts på dygnsnivå görs ett 
antagande att de tillkommande resorna till och från exploateringsområdet fördelas enligt 
de rutter som simuleringarna under förmiddagens maxtimme visar att resenärerna väljer. 
Resenärer som reser i andra relationer antas välja samma rutter som i nuläget.

I Figur 17 redovisas antal tillkommande fordonspassager (under dygnet) med den till-
kommande trafiken från exploateringen, jämfört med nuläget. Den största procentuella 
ökningen av fordonspassager sker på Björkhemsvägen (+151 %) följt av Trädgårdsvägen 
(+88 %). Sett till antal fordonspassager står Björkhemsvägen (+1619) för den största ök-
ningen, följt av Maskinförarevägen (+1479) och Södertäljevägen (+909).

Den mest belastade punkten i det studerade vägnätet är cirkulationsplatsen vid Söder-
täljevägen/Väg 509/Skälbyvägen. Där bedöms köerna öka något vid tillkommande trafik. 
Enligt kapacitetsberäkningar för prognosår 2040 ökar belastningen i cirkulationsplatsens 
södra och västra anslutning vid tillkommande trafik från exploateringen. Belastningsgra-
den vid cirkalationsplatsen varierar mellan olika scnarior och ligger under 1, vilket är på 
en godtagbarnivå enligt VGU. Viss fördröjning och köbildning förekommer främst i den 
södra anslutningen under förmiddagens maxtimme men köerna kommer att avvecklas. 
Under eftermiddagen förväntas inga betydande köbildningar uppstå i cirkulationsplat-
sen.

I nuläget och för den tillkommande trafiken från Furuborg bedöms inte kapacitetspro-
blem uppstå i vägnätet.

Figur 17. Tillkommande passager per mätpunkt med den tillkommande trafiken från exploate-
ringen i Furuborg (jämfört med nuläget), under dygnet

Åtgärder för att minska flödet på olämpliga vägar

Kommunen vill reducera trafikökningen på Stallbacksvägen och Trädgårdsvägen så 
mycket som möjligt. Stallbacksvägen är smal, saknar gångbanor och är olämplig för ge-
nomfartstrafik. Trädgårdsvägen behövs för vissa resor till och från Furuborg vilket inne-
bär att den inte kan stängas av, men åtgärder för att merparten av trafiken, särskilt under 
rusningstid, ska välja Maskinförarevägen bör genomföras. Nedan redovisas förslag på hur 
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trafiken via Stallbacksvägen respektive Trädgårdsvägen kan begränsas. 

Figur 18. Exempel på utformning av avsmalning. Källa: Åtgärdskatalog för säker trafik i tät-
ort, skl 2009.

Avsmalning på Trädgårdsvägen 
Idag finns en upphöjd avsmalning i form av en gång- och cykelpassage på Trädgårds-
vägen i anslutning till korsningen med Björkhemsvägen, som kombineras med en vikt-
begränsning på 3,5 ton, se figur 14. För att begränsa trafiken via Trädgårdsvägen föreslås 
denna avsmalning göras längre för att dels minska kapaciteten på denna delsträcka, 
dels öka incitamentet att svänga höger mot Maskinförarevägen. Principutformning för 
avsmalning redovisas i figur 13. I samband med att avsmalningen förlängs föreslås att väj-
ningsplikt gentemot fotgängare och cyklister införs för gång- och cykelpassagen. Kostna-
der för förlängning av avsmalningen på Trädgårdsvägen bekostas av exploatören. 

Figur 19. Dagens avsmalning på Trädgårdsvägen i höjd med korsningen med Björkhemsvägen.
Google Maps.

Stallbacksvägen  
På Stallbacksvägen föreslås att en kort sträcka väster om Allévägen görs om till gång- och 
cykelväg. På denna delsträcka finns inget angöringsbehov, och sopbil kan köra via Herr-
gården för att nå befintliga hus.



27/50

 
Figur 20. Delsträcka på Stallbacksvägen som föreslås göras om till gång- och cykelväg.

Avstängning av Trädgårdsvägen 
dels öka incitamentet att svänga höger mot Maskinförarevägen. Principutformning för 
avsmalning redovisas i figur 13. I samband med att avsmalningen förlängs föreslås att väj-
ningsplikt gentemot fotgängare och cyklister införs för gång- och cykelpassagen. Kostna-
der för förlängning av avsmalningen på Trädgårdsvägen bekostas av exploatören. 

Figur 21. Den röda ringen visar vart Trädgårdsvägen kan stängas av för genomfartstrafik 

Trafikutredningen ska kompletteras efter granskning med hänsyn till den planerade ge-
nomfartsgatan längs med järnvägen.

Järnväg
Cirka 240 meter söder om planområdet går Svealandsbanan som trafikeras av regional- 
och godståg.
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Gång- och cykelväg
Förutsättningar

Norr om planområdet finns det ett natur- och rekreationsområde med motionsspåret 
Oxvreten. En gång- och cykelväg med 3 meter bredd finns längs Trädgårdsvägen på båda 
sidorna. 

Planförslaget

Den befintlig gång- och cykelvägen som ligger på den södra sidan av Trädgårdsvägen i 
anslutning till de planerade bostadskvartern, kommer ersättas med en gångbana med en 
bredd om 2.25 meter. Den befintlig gång- och cykelbana på den norra sidan av Trädgårds-
vägen bibehålls. 

Två nya kommunal gång- och cykelvägar med 3 meter bredd, planeras längs den kommu-
nala gatan i mitten av det planerade bostadsområdet, söder om Trädgårdsvägen, och den 
nya kommunala gatan som går väster om det planerade idrottsområdet.

Ytterligare planeras en till gång- och cykelväg längs den södra delen av det planerade 
bostadsområdet. Den gång- och cykelvägen planeras med 3 meter bredd och länkar 
samman det planerade naturområdet inom den nordvästra delen av planområdet (den 
så kallade naturkullen) och idrottsplatsen inom den östra delen. 

Samtliga planerade gång- och cyckelväger kommer asfalteras och förses med belysning. 

