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Planbeskrivning

Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl.,
(Rönnvägen), i Järna, i Södertälje kommun
SAMRÅDSHANDLING

Planområdet längs södra sidan av Rönnvägen i centrala Järna.

Till planen hör förutom denna planbeskrivning:
-

Plankarta med planbestämmelser

-

Undersökning om miljöpåverkan
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Vad är en detaljplan
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får
användas samt var bebyggelse och infrastruktur ska placeras och utformas. I en detaljplan ges
ramarna för framtida bygglovsprövningar. Genom planläggning med detaljplan prövar kommunen att
mark- och vattenområden används mest lämpligt. Framtagandet av en detaljplan sker genom en
process som regleras i plan- och bygglagen, PBL, och som syftar till att ta fram bra beslutsunderlag,
säkra insyn samt förankra förslaget hos dem som berörs.
Planförfarande enligt PBL
Vid framtagande av en detaljplan tillämpas reglerna för standard-, utökat eller samordnat
planförfarande. Detaljplanen för del av del av Tavesta 1:248, (Rönnvägen), handläggs med
standardförfarande därför att förslaget är förenligt med översiktsplanen, inte av betydande intresse
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan.
Standardförfarande
Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa planförslag och planeringsunderlag av betydelse.
Kommunen ska samråda planförslaget med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och kända sakägare
och boende som berörs. Syftet med samrådet är att samla information och synpunkter som berör
detaljplanen tidigt i processen. Efter genomfört samråd kan förslaget justeras utifrån de synpunkter
som kommit in. De synpunkter som skriftligt inkommit under samrådstiden kommer att redovisas
och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens kommentarer och förslag
till ändringar.

Nu pågår samrådsskedet.

Underrättelse och granskning: När förslaget till detaljplan reviderats ska förslaget vara
tillgängligt för granskning under minst tre veckor innan det kan antas. Under granskningen ges
berörda myndigheter, sakägare och andra berörda som har yttrat sig under samrådet möjlighet att
yttra sig över granskningsförslaget. Efter granskning kan förslaget till detaljplan revideras ytterligare.
Granskningsutlåtande Efter granskningen gör kommunen en sammanställning av de
skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstiden. I granskningsutlåtandet
ska kommunens förslag med anledning av synpunkterna redovisas. När granskningsutlåtandet är
färdigt ska kommunen så snart som möjligt skicka information om var det finns tillgängligt till dem
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.
Antagande: Detaljplanen antas i kommunfullmäktige, därefter underrättas länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten samt de som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte blivit
tillgodosedda. Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet tillkännagivits på
kommunens anslagstavla, vinner detaljplanen laga kraft och bygglov och andra lovpliktiga åtgärder
kan därefter medges.
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INLEDNING
Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för marknära bostäder längs Rönnvägen i centrala Järna.
Projektet omfattar också ny GC-bana längs delar av Rönnvägen.
Befintlig förskola ingår i projektet och det ska avgöras hur byggrätten för denna kan kombineras med
byggrätt för bostäder.

Planområdet i centrala Järna. För östra delen finns ett bebyggelseförslag.

Projektet innebär förtätning i befintlig infrastruktur och bidrar till underlag för förbättrad
kollektivtrafik. Projektet innebär också ytterligare stråk och mötesplatser och tillskapar tillgängliga
nya bostäder i centrala Järna.
Underlag utgörs av utredningar av bland annat naturvärden och VA, dagvatten och buller. Dessutom
utredningar av geoteknik och risk förknippat med farligt gods-trafik på Rönnvägen och järnvägen.
Utredningarna finns listade på planbeskrivningens sista sida.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap, miljöbalken, MB
3 och 4 kap, MB, anger att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål de är bäst
lämpade för och som medför god hushållning ur allmän synpunkt. I 5 kap, MB anges de föreskrifter
om miljökvalitet som behövs för att skydda och avhjälpa skador eller olägenheter för människors
hälsa och miljön. Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för luft, vatten och omgivningsbuller.
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Undersökning om miljöpåverkan

Bedömningen är att planens konsekvenser är förenliga med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4
kap, MB, och bestämmelserna om miljökonsekvenser, MKN, i 5 kap, MB, se vidare under
planbeskrivningens avsnitt om MKN. Exploateringen bedöms inte vara sådan att den bedöms bidra
till att MKN för vatten och luft riskerar att överskridas. MKN för buller överskrids i området men
bullernivåer enligt gällande lagstiftning klaras med åtgärder.
Ett antal miljöfrågor kommer att hanteras i planarbetet för att minska eventuella negativa
konsekvenser samt för att planen ska överensstämma med inriktningen för Fördjupad
översiktsplan för Järna (2014) samt Strukturplan för nordöstra centrala Järna (2018). De
miljöfrågor som behöver beskrivas och utredas i planarbetet är;
-

trafikbuller, ekvivalenta och maximala ljudnivåer, lågfrekvent buller samt eventuellt
verksamhetsbuller från verksamhet sydöst om planområdet.
dagvatten
risk från transporter av farligt gods på Rönnvägen och järnvägen
dagsljus
geotekniska frågor

En naturvärdesinventering samt en trädinventering har gjorts och detaljplanen har anpassats för att
undvika negativ påverkan på biologisk mångfald.
Alternativa energikällor ska diskuteras.
Planförslaget behöver ta hänsyn till Järnas befintliga skala, topografi och utformning.
Preliminär tidplan
Detaljplanen kommer att kunna vinna laga kraft som tidigast fr.o.m. april 2022. Eventuellt kommer
detaljplanen utformas med en fördröjd genomförandetid på grund av kapacitetsbrist i VA-systemet i
området.
Beslut om planuppdrag och förnyat planuppdrag (SBN)

2015-05-28 resp. 2018-10-02

Samråd

kvartal 1, 2021

Granskning

kvartal 3, 2021

Antagande

kvartal 1, 2022

Laga kraft, tidigast

from april. 2022

Plandata
Lägesbestämning och areal

Planområdet ligger i centrala Järna norr om järnvägen och längs Rönnvägens södra sida. Delar av
fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 samt Furan 2 omfattas. Området är cirka 47 500 m².
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Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet.

Fastigheter inom planområdet
Tavesta 1:248

Södertälje kommun

Tavesta 1:170

Södertälje kommun

Furan 2

Telge Fastigheter

Servitut och ledningsrätter
Inom planområdet finns följande rättigheter enligt fastighetsförteckningen (2019-09-12);
Avtalsservitut för kraftledning (01-IM9-30/11.1) till förmån för Älvkaleby, Västanån 6:19,
innehavare Vattenfall Eldistribution AB.
- Nyttjanderätter för tele (1969-06-18 akt: 8800, 1969-06-25 akt: 9611F), innehavare
Skanova.
- Officialservitut för gångväg (0181K-2016/46.1) till förmån för Tavesta 1:170.
Inom planområdet finns ledningar för VA, fjärrvärme och dagvatten, samtliga ägs av Telge- Nät AB.
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Tidigare ställningstaganden
Rufs 2050

I Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen, 2050, Rufs, pekas centrala Järna ut som ett
primärt bebyggelseläge vilket innebär att området har potential att utvecklas till tät,
sammanhängande miljö med vissa urbana kvaliteter.
Översiktsplan

Enligt kommunens översiktsplan (2013) ska tätorten i första hand förtätas med bostäder och
småskaliga verksamheter längs de centrala stråken, enligt principen ”bygg Järna inifrån och ut”
Planläggningen sker i enlighet med översiktsplanen.
Fördjupad översiktsplan

Visionen enligt fördjupad översiktsplan (föp) för Järna (2014) är att Järna 2030 är en kreativ småstad
i en ekologisk landsbygd. Förtätning föreslås inom trekilometers radie från järnvägsstationen. Enligt
föpen finns ett stort intresse för att bo i tätorten. För att uppnå visionen enligt föpen ska bland annat;
-

nya bostäder byggas inom gång- och cykelavstånd till stationen
Småstadens mått ska vara vägledande, skalan bör vara 2 - 4 våningar.
hållbara system för VA, energi och dagvatten utvecklas
stadsmässiga gator med god gestaltning skapas
trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet för alla förbättras
upplåtelse- och boendeformer varieras

Gatorna i och kring planområdet benämns i föpen som ”centrala stråk, förtätning med bostäder och
mindre icke störande verksamheter”. Planläggningen sker i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen sånär som beträffande föreslaget våningsantal i delar av planområdet.
Strukturplan

En strukturplan för nordöstra, centrala Järna (2018), beskriver också området. Enligt strukturplanen
ska Järna utvecklas till en tät, grön småstad med intressant och småskalig bebyggelse. Här blandas
äldre bebyggelse med nya inslag. Odlingar, gemensamma växthus, dagvattenlösningar och parkstråk
förespråkas.
Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m.fl., (Rönnvägen), överensstämmer med strukturplanens
intentioner.
Befintliga detaljplaner

För planområdet gäller;
-

detaljplan för del av Rönnvägen (0181K-P1129C) fastslagen 1995, som i huvudsak medger park.
stadsplan för kvarteret Rymdapan mm (0181K-P703A) fastslagen 1977, som i huvudsak medger
park/plantering.
detaljplan för Tavesta 1:248 (0181K-P599B), fastslagen 1973, som i det berörda området medger
användning med park och allmänt ändamål
stadsplan för Järna municipalsamhälle (0181K-524B), fastslagen 1954, som i det berörda
området medger skogsstig.
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Den nya detaljplanen för del av Tavesta 1:248 m.fl., (Rönnvägen) upphäver underliggande
detaljplaner för motsvarande område.

Illustration från Strukturplan
för nordöstra centrala Järna
(2018), gula ytor illustrerar
möjliga ytor för bebyggelse;
bostäder, verksamheter,
förskolor, parkeringshus.

Gestaltningsprogram för centrala Järna

Gestaltningsprogram för Järnas centrala delar antogs 26 november 2018. Planområdet omfattas inte
av gestaltningsprogrammet. Trots det kan det finnas principer beskrivna i programmet som även
skulle kunna appliceras på planområdet, exempelvis;
-

en hållbar och ekologisk profil
främjandet av lokala verksamheter och lokalt engagemang.
utveckling av varierade och flexibla miljöer för olika människor
tillgänglighet och trygghet för framförallt gående, cyklister och kollektivtrafik
skyltar som underlättar orientering
markmaterial som markerar vanliga rörelseriktningar för orienterbarhet.
tillskapandet av rumsbildningar

Kommunala beslut i övrigt

Beslut om planuppdrag fattades av Järna kommundelsnämnd 28 maj 2015. Beslutet som förnyades
den 2 oktober 2018 innebär att planarbetet kan påbörjas och att planförslaget kan skickas på samråd
med utökningen att inbegripa fastigheten Furan 2 där Björkbackens förskola ligger.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Pågående markanvändning
Marken i planområdet är till största delen obebyggd men ligger i anslutning till bebyggelse och
utbyggd infrastruktur. Inom Furan 2 finns en envåningsbyggnad med förskola. Östra delen av
planområdet är planlagd som parkmark, dagvatten leds dit. Rönnvägen ansluter på norra sidan om
planområdet och Vretvägen löper parallellt tvärs igenom. Norr om Rönnvägen finns skogen kring
Logsjön.
Befintlig bebyggelse m. m.

