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Planområdet



Handlingar 
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. 
Till planen hör dessutom: 

 Denna planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 

Övrigt planeringsunderlag 
Program för detaljplan, februari 2008 

Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att möjliggöra avstyckning och bebyggande av 73 villatomter för 
lantligt boende norr om väg 57 och strax öster om kommungränsen mellan Södertälje 
och Gnesta. Tomterna är samlade i fyra grupper. Inom planområdet skapas även en 
tomt för förskola. Detaljplanen möjliggör även att den används som skola alternativt 
vårdboende. 
 
Mellan och genom de respektive bebyggelsegrupperna är det möjligt att röra sig både 
längs det nya vägnätet, som i huvudsak anläggs utan återvändsvägar, och över 
naturmark. 
 
Bebyggelsen har en utfart mot väg 506 och en mot väg 57, till vilken även befintlig 
bebyggelse på Harry Martinssons väg ansluts. De båda fastigheterna direkt söder om 
planområdet som har en gemensam utfart direkt mot väg 57 får ny väganslutning via 
det nya vägnätet i området. Deras befintliga utfart stängs vilket ökar säkerheten för 
både dem och de som färdas på väg 57. 
 
Längs väg 57 byggs en gång- och cykelväg från Harry Martinssons väg till 
busshållplatsen strax utanför planområdets sydöstra hörn, vilket ökar säkerheten 
längs vägen för oskyddade trafikanter. 
 
Området ligger utanför Södertälje kommuns verksamhetsområde för vatten och 
avlopp och kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp behöver därför byggas ut. 
Det ska vara möjligt att, via det nya vatten- och avloppsnätet, kunna ansluta även 
befintliga bostäder i Rudholm-Nibble, av vilka flera har otillfredsställande 
avloppslösningar. 

Miljöpåverkan 

Allmänt 
Planens huvudsakliga påverkan består i att oexploaterad mark tas i anspråk för 
bostäder, vilket påverkar naturmiljö likväl som rekreation och friluftsliv. Inga 
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nyckelbiotoper eller annat områdesskydd berörs och området är idag delvis snårigt 
och svårframkomligt. 

Förenlighet med 3,4 och 5 kap MB 
Planområdet berör inga riksintressen och dess genomförande är därför förenligt med 
3, 4 och 5 kap MB. 

Behovsbedömning 
Planens genomförande bedömdes under programskedet av kommunen samt av 
Länsstyrelsen (enligt samrådsyttrande daterat 2008-04-29) inte medföra betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. En 
miljöbedömning enligt MB 6:11 behöver därför inte göras. Utförligare motiv och 
resonemang runt behovsbedömningen finns samlat i det program som upprättades 
inför planarbetet. 

Plandata 

Lägesbestämning och areal 
Planområdet gränsar i väster till ett befintligt bebyggelseområde, i söder till väg 57, i 
öster mot väg 506 och i norr mot åkermark. Arealen är närmare 28 hektar. 

Markägoförhållanden 
Visbohammar 1:20 är privatägd och har enbart en ägare. En mindre del av 
planområdet ligger inom Rudholm 1:1 och 1:6. I planområdet finns även en 
samfällighet för vägändamål. 

Tidigare ställningstaganden 

Program för planområdet 
Ett planprogram för området upprättades under februari 2008 och var ute på samråd 
under våren/sommaren 2008. 

Översiktliga planer 
I Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun anges ingen särskild användning för det 
aktuella området. I översiktsplanens redovisning av de värdefullaste klasserna av 
odlingslandskapet i Södertälje kommun, utpekas dock det större, sammanhängande 
ängsmarksområdet norr om skogspartiet som åkermark, klass 5, vilket motsvarar den 
högsta klassen. Klassningen avser främst markens värde ur produktionssynpunkt och 
alltså inte primärt ur naturvårdssynpunkt. 