En naturremsa har planerats öster om den planerade förskolan för att säkerställa till-
gängligheten för allmänheten till naturområdet och motionsspåret norr om planområdet. 

Kollektivtrafik 
Avstånd till närmaste busshållplats är 700- 800 meter.  Pendeltågsstation vid Nykvarns 
centrum ligger cirka en kilometer från området. Detaljeplaneförslaget möjliggör en ny 
vändplats på slutet av Trädgårdsvägen, vilket bland annat möjliggör för en ny busslinje 
inom området Furuborg. 

Parkering
För de mindre stadsvillorna med 240 kvm i byggnadsarea ska 11 parkeringsplatser per 
fastighet reserveras, inklusive en parkeringsplats för rörelsehindrade. För stadsvillorna 
med 300 kvadratmeter i byggnadsarea ska 14 parkeringsplatser per fastighet reserverats, 
inklusive en parkeringsplats för rörelsehindrade.

För kedjehusen och en del av radhusen finns det möjlighet att ha 2 parkeringsplatser per 
hus. För resterande radhus föreslås 1 parkeringsplats per hus reservats antingen inom 
respektive fastighet alternativt inom gemensamma parkeringsytor. De gemensam parke-
ringsytorna har reglerats i planen med planbestämmelsen g2 ”markreservat för gemen-
samhetsanläggning för parkering”.

Småhusens parkeringsbehov, 1 och 2 parkeringsplatser per fastighet, får lösas inom 
respektive fastighet eller inom de planerade gemensamma parkeringsytorna, se figur 22 
nedan. 
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Figur 22. Illustration över parkeringsplaneringen inom planområdet 

Friytor
Lek och rekreationsområden
Förutsättningar

Norr om planområdet finns naturområden med högt rekreationsvärde. Inom naturområ-
det finns motionsspåret Oxvreten. 

Planförslaget

Inom den östra och södra delen av planområdet möjliggörs för ett sammanhängande 
idrottsområde med olika idrottsanläggningar. Kommunens vision är att utveckla idrotts-
området på sikt med ytterligare inom- och utomhusidrottsanläggningar.
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För att säkerställa tillgängligheten för allmänheten till naturområdena och motionsspåret 
norr om planområdet har en naturremsa planerats väster om Furuborgsoklan.  

Inom den nordvästra delen av planområdet längst ut på Trädgårdsvägen finns en f.d. 
tipp. Den delen av planområdet som tippen finns i planläggs som natur- och parkområ-
de med allmän platsmark och kommer iordningställas till en naturpark som inte kräver 
större underhåll. Den planerade naturparken kommer utgöra ett rekreationsområde som 
möjliggör aktiviteter för framförallt närboende men även för övriga invånare.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintliga VA-ledningar finns i Trädgårdsvägen. Dessa ska byggas ut i området. Verksam-
hetsområdet för VA och dagvatten behöver därför utökas att omfatta hela planområdet. 
Kommunen planerar och bygger ut ledningarna och upprättar förbindelsepunkter vid 
fastighetsgräns. Anslutningsavgifter tas ut efter kommunens fastställda VA-taxa.

Dagvatten 
För planområdet har en dagvattenutredning tagits fram av Norconsult, daterad 2021-11-
26. Planområdet utgörs av isälvssediment, sandig morän, postglacial finsand, glacial silt, 
postglacial finlera, glacial lera och urberg. Vid deponin från den gamla cementfabriken 
utgörs marken av fyllning. Fyllnadsmassor tros även finnas i den centrala delen av plan-
området där det tidigare låg en betongindustri. Möjligheterna till infiltration är begrän-
sade för de områden som utgörs av lera och bättre för områden som utgörs av sandig 
morän, isälvssediment och postglacial finsand.

Recipient och statusklassificering 

Recipient till planområdet är primärt Turingeån och sekundärt Turingen som Turingeån 
mynnar i. Öster om planområdet finns grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge 
som.

Turingeåns nuvarande ekologiska status anges som ”Måttlig” på grund av dålig konnek-
tivitet och hög näringsämnesbelastning i vattendraget. Turingeåns nuvarande kemiska 
status är ”Uppnår ej god”, även om kemisk status utan överallt överskridande ämnena1, 
är klassad som ”God” (VISS, 2021). Turingeåns nuvarande MKN är ”God ekologisk status 
2021” och ”God kemisk ytvattenstatus”. Den nya föreslagna MKN för nästa förvaltnings-
period är ”God ekologisk status 2033” och ”God kemisk ytvattenstatus”, enligt förslag 
2020-11-02.

Turingens ekologiska status anges idag som ”Måttlig” på grund av övergödning i sjön. 
Turingens kemiska status uppnår ”Ej god” vilket beror på höga halter kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar (PBDE), vilka överskrids i samtliga vattenförekomster i Sve-
rige (VISS, 2021). Turingens nuvarande MKN är ”God ekologisk status 2021” och ”God 
kemisk ytvattenstatus”. Den nya föreslagna MKN för nästa förvaltningsperiod är ”God 
ekologisk status 2033” och ”God kemisk ytvattenstatus”, enligt förslag 2020-11-02.

Grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turingen har MKN ”God kemisk grundvattensta-
tus” och ”God kvantitativ status”. Dess nuvarande status för både kvantitativ och kemisk 
status är ”God”. 
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Befintlig dagvattenhantering 

Utifrån höjder i området, befintliga dagvattenledningar, kulvert och diken har planområ-
det delats upp i sju delavrinningsområden: A, B, C, D, E, F, G och H. Samtliga delområ-
den avrinner till utloppsdiket. Uppdelningen kan ses i figur 23.

Figur 23. Delavrinningsområden inom planområdet markerat i rött

Planområdet är generellt platt och lutar svagt mot nordväst. Dagvatten från planområdet 
leds idag via markavrinning, dagvattenledningar, ett antal olika diken och en kulvert till 
utloppsdiket i planområdets nordvästra hörn, se figur 24. Från utloppsdiket leds vattnet 
vidare mot nordost ca 1,7 km till Turingeån, där vattnet sedan transporteras vidare ca 0,5 
km norrut till sjön Turingen.