Omkringliggande bebyggelse består dels av småhus på egna tomter, dels av små flerbostadshus.
Sydöst om planområdet, vid järnvägsspåret finns en industrifastighet. Nuvarande
verksamhetsutövare har sålt fastigheten och kommer avveckla nuvarande verksamhet under 2020. Ett
mindre byggföretag har köpt fastigheten.

Bilderna är tagna enligt
numreringen i kartan.

1. Planområdets norra sida, vid Rönnvägen.

2. Återvinningsstationen vid Vretvägen,
planområdets norra sida.
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3. Korsningen Rönnvägen/Löwens väg.

4. Ytor mellan Rönnvägen och Vretvägen.

5. Typisk bebyggelse vid Vretvägen

6. Flerbostadshus vid Vretvägen
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Nordväst om planområdet finns Ljungbackens vård- och omsorgsboende och en grupp
flerbostadshus längs Rönnvägens sträckning norrut, väster om ligger Tavestaskolan. 250 meter väster
om planområdet finns idrottsplats med fotbollsplaner, utomhusträningsanläggningar, ishall, lekplats
etcetera. Där ligger också Järna friskola. Öster om planområdet ligger Norrtuna på sin höjd, se
kartbilden nedan.
Lekplatser saknas i planområdet.
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Ljungbackens vård- och omsorgsboende och en grupp flerbostadshus norr om Rönnvägen.

Natur, kultur och rekreation
Terräng och vegetation

Planområdet är delvis mycket kuperat, mest dramatiskt mellan Vretvägen och Rönnvägen (B. i
bilden nedan) vilket är en utmaning för ny bebyggelses placering och tillfarten dit.

Planområdets indelning i delområde A.,
B. och C.

Ängen i öster är lågt belägen i förhållande till omgivande vägar (C). Längst i väster, där förskolan
ligger, är istället marken högt belägen och utgörs av berg (A).
Lek och rekreation

Precis i anslutning till området finns en plats som är planlagd som park, Löwens park, men som
är mer att beteckna som närnatur.
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I skogen norr om Rönnvägen finns motionsspår med belysning och Logsjörundan runt Logsjön
för promenader och löpning. Intill sjön finns också Herrvreten som är en populär rast- och
picknickplats.
Två av Sörmlandsledens cirka hundra etapper möts i skogen norr om Rönnvägen. Via leden
kan man nå större skogsområden norr och väster om tätorten.
250 meter väster om planområdet finns en idrottsplats med fotbollsplaner, tennisbanor, ishall,
utomhusrink, träningsanläggning med mera. Utöver det saknas i närområdet tydliga allmänna
lekplatser. I anslutning till idrottsområdet cirka 500 meter bort fågelvägen, finns en lekplats. För att
nå den måste man passera Rönnvägen vilket gör lekplatsen minde tillgänglig. Det saknas en mindre
lekplats för yngre barn som inte kan/får/bör gå över vägen själva.

Grönstruktur kring planområdet.

Grönstruktur

Begreppet grönstruktur används i den fysiska planeringen för att beskriva det nätverk av grönt som
finns i ett samhälle. I grönstrukturen ingår såväl parker, sparad naturmark, odlingsmark, gröna
gaturum som grönremsor längs vägar mm. Även privat tomtmark med vegetation ingår i
grönstrukturen och kan ha stor betydelse för stadsbilden och för växt- och djurliv på platsen. En väl
sammanlänkad grönstruktur ger förutsättningar för växt- och djurliv, även nära bebyggelse. Det
gröna påverkar också lokalklimat och luftkvalitet.

Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m fl., (Rönnvägen) | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret

13 (14)

Grönstruktur enligt föpen (2014)
Järna beskrivs inte i kommunens grönplan. Däremot finns Järnas landskap och grönstruktur beskrivet
i föpen för området och sammanfattas nedan.
”Nulägesbeskrivning
Järnaborna har relativt nära till såväl ett storskaligt, öppet landskap sydöst om samhället som till
ett småskaligt, omväxlande landskap kring Moraån och ett större blandskogsområde norr och
nordväst om orten. Barriärer som vägar och järnväg begränsar tillgängligheten till omgivningarna
och entréer till grönområden är otydliga eller saknas. De få mindre närnaturområden som finns
ligger ofta kringbyggda och kan vara svåra att nå från flera håll. En del områden är ofta lämnade
utan medveten skötsel, vilket begränsar användningen.
Grönstruktur
.. det saknas tillgängliga, tydliga förbindelser från tätorten till omgivande grönområden. Vägar
och järnväg utgör barriärer och skapar svaga länkar i grönstrukturen. Fler och bättre passager
skulle skapa ett sammanhängande område. Även odlad mark utgör i viss mån en barriär för
friluftslivet, men är samtidigt viktig för landskapsbilden. Framkomliga promenadvägar och stigar
är därför viktiga.
Promenadstråk
… området kring Logsjön, som är Järnas enda tätortsnära sjö, är ett populärt promenad- och
utflyktsmål. I området finns många spår och stigar som är betydelsefulla för friluftslivet. Den
mest använda är den så kallade Logsjörundan som går i en slinga runt sjön. Intill sjön ligger även
Herrvreten som i sig är en populär rast och picknickplats. Norrtunabacken som också ligger intill
sjön fungerar som skid- och pulkabacke vintertid.
Sörmlandsleden
Två av Sörmlandsledens cirka 100 etapper möts och passerar nordvästra delen av Järna tätort. Via
leden kan man nå större skogsområden norr och väster om tätorten.
Cykelrundor
Kallforsrundan utnyttjas för kortare cykelturer. Från Tvetavägen tar man av västerut vid Kallfors.
Man cyklar genom den variationsrika skogen och når torpet Albro därefter ut på Nykvarnsvägen
tillbaka till samhället.
Grönska i staden
Järna upplevs som ett lummigt och grönt samhälle, främst på grund av att det finns villor med
tomter även i tätorten. Däremot finns få allmänna parker och naturområden. Förtätning av
tomtmark kommer därmed att påverka stadsbilden. Gator och vägar i samhället är anpassade till
biltrafik...
Närnatur
Närnatur kallas mindre områden sparad naturmark nära bostadsbebyggelsen. Närnaturen är
viktiga för lek och hundpromenader, ger årstidsupplevelser och har betydelse för stadsbilden.

Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m fl., (Rönnvägen) | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret

14 (15)

Järna har lite närnatur inne i de centrala delarna, men i utkanten av bebyggelseområdena fungerar
intilliggande grönområden som närnatur.... längs grönstråk genom orten är även mycket små
närnaturområden viktiga för att skapa omväxling och naturupplevelse. Regelbunden skötsel krävs
för att närnaturen inte ska bli slyig och upplevas otrygg.
Närparker
Närpark är en anlagd mindre park nära bostäder. I tätortens mest centrala delar finns få
närparker…få platser fungerar som mötesplatser. Den enda riktiga parken är Järna torg vid
kyrkan. Här finns lekplats, sommarservering och blomsterplanteringar. Parken fungerar som
mötesplats för bland annat ungdomar.
Gaturum och gröna stråk
Utveckling av de gröna stråken med trädplanteringar och alternativ skötsel är angeläget för att
förbättra upplevelsevärden och värden för växt och djurliv. Tätortens viktigaste gator bör ges en
stadsmässig gatusektion, med trädplanteringar och trottoarer.
Sammanfattningsvis
Grönområden i samhällets utkanter ska bilda en sammanhängande ring och med bra samband till
bebyggelsen med tydliga, inbjudande entréer. Möjlighet till småskalig odling ska finnas. I Järna
ska en sammanhängande grönstruktur finnas där gröna stråk och länkar förbinder grönområdena.
Järna ska upplevas som en ort i kanten mellan öppet åkerlandskap och skogsklädda höjder.
Infarterna ska upplevas som frodigt gröna entréer med odlingsområden och trädplanteringar.
Järnas bebyggelse ska upplevas som naturnära med tydlig ekologisk profil, bibehållen
odlingsmark och med tydliga inslag av närodlat och närproducerat.”

Bilden hämtad från
strukturplan för nordöstra
centrala Järna (2018) och
beskriver möjlig stadsrumsoch grön- och blåstruktur.
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Grönstruktur enligt strukturplanen (2018), i relevanta delar sammanfattat

Grön- och blåstruktur
- Att naturen är nära är en kvalitet att ta tillvara - skapa en entré i naturen norr om
Rönnvägen, information, möjlighet till enkelt ombyte, sittplatser för picknick etcetera,
naturlek. Låt stråk inifrån området ansluta till entrén.
- Främja odling på olika platser.
- Infarten Rönnvägen söderifrån utformas frodigt grön
- Dagvatten måste bevakas och betraktas som ett värde att utveckla
- Små fick-parker på centrala platser som idag upplevs öde
- Park med öppen dagvattenlösning centralt
- Gestaltning, trädplantering av stråk och gator
Översiktlig grönstrukturanalys

En analys av grönstrukturen inom planområdet har genomförts (Ekologigruppen, 2020-01-15).
Analysen visar på ekologiska landskapssamband och bygger på befintliga nätverksanalyser av skog
på regional skala samt på nätverksanalys av strukturer viktiga för pollinering på kommunal skala.
Området ingår delvis i ett spridningsstråk för pollinerande insekter medan spridningssamband för
äldre barr- och blandskog samt ädellövskog saknas. Det kan dock inte uteslutas att det finns viktiga
samband på en lokal skala även för barrskogslevande och/eller andra arter.
Grönstrukturanalysens förslag till anpassningar och åtgärder;
Pollinering
Det går att stärka potentiella spridningssamband för pollinatörer och andra organismer på
bostadsgårdar, öppna gräsytor och i parker genom att utveckla en variationsrik miljö av gröna
strukturer, med buskar, trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter. Ett sätt kan
vara att ta fram informationsmaterial till villaägare och exploatörer med exempelvis
artrekommendationer för att öka kunskapen om hur de kan bidra till att bevara och stärka den
biologiska mångfalden och strukturer viktiga för pollinatörer.
I tätorten kan man, genom att anpassa skötseln av grönytor, efterlikna naturliga mer eller mindre
permanenta livsmiljöer genom lågintensiv skötsel, vilket innebär att livsmiljöerna tillåts bli mer
eller mindre permanenta, exempelvis genom att man undviker att bearbeta jorden, gräs (och
ogräs) tillåts växa och torra grenar och död ved lämnas på platsen. Områden med ängskaraktär,
vägkanter etcetera bör inte slås förrän växter blommat färdigt och bina hunnit reproducera sig, det
vill säga under sensommar/tidig höst. Låt också gärna områden som redan är ”vildvuxna”
fortsätta vara det, detta gynnar flera artgrupper av pollinatörer och deras larver.
Växter för nyskapande av miljöer bör anpassas efter insekternas krav på mångfald av blommande
växter. De bör finnas en variation av former, färger, djupa och grunda blommor och en lång
blomningssäsong som täcker hela säsongen. Viktigt är också att inte använda biocider (varken
mot ogräs eller insekter) i skötseln av grönområden och dess omgivningar.
Fler exempel på åtgärder och miljöer finns att läsa i Kunskapsunderlag till pollineringsplan för
Södertälje kommun (Ekologigruppen, 2019).
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Naturvärdesinventering och trädkartering

En naturvärdesinventering, NVI, har genomförts (Ekologigruppen, 2019-11-12). I och i anslutning
till området har två objekt med påtagliga naturvärden (klass 3) påträffats, se kartan nedan. Dessa
utgörs av naturtyperna barrskog och blandskog. Område 6 ingår inte i planområdet men ansluter nära
intill. Fyra objekt har bedömts hysa blandskog/triviallövskog medan ett utgörs av öppen kultiverad
gräsmark. Diket som löper genom den öppna gräsmarken i öster bedömdes kunna utgöra en
potentiell groddjursmiljö. Platsen har senare inventerats med hänsyn till detta, se sidan 19. Objekt
med högsta naturvärde (klass 1) eller högt naturvärde (klass 2) finns inte i området.