Gällande detaljplan 
Området saknar idag detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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Förutsättningar och förändringar 

Naturmark och friytor 
Terräng och vegetation 
Planens södra del består till stor del av ett skogsbevuxet höjdparti. Skogsområdet 
består av blandskog, men med ett betydande inslag av tall. I områdets inre del finns 
även planterad granskog. I skogsområdets nordvästra del finns inslag av ädellövträd 
som ek och lönn. I områdets södra del vid väg 57 finns ett sandtag. Skogsområdet är 
inte inventerat, men innehåller enligt Skogsstyrelsen inga nyckelbiotoper eller annat 
områdesskydd. Åkermarken norr om skogspartiet utgör enligt översiktsplanen 
värdefull åkermark, klass 5 (högsta klassen). Denna klassar åkermarken ur 
produktions- och allokeringssynpunkt. Planen bedöms kunna ge en negativ inverkan 
på naturmiljön genom att skog, åker- och ängsmark avlägsnas där bebyggelse 
uppförs. För att minimera påverkan på områdets naturmiljö i det fortsatta planarbetet 
bör hänsyn tas till exempelvis större ädellövträd och vid utformning av villorna. 
 
Lek och rekreation 
Planområdet är i dagsläget obebyggt och används av närboende som ströv- och 
hundrastningsområde etc. Det ska även efter utbyggnad finnas ett nät av stigar inom 
skogsmark som tillsammans med det nya vägnätet skapar god tillgänglighet till 
omkringliggande naturmark för både befintliga och nya boende i och omkring 
området. Delar av skogsmarken bevaras och planläggs som naturmark, vilket på sikt 
kan medföra en högre kvalitet i skogen som idag brukas för kommersiellt skogsbruk. 
 
De stora tomterna och den närliggande naturmarken ger god tillgång till fria lekytor. 
Inom förskoletomten skapas mer arrangerade lekplats som kan användas av barn i 
området kvällar och helger. I planområdets norra del finns ett plant område intill de 
öppna fälten där en mindre bollplan eller lekplats kan anordnas. 

Strandskydd 
Vid Sigtunaån gäller strandskydd om 100 m. Ny bebyggelse och tomtmark är 
placerad på ett större avstånd från strandlinjen än 100 meter. 

Fornlämningar 
Inom planområdets västra del mot Sigtunaån finns två kända fornlämningsområden 
bestående av gravfält, Vårdinge 1:1 samt Vårdinge 2:1. En arkeologisk 
förundersökning har utförts inom planområdet, vilken påvisat tidigare icke kända 
lämningar. Länsstyrelsen kommer göra en avgränsning av fornlämningar baserad på 
befintliga utredningar. Efter det är gjort kan planen och dess bestämmelser ändras om 
så behövs. 
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Markbeskaffenhet 
Geotekniska förhållanden och jordarter samt radon/skredrisk 
Mark- och undergrundsförhållandena i området domineras av isälvsavlagringar med 
angränsande formationer som bildats i randområdena av ”grusåsbildningen”. 
Avgränsningen av avlagringar i området är osäker och har gjorts med ledning av 
topografin. Jordmaterialet i ytan utgörs i regel av sand och mo (silt). Ställvis, 
framförallt inom högre belägna partier, förekommer strödda block i ytan som är 
grusig. Inom en del av området är marken blockrik. Två täkter finns i områdets södra 
del. Snitt i schaktväggen på ena täkten visar skiktat stenigt grus, som överlagras av 
skiktad grusig sand och 1,5 m varviga finkorniga sediment. Snitt i den andra visar ca 
1 m mo (silt) som överlagras av ca 8 m sand. Enligt uppgift förekommer grovt grus i 
täktens botten. Områden i angränsning till isälvsavlagringarna består i undergrunden 
av finare sediment av silt och lera. En lerfylld svacka går in ca 100 m i planområdets 
nordöstra  del och vid västra avgränsningen finns en kärrbildning. Några lokala små 
bergpartier i dagen finns i sydvästra delen av området. 
 
Vägar och ledningar kan till huvuddelen anläggas utan förstärkningsåtgärder. Den 
östligaste anslutningsvägen kräver sannolikt någon åtgärd i undergrunden över 
lerområdet. De västligaste tomterna berörs delvis av kärrbildningen och kan leda till 
någon åtgärd. Vid mark- och grundläggningsarbeten skall finjordarnas 
flytbenägenhet vid vattenmättnad beaktas, d v s att vid höga trycknivåer på 
grundvattnet och/eller vid riklig nederbörd kan särskilda dräneringsåtgärder bli 
nödvändiga för att stabilisera jordar vid arbetens utförande. Jordarna är måttligt till 
mycket tjälfarliga. Vid husgrundläggning behöver risken för radongas i jordluften 
beaktas. Restriktioner för schakt eller utfyllnader behöver inte anges av 
stabilitetsskäl. Fördjupade geotekniska undersökningar erfordras generellt inför att 
vägar och byggnader utförs. 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Planområdet är idag obebyggt men angränsar till en grupp bostadstomter i sydväst 
och två bostadstomter i söder i anslutning till väg 57. Strax norr om planområdet 
ligger en äldre bebyggelsegruppering omgiven av åkermark fördelat på två 
fastigheter, Nibble gård. 
 