Det finns tre bostadsområden väster om järnvägen som avrinner mot planområdet. De 
bostadsområdena har i utredningen benämnts norr, mitt och syd. Dagvatten från de tre 
bostadsområdena norr, mitt och syd avleds via dagvattenledningar inom respektive bo-
stadsområde till tre diken som avrinner mot planområdet. Dessa diken leder dagvattnet 
in i planområdet via kulvertar under järnvägen. 



32/50

Figur 24. Befintlig dagvattenhantering inom planområdet

Befintliga dagvattenflöden 

För att utreda om kapaciteten i utloppsdiket till planområdet är tillräcklig efter exploate-
ring av planområdet, har dagvattenflödet från de tre bostadsområdena norr, mitt och syd, 
väst om planområdet beräknats. Utredningen har beräknat flödet från dessa områden vid 
ett 10-årsregn. Regnet har klimatkompenserats med faktor på 1.25. Den totala befintliga 
flöden från de tre bostadsområdena har beräknats till 2561 l/s. 

Flödesberäkningar för befintlig situation inom planområdet har gjorts för tre olika åter-
komsttider för regn, 5-årsregn, 20 årsregn och 100-årsregn. Det befintliga dagvattenflödet 
för hela planområdet har beräknats till 605 l/s vid ett 5-årsregn, 954 l/s vid ett 20-årsregn 
och 2440 l/s vid ett 100 årsregn. Det befintliga daggvattenflödet för delavrinningsområde-
na redovisas detaljerad i tabellen nedan.
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Tabell över befintliga flöden inom de olika delavrinningsområden

Framtida dagvattenflöden efter exploatering

Exploatering inom planområdet leder till fler hårdjorda ytor, vilken i sin tur leder till 
större dagvattenflöden. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade 
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvat-
tensystem. Det framtida dagvattenflödet för hela planområdet har beräknats till 2671 l/s 
vid ett 5-årsregn, 4221 l/s vid ett 20-årsregn och7309 l/s vid ett 100 årsregn. Det framtida 
dagvattenflödet för delavrinningsområdena redovisas detaljerad i tabellen nedan.  
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Tabell över framtida flöden efter exploatering inom de olika delavrinningsområden

Föreslagen dagvattenhantering 

Enligt utredningen föreslås en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida 
förutsättningar. Förutsättningarna för infiltration inom planområdet bedöms vara be-
gränsade för de områden som utgörs av urberg, glacial lera och postglacial finlera. De 
områden där jordarterna utgörs av isälvssediment och postglacial finsand bedöms möj-
ligheterna till infiltration som större, detta gäller framförallt område G, F och delar av 
område A. Där det inte finns möjlighet att infiltrera dagvatten måste det istället fördröjas 
i magasin före avledning.

Utredningen föreslår att en dagvattendamm anläggs inom den västra delen av planom-
rådet, se figur 25. Dagvatten från samtliga delavrinningsområden föreslås att avledas till 
den planerade dagvattendammen via dagvattenledningsnätet och diken för rening samt 
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fördröjning. Dagvattnet från vissa av dessa områden föreslås dock att först fördröjas och 
renas lokalt inom respektive delavrinningsområde och renings- och fördröjningseffekten 
från dammen får ses som en extra säkerhetsmarginal för dessa delavrinningsområden. 
De områden som föreslås att ledas till dammen utgör ca 96 % av hela planområdet. 

För att uppnå erforderlig fördröjningsvolym och en optimal avskiljning av föroreningar 
för den planerade dagvattendammen behövs dammen anläggas med en total volym på 
4197 m3 och med en permanent vattenytan på 2506 m2. 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen dagvattenhantering inom respektive delavrin-
ningsområde.

Delavrinningsområde A
Delavrinningsområde A kommer att exploateras för idrottsområde av Nykvarn kommun 
med idrottshallar, fotbollsplaner, tennisplaner med tillhörande parkeringsplatser och 
andra byggnader. Ett nytt dike föreslås anläggas i västlig riktning genom delavrinnings-
området, se figur. Delar av det diket föreslås att utformas som ett gräsbeklätt svackdi-
ke. Dagvatten från alla ytor föreslås avledas till dagvattendammen via det nya diket för 
rening och fördröjning. Viss rening och fördröjning sker även i svackdiket.

Delavrinningsområde B
Delavrinningsområden B utgörs av Furuborgshallen och tillhörande parkeringsytor som 
stod klart 2021. För framtida situation har Norconsult utgått ifrån relationshandling för 
Furuborgshallen där regnbäddar och perkolationsmagasin har anlagts.

Delavrinningsområde C
Delavrinningsområde C kommer att exploateras för bostadsområde med lokalgata samt 
gröna ytor. Enligt utredningen ska vägdagvatten från den största lokalgatan renas och 
fördröjas lokalt inom skelettjordar med tillhörande träd eller en liknande dagvattenan-
läggning som motsvarar renings- och fördröjningsgraden. Dagvatten från övriga gator 
och kvartersmark föreslås att avledas för fördröjning och rening i dagvattendammen.

Delavrinningsområde D
Delavrinningsområde D kommer att behållas som ett grönområde med utomhusaktivi-
teter. Den föreslagna dagvattendammen för rening och fördröjning av dagvatten föreslås 
placeras inom delavrinningsområde D.

Delavrinningsområde E
Delavrinningsområde E planeras till stor del att behållas med befintlig markanvändning 
bortsett från den ökade hårdgörningsgraden från Trädgårdsvägen.

Delavrinningsområde F
Delavrinningsområde F kommer att exploateras för bostadsområde med lokalgata. Dag-
vattnet avleds via ledningsnätet i Trädgårdsvägen till dagvattendammen för rening.

Delavrinningsområde G
Delavrinningsområde G kommer att exploateras för en ny förskola av Nykvarn kommun. 
Dagvatten från detta område föreslås att renas lokalt i regnbäddar. Därefter avleds dag-
vatten mot dagvattendammen som blir ett extra reningssteg, men som inte behövs för 
att uppnå krav för detta område.
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Delavrinningsområde H
Delavrinningsområde H utgörs utav Trädgårdsvägen. Rening och fördröjning föreslås 
att ske i dagvattendammen. Vägdagvatten leds till befintliga ledningar i Trädgårdsvägen 
vidare till den föreslagna dagvattendammen.