Natur med påtagligt naturvärde kring förskolan, bilden från genomförd NVI (Ekologigruppen 2019-11-12).

I området förekommer flera äldre och grova träd och naturvärdena i området är framför allt kopplade
till dessa, enligt inventeringen. I den riktade trädinventeringen som utförts i området förekom fyra
träd som är klassade som särskilt skyddsvärda (klass 1); en tall, en asp och två sälgar. Nio träd av tall
och asp är klassade som skyddsvärda (klass 2) och 70 träd är klassade som värdefulla (klass 3). Död
ved såsom lågor, torrträd och högstubbar förekommer endast sparsamt.
I området har tio naturvårdsarter påträffats och ytterligare två arter finns noterade i Artportalen.
Artportalen är ett rapportsystem för artobservationer av Sveriges vilda arter. Vissa av de påträffade
naturvårdsarterna är knutna till äldre träd medan andra är typiska brynarter och när det gäller
fåglarna är det osäkert ifall de häckar inom inventeringsområdet. Inom planområdet förekommer två

Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m fl., (Rönnvägen) | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret

17 (18)

arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, tre rödlistade arter och fyra skogliga
signalarter.
När obebyggd mark tas i anspråk finns risk att värdefulla naturområden och biotoper för olika arter
försvinner vilket innebär en förlust av biologisk mångfald. Det är av stor vikt att behålla kontinuitet
av tall och asp i olika åldrar, samt behålla träd som tillåts bli gamla eftersom detta är en av de
viktigaste förutsättningarna för biologisk mångfald.
Inventeringens förslag till anpassningar och åtgärder
Bebyggelse av områden med skyddsvärda arter regleras av Artskyddsförordningen. Ny
bebyggelse bör utformas så att biologisk mångfald har förutsättningar att finnas kvar och
spridning av arter fortsättningsvis är möjlig. I det inventerade området finns påtagliga naturvärden
i form av skyddsvärda träd, skyddade och rödlistade arter och naturtyper som är regionalt
sällsynta. Dessa miljöer och arter har utvecklats under lång tid och är svåra att återskapa. Efter att
områdena exploaterats finns hot för de kvarvarande, lämnade miljöerna. Nedan ges förslag till
åtgärder för att minimera planens påverkan på den biologiska mångfalden;
-

-

-

Ta stor hänsyn till områden med påtagligt naturvärde, klass 3. Dessa områden bör sparas i så
stor utsträckning som möjligt för att säkerställa värden knutna till äldre tallar. Eventuell
exploatering inom dessa områden bör göras med stor försiktighet. Värdefulla träd och
strukturer bör pekas ut och sparas och det krävs att det säkerställs att det finns en blandning
av gamla och unga träd inom området om dess värden inte ska gå förlorade.
Beakta ekosystemtjänster i planering och gestaltning.
Visa hänsyn i områden med rödlistade arter. Förekomster av rödlistade arter bör i möjligaste
mån skyddas från exploatering och hänsyn bör tas till förekomsterna vid skötsel av området.
Anpassa bebyggelse så att värdefulla tallar, aspar och sälgar kan sparas och skyddas i planen.
Undvik att kompaktera jorden under trädens kronor under byggtiden då rotsystemen annars
kan skadas. Ny bebyggelse, anslutningsvägar och andra ytor bör planeras så att intrång i
naturmark som ska vara kvar i området minimeras och skyddsvärda träd kan sparas.
Särskilda ansträngningar bör göras för områdets äldre tallar. Observera att trädens rötter är
känsliga och når lika långt ut som trädkronan. Frilagda rötter ska inte grävas/slitas av utan
bör beskäras och täckas över för att bevara fukten.
Nedtagna större trädstammar av tall, gran, sälg och asp bör sparas och placeras ut på
plats eller i närområdet, så kallade faunadepåer. Död ved är en värdefull resurs som
gynnar många arter.
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Viktiga träd har mätts in.
Översiktlig groddjursinventering

En översiktlig groddjursinventering har 20 maj 2020 genomförts av kommunekologen i diket i
planområdets östra del. Inventeringen utfördes okulärt för att utvärdera livsmiljön och leta efter
groddjur samt spår av dessa. Fältbesöket gjordes för sent på säsongen för att hitta rom från grodor
och paddor varför spår och individer eftersöktes. Under fältbesöket kunde inga yngel eller vuxna
individer hittas av någon art av groddjur. De fuktiga släta dikeskanterna lämpade sig väl för
spårletning men endast spår av enstaka fåglar hittades. Livsmiljön var suboptimal med igenväxning
och skuggning varför det inte är sannolikt att groddjur ska kunna hittas heller under nattinventering
varför detta inte genomförs. De djur som hittades i vattnet var främst, skräddare, insektslarver och
gråsuggor. Inga trollsländor observerades vilket är värt att notera då vissa arter är skyddsvärda.
Vattenområden

Planområdet ingår i Moraåns avrinningsområde som är en vattenförekomst och klassas i VISS enligt
tabellen nedan.

Statusklassningen för ekologisk status är från år 2019 och statusklassningen för kemisk status är från
år 2020.
Den ekologiska statusen har bedömts måttlig med hög tillförlitlighet. Klassningen baseras på att
statusen för näringsämnen är måttlig vilket bland annat beror på spridning från urban
markanvändning, som till exempel dagvatten, jordbruk, enskilda avlopp och hästgårdar.
Den ekologiska statusen påverkas även av statusen för konnektivitet, som är dålig, samt statusen för
morfologi, som är måttlig. Resultatet kan bero på vandringshinder som dammar, slussar eller
kulvertar. (Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för
djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från
vattenförekomsten till omgivande landområden.)
Kemisk status klassas som ej god om alla prioriterade ämnen sammanvägs. Detta på grund av att
gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids, vilket det gör
i alla Sveriges vattenförekomster enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömning. Hg och PBDE
sprids främst genom atmosfärisk deposition. Bortsett från dessa två ämnen uppnås god kemisk status
i recipienten.
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Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd
Riksintressen

Inga riksintressen berörs av planläggningen. Järnvägen en bit söder om planområdet utgör ett
riksintresse.
Skyddad natur

Området omfattas inte av skyddad natur på övergripande nivå, Natura 2000, gröna kilar eller
värdekärnor. Området är heller inte utpekat som större relativt opåverkat markområde enligt
översiktsplanen. Planområdet har naturvärdesinventerats.
Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd.
Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar.
Stads- och landskapsbild
Planområdet ligger inom etablerad infrastruktur men i utkanten av centralorten Järna i
anslutning till Järnaskogen. En större väg, Rönnvägen, passerar norr om området. Planområdet
utgörs i huvudsak av obebyggd mark med vegetation, i väster klippt gräsmatta och en
skogbevuxen bergknalle, i norr en uppväxt grönremsa med skog och diken. Längst i öster
utgörs området av en lågt belägen äng med mer glest uppväxta företrädelsevis lövträd.
Biltrafiken längs Rönnvägen håller ofta högre hastigheter än medgivet förbi planområdet,
skälen torde vara dels vegetationen längs vägen, dels avsaknad av inramande gång- och
cykelväg.
Kopplingen till bostadsområdet Norrtuna österut upplevs otrygg av boende där enligt tidigare
genomförd medborgardialog (för Strukturplan för nordöstra centrala Järna). Detta torde bland
annat bero på att det är förhållandevis lite bostadsbebyggelse längs Mossvägens sträckning mot
Norrtuna förbi planområdet.
En förskola ingår i planområdet.
Bostäder – bristanalys enligt föpen:

Enligt föp för Järna (2014) saknas tillräckligt varierat utbud av upplåtelse- och boendeformer inom
området, lägenheterna upplåts främst med hyresrätt. Befintligt flerbostadshusbestånd brister i
tillgänglighet vilket innebär att det kan vara svårt att bo kvar inom området när man blir äldre eller
av annan anledning behöver en tillgänglig bostad. Nya tillgängliga hyresrätter behöver därför
tillkomma.
Arbetsplatser
På förskolan Björkbackens förskola inom planområdet finns anställda.
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I närområdet finns
pendeltågsstationen och
affär med dagligvaror.

Söder om planområdet finns O & P Nilssons Plastemballage AB, en verksamhet som är under
avveckling.

O & P Nilssons Plastemballage AB

Service
Björkbackens förskola har fyra avdelningar. I planarbetet ingår att pröva även bostäder på denna
plats.
Inom 100 - 300 meter ligger ytterligare förskolor och skolor;
-

Daghemmet Fröet, Waldorfförskola
Ljungbackens förskola

-

Tavestaskolan, F-5 med 380 elever och tillhörande fritidshem
Järna friskola, F-9 med ca 260 elever.