Planen möjliggör att området bebyggs med friliggande villor på relativt stora tomter 
om ca 1200-2000 m2. Bebyggelsens indelning i grupper och placering av tomter har 
utformats med hänsyn till den befintliga terrängen. Tack vare de stora tomterna som 
dessutom är väl tilltagna i bredd mot väg kan en förhållandevis flexibel placering av 
byggnader uppnås utan att hela tomten utnyttjas. Vegetation kan sparas på delar av 
tomtmarken och tomtmarken kan komma att upplevas som en del av grönstrukturen. 
Vägledande för arbetet med bebyggelsens utformning har Södertälje kommuns 
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riktlinjer ”Omtanke & Varsamhet: om byggande på landet” varit. Här står bl a att nya 
hus, om möjligt, ska undvikas på helt öppen mark, utan placeras i anslutning till 
befintliga hus, träddungar, skogsbryn och terrängformationer som gör huset mindre 
markant. 
 
Förskola 
I planområdets sydöstra del finns en tomt för en förskola som kan byggas tillräckligt 
stor för att ta emot barn både från det nya området och från befintlig bebyggelse i 
närheten. Detaljplanen medger att tomten även används för skola eller vårdboende. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Knappt 1 km väster om planområdet finns ett rikt utbud av varor och tjänster, såsom 
bilservice, livsmedel, byggvaror, pizzeria m m. Avståndet till Gnesta centrum, med 
ett förhållandevis allsidigt utbud av varor och tjänster, är ca 3 km. I Mölnbo finns 
också ett begränsat utbud. Avståndet från planområdet till Mölnbo är ca 4,5 km. 
 
Skola (förskoleklass-årskurs 6) finns i Mölnbo och i Järna. Högre årskurser finns i 
Järna. Även i Gnesta finns förskolor och skolor som eventuellt kan nyttjas efter 
överenskommelse mellan Södertälje och Gnesta kommun. 
 
Tillgänglighet 
Vägnätet är planerat för att uppnå god tillgänglighet för rörelsehindrade. För att 
uppnå detta har sluttningar över 1:20 undvikits i möjligaste mån. På några ställen är 
sluttningarna brantare än 1:20, men i de fallen finns alternativa vägar så att alla delar 
av området kan nås med god handikapptillgänglighet. 
 
Byggnadskultur och gestaltning 
Avsikten är att området ska kunna bebyggas i etapper och av olika byggherrar. Det är 
även möjligt att varje tomt kommer att bebyggas av den enskilda fastighetsägaren då 
tomterna kan komma att avstyckas och säljas obebyggda. Det innebär att den nya 
bebyggelsen kan komma att uppvisa en förhållandevis stor variation i sitt utryck. 
Genom de stora tomtstorlekarna finns möjligheter att variationen kommer att 
upplevas berikande utan att olika bebyggelsestilar stör varandra. 
 
Med tanke på att det enskilda uttrycket i respektive ny byggnad inte är styrd reglerar 
planens utformning i första hand tomternas utformning, möjliga 
bebyggelseplaceringar och byggnadernas volymer. Byggnaderna ska kunna placeras 
på tomten utan större bearbetningar av markens nivåer. Att bygga i souterräng är 
tillåtet, men tomterna är planerade så att souterräng ska kunna undvikas då det ofta 
innebär stora markbearbetningar och medför ökade grundläggningskostnader. På de 
flesta tomter i området (alla utom de där uppfyllnad av marken krävs p g a lokala 
svackor) finns en bestämmelse om att markens nivå inte får förändras. Syftet är att 
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undvika allt för omfattande terrassering av tomterna och därmed förvanska områdets 
naturlika karaktär. 