Figur 25. Framtida dagvattenhantering inom planområdet

Miljökvalitetsnormer och föroreningar

Generella föroreningsberäkningar för hela planområdet har tagits fram för befintlig situa-
tion, planerad situation utan och med dagvattenåtgärder. Enligt föroreningsberäkningar i 
utredningen ökar alla kontrollerade ämnen efter exploateringen. 

Kommunen bedömer i enlighet med dagvattenutredningen att detaljplanen inte riskerar 
att äventyra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormer för ytvattenrecipienterna Turing-
eån eller Turingen om föreslagna dagvattenåtgärder genomförs. 

Med föreslagna reningsåtgärder uppskattas den årliga föroreningsbelastningen från 
planområdet att minska i framtiden jämfört med befintligt scenario, med undantag för 
ämnena fosfor, nickel och kvicksilver. Nickel uppskattas öka ca 0,02 kg, och kvicksilver 
ca 0,0002 kg per år. Beräkningarna bygger på schabloner och ska tas mer som en finger-
visning än faktiska värden.

Bruttobelastningen av fosfor för hela delavrinningsområdet uppgår till 429 kg fosfor per 
år enligt SMHI:s modeldata. Detta kan jämföras med beräknad framtida ökning av fosfor 
på 1,6 kg/år. Omräknat i procent utgör ökningen av fosfor ca 0,37 % av total årlig belast-
ning, vilket bedöms som försumbar i förhållande till den totala belastningen.

Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge bedöms inte 
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äventyras med anledning av exploateringen. Det är endast en mindre del av planområdet 
som ligger inom grundvattenförekomsten, vilket till stor del är bebyggt och kommer inte 
att förändras efter exploateringen.

Översvämningsrisk vid skyfall 

Utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering finns ett område i planområdets västra hörn som 
riskerar att översvämmas vid skyfall. Detta beror på att mindre vägtrummor inte tagits 
med i Länsstyrelsens skyfallskartering. Skyfallskarteringen utgår istället från övergripan-
de topografi där vägen ovanför trumman utgör alltså en barriär för dikets vidare avrin-
ning. Området som riskerar att översvämmas är därför missvisande enligt skyfallskarte-
ringen.

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

Utredningen har utgått från den planerade höjdsättningen av marken inom planområ-
det. Dagvatten avleds via gator, diken och markavrinning till utloppet/befintliga diket vid 
planområdets norra ände för att inte riskera översvämning av byggnader i eller utanför 
planområdet. Det är viktigt att inga instängda områden skapas inom bostadsområdena i 
respektive delavrinningsområde, utan dagvattnet måste kunna avrinna ut ur området.

Dammen och naturmarken närmast intill planerad damm kan fungera som översväm-
ningsytor. Nuvarande dikesbotten ligger på ca +35,5 och närliggande framtida kvarter-
smark på ca +37,5, vilket ger marginal för både dike och damm och att fungera som 
översvämningsytor.

Om nuvarande höjdsättning vid banvallen behålls bedöms inte exploateringsförslaget 
leda till att banvallen riskerar att översvämmas vid ett 50-årsregn.

För att möjliggöra för föreslagna dagvattenåtgärder har planbestämmelser förts in på 
plankartan. Markens höjd och lägsta färdig golvnivå har reglerats. Hårdgörningsgrad har 
begränsats inom en del av planområdet. Den föreslagna dagvattendammen samt befint-
liga och nya diken har säkerställts med planbestämmelser. En del av det föreslagna diket, 
som ligger inom det planerade idrottsområdet, har inte reglerats på plankartan. Anled-
ningen är att läget och placeringen för diket inte ännu är bestämt och för att ge kommu-
nen flexibilitet med placeringen för kommande idrottsanläggningar.

Med föreslagna dagvattenåtgärder och planbestämmelser bedömer kommunen att en 
bra och hållbar dagvattenhantering uppnås och att risken för översvämning inte uppstår. 
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Värme och energi
Fjärrvärmeledningar finns i tätorten. Området bör anslutas till utbyggt fjärrvärmenät. 
Uppvärmning av husen bör ske med vattenburna system.

El och tele
Inom planområdet finns två transformatorstationer. Telge-Nät har el- och stadsnätsled-
ningar inom planområdet. En eventuell flytt eller åtgärd för ledningar bekostas av den 
part som initierar flytten/åtgärden. 

Inom den nordvästra delen av planområdet planeras en ny transformatorstation anläg-
gas. För att säkerställa tillräckligt med elkapacitet inom det planerade idrottsområdet 
finns möjlighet att uppföra ytterligare en transformatorstation inom hela kvartersmarken 
för idrottsområdet. Transformatorstationen bör uppföras nära gator för enklare access 
för underhåll. Placeringen för transformatorstationen ska samrådas med ledningsägaren 
och säkerställas med nyttjanderätt och ledningsrätt.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering från 2018-
01-01. Boende i en- och tvåfamiljshus samt flerbostadshus har tillgång till hemsortering 
efter erbjudande från kommunen. För trädgårdsavfall och grovsopor med mera hänvisas 
till kommunens återvinningscentral.

Avfallshämtning föreslås ske genom gemensamma lösningar (miljöhus) för flerbostads-
husen och en del av radhusen, framför allt de husen vid Trädgårdsvägen. Enskild hämt-
ning (hemsortering) föreslås för kedjehusen och en stor del av de planerade radhusen. 

Figur 26. Illustration över planerade miljöhus för sophantering inom planområdet. Miljöhusen 
illustreras i lila och orange. Blåmarkerade ytor illustrerar parkering för sopbilar.
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Hälsa och säkerhet
Brandsäkerhet
Idag finns inga brandposter inom området. Området ska förses med erforderligt antal 
brandposter vid utbyggnad av området. Utrymningsvägar säkerställs. Brandsäkerhetskrav 
ska uppfyllas.