Enligt Lokalförsörjningsbehov, skola, förskola 2019–2023, finns ett överskott på förskoleplatser i
Järna men på lite längre sikt finns en ökad efterfrågan, se tabellen nedan;
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Inom området saknas tillräckliga aktiviteter för unga enligt föpen.
I närområdet finns förutom Coop vid Löwens väg, småskaliga verksamheter av olika slag, som till
exempel ramverkstad, cykelverkstad och hantverk. På södra sidan järnvägen i centrum finns ICA,
pressbyrå, apotek, restauranger etcetera.
Gator och trafik
Prioriterade trafikslag

Södertälje växer och det blir allt fler som ska samsas om utrymmet. En trivsam miljö för dem som
rör sig, bor och är verksamma i staden ska främjas, därför arbetar kommunen med att minska
fordonstrafiken. Trafikslagen prioriteras i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden
kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik enligt trafikplanen.
Gång- och cykeltrafik

Rönnvägen saknar delvis utformning för GC-trafik, GC-trafiken längs denna sträcka hänvisas till
Vretvägen. Längs Vretvägens norra del finns GC-väg, Mossvägen har gångbana på vägens norra
sida, se bilden på sidan 24.
Breddning av gångbana på del av Löwens väg för cykel är under planering. Löwens väg ansluter till
planområdet söderifrån.
Kollektivtrafik

Till området ankommer busslinjerna 784 och 785 mellan Norrvrå och Södertälje C, en busshållplats
finns vid Rönnvägen.
Promenadavståndet till pendeltågsstationen från planområdet är 300 - 500 meter. I rusningstrafik
trafikeras stationen med cirka ett tåg i halvtimmen, annan tid med cirka ett tåg i timmen. Resan till
Stockholm tar 50 - 60 minuter och till Södertälje 15–25 minuter. Pendeltågen har cirka 1000
påstigande/dygn.
I Järna möts två av järnvägens stambanor, Västra stambanan och Nyköpingsbanan. Kommunen har
utrett frågan om möjligheten till ett regionalt tågstopp i Järna. Utredningen visar att det råder
kapacitetsbrist på Västra stambanan vilket gör det svårt att få till ett tågstopp på stationen. Först när
stambanan Ostlänken står klar frigörs kapacitet på Västra stambanan och då finns möjlighet att få till
ett stopp för regionaltåg i Järna.
Trafikplan för Järna

Arbete med trafikplan för Järna pågår. Syftet med trafikplanen är att beskriva trafiksystemets
uppbyggnad och därefter ta fram förslag på hur transportsystemet i Järna kan utvecklas mot
kommunens mål.
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Gatunät

Rönnvägen, Vretvägen, Mossvägen, Logsjövägen och Lövens väg ansluter till planområdet.
Rönnvägen
Rönnvägen är en väg som på grund av sin utformning och karaktär av genomfartsgata, utgör en
barriär i området. Den saknar delvis trottoar och cykelväg. En översyn av vägens gestaltning ska
göras för att få ner hastigheterna och bidra till att vägen i högre grad ska uppfattas som en gata inom
tätort.

Rönnvägen från norr respektive från söder, med karaktär av genomfartsgata.

Vretvägen österifrån, på vänster sida småhus, på högra sidan GC-väg samt lågt belägen grön naturmark i
sluttningen ner mot Rönnvägen.
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Vretvägen
Gång- och cykeltrafiken längs Rönnvägen är hänvisad hit, se bilden ovan. Kopplingen direkt till
Rönnvägen österut är inte tillåten med bil. Vretvägen kantas i östra delen på södra sidan av
villabebyggelse.

Mossvägen i östra delen av planområdet.

Gator inom området.
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Mossvägen mm
Mossvägens början är centralt belägen. Vägen kopplar vidare mot Rönnvägen och de boende på
Norrtuna tar sig denna väg när de ska till och från pendeltåg och Järnas mer centrala delar. Östra
delen av vägen har i dialog med invånare i området, beskrivits som otrygg. På Löwens väg och
Mossvägen passerar emellanåt transporter till Coop. Logsjövägen ansluter söderifrån och kopplar
mellan Mossvägen och Vretvägen.
Parkering

Parkeringsnormen är kommunens kravställning på hur bilparkering ska ordnas vid nybyggnation.
Den anges i Södertälje som antal bilplatser/lägenhet och är det minsta antal parkeringsplatser som
krävs för att få bygglov.
Om det inte finns någon parkeringsstrategi antagen för ett område sätts ett P-tal utifrån en
bedömning av varje enskilt projekts förutsättningar. I Järna saknas parkeringsstrategi så kommunen
använder P-talet 1,2 för flerbostadshus utifrån en bedömning av behovet. Det innebär 1,2 P-platser/
lägenhet inklusive besöksparkering. För radhusen krävs 1,5 platser/hushåll.
För cykelparkering enligt kommunens policy gäller:
Antal cykelparkeringsplatser

Lägenhetsstorlek

1,5

1 rok

2

2 rok

2,5

3 rok

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Telge Nät ansvarar för verksamhetsområde för vatten och avlopp och avstämning med Telge Nät
kommer att göras kontinuerligt i projektet.
Telge Nät ser för närvarande över kapaciteten i ledningsnätet. Utredningen beräknas vara klar under
2020 och därefter ska beslut, projekteringar och upphandlingar göras. Brister som behöver åtgärdas
kommer vara klara tidigast 2021. Innan dess kan fler abonnenter inte kopplas på avloppsnätet.
Dagvattenhantering

De lägre partierna i planområdet är mottagare av dagvatten från kringliggande bebyggelse. Till
delområde C som ligger lågt i terrängen kommer dagvatten från flera håll, dels från närliggande
bebyggelse via terrängen, dels från andra delar av Järna via ledningar söderifrån.
Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten som hanterar volymer upp till 20-årsregn.
Området avvattnas via dagvattenledningar och öppna dikessystem, för att sedan ledas via
överföringsledning under Rönnvägen vidare till Moraån.
En dagvattenutredning har genomförts (Afry, 2020-05-28). Läs mer om föreslagna åtgärder under
rubriken Dagvatten på sidan 45.
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Värme

I centrala Järna finns fjärrvärme. Det är möjligt att ansluta bebyggelsen i östra delen av planområdet.
Det ska avgöras om möjlighet att ansluta övrig bebyggelse finns. Det är önskvärt att bebyggelsen
ansluts till fjärrvärmenätet eller att annan förnyelsebar elvärmekälla används.
El

Kapaciteten inom området är god.
Ledningar

Ledningar inom området kommer behöva flyttas i samband med detaljplanens genomförande.
Avfall/återvinning

Kommunens avfallsplan för 2015 - 2020 gäller. Källsortering av sopor förutsätts ordnas i varje
bebyggelseprojekt. Arbete med en nya avfallsplan pågår.
Återvinningsstation som vid Vretvägen inom planområdet kommer tas bort som en följd av
detaljplanens genomförande.
Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena är tillsammans med grundvatten- och dagvattenförhållanden styrande
för hur planområdet kan exploateras. Marken inom området utgörs enligt Sveriges geologiska
undersökning (SGU) av i huvudsak lera med inslag av berg i dagen och sand.

Karta hämtad från Sveriges geologiska undersökning, SGU, gult = lera, rött = berg, orange = sand,
brunt = organisk jordart.

Geoteknisk utredning, sammanfattning

En geoteknisk utredning har genomförts (Tyréns, 2019-04-16), som beskriver de olika delområdena
utifrån deras olika förutsättningar för att bebyggas. Någon ökad risk för ras och skred bedöms inte
förekomma inom detaljplanområdet.
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Sättningsrisk, stabilitet
Sättningskänsliga jordarter (lera, torv och gyttja) finns i området enligt utredningen, omfattningen av
dessa och därmed sättningsbenägenheten varierar mellan delområdena. Omfattningen av eventuell
sättning beror dels på belastning i förhållande till ler-, torv- och gyttjelagrens sättningsegenskaper,
dels på lagrens mäktighet. Denna mark kan även påverkas av sänkning av grundvattennivån vilket
skulle kunna framkalla sättningar.

Den geotekniska utredningen beskriver
planområdet med hjälp av en indelning i
delområde A, B och C.

I det fortsatta planarbetet kommer fördjupad utredning göras, bland annat kartering av jordarter och
jorddjup samt kontinuerliga grundvattennivåmätningar.
Nedan beskrivs översiktligt varje delområde för sig;
Delområde A, förutsättningar
De lägre partierna inom området är relativt plana och med en ur stabilitetssynpunkt gynnsam
jordlagerföljd som gör totalstabiliteten i området god. Ingen sättningskänslig jord har påträffats i
utförda sonderingar inom delområde A. Jordlagerföljden utgörs generellt av fyllnadjord på lera som
underlagras av friktionsjord på berg. Jorddjupen är ringa. I de högre partierna finns förskolan inom
fastigheten Furan 2, som ligger på berg i dagen.
Delområde B, förutsättningar
I vissa partier inom delområdet finns lera i undergrunden och de kan därför vara sättningskänsliga.
Med tanke på delområdets variation av jordarter och deras mäktighet kan sättningar utbildas ojämnt.
Delområde C, förutsättningar
Denna del ligger lågt i terrängen. Här består marken sannolikt av vattenmättad lera ovanpå
friktionsjord samt ett område med torv och gyttja. Lerlagrets tjocklek varierar mellan 2–14 meter,
den största mäktigheten finns i sydost. Marken är sättningskänslig beroende på mäktiga lerlager samt
torv och gyttja. Dessutom ligger vattennivån i marken cirka 0 - 2 meter under markytan.
Stora sättningar kan förutsättas här vid markuppfyllnader och grundvattensänkning vilket skulle
kunna påverka intilliggande villor.
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Övrigt
Åtgärder i planskedet har varit att;
- grundvattenrör installerats i delområde B och C.
- provtagning i cirka tio punkter för att kartlägga torvförekomsten i delområde C.
Någon ökad risk för ras och skred bedöms inte förekomma inom planområdet. Projektering och
grundläggning kan anpassas efter de rådande geotekniska förhållandena. Till exempel genom
grundläggning på pålar och plintar där laster förs ner till bärkraftiga lager (berg eller morän) eller att
underliggande mark förstärks. Val av grundläggning avgörs vid detaljprojektering för varje enskild
byggnad och delområde.
I övrigt se den geotekniska utredningen (Tyréns, 2019-04-16).
Hydrologiska förhållanden
Grundvatten
Grundvattenmätningar har genomförts och biläggs detaljplanens handlingar. I de delar av
planområdet där höga grundvattennivåer kan förekomma inom behöver fortsatt projektering utgå
från att grundvattenytan inte får sänkas. Länshållning av grundvatten får inte ske utan att en
riskanalys avseende grundvattensänkning och påverkan på närliggande byggnader och
konstruktioner samt kontrollprogram har tagits fram.
Risk för höga vattenstånd

I princip utgör delområde C med torvmark en lågpunkt där vatten samlas vid skyfall enligt
länsstyrelsens lågpunktskartering. Hänsyn ska tas till höga grundvattennivåer i östra delen av
planområdet, enligt genomförd dagvattenutredning (Afry, 2020-05-28).

SCALGO avrinningsstråk och lågpunkter. Avrinningsvägar för flöden med avrinningsområde större än ca 250 m².
Ljusblått = upp till 30 cm djupt, mörkblått = mer än 30 cm djup vid 68 mm regn, bild Afry.
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Hälsa och säkerhet
Buller

Buller från spårtrafik och vägar beskrivs i Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Enligt 3 § bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om
högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad, Förordning (2017:359).
Området är bullerutsatt från Rönnvägen och järnvägen. Då Rönnvägen trafikeras av en stor andel
tung trafik kan vibrationer och lågfrekvent buller förekomma. Buller har utretts i området
(Akustikkonsulten, 2019-06-19), läs mer på sidan 45.

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik 2 m över mark samt som frifältsvärde vid fasad,
(Akustikkonsulten, 2019-06-19).

Maximal ljudnivå från väg- och tågtrafik 2 m över mark samt som frifältsvärde vid fasad.
(Akustikkonsulten, 2019-06-19).
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Maximal ljudnivå från väg- och tågtrafik vid fasad. (Akustikkonsulten, 2019-06-19).