Vägar och trafik 
Vägnät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Lokalvägar byggs ut i området för att försörja ny föreslagen bebyggelse. Harry 
Martinssons väg ansluts till det nya vägnätet, vilket möjliggör att den befintliga 
utfarten som är brant och trång kan stängas för biltrafik och istället bara användas för 
gående. De två bostadsfastigheterna söder om planområdet strax norr om väg 57 får 
nya anslutningar mot det nya vägnätet, vilket möjliggör att deras gemensamma 
befintliga utfart mot väg 57 kan stängas. 
 
De nya vägarna i området görs förhållandevis smala för att skapa en lantlig karaktär, 
ansluta mot befintliga vägar i området och bidra till lägre hastighet. Högsta tillåtna 
hastighet i området bör inte vara högre än 30 km/h. Vägområdet görs bredare än 
själva vägen för att rymma diken och mötespunkter där det behövs. Genom de väl 
tilltagna ytorna för diken behöver snö inte köras bort vintertid. 
 
Väg 57 har inga separata fält för gång- och cykeltrafik. Genom utbyggnaden av 
området byggs en gång- och cykelväg från Harry Martinssons väg till busshållplatsen 
strax utanför planområdets sydöstra hörn, vilket ökar säkerheten för oskyddade 
trafikanter. I förlängningen av Harry Martinssons väg kan man via en bro över 
Sigtunaån komma till Gnesta kommuns gång- och cykelvägnät. 
 
Kollektivtrafik 
Buss 786 trafikerar området med en busshållplats i planområdets omedelbara närhet. 
Huvuddelen av den planerade bebyggelsen ligger inom 400 meters gångavstånd från 
busshållplatsen. Med buss 786 nås både Gnesta och Mölnbo/Järna med möjlighet till 
byte till pendeltåg. Även buss 551 mellan Gnesta och Trosa via Vagnhärad och 
Vårdinge trafikerar hållplatsen. Förskoletomten ligger inom 50 meter från 
busshållplatsen. 
 
Parkering, varumottagning, utfarter 
All parkering ska ske inom tomtmark. Med tanke på det perifiera läget är det troligt 
att respektive hushåll kommer ha flera bilar. Minst två parkeringsplatser per tomt bör 
redovisas i samband med bygglov. 
 
Inga av de nya fastigheterna får direkt utfart mot någon av de befintliga vägarna. All 
utfart sker istället via två nya utfarter mot väg 57 respektive väg 506 Den nya 
förskolan kan vid behov få separerade in- och utfarter mot det nya vägnätet för att 
backningsrörelser med lastbil ska kunna undvikas inom tomten. 

 - 7 - 
 



Störningar 
Väg 57 passerar söder om planområdet och medför bullerstörningar och risker med 
transporter av farligt gods. Norr om området finns en högspänningsledning som 
medför elektromagnetisk strålning. Arbetet med utformning av bebyggelseförslaget 
har inriktats på att undvika störningar. Hur störningar hanterats framgår mer i detalj i 
avsnittet om konsekvenser. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp (inkl dagvatten) 
Vatten- och avloppsledningar saknas i området. Befintlig bebyggelse i områdets 
närhet har egna eller gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Flera av 
avloppsanläggningarna i området är undermåliga. 
 
I samband med utbyggnad av vägar byggs ett vatten- och avloppsledningsnät ut med 
anslutning till Gnestas befintliga nät. Vatten- och avloppsledningsnätet är planerat så 
att avloppsledningarna får ett självfall mot Gnestas avloppsreningsverk, samt mot en 
pumpstation som ligger i områdets nordöstra del. Från pumpstationen pumpas 
dagvattnet vidare till den nya självfallsledningen mot Gnesta avloppsreningsverk. 
Samtliga ledningar och anläggningar byggs enligt kommunens tekniska standard och 
dimensioneras för att även befintlig bebyggelse omkring planområdet ska kunna 
anslutas. Planområdet kommer att omfattas av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp, vilket innebär att det kommer vara ett kommunalt huvudmannaskap. Det är 
ännu inte bestämt om det kommer att läggas inom Södertäljes eller Gnestas 
verksamhetsområde. 
 
Sammantaget är det ca 50 fastigheter i planområdets närhet som saknar kommunalt 
vatten och avlopp idag. Tidigare utredningar har visat olika möjliga sätt att bygga ut 
en avloppsnät för den befintliga bebyggelsen. I planområdets södra del har ett läge 
för pumpstation reserverats i syfte att kunna omhänderta spillvatten för vidare 
pumpning mot självfallsledning till Gnesta avloppsreningsverk. 
 