Buller och vibration 
Structor Akustik har tagit fram en bullerutredning för bostadsbebyggelsen inom området 
samt för den planerade förskolan. Framtagen utredning visar att planförslaget kan upp-
fylla riktvärdena för buller från spårtrafik och vägar enligt förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Buller från det planerade idrottsområdet har även beaktats i utred-
ningen.

Ljudnivå vid bostadsfasad 

Riktvärdet för trafikbuller vid bostadsfasad är högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad uppgår till högst 58 dBA. Detta innebär 
att riktvärdet vid bostadsfasad uppfylls. Bostäderna kan således planeras utan hänsyn 
till ljuddämpad sida och bostadsstorlek vid utformning av planlösningar. Tillkommande 
trafik till det nya idrottsområdet (utöver Furuborgshallen) bedöms inte leda till överskri-
danden av riktvärdet vid fasad.

Ljudnivå vid uteplats

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats 
(enskild eller gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA 
maximal ljudnivå(dag/kväll) uppfylls. Alla tomter erhåller ytor som uppfyller riktvärdena 
för uteplats. Därmed är förutsättningarna goda för anordning av uteplatser.

Ljudnivå vid förskolegård

Förskolegården beräknas erhålla stora ytor som uppfyller riktvärdena för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Detta är även fallet för befintliga Furuborgsskolan.

Vibrationer och stomljud

Det finns en risk för störande vibrationer och stomljud från järnvägen vid den nya bebyg-
gelsen. Bostäder behöver grundläggas så att Trafikverkets riktvärden för högsta tillåtna 
vibrationsnivå respektive stomljudsnivå uppfylls, dvs att maximal RMS vägd vibrations-
nivå uppgår till högst 0,4 mm/s inomhus och maximal stomljudsnivå LmaxF till högst 
32 dBA inomhus (nivåerna avser trafikårsmedelnatt kl. 06-22, får överskridas högst fem 
gånger per natt).

Ljudnivå inomhus 

Ljudkrav för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 
uteluftsdon. Fasadisoleringen för fasader nära busshållplatser på Trädgårdsvägen måste 
särskilt beaktas i projekteringen med hänsyn till lågfrekvent buller från tomgångskörande 
bussar. Fasader intill förskolegård behöver projekteras med avseende på ljudnivåer från 
förskolegården. Fasader intill idrottsområdet behöver utöver trafikbuller även projekt-
eras med avseende på buller från idrottsområdet. Val av fasadkonstruktion, fönster och 
uteluftsdon behöver detaljstuderas i projekteringen.
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Buller från idrott

Detaljplanen möjliggör för ett sammanhängande idrottsområde öster och söder om det 
planerade bostadsområdet. När idrottsområdet är färdigbyggt antas att nyttjandegraden 
blir hög och aktiviteter kommer troligtvis att pågå under en stor del av dygnet. Placering-
en och utformning av kommande idrottsanläggningar (både inom- och utomhusidrott) 
är inte fastställd och detaljplanen är flexibel inom det planerade idrottsområdet. Det är 
därför svårt att fastsälla eventuella bullerskyddsåtgärder i bullerutredningen med hänsyn 
till att åtgärder är effektivast vid bullerkällan.

Enligt Boverkets vägledning är risken för störning låg om avståndet mellan idrottsplats 
och närmsta bostad är minst 100 m. Detta överensstämmer även med Naturvårdsverkets 
vägledning, som gäller vid tillsyn. Om idrottsaktiviteter som utövas utomhus planeras på 
minst detta avstånd från närmsta bostad behöver sannolikt inga särskilda skyddsåtgärder 
vidtas. Om utomhusidrotter planeras på ett avstånd som är mindre än 100 m till närmsta 
bostadshus så behöver en olägenhetsbedömning göras, då olika idrottsplatser kan gene-
rera olika ljudnivåer. De faktorer som behöver beaktas i en olägenhetsbedömning är 

- Avståndet mellan anläggning och boende

- Anläggningens användning över dygnet 

- Intensitet vid användning, vilket lämpligtvis baseras på antalet samtidiga användare 
samt åldersgrupp

- Om det förekommer särskilt störande ljud som återkommande smällar eller musik 

- Publiktillströmning

- Bostädernas och tomternas utformning, exempelvis om boende har tillgång till uteplats 
som inte vetter mot idrottsplatsen eller om bostäderna har tillgång till en bullerskyddad 
sida

Utomhusidrotter som innehåller särskilt störande ljud (impulsljud, lågfrekvent ljud och 
förstärkt ljud) bör särskilt beaktas. Exempel på sådana idrotter är tennis, padel, skate, 
ishockey, bandy och basket samt idrotter där visselpipor och högtalare används.

Naturvårdsverket har tagit fram en matris som stöd för bedömning av olägenheter, Väg-
ledning om buller från idrottsplatser, 2021-03-24. Avstånden enligt matrisen ska ses som 
ungefärliga mått. Intensiteten bör bedömas utifrån vad som kan anses vara mest vanligt 
förekommande på anläggningen. Vuxna användare medför ofta en mer intensiv använd-
ning än lika många barn och unga. Tävlingar och arrangemang för vuxna drar också ofta 
mer publik vilket ökar intensiteten och risken för störningar.

Figur 27. Naturvårdsverkets matris för stöd vid bedömning av olägenhet från idrottsplatser
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Grön zon – verksamheten vid idrottsplatsen torde i de flesta fall inte ge upphov till olä-
genhet för människors hälsa.

Gul zon – liten risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 
hälsa.

Orange zon – viss risk för att verksamheten kan ge upphov till olägenhet för människors 
hälsa. Det är dock fullt möjligt att även i denna zon bedriva idrottslig verksamhet utan 
att olägenheter uppstår, under förutsättning att det inte uppstår störande strukturella 
ljud och att föreningar och utövare visar hänsyn till omgivningen.