Farligt gods

Farligt gods-trafik finns i form av förbipasserande trafik på Rönnvägen i anslutning till planområdet.
Rönnvägen är inte en utpekad transportled för farligt gods men lokal transportväg för transporter
bland annat till en närbelägen bensinstation. Farligt gods-trafik i anslutning till planområdet
förekommer också på järnvägen söder om.
Länsstyrelserna i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län har tagit fram en gemensam policy
för hur risker ska kunna hanteras i den fysiska planeringen, Riskhantering i detaljplaneprocessen.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ytterligare riktlinjer för hur risker med transporter med
farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering med ny bebyggelse. Riskpolicyn
innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter från
vägar och järnvägar med transporter med farligt gods. Omfattningen beror bland annat på vad som
planeras, den aktuella riskkällan samt omgivningen.
Riskanalys
Risk i förhållande till farligt godstrafik har utretts (Säkerhetspartner, 2019-05-14). Enligt
utredningen underskrider den beräknade individ- och samhällsrisken den lägre gränsen för ALARP
och risknivån med farligt godstrafik är således acceptabel. I konsekvensberäkningarna har
konservativa antaganden gjorts. Risknivåerna förblev acceptabla. Den planerade bebyggelsen kan
uppföras i enlighet med det underlag som använts utan att riskreducerande åtgärder avseende farligt
gods behöver vidtas.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom området.
Luftföroreningar

MKN för luft klaras i området enligt luftvårdsförbundets översiktliga kartläggningar av kvävedioxid
och partiklar.
Radon

Inom området är radonrisken normal.
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PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär tre bebyggelseområden för bostäder, se A., B. och C. i kartan nedan.

Planförslaget innebär tre bebyggelseområden för bostäder. Inom främst delområde C är markens förutsättningar
styrande för bebyggelses placering.

Ny bebyggelse

Skala
Vid utformning av ny bebyggelse ska hänsyn tas till närområdets skala. Nya byggnader ska anpassas
efter topografin på platsen och onödiga sprängningar undvikas.
Bebyggelseförslag
Relativt få bestämmelser styr i detta skede i område A. och B. för att olika lösningar ska kunna
lämnas i samband med markanvisning. Det fortsatta planarbetet ska visa på vilka höjder över angivet
nollplan som behöver styras.
Delområde (A.)

Delområde A. skulle kunna bebyggas med radhus och/eller små flerbostadshus med upp till fyra
våningar. Möjligheten finns att kombinera bostäder med förskola till exempel genom att bygga
förskola i suterräng vid Vretvägen och utnyttja befintlig förskolas gård. I sådant fall måste
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tillräckliga uteytor för de boende också säkras. Området kan också delas upp i en del vid Björkvägen
och en vid Vretvägen. Max plushöjd på nock ovan nollplan för bostäder samt prickmark begränsar.
Vid Björkvägen, fastigheten Furan 2
Fastigheten med nuvarande förskola är 4878 m² och kan bebyggas med radhus eller mindre
flerbostadshus, max fyra våningar, se exempel på bilden nedan.

Möjlig placering av bebyggelse vi Björkvägen och i Vretvägens västra ände. Alternativt kan bebyggelsen ordnas med
förskola i bottenvåningen.

Om bebyggelsen blir omfattande kan parkering eventuellt också ordnas i eventuell
gemensamhetsanläggning på annan plats inom planområdet, detta är en fråga som fortsatt
planläggning måste visa på. Lösning med parkering i gemensamhetsanläggning kräver
delfinansiering av P-garage.
Befintlig förskola kan utvidgas med en ytterligare våning enligt planförslaget.
Gestaltningsprinciper m.m. Särskilda krav på utformningen av ny bebyggelse.
Bebyggelse föreslås med kortsidan mot naturmark med tallar i nordöst för att den fortsatt ska få
tillräckligt solljus. Bebyggelse kan med fördel delas upp i mindre huskroppar i enlighet med skissen
ovan.
Träd inom delområdet är inmätta och några föreslås skyddas i detaljplanen.
Vid Vretvägen
Området vid Vretvägen är cirka 2781 m² stort område som kan bebyggas med radhus eller mindre
flerbostadshus med max fyra våningar. Högst plushöjd på nock ovan nollplan begränsar.
Möjlighet finns alltså också att lägga förskola i suterräng under nya bostäder. Parkering kan
eventuellt ordnas delvis i gemensamhetsanläggning inom planområdet. Detta är en fråga som fortsatt
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planläggning måste visa på. Lösning med parkering i gemensamhetsanläggning kräver
delfinansiering av P-garage.
Gestaltnings-principer m.m. Särskilda krav på utformningen av ny bebyggelse anges.
Byggnad placeras med endast en liten förgårdsmark mot Vretvägen och för att skärma buller mot
grönytor och naturmarken söder om och för att åstadkomma en mer stadsmässig karaktär längs
Vretvägen.
Placeringen kräver en omdragning av befintlig tillfart till parkering väster om. Se bilden ovan.
Träd inom delområdet är inmätta och några föreslås skyddas i detaljplanen.
Bebyggelse längs Rönnvägen (B.)

Längs Rönnvägen finns delområden B. som är 10 815 m². Detta område föreslås bebyggas med som
mest fem våningar höga bostadsbyggnader vid Rönnvägen (inkl. garage). Om garage ovan mark
under bebyggelse inte planeras föreslås bebyggelse bli en våning lägre. Här bör topografin utnyttjas
för gemensamhetsanläggning för parkering för hela planområdet. Hur detta skulle kunna lösas och
eventuellt samfinansieras måste det fortsatta planarbetet visa på.
Flerbostadshusen skulle kunna kombineras med radhus i enlighet med skissen.
Bebyggelseförslag bör innebära en möjlighet för allmänheten att ta sig mellan Vretvägen och
Rönnvägen genom området.
En utmaning i projektet är tillfarten, huvudsaklig tillfart behöver ordnas från Vretvägen på grund av
Rönnvägens trafikmässiga dignitet.
Byggnader bör koppla med entréer till Rönnvägen och det nya GC-stråket där. Soliga och ljusa
gårdar kan ordnas på planterbart bjälklag uppepå gemensamhetsanläggning för parkering. Bostäder
bör ordnas på bottenvåningen mot Rönnvägen det vill säga vikas ner runt garaget. För att klara buller
skulle dessa bostäder kunna utgöras genomgående lägenhet med entrévåning mot Rönnvägen en
trappa ner.

Karta visande läge för
sektionsritningen nedan. Parkering
föreslås under gårdar ovan mark,
illustrerat med grått.
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Sektion visande bostadsbyggnad vid Rönnvägen med bostadsgård söder om och anslutningen till Vretvägen.
Motfyllning med matjord skulle innebära mjuka slänter mellan husen från Rönnvägen sett.

Flyg-vy som visar möjlig exploatering från sydöst över Vretvägen.
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Gestaltningsprinciper mm, särskilda krav på utformningen av ny bebyggelse anges.
Inga särskilda gestaltningsprinciper för bebyggelsen anges i detta skede. Förslag på gestaltning som
knyter an till området ska ingå i markanvisningen.
Viktigt att arbeta med hur volymer kan bearbetas för att inte upplevas allt för massiva.
Bebyggelseförslag i östra delen (C.)

I östra delen finns ett bebyggelseförslag framtaget som innebär bebyggelse med 14 radhus och 28
lägenheter i små flerbostadshus, se situationsplanen nedan. Markens förutsättningar har varit
styrande för bebyggelsens placering. Bebyggelsen är samlad kring nya gator på kvartersmark. I
anslutning till den nya kvartersgatan i nordsydlig riktning finns ett allmänt gångstråk som kopplar
västerifrån vidare till den nya parken och Rönnvägen och naturmarken bortom. Möjligheten för
allmänheten att passera här ska hanteras i fortsatt planarbete.

Bebyggelseförslaget innebär 14 bostäder i radhus och 28 lägenheter i små flerbostadshus.
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Förslaget har som utgångspunkt att vara anpassat till den småskalighet som finns i anslutande
villaområde. Det nya området kommer erbjuda bostadsstorlekar på mellan 3 - 5 rum och kök.
Förutom bostäder planeras gemensamma vägar, parkeringsplatser, ytor för avfallshantering och
platser för samvaro.
Gestaltningsprinciper mm, särskilda krav på utformningen av ny bebyggelse anges.
Utemiljön ska upplevas inbjudande och trygg för de boende och i valda delar även för allmänheten.
Med tanke på planerat allmänt gångstråk och allmän park i anslutning till området kommer det vara
viktigt att utforma tydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är allmänt tillgängligt.
Områdets parkeringsytor föreslås omgivna med grönska.
Den nya parken

Den nya parken utgör utöver sin funktion som park, yta för dagvattenhantering, vilket närmare
kommer att beskrivas i senare planskede.
Planbestämmelser
Beteckning

Bestämmelse

Förklaring

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Administrativa gränser används för att
avgränsa yta med administrativ
bestämmelse.

Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
Gata
Park

Parkmark, stråk

Kvartersmark
Bostäder
Bostäder, icke störande
verksamheter medges i
bottenvåningen.
Bostäder eller förskola.

Befintlig förskola kan behållas.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Egenskapsbestämmelser för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap
Fördröjning av dagvatten.

Fördröjning av dagvatten kan finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
Endast om garage placeras under

Förslaget innebär 4 våningar utan

bostäder ovan mark får max-höjd

garage eller 4 våningar + garage ovan

utnyttjas. Annars gäller

mark, under hus och gård.

byggnadshöjd 13 och nockhöjd
17 meter.
Korsmark

Endast komplementbyggnad får
placeras.

Prickmark

Marken får inte förses med byggnad.

Högsta nockhöjd i meter över

Husets nockhöjd över angivet 0-plan.

angivet 0-plan

(exkl. ev. tekniska anläggningar).

Nockhöjd

Nockhöjd över mark. I senare skede
kommer all detaljplanens ingående
byggrätter styras av höjd över angivet
0-plan.

Byggnadshöjd

Husets byggnadshöjd över angivet 0plan.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd över mark. I senare
skede kommer all detaljplanens
ingående byggrätter styras av höjd över
angivet 0-plan.

Fastighetsstorlek
Minsta fastighetsstorlek är 178

Syftar till att inte allt för små fastigheter

m².

kan bildas inom radhusområdet.

Förskola medges i en våning och

Bestämmelsen öppnar bland annat för

suterräng.

att bostäder och förskola kan

Utformning

samordnas, bostäder kan förläggas
ovanpå förskolan. Bostäders uteytor
måste lösas på ett bra sätt.
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Endast radhus.

Huvudbyggnad ska utformas med
50 % bostäder eller annan ljus
BTA i marknivå mot Rönnvägen.
Förskola medges med en max
höjd av +54 meter över angivet
0-plan.

Bestämmelsen syftar till att stävja att
bebyggelse uppförs med baksida och
hög sockel mot Rönnvägen.
Bestämmelsen möjliggör att befintlig
förskola kan utvecklas med ytterligare
en våning.

Utförande
Entréer ska ordnas mot

Syftar till att tillse att nya byggnader

Rönnvägen.

inte utformas som baksidor med höga
slutna socklar mot Rönnvägen.

Källare får inte finnas.