Samtliga lägen för nya pumpstationer ligger mer än 50 meter från befintlig och ny 
bebyggelse för att undvika störningar genom lukt och bakteriespridning. 
 
El och värme 
Kommande bostadsbebyggelse elförsörjs genom anslutning till Vattenfalls elnät. 
Eventuellt kommer en eller flera lokalnätstationer att behövas för elförsörjningen av 
området. 
 
Uppvärmning av bebyggelsen sker via enskilda lösningar. 
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Tele- och datatrafik 
Kommande bostadsbebyggelse kan anslutas till Telias telenät. En markledning som 
korsar planområdet i dess nordöstra del behöver läggas om. Befintlig ledning längs 
väg 506 ligger planområdet och skyddas med u-område på kvartersmark. 
 
Avfall/Återvinning 
Hushållsavfall och andra eventuella fraktioner som hämtas med bil omhändertas 
genom hämtning vid fastighetsgräns för respektive fastighet. Gemensam hantering av 
vissa fraktioner kan även ordnas på central plats i anslutning till någon av områdets 
infarter. 

Konsekvenser 

Miljö och hälsa 
De luftföroreningar som tätbebyggda områden har störst problem med är 
kvävedioxid och partiklar (PM10). Då planen medger nya bostäder, bidrar den 
indirekt till ökad trafik inom och till området, vilket innebär ökade utsläpp av 
föroreningar till luft av bl a kvävedioxid och partiklar. I dagsläget underskrids 
miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid med god marginal i 
detaljplaneområdet.Trafikökningen som planförslaget ger upphov till bedöms inte ge 
upphov till någon betydande förändring av luftföroreningssituationen i denna del av 
Södertälje. 
 
Söder om planområdet går väg 57 som är relativt trafikerad (ca 6000 fordon/dygn). 
Denna trafik ger upphov till bullerstörningar utmed vägkorridoren. Med anledning av 
detta har Trafikverket uppfört bullerskärmar, framförallt utmed vägens södra kant, 
för att minska bullerpåverkan på befintliga bostäder utmed vägen. Utmed vägens 
norra kant finns endast bullerplank utmed en begränsad sträcka där befintliga 
bostäder är belägna. Inför planering av bebyggelse i området har en simulering gjorts 
av bullrets utbredning. Genom att all bebyggelse placerats utanför den zon som 
innehåller bullernivåer över rekommenderade riktvärden väntas detaljplanen inte 
medför någon påverkan på människors hälsa p g a buller. 
 
Norr om planområdet löper en 40 kV-kraftledning som ägs och drivs av Vattenfall. 
För att underskrida Södertälje kommuns planeringsmål om max 0,2 μT för elektriska 
och magnetiska fält för kraftledningar krävs ett avstånd från centrum av 
ledningsgatan om minst 30 meter till planerad bostadsbebyggelse. Minsta avstånd till 
elledningen är ca 50 meter, vilket betyder att det inte finns några elektromagnetiska 
fält som medför risker för miljö och hälsa. 
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Säkerhet och trygghet 
Problem med dagens situation består främst i att gång- och cykeltrafik sker utan 
separering från biltrafik längs väg 57. Genom utbyggnad av den gång- och cykelväg 
som planförslaget innebär höjs säkerheten för oskyddade trafikanter längs vägen. 
 
Områdets utformning med genomgående vägnät bidrar till ett jämnare flöde i alla 
riktningar och bebyggelsen vänder sig mot väg, vilket medför en trygghet för de som 
vistas och går längs med vägarna. Avsnitten som lokalvägarna går genom naturmark 
är inte längre än att kontakt med någon del av bebyggelsen kan upprätthållas. 

Barn och ungdomar 
Den planerade bebyggelsen medför att närliggande obebyggt skogsområde minskas, 
vilket är negativt för kringboende barn och ungdomars möjlighet att använda skogen 
för lek. De negativa konsekvenserna mildras av att större naturområden sparas. 
Tillgängligheten i området ökar genom utbyggnad av vägar och stigar, vilket bidrar 
positivt till möjligheterna för barn och ungdomar att utnyttja naturen för lek. 
 