De planerade idrottsanläggningarna bedöms ligga inom ett säkert avstånd med hänsyn 
till buller och Naturvårdsverkets matris. Avståndet mellan den befintliga 11-manna fot-
bollsplanen och det planerade bostadsområdet är cirka 270 meter. En eventuell planerad 
11-manna fotbollsplan kommer placeras med stor sannolikhet öster om Furuborghallen 
och med cirka 170 meter i avstånd från det planerade bostadsområdet. En eventuell 
planerad 7-mannaplan kommer sannolikt placeras med 70 meter i avstånd från det 
planerade bostadsområdet då antal samtidiga användare för en 7-manna plan är lägre 
och medför mindre störning för omgivningen. Andra idrottsaktiviteter kan tillkomma i 
ett närmare avstånd till det planerade bostadsområdet. En olägenhetsbedömning be-
höver då göras vid ansökan om bygglov. För att säkerställa ett lämpligt avstånd mellan 
idrottsanläggningar som kan ge upphov till störning och det planerade bostadsområdet 
har planbestämmelsen m1 förts in på plankartan.

Trafikbuller från den planerade genomfartsgatan längs med järnvägen kommer utredas 
efter granskning. Buller från genomfartsgatan kan påverka bostadsområdet inom den 
södra delen av planområdet och skyddsåtgärder mot buller (bullerplank) kan behöva 
uppföras längs vägens norra del. En planbestämmelse, Buller ”Bullerplank får uppföras”, 
har lagts till på plankartan för att möjliggöra för eventuella skyddsåtgärder mot buller 
längs den planerade gatan. Den framtagna bullerutredningen är fullständig i övrigt men 
frågan som berör bullertrafik från gatan längs med järnvägen kommer utredas närmare 
efter granskning. 

Transport av farligt gods
En riskutredning har gjorts av AFRY, daterad 2021-11-05. Syftet med riskutredningen 
att undersöka personrisker kopplat till urspårning och farligt gods-transporter på Svea-
landsbanan och även risker kopplade till övriga riskobjekt inom området och i områdets 
närhet.

Enligt utredningen och utifrån de beräkningar genomförts samt kvalitativa analyser har 
följande konstaterats:

Individriskberäkningarna för transport av farligt gods når inte upp till oacceptabla nivåer. 
Individriskberäkningar visar att bortom 12 meter från järnvägen ligger risken för urspår-
ning på acceptabla nivåer. Järnvägen är belägen cirka 20 m från planområdets närmsta 
gräns, vilket innebär att urspårning av tåg inte förväntas medföra konsekvenser inom 
planområdet.

Samhällsriskberäkningarna visar att samhällsrisknivån inte når oacceptabla nivåer, var-
ken för utvecklings- eller nollalternativet samt i genomförd känslighetsanalys då trans-
porter med klass 1 även inkluderats.
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Sannolikheten att en olycka med farliga ämnen (klorgas eller ammoniak) inom en even-
tuell ishall eller simhall påverkar planområdet, bedöms som liten. Konsekvensen för en 
eventuell olycka med farliga ämnen inom idrottsområdet kan minskas med säkerhetshö-
jande åtgärder. Följande åtgärder föreslås för att uppfylla en acceptabel risknivå:

1. Ett minsta bebyggelsefritt avstånd om 25 meter från närmsta spårmitt ska hållas mellan 
ny bebyggelse och Svealandsbanan.

2. 25-30 meter från Svealandsbanans närmsta spårmitt kan bebyggelse placeras enligt 
framräknade risknivåer. Trafikverket anser dock att det inom 30 meter endast bör pla-
ceras verksamheter som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis 
vistas, till exempel parkering, garage och förråd. 

3. Ett minsta avstånd om 50 meter ska hållas mellan eventuell ishall samt eventuell sim-
hall och känslig bebyggelse, så som flerbostadshus, skola/förskola och LSS-boende.

4. Inom 150 meter från Svealandsbanan och idrottsområdet ska 

- friskluftsintag riktas bort från Svealandsbanan och fastighetsgräns för idrottsområde för 
ny bostadsbebyggelse inom området

- friskluftsintag placeras så högt upp som möjligt på fasad som vetter bort från Svea-
landsbanan samt eventuell ishall och simhall.

- byggnader utföras så att det är möjligt att utrymma bort från Svealandsbanan samt 
idrottsområdet.

Utöver detta rekommenderas även att det finns möjlighet att stänga av ventilation inom 
de utrymmen som kommer hantera eventuell klorgas alternativt ammoniak inom sim-
hall respektive ishall. Dessutom bör transporter av farliga ämnen till dessa anläggningar 
möjliggöras på baksidan av byggnaderna, där färre människor vistas. Befintlig vall mellan 
Svealandsbanan och aktuellt område samt tillträdesskydd (stängsel) rekommenderas att 
bevaras.

För att uppnå en acceptabel risknivå har prickmark förts in på plankartan för att säker-
ställa ett nybyggnadsfritt avstånd på minst 30 meter från järnvägen. För att upprätthålla 
ett minsta avstånd om 50 meter mellan en eventuell ishall eller simhall och det planera-
de bostadsområdet har planbestämmelsen m1 förts in på plankartan. Även bestämmelser 
om friskluftsintag har reglerats. Enligt utredningen och med regleringen av de föreslagna 
planbestämmelserna bedöms föreslagen exploatering vara lämplig med hänsyn till risker 
kopplade till järnvägen och  transport av farligt gods.

Förorenade områden
Natur kullen (Tippen)

Inom den nordvästra delen av planområdet längst ut på Trädgårdsvägen finns en f.d. 
tipp. En miljöteknisk markundersökning, daterat 2020-05-08, har tagits fram av Geo-
sigma. Syftet med den miljötekniska undersökningen är att karaktärisera tippens om-
fattning och innehåll samt undersöka om området är påverkat av föroreningar som kan 
innebära risker vid planerad byggnation i närområdet.

Enligt uppgifter från kommunens arkiv består den f.d. tippen av överskottsmassor men 
ska inte ha använts som hushållsdeponi. Idag används tippområdet för tillfälligt upplag 
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av sly och rester från den tidigare tippverksamheten syns framförallt i slänterna. I slän-
terna har metallskrot, tomfat, däck och träavfall observerats.