Av geotekniska skäl, grundvatten får
inte sänkas.

Grundvattennivån får inte
sänkas.
Markens anordnande och
vegetation
Hänsyn ska tas till inmätta tallar.

Syftar till att skydda utpekade

Schaktning får inte göras som

värdefulla träd.

skadar rötterna.
Tall med större stamomfång än

Syftar till att skydda utpekade

0,3 meter på en höjd av 1,5

värdefulla träd.

meter får inte fällas.
Stängsel och utfart
Utfartsförbud

Utfart får inte ordnas mot Rönnvägen.

ADMINISTRATIVA BETSÄMMELSER
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid

Rättigheterna som uppstår genom

är 5 år.

planen är starkare under dessa 5 år.
Efter fem år är det lättare att
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genomföra ny planläggning inom
området om det skulle bli aktuellt.

Ändrad lovplikt
Träd som omfattas av
bestämmelsen n1 och n2 får
endast fällas om de är sjuka eller
utgör en säkerhetsrisk och ska då
ersättas av två unga träd av
samma sort. Bedömningen av
träden hanteras i samband med
marklov.
Villkor för lov
Startbesked kommer inte
medges förrän kontrollplan
framtagits och
godkänts av kommunen. Samråd
ska ske med geoteknisk
specialist.
Gemensamhetsanläggning
Markreservat för
gemensamhetsanläggning för
väg.
Markreservat för
gemensamhetsanläggning för
ledningar.

Service, offentlig och kommersiell

Planläggningen kan innebära icke störande verksamheter eller annan service i nedre botten mot
Rönnvägen. Den befintliga förskolans verksamhet kommer att kunna utökas i och med möjligheten
till förskola i suterräng mot Vretvägen.
Det finns för närvarande ett överskott av förskoleplatser i kommundelen. Planläggning med nya
bostäder kommer sannolikt innebära en ökad efterfrågan.
Grönstruktur
Park

Ny park tillkommer i planområdets östra del. Denna kommer att koppla tätorten vidare till
naturmarken öster om Rönnvägen. Grönstråk planeras mellan planområdet och Löwens park
väster om planområdet.
I parken kommer dagvatten kunna fördröjas och renas. Läs mer om dagvatten under rubriken
Teknisk försörjning på sidan 43.
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Naturområden

Ingen naturmark planeras inom planområdet. Naturlig lågpunkt kommer att bibehållas här för att
möjliggöra infiltration av dagvatten.
Dagvattensituationen kommer påverkas av markens hårdgörande. Hur vatten kan hanteras inom
planområdet redovisas under rubriken Teknisk försörjning på sidan 43.
Uppväxta utpekade träd med naturvärden har mätts in och kan delvis bevaras. Borttagna träd
kommer att kunna ersättas inom eller utanför planområdet, det får fortsatt planarbete visa på.
Rekreation

Goda möjligheter till rekreation finns nära planområdet i naturmarken norr om Rönnvägen samt
idrottsanläggningar bortom skolområdet i nordöst.
Lek

Den nya parken samt anläggningar på kvartersmark möjliggör lek nära.
Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik

Ny GC-väg föreslås längs de sträckor av Rönnvägen som berör planområdet och som i dag
saknar GC-väg.
Gående kommer kunna ta sig över nya gatan, via parken vidare till Rönnvägen och
naturmarken öster om denna.

Streckad linje visar
föreslagen
möjlighet att
passera till fots.

Kollektivtrafik

Planläggningen kommer inte påverka befintlig kollektivtrafik.
Gatunät

Inom planområdet föreslås en 6 meter bred gata på kvartersmark mellan Vretvägen och
Mossvägen. Gatan kommer utformas med vägbom i sin norra ände vilket kommer att förhindra
genomfartstrafik. Utfart från området med fordon för avfallshantering kommer att vara möjlig
norrut. Motivet för enskild gata är att standarden för allmän gata innebär utrymme för GC-trafik
och därmed ytterligare 3,5 meter. Detta skulle påverka dels andelen hårdgjorda ytor med tanke
på möjlighet till infiltration, dels tillräcklig grad av exploatering.
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I planområdets västra del kan Vretvägen komma att förskjutas något norrut för att möjliggöra
ny byggnation. Markanvisning kan visa på om och hur förbifart och nya husbyggnader kan
lösas på lämpligt sätt.
Längs Rönnvägen planeras en ny gång- och cykelbana.
Parkering, varumottagning, utfarter

För radhus krävs 1,5 P-platser/hushåll och för lägenheter krävs 1,2 P-platser/hushåll, inklusive
besöksparkering. Utöver detta ska handikapparkering ordnas.
Område A.
Behoven av parkering i detta område kommer klargöras i senare planskede när ett förslag finns
framtaget för den fortsatta planläggningen.
Huvudentré, varumottagning och parkering till förskolan kan också vara möjlig att ordna från
Vretvägen.
Område B.
Behoven i detta område kommer klargöras i senare planskede när ett förslag finns framtaget för den
fortsatta planläggningen.
Område C.
För projektets lägenheter och radhus krävs 28 * 1,2 = 33,6 P-platser + 14 * 1,5 P-platser = 33,6 +
21= 55 P-platser inklusive besöksparkering. Därutöver ska handikapparkeringsplatser ordnas.
Avstånd mellan angöringsplats och bostadsentréer utförs i enlighet med Boverkets Byggregler, BBR.
Utfart från området med fordon för avfallshantering och eventuellt för räddningstjänsten kommer att
ske norrut. Övrig trafik har in- och utfart mot Mossvägen.
Cykelparkering
Cykelparkering ska ordnas i enlighet med kommunens cykelpolicy, se sidan 25.
Gemensamhetslösningar
Möjlighet till parkering kan komma att lösas gemensamt i P-hus för delar av planområdet.
Fortsatt planarbete måste visa på lösningar.
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Till- och utfartsförhållanden
För område B. kommer förslag på lösningar för tillfart vara avgörande.
Tillgänglighet för räddningstjänsten och renhållning

Framkomlighet för räddningstjänstens fordon ska tillgodoses på gatumark. Inom kvartersmark
ska angöringsgator med mera utformas så att utrustning och slang inte behöver bäras och dras
mer än 50 meter.
Om utrymning förutsätts ske med höjdfordon får avståndet mellan gatan och husväggen inte
överstiga 9 meter. Bebyggelseförslaget ska anpassas efter PM, Brandskydd i praktiken, för
alternativa lösningar för nödutrymning från hus högst 3 våningar höga. Vägen fram ska ha en fri höjd
av 4,0 meter och vara hårdgjord.
Geotekniska frågor
Grundläggning

En geoteknisk utredning har genomförts (Tyréns, 2019-04-16). Utredningen beskriver de olika
delområdena utifrån deras olika förutsättningar. Råd och rekommendationer från utredningen ska
följas. Projektering och grundläggning ska anpassas efter rådande geotekniska förhållanden, val av
grundläggning avgörs vid detaljprojektering.
Område A.
En relativt plan markyta med en ur stabilitetssynpunkt gynnsam jordlagerföljd. Byggnader kan
grundläggas med platta på mark på fast botten.
Område B.
Lätta byggnader kan exempelvis grundläggas med platta på mark. Tyngre byggnader grundläggs
med pålar eller plintar på fast botten beroende på lerlagers tjocklek. Eftersom nivåskillnaden mellan
omkringliggande vägar är stor kan stödkonstruktioner krävas. Gårdsmarken kan behöva förstärkas
med förslagsvis KC-pelare där lera förekommer. Eventuellt kan förbelastning för gårdsmark bli
aktuellt.

Delområden inom planområdet.

Område C.
Ny bebyggelse i detta område bör pålgrundläggas på spetsburna pålar till fast botten eller berg.
Uppfyllande av marken ska undvikas då stora sättningar kommer att kunna bildas. Om uppfyllnader
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planeras behöver leran förstärkas med förslagsvis KC-pelare. Vidare om genomförande av
bebyggelse och vägar inom området i genomförandebeskrivningen. Särskilt kontrollprogram
kommer att tas fram i samband med bygglov för att tillse att grundläggningen genomförs på ett
säkert sätt.
Marken består till väsentlig del av lera, här är det särskilt viktigt att grundvattennivåerna inte
påverkas då sättningar kan uppstå. En sänkning av grundvattenytan kan medföra att närliggande
bebyggelse får sättningsskador. Risker ska tas om hand i fortsatt projektering för att minimera att det
grundvatten som behövs föra att hålla grundvattentrycket i marken och därmed marknivåerna inte
leds bort.
Med tanke på jordlagerföljden i området och sättningskänsliga omkringliggande byggnader och
konstruktioner bör djupare schakt som kräver länshållning av grundvatten undvikas. Skulle schakt bli
aktuellt påverkas lokalstabiliteten och skulle sannolikt kräva tillfälliga stödkonstruktioner.
Planerad bebyggelse bör i detta område grundläggas med pålar eller motsvarande till fast botten eller
på berg. Uppfyllnaden av marken ska undvikas då stora sättningar riskerar att utbildas. Om
marknivån höjs inom delområde C bör stabiliteten för området kontrolleras och sannolikt förstärkas.
Val av grundläggning avgörs vid detaljprojektering.
Grundvatten

Grundvattennivån inom område C får inte sänkas.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Telge Nät ansvarar för verksamhetsområde för vatten och avlopp i området. Kapacitetsutredning
pågår och beräknas vara klar 2020. Brister som behöver åtgärdas kommer vara klara tidigast 2021.
Innan dess kan fler abonnenter inte kopplas på avloppsnätet. Detta kan komma att påverka
detaljplanens genomförandetid.
Dagvatten

Särskild utredning av dagvatten har gjorts (Afry, 2020-05-28). Det är dagvatten från vägar och
parkeringsytor som i största mån behöver renas, takdagvatten är generellt relativt rent.
Detaljplanen möjliggör cirka 150 nya bostäder. Det innebär att befintlig mark, som till största delen
utgörs av skog, ängs-, och torvmark samt Vretvägen, omvandlas till bostadsområden, gator och
parkmark. Graden av hårdgjord yta blir dubbelt så stor efter exploatering. Även flödena ökar utan
åtgärder.
Dagvattenlösningar föreslås med stöd av kommunens VA-policy i form av lokalt omhändertagande i
växtbäddar på kvartersmark och på allmän platsmark. Hänsyn till MKN för vatten tas vid
dimensioneringen av anläggningarna, därmed blir reningsvolym dimensionerande. Totalt ska
anläggningarna kunna fördröja och rena 463 m³ för att uppnå 69 % rening av fosfor och 58 % rening
av kväve. Den volymen gör även att flödena efter exploatering minskar till under kravnivån. Förslag

Detaljplan för del av Tavesta 1:248 m fl., (Rönnvägen) | Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret

44 (45)

Föreslagen dagvattenhantering, (Afry 2020-05-28).