Den planerade förskolan och eventuellt ny lekplats i områdets norra del skapar nya 
möjligheter till lek i området, både för de som redan bor i området och de som flyttar 
in i den nya bebyggelsen. 

Naturmiljö och friluftsliv 
Recipient för dagvatten från programområdet är sjön Sillen som ingår i Trosaåns 
avrinningsområde. Huvudtillflödet till sjön är Sigtunaån som också är recipient för 
avloppet från Gnesta samhälle genom Gnesta reningsverk dit ca 5 500 
personekvivalenter är anslutna. I sjöns norra ände ligger en bebyggelsegrupp om ca 
35 hus, vars avlopp delvis belastar sjön Sillen. Vanliga avloppslösningar i 
bebyggelsegruppen är markbäddar eller infiltrationsanläggningar. Ett enstaka 
köksavlopp släpps ut helt orenat i Sillen. Vid något tillfälle har 
avloppsanläggningarna stått under vatten när vattenståndet i Sillen varit extra högt. 
Sjön är således påverkad av avloppsvatten och räknas till de eutrofierade även om 
situationen förbättrats under senare år. Sjön är relativt artrik med ett rikt fisk- och 
fågelliv och här finns bl.a. den tidigare rödlistade arten nissöga. Under senare års 
vintrar har den rödlistade arten utter förekommit i Sigtunaån. Ett vattenskyddsområde 
för Gnesta är enligt översiktsplanen beläget norr om planområdet. Då planen medger 
bostäder kan en ökning av den hårdgjorda ytan förväntas, vilket kan påverka 
dagvattnets mängd och kvalitet. Detaljplanen förutsätter att dagvattnet, enligt 
kommunens dagvattenpolicy, omhändertas lokalt, s.k. LOD. Planen bedöms dock 
påverka vattenmiljön positivt i och med att planen medför anläggande av ett 
reningsverk för spillvatten. 
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Stads-/landskapsbild 
Den nya bebyggelsen innebär en viss påverkan på landskapsbilden. Påverkan 
begränsas av att stor vikt i planeringen av den nya bebyggelsen har lagts vid mötet 
med det öppna fältet norr om området, som har höga landskapsbildsvärden. Gränsen 
mot det öppna fältet begränsas tydligt av den befintliga skogsstigen som genom 
områdets utbyggnad omvandlas till lokalväg. Delar av skogsbrynet behålls, framför 
allt vegetationen har ett högre inslag av värdefulla lövträd, vilket mildrar effekten av 
att bebyggelsen bildar en ny front mot det öppna fältet. 
 
Från södra sidan täcks bebyggelsen till stor del av befintlig vegetation, vilken får ett 
ökat skydd genom att den planläggs som naturmark. 

Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från att den vunnit laga kraft. 

Medverkande tjänstemän 

Kommunen 
I arbetet med att ta fram planförslaget har följande tjänstemän medverkat: 
Panagiota Kalliora, bygglovarkitekt 
Tommy Åström, stadsarkitekt 
Emma Tibblin, stadsantikvarie 
 
Förslag till detaljplan har inför samråd tagits fram av Tengbomgruppen genom 
planarkitekt Mattias Nilsson. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Plan 
 
 
 
Urban Dahlberg    Martin Mansell 
Planchef     Planarkitekt 
 
 

 - 11 - 
 


	PLANBESKRIVNING
	Handlingar
	Övrigt planeringsunderlag
	Planens syfte och huvuddrag
	Miljöpåverkan
	Allmänt
	Förenlighet med 3,4 och 5 kap MB
	Behovsbedömning

	Plandata
	Lägesbestämning och areal
	Markägoförhållanden

	Tidigare ställningstaganden
	Program för planområdet
	Översiktliga planer
	Gällande detaljplan

	Förutsättningar och förändringar
	Naturmark och friytor
	Strandskydd
	Fornlämningar
	Markbeskaffenhet
	Bebyggelseområden
	Vägar och trafik
	Störningar
	Teknisk försörjning

	Konsekvenser
	Miljö och hälsa
	Säkerhet och trygghet
	Barn och ungdomar
	Naturmiljö och friluftsliv
	Stads-/landskapsbild

	Administrativa frågor
	Medverkande tjänstemän
	Kommunen