Enligt utredningen bedöms inga ytterligare undersökningar eller åtgärder av tippens 
innehåll som nödvändiga för exploatering runt den f.d. tippen och för att människor ska 
kunna vistas utomhus på tippområdet. Ytliga fyllnadsmassor på tippen har visat låga 
föroreningshalter och risken för skadlig exponering av personer som vistas på området 
är liten. Förorenade fyllnadsmassorna ligger ovan grundvattennivån och uppmätta halter 
i grundvattenprovet i tippen tyder inte på att utlakning till grundvattnet sker i större om-
fattning. Risken för spridning via grundvattnet och exponering av människor är liten vid 
exploatering runt tippen.

Tippens slänter innehåller dock mycket skräp som metall, tunnor, kylskåp och bildäck 
som bör rensas upp. De mindre högarna ovanpå tipporådet har troligen tillkommit på 
senare år och har inte provtagits, innehållet i dessa bör kontrolleras om tillträde för 
allmänheten ska tillåtas på området. Om byggnation på den f.d. tippen planeras eller om 
schaktning i tippen ska utföras rekommenderas tätare provtagning och kartläggning av 
tippen. Laktester kan också behöva utföras om schaktning och borttransport av massor 
skulle bli aktuellt.

Tippområdet föreslås enligt planen planläggs som park- och naturmark och kommer 
iordningställas till en naturpark.

Ensucon AB har tagit fram en efterbehandlingsplan för tippen för att redogöra de åt-
gärder som behövs för att iordningställa området till park och naturmark. Enligt efter-
behandlingsplanen är den miljötekniska markundersökningen som tagits fram under 
planarbetet, tillräckligt för att göra bedömningen att människor kan vistas inom depo-
niområdet och att exploatering kan ske i anslutning till området. Under framtagande 
av efterbehandlingsplanen har hänsyn tagits till gestaltningsförslaget som togs fram av 
Systra AB för tippområdet.

Efterbehandlingsplanen föreslår att följande åtgärder genomförs i samband med iord-
ningställandet av tippområdet till en naturpark för rekreation:

1. Allt synligt avfall inom området skall omhändertas, sorteras och skickas till godkänd 
mottagare.

2. Större delar av området täcks av en till två decimeter jord och planteringar av träd, 
buskar, gräs och ängssådd påförs.

3. Området modelleras för att hindra att vatten ansamlas inom området.

4. Egenkontrollprogram under och efter genomförda åtgärder för att säkerställa att lämp-
liga åtgärder vidtagits.

Efterbehandlingsplanen har samråts med Länsstyrelsen. Innan eventuella åtgärder inom 
området genomförs behöver en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordning-
en (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas till Länsstyrelsen. Blir 
det aktuellt att återanvända massor inom området behöver en anmälan om återanvänd-
ning av avfall för anläggningsändamål tas fram och delges tillsynsmyndigheten innan 
arbetet påbörjas.

Kommunen bedömer i enlighet med framtagen miljöteknisk markundersökning och 
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efterbehandlingsplan att marken är lämpligt för sitt ändamål (Natur och Park) inom det 
f.d tippområdet med hänsyn till markföroreningar.

Det gamla cementfabriksområdet (det planerade bostadsområdet) 

Inom det planerade bostadsområdet har totalt fyra miljöundersökningar tagits fram:

- Översiktlig mark- och grundvattenundersökning inom delar av fastigheten Betongen 1, 
Nykvarn, ÅF Infrastructure AB, 2015

- Miljöteknisk markprovtagning inom delar av fastigheten Betongen 1, Nykvarn, ÅF Infra-
structure AB, 2016

- PM Markmiljö Furuborg, Sweco Environment AB, 2019

- Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Sweco Sverige AB, 2021

Vid undersökningarna utförda 2015 och 2016 av ÅF genomfördes provtagning i sydväs-
tra delen av undersökningsområdet samt i närheten av den nu rivna fabriksbyggnaden. 
Analysresultaten från undersökningarna påvisade PCB i bland annat intilliggande mark 
till industribyggnaden, vilket har schaktsanerats enligt kommunens miljökontor.

Sweco utförde geotekniska- och miljötekniska undersökningar inom Cementen 1 och 
Cementen 2 med omnejd. Den miljötekniska undersökningen utfördes med hjälp av 
geoteknisk borrbandvagn i totalt sju borrpunkter, varav fyra låg inom det aktuella under-
sökningsområdet för detta PM. Resultatet visade på en punktförorening av petroleum-
kolväten och metaller i en borrpunkt,19S009, överstigande riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning. Övriga analyserade jordprover understeg riktvärdet känslig markan-
vändning.

Den kompletterande miljötekniska markundersökningen (2021) har tagits fram i samråd 
med kommunens miljöenhet. Undersökningen visar att det förekommer föroreningar i 
fyllnadsmaterialet som finns utspritt över området. De naturliga jordlagren av silt och 
lera under fyllningen bedöms vara är rent. Kobolt överskrider KM i lerlagren men halter-
na bedöms vara naturliga.

De två punktföroreningar (21S011 och 21S012) i sydvästra delen av fastighet Cementen 
2, där petroleumkolväten överstigande mindre känslig markanvändning påträffats, bör 
avgränsas i sidled.

Även om inga föroreningar påträffades kring cisternen bör provtagning under tanken 
genomföras då denna avlägsnats från området

En åtgärdsplan/efterbehandlingsplan för sanering behöver tas fram och anmälas till 
tillsynsmyndigheten (Miljökontoret i Nykvarns kommun). Innan markarbeten påbörjas 
inom området ska sanering vara avklarad och godkänd av tillsynsmyndigheten. Planbe-
stämmelsen a1 - Bygglov får inte ges förrän markföroreningar är avhjälpta, har först in på 
plankartan. Villkor för marksanering kommer även regleras i exploateringsavtalet.