till utformning för att uppnå önskad rening presenteras i dagvattenutredningen och redovisas
översiktligt i bilden ovan. Föreslagen dagvattenhantering bidrar till att samtliga undersökta
föroreningshalter och föroreningsmängder minskar efter exploatering förutom mängderna av krom
som ökar med 10 g./år. Planen bedöms inte förhindra att MKN för Moraån uppfylls.
Dagvattnet från planområdet, både från allmän platsmark och kvartersmark, föreslås i utredningen
fördröjas och renas i växtbäddar i första hand. Vid dimensionering av anläggningarna har erforderlig
volym som behövs för att fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn till ett befintligt 10-årsregn
jämförts med den volym som behövs för att rena dagvattnet så att föroreningsmängderna och
föroreningshalterna reduceras till befintliga mängder och halter i dagvattnet.
Hänsyn ska tas till höga grundvattennivåer i östra delen av planområdet. Här är marken
sättningskänslig. Inom samma område finns en lågpunkt med torvmark som i så stor utsträckning ska
bevaras och utnyttjas som en översvämningsyta vid skyfall. Hur nya byggnader kan tillkomma runt
torvmarken för att inte påverka torvmark och grundvatten negativt ska utredas.
Värme

Inom området finns fjärrvärmeanläggningar. Vid exploatering förutsätts anslutning till
fjärrvärme. Alternativt kan olika förnyelsebara lösningar såsom jord-, eller bergvärme
kompletteras med olika lösningar för solkraft.
El

Nya transformatorstationer kan behövas inom området även om bedömningen nu är att
kapaciteten är tillräcklig.
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Avfall, återvinning

Källsortering av sopor och möjlighet att hantera grovsopor förutsätts och ska stämmas av med Telge
Återvinning AB samt redovisas i bygglovskedet. Telge Återvinnings tekniska handbok
rekommenderas. Kommunens avfallsplan gäller.
Planläggningen innebär att återvinningsstationen vid Vretvägen i nordvästra delen av
planområdet behöver omlokaliseras eller tas bort.
Ledningar

Ledningar finns inom planområdet och kan i samråd med ledningsägare behöva flyttas vilket i så fall
görs av kommunen innan marken säljs.
Hälsa och säkerhet
Trafikbuller

Enligt genomförd trafikbullerutredning (Akustikkonsulten, 2019-06-19), uppfyller majoriteten av
föreslagen bebyggelse högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ i SFS 2015:216. För de
delar av bebyggelsen där riktvärdet inte uppfylls föreslås små eller genomgående lägenheter där
minst hälften av bostadsrummen förläggs mot sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå nattetid enligt 4§.

Orienteringskarta

Fasader mot Rönnvägen och järnvägen utsätts för maximala ljudnivåer om 75 - 80 dB(A) till följd av
tung trafik och tågtrafik. Dessa ljudnivåer riskerar att uppnås oftare än 5 ggr/natt (22.00-06.00),
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särskild hänsyn behöver tas till fasadens ljuddämpande förmåga för att uppfylla BBR-kraven
avseende ljudmiljö inomhus nattetid samt kraven avseende lågfrekvent buller.
För en del av radhusen kan skärmar i anslutning till uteplats krävas. I delområde C, se kartan nedan,
kan uteplats ordnas med indragna balkonger mot lokalgata, med delvis inglasning (minst 50 %), tätt
räcke och absorbenter i balkongtak.
Högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus från yttre
störkällor

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter att
åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli bostäder. För bostäderna ska
lågfrekvent buller från tung trafik beaktas i fortsatt projektering.
Buller från störande verksamheter

Nuvarande verksamhet i anslutning till delområde D, se kartan ovan, försvinner och det är ovisst hur
eventuell ny verksamhet på platsen kommer att se ut. Eventuellt buller från framtida verksamhet
skulle påverka främst de redan mer trafikbullerutsatta fasaderna av bebyggelsen. Lägenheterna bör
utformas som genomgående med minst hälften av bostadsrummen vända bort från trafik och
eventuell verksamhet. På så sätt minskar risken avsevärt för framtida olägenheter.
Markföroreningar

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. Om markföroreningar påträffas i samband
med byggnation ska kommunens miljökontor kontaktas. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske
i samråd med tillsynsmyndigheten.
Farligt gods

Risk från farligt gods har utretts (Säkerhetspartner, 2019-05-14). Den planerade bebyggelsen
bedöms kunna uppföras utan att riskreducerande åtgärder behöver vidtas.
Dagsljus

Ny bebyggelse ska utformas i enlighet med Boverkets byggregler också med hänsyn till dagsljus.
Dokumentation och kontroll
Kontrollplan

I planarbetets kommande skede alternativt i samband med bygglov kommer en kontrollplan tas fram
för att tillse att den östra delen av planområdet bebyggs på ett säkert sätt. Administrationen kring
detta kommer att hanteras i samband med bygglov.
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KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär att oexploaterad mark med delvis uppväxta träd bebyggs med nya bostäder
vilket kommer att upplevas som en väsentlig förändring för de omkringboende.
Inom delområde A kommer en envåningsbyggnad med förskola kunna ersättas med fyravåningshus
med bostäder. Förändringen kommer att vara tydlig i stadslandskapet. Vissa tallar kommer att kunna
tas bort men flera behålls och skyddas genom planen. Norrsidan mot Vretvägen kommer att kunna
omvandlas, från att vara en plats för återvinning som enligt tidigare dialog kan upplevas otrygg, till
att innehålla bostäder med en högre grad av liv vid gatan.
Inom delområde B kommer en relativt hög grad av exploatering kunna innebära en stor förändring.
Naturmark med uppväxta träd föreslås omvandlas till bostadsområde med hus och gårdsmiljöer. Nya
bostäder längs ny GC-bana längs Rönnvägen kommer kunna innebära att Rönnvägen kan upplevas
som en ny tryggare koppling för de boende i Järna. Flera stora utpekade träd kommer att tas bort men
kommer att kunna ersättas av flera yngre träd på annan plats.
Inom delområde C föreslås radhus och små flerbostadshus uppföras längs nya smågator. Den
småskaliga bebyggelsen kommer kunna ansluta väl till omgivande villabebyggelse. Den lågt belägna
ängen kommer endast till en mindre del kunna behållas som park där dagvatten kan fördröjas. Några
utpekade träd kommer att behöva tas bort men skulle kunna ersättas inom parkmarken.
Konsekvenser för miljön efter vidtagna åtgärder
Ett antal miljöfrågor har hanterats i planen för att minska negativa konsekvenser samt för att planen
ska överensstämma med inriktningar i den fördjupade översiktsplanen för Järna (2008) samt
strukturplanen för nordöstra centrala Järna (2018).
De frågor som utretts och hanterats i planarbetet är;
-

geoteknik
naturvärden
buller
dagvattenhantering för att hantera såväl risk för översvämning till följd av skyfall samt
miljökvalitetsnormer för vatten.
risk från transporter av farligt gods på Rönnvägen.

Dessutom bör dagsljus, minskad klimatpåverkan genom livscykelperspektiv och möjlighet till
solenergi hanteras i planen.
Planen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med mark,
vatten och andra resurser. Olika åtgärder för att klara, buller, dagvatten och geoteknik måste vidtas,
se genomförandebeskrivningen på sidan 49.
Sociala konsekvenser
God bebyggd miljö

Nya gott gestaltade boendemiljöer kommer att kunna tillkomma genom planförslaget.
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Gestaltning med gång-och cykelväg med trädrad längs delar av Rönnvägen tillför Järna bättre
trafikmiljö och ökad trygghet genom möjligheten att kunna röra sig längs sträckan.
Planförslaget innebär trädgårdar, gårdsmiljöer och en ny park på allmän platsmark.
Barnkonsekvenser

Planområdet ligger nära strövområden och skogsområden i Järnas utkant lämpade för spontan lek
och utevistelse. Planområdet utgörs av natur som inte i någon större utsträckning använts för barns
utevistelse. Planförslaget innebär att barn och vuxna kommer att kunna ta sig genom delar av tätorten
i nya stärkta gröna stråk, dels mellan nya bostäder och skola, dels längs Rönnvägen men också
genom området ut i naturen.
En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras i nästa planskede.
Jämställdhet

Planområdet ligger väl samlat och kan efter det att infrastrukturen byggts ut, lätt nås till fots, med
cykel, buss eller bil vilket underlättar vardagen för både män och kvinnor.
Planförslaget innebär varierande bebyggelse vilket gör det möjligt för människor från olika
samhällsskikt att bosätta sig inom området.
Tillgänglighet och trygghet

Vid utarbetande av planförslaget kommer kravet på god tillgänglighet och användbarhet för
funktionshindrade beaktas. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ och 9 § PBL i detalj kommer att
tillgodoses avgörs i samband med byggnads- och markprojektering och vid kommande
bygglovsprövning.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
För fastigheterna Tavesta 1:248 och Tavesta 1:170 kommer fastighetsanvändningen att ändras från
allmän plats i huvudsak park till kvartersmark, park och annan allmän plats. Byggrätter för fler
bostäder möjliggörs i och med att detaljplanen antas.
Parkmarken avses vara allmän plats och fortsatt i kommunens ägo. För fastigheten Furan 2 som i dag
avser förskola föreslås markanvändningen med förskola kompletteras med användning med bostäder.
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GENOMFÖRANDE
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, VAanläggningar, ledningar med mera regleras således genom respektive speciallag.
Organisatoriska frågor
Detaljplanens genomförandetid är 5 år och börjar efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Bygglov kan beviljas först när genomförandetiden har startat under förutsättning att ställda villkor
för att bevilja bygglov är uppfyllda. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt
att bygga enligt detaljplanen och den får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.
Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen förutom det som regleras i lag, regleras i plankostnadsavtal och kommande
köp- och genomförandeavtal.
Södertälje kommun ansvarar för upprättande av detaljplanen. Det innebär att kommunen tar fram
grundkarta, fastighetsförteckning och planhandlingar samt svarar för detaljplanens formella
handläggning fram till antagande. Kommunen beställer också de utredningar som utgör underlag för
detaljplanen.
Kommunen ansvarar för utbyggnad samt drift och skötsel av allmänna platser. Exploatörer ansvarar
för all utbyggnad, förvaltning av byggnader och anläggningar på kvartersmark.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.
Avtal

Avtal för att ta fram detaljplan
Framtagandet av detaljplanen bekostas av Södertälje kommunen, FB Bostad (för del av delområde
C), samt Telge-Fastigheter AB som fastighetsägare till Furan 2. Kostnaderna fördelas mellan
parterna.
Avtal för flytt av befintliga ledningar
Inom planområdet finns ledningar som Telge Nät AB äger. Många behöver flyttas för att medge ny
bebyggelse. I första hand gäller Markavtal daterat 2015-01-13 mellan Södertälje kommun och Telge
Nät AB (ledningsägaren). Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelningen mellan kommunen och
ledningsägaren. Avtalet omfattar upplåtelse för ledningsändamål med bilagor. För ledningar som
behöver flyttas från blivande kvartersmark kan separata avtal mellan Telge Nät AB och respektive
exploatör, behöva upprättas.
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Markanvisningsavtal
Ett markanvisningsavtal är tecknat mellan kommunen och FB Bostad för delar av delområde C, se
kartan nedan. Avtalet avser markförsäljning och att parterna gemensamt ska arbeta för att en
detaljplan tas fram för bostäder. Ytterligare anvisningar av mark kommer att ske efter plansamråd.