Kommunen bedömer i enlighet med framtagna undersökningar och med regleringen av 
planbestämmelsen a1, att marken är lämplig för sitt ändamål med hänsyn till markföro-
reningar.
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Figur 28. Jordprovtagning och klassning inom området (Miljöteknisk markundersökning, 
Sweco 2021)
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Genomförandefrågor
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen som helhet är 10 år från den dag detaljplanen 
vinner laga kraft. Genomförandetiden för huvudgata 2 är dock 15 år. Genomförandetiden 
för bostäder är förskjuten och fördelat på tre etapper, se figur 7. Genomförandetiden för 
bostäder är enligt följande: 

(Etapp 1): Genomförandetiden för etappen börjar löpa ett år efter den dag detaljplanen 
vinner laga kraft. 

(Etapp 2): Genomförandetiden för etappen börjar löpa tre år efter den dag detaljplanen 
vinner laga kraft. Markarbetet kan påbörjas den dag planen vinner laga kraft.

(Etapp 3): Genomförandetiden för etappen börjar löpa fem år efter den dag detaljplanen 
vinner laga kraft. Markarbetet kan påbörjas den dag planen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelningen
Huvudmannaskapet inom planområdet ska vara kommunalt för allmän plats och kom-
munala anläggningar och enskilt huvudmannaskap för kvartersmarken för bostäder och 
idrott

Ansvarsfördelningen gällande genomförande och drift redovisas i följande tabell.

Allmän plats
Ägare Genomförande Drift

Huvudgata Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun 
Lokalgata Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
VA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
Gång Cykel Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
Natur Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
Park Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
El, fiber, Telge Nät AB Telge Nät AB Telge Nät AB

 
Kvartersmark

Ägare Genomförande Drift
Bostäder Exploatör Exploatör Respektive fastig-

hetsägare
Förskola Exploatör Exploatör Exploatör
Idrott Nykvarns kommun 

och exploatör
Nykvarns kommun Nykvarns kommun/

Exploatör
VA Exploatör Exploatör Nykvarns kommun
VA Nykvarns kommun Nykvarns kommun Nykvarns kommun
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Avtal
Plankostnadsavtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan samhällsbyggnadskontoret i Nykvarns kom-
mun och exploatören Paradoumo AB och Näringslivs- och exploateringsavdelningen. 

Exploateringsavtal  
I samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska ett exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatören undertecknats. Exploateringsavtalet upprättas i 
avsikt att reglera kostnad- och ansvarsfördelning som gäller för genomförandet av de-
taljplanen. Exploateringsavtalet avser att reglerar kostnad- och ansvarsfördelning för:
- Anläggandet av kommunala gatorna inom planområdet

- Anläggandet av park inom planområdet

- Anlägga och iordningställa all naturmark inom planområdet, inklusive dagvatten an-
läggningar på naturmark

- Sanering av marken inom det gamla cementfabriksområdet 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
Se tabellen nedan. 

Fastighetsbildning
Fastighetsbildningar kommer att ske utifrån detaljplanens förslag på markanvändning. 

Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäteriet och står för 
förrättningskostnaderna. I samband med bildningen av nya fastigheter ska gemensam-
hetsanläggningar bildas för fastigheternas gemensamma behov.

Gemensamhetsanläggning/Ledningsrätt
Kommunala VA- ledningar samt elledningar finns i den befintliga grusvägen inom den 
västra delen av planområdet. Ett u-område tillförs planen för att möjliggöra nätägarens 
åtkomst av ledningar. Ledningsägaren ansvarar om att ledningsrätt bildas inom detaljpla-
nens u- området. 

Gemensamhetsanläggningar har tillförts planen för att möjliggöra nyttjande och förvalt-
ning av de gemensamma anläggningarna inom planområdet. Fastigheterna inom plan-
området kommer att dela anläggningar såsom gård, kvartersgata, parkering och odlings-
lotter. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar lantmäteriförrättningen.

Konsekvenser för fastigheter inom planområdet
Konsekvenserna för samtliga fastigheter och samfälligheter, ägarförhållanden, befintlig 
användning, planerade förändringar och konsekvenser redovisas kortfattat i tabellen 
nedan.

Fastighetsbeteckning Ägande Nuvarande  
användning

Förändringar och 
konsekvenser
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Figur 29. En översiktlig karta på fastigheter som ingår inom planområdet

Allmän plats 

Allmän plats är allmänna natur- och parkområden, gator samt gång- och cykelvägar. 
Idrottsområdet blir kvartersmark för idrottsplats. Se ovanstående tabell och karta.

Ekonomiska frågor 
Mark och infrastruktur
Kostnader för anläggande och iordningställande av fysiska anläggningar inom såväl allmän 
plats som kvartersmark, t.ex. vägar, nya ledningar, flytt av ledningar, grönområden, hante-
ring av dagvatten och stabilisering av mark regleras i ett exploateringsavtal. 
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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 explo-
atören. 

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

Avgifter
Avgifter för VA-anslutningar, åtgärder på markmiljö etc. För befintliga fastighetsägare i 
planområdet och tillkommande byggrätter erläggs VA-anläggningsavgift enligt gällande 
taxa när förbindelsepunkt har upprättats och meddelats. Nykvarn kommun bekostar 
upprättande av VA-ledningar till fastighetsgräns.

Administrativa frågor 
Fortsatt planarbete
Synpunkterna som inkommer under granskningstiden sammanställs och besvaras i ett 
granskningsutlåtande. Därefter skickas detaljplanen ut för antagande och där har de som 
tidigare yttrat sig i planprocessen rätt att överklaga. Om ingen överklagan görs eller om 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagan vinner detaljplanen laga kraft cirka en må-
nad efter kommunfullmäktiges beslut om antagande.

Preliminär tidplan för planarbetet
Samråd   Första kvartalet 2021 

Granskning   Andra kvartalet 2022 

Antagande   Fjärde kvartalet 2022 

Laga kraft   Fjärde kvartalet 2022 

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, Planchef

Anna Ahrilng, Mark- och exploateringschef

Saeed Baydon, Planarkitekt

Georg Akkaya, Mark- och exploateringsingenjör

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret
Planavdelningen 



Kontakta oss
Centrumvägen 24 A

155 80 Nykvarn
08-555 010 00

kommun@nykvarn.se