Delområden inom planområdet.

Kommande köp- och genomförandeavtal
Köp- och genomförandeavtal kommer tecknas mellan kommunen och de exploatörer som anvisas
mark inom planområdet. Köp- och genomförandeavtal ska undertecknas och godkännas av
Södertälje kommun innan detaljplanen antas. Avtalen kommer att reglera ansvarsfrågor avseende
kvartersmark, utfart mot allmän väg, avtal med Telge Nät AB om anslutning till el-, VA- och
stadsnät (fiber) samt skötselavtal exempelvis angående ledningsrätter med mera.
Ekonomiska frågor
Kommunen har som nuvarande fastighetsägare huvudansvaret för de kostnader som genomförandet
av detaljplanen medför. Dock står kommande exploatörer för alla kostnader förenade med planens
genomförande inom kvartersmark.
Lantmäteriförrättning

Lantmäterimyndigheten debiterar fastighetsbildning efter taxa. Ansvar för lantmäteriförrättningen
kommer att reglera i kommande köp- och genomförandeavtal, liksom frågan om vem som bekostar
bildande av eventuella gemensamhetsanläggningar och servitut.
Sanering av eventuellt förorenat område

Inga kända uppgifter finns som visar att någon del av planområdet skulle vara förorenat. Skulle
föroreningar i marken påträffas behöver de saneras för att kunna uppfylla planens syfte som är
bostäder. Frågan behandlas i tecknat markanvisningsavtal för område C samt att exploatörer kommer
stå för eventuell kostnad i område A och B.
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Arkeologi och byggnadsminnen

Inga kända arkeologiska lämningar eller byggnadsminnen finns inom planområde. Frågan om
eventuella arkeologiska lämningar behandlas i tecknat markanvisningsavtal för område C samt att
exploatören kommer stå för eventuella kostnader i område A och B.
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet bekostas av Telge Nät AB fram till anslutningspunkt.
Anslutningsavgifter betalas enligt kommunens gällande VA-taxa vid anslutningstillfället.
Ledningsflytt

Inom planområdet finns flera ledningar som behöver flyttas för att möjliggöra exploatering. Det
ekonomiskt mest fördelaktiga är att undvika flytt och låta ledningarna ligga kvar, men ibland är det
inte förenligt med den exploatering som planläggningen syftar till. Kostnader för flytt ledningar
beskrivs i ”Översiktlig bedömning av kostnader för ledningsflytt” (2019-07-05). I dagsläget bedöms
att kostnader för ledningsflytt utgöra väsentlig kostnad för projektet. Därför är det mycket viktigt att
dessa kostnader fördelas på de parter som ska stå för sina respektive del.
Avgifter, gatukostnader, exploateringsbidrag mm.

Inriktningen är att de som nyttar tjänsterna också bekostar anslutningar. I kommande köp och
genomförandeavtal kommer frågan om ansvar att regleras.
För anslutning till den allmänna VA-anläggningen debiterar Telge Nät AB anläggningsavgifter enligt
av kommunfullmäktige vid varje enskild tidpunkt fastställd taxa. För nyanslutning och dess
kostnader för elnätet, fjärrvärme och stadsnät kontaktas Telge Nät AB.
För bygglov och nybyggnadskarta tar kommunen ut avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.
Frågan om eventuella gatukostnader kommer att utredas senare i planarbetet.
Exploateringsbidrag kan bli aktuellt om kommunen och exploatören är överens om att höja
standarden utöver det normala. Detta ska i så fall ingå i kommande köp- och genomförandeavtal.
Fastighetsfrågor
Markåtkomst och fastighetsbildning enligt planförslaget

Exploatörer kommer genom köp- och genomförandeavtal förvärva mark som ägs av kommunen för
genomförandet av detaljplanen. Avtalen kommer reglera marköverföring, ansökan om avstyckning,
fastighetsreglering samt bildadande av ledningsrätt med mera När detaljplanen vunnit laga kraft kan
fastighetsbildning ske för kvartersmarken, det vill säga planområdet styckas av och nya fastigheter
kan bildas och överlåtas till exploatörer. All fastighetsbildning inom kvartersmark ska ske genom
initiativ från exploatörer och bekostas av dessa. Ansökan lämnas in till den kommunala
lantmäterimyndigheten i Södertälje. Kvartersmarken kommer ägas av privata fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar. Kommunen ansvarar för att initiera och bekosta erforderlig fastighetsbildning
rörande allmän plats.
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Inlösen och ersättning

Kommunen och Telge Fastigheter AB äger fastigheterna i planområdet varför ingen inlösning av
mark bedöms behövas. Bildande av rättigheter för ledningar, ianspråkstagande av mark för
mötesplatser samt E-områden bedöms kunna ske utan att fastighetsägare kommer att begära
ersättning för ianspråkstagande av mark.
Fastighetsindelning

Marken inom delområde C. föreslås bilda en ny fastighet. Delområdet är tänkt att avstyckas från
kommunens fastighet Tavesta 1:248 till nybildad fastighet som kommer överlåtas till en privat aktör.
Vem som kommer att genomföra delområdena A. och B. kommer att bestämmas i samband med den
markanvisning som kommer att genomföras efter plansamrådet.
Rättigheter för ledningar

För de ledningar som kommer att ligga inom planområdet behöver ledningsägaren ha ledningsrätt.
Telge Nät AB ansvarar för ansökan av ledningsrätt, Det också bli aktuellt med servitut och
gemensamhetsanläggningar.
Gemensamhetsanläggningar och servitut

Det kommer att bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar för att genomföra planen för
exempelvis:
•

Vatten och avloppsledningar

•

Gemensam plats för utevistelse och lek

•

Parkeringsplatser

•

Gator

Ny gata tillkommer i planområdets östra del (område C) för att försörja den planerade bebyggelsen.
Den kommer att ligga på kvartersmark och avses blir en gemensamhetsanläggning. All utformning
och anpassning till befintliga gator kommer att förprojekteras efter samrådet. Exploatören ansvarar
för att utföra alla anslutningar till kommunens gator efter kommunal standard, samt se till att ingen
skada tillfogas kommunens anläggningar.
Eventuellt kan nya servitut behövas.
Tillstånd och dispens

Det finns inget strandskydd eller skyddad natur inom planområdet. För de dagvattenåtgärder ska
genomföras kan det krävas anmälan eller eventuellt tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Skulle förorenat område träffas på under arbetet ska åtgärder anmälans till kommunens miljökontor.
Den som är ansvarig för åtgärden ska också söka tillstånd eller dispens.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar som behöver följas upp i genomförandet beskrivs på sista sidan i denna
planbeskrivning.
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Geoteknik och grundvatten

Tillsammans med dag- och grundvattenförhållanden utgör de geotekniska förutsättningarna de
största utmaningarna för hur planområdet kan bebyggas, som beskrivs under rubrikerna Geotekniska
förhållanden på sidan 26 samt Geotekniska frågor på sidan 42.
Val av bebyggelse och grundläggningsmetod ska utgå från råd och rekommendationer från den
geotekniska utredningen (Tyréns, 2019-04-16) Projektering och grundläggning ska anpassas efter
rådande geotekniska förhållanden på den aktuella platsen. Val av grundläggning avgörs vid
detaljprojektering.
Delområde B och C gränsar till befintlig bebyggelse som kan vara sättningskänsliga. På platser där
det blir aktuellt att höja marknivån är det ytterst viktigt att stabiliteten kontrolleras för att förhindra
sättningar. På flera platser ska uppfyllnader av marken undvikas för att inte sättningar ska uppstå.
Lika viktigt är att grundvattensänkningar inte sker, eftersom grundvattentrycket i marken utgör en
del av stabiliteten. Risken för sättningar i exempelvis närliggande bebyggelse ska vägas in fortsatt
projektering för att minimera att bortledning av grundvatten sker.
Grundvattenytan får inte sänkas i östra delen av planområdet där marken är sättningskänslig. Därför
får inte området avvattnas, utan tillräckligt med dagvatten behöver ledas till området för att bibehålla
önskad marknivå.
Exploatörer och andra aktörer är ansvariga för att risker undersöks och förebyggs och att
försiktighetsåtgärder vidtas, i den uträckning det inte är orimligt att uppfylla. Ytterligare utredningar
görs i genomförandefasen ska det genomföras av exploatören. Skulle ändå åtgärder inom
planområdet orsaka till exempel sättningar i närliggande bebyggelse är den som vidtagit åtgärden
ansvarig.
Där marken riskerar att vara sättningskänslig krävs det i genomförandefasen:
-

-

-

-

Projektering och grundläggning ska anpassas efter rådande geotekniska förhållanden till
exempel genom grundläggning på pålar, plintar etcetera där laster förs ner till bärkraftiga
lager (berg eller morän) eller att underliggande mark förstärks.
Beakta och begränsa markrörelser och vibrationer i omkringliggande mark till följd av
schakt, fyllning, pålnings- och spontarbeten som annars skulle kunna orsaka skada på
närliggande byggnader, anläggningar och andra konstruktioner som vägar, och markförlagda
ledningar.
Tillfälliga stödkonstruktioner måste dimensioneras för varje enskilt fall med hänsyn till
bland annat markens uppbyggnad och hållfasthet, förekommande belastningar och trafik
intill schakter.
Beroende på val av bebyggelse och grundläggningsmetod och med hänsyn till att
marknivåerna varierar, bör kontroller av stabilitet av vägarna utföras innan byggskedet.
En riskanalys avseende vibrationsalstrande markarbeten bör tas fram.
Riskreducerande åtgärder är väsentliga att vidta vid pålning till exempel vara val av
gynnsammare påltyp eller installationsmetod till exempel borrade pålar.
Djupare schakt som kräver länshållning av grundvatten ska undvikas.
Skulle schakt bli aktuellt påverkas lokalstabiliteten på platser med grundvattentryck i
marken. Det kväver sannolikt tillfälliga stödkonstruktioner och en riskanalys avseende
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grundvattensänkning och påverkan på närliggande de byggnader och konstruktioner samt
kontrollprogram har tagits fram.
Länshållning av grundvatten får inte ske utan att en riskanalys och kontrollprogram har tagits
fram.
Vid fortsatt grundvattenutredning kan den lägsta dränerande nivån bestämmas.
Vid höjning av marknivån måste stabiliteten för området kontrolleras.
Att beakta är att lågt liggande ledningsgravar som återfylls med permeabla (genomsläppliga)
massor är väldigt vattenförande och kan snabbt dränera ut stora områden. Därför ska
ledningsgravar förses med strömningsavskärande fyllning av bentonit. Hur dessa ska
placeras och utformas framgår av AMA 17.
I kommande skeden behöver mer detaljerade undersökningar utföras förslagsvis när lägen på
planerade bebyggelse fastslagits. Beroende på val av bebyggelse kan föreslagna
kompletteringar komma att justeras. Val av grundläggning avgörs vid detaljprojektering för
varje enskild byggnad och delområde.
Miljöprovtagning för fastställande av föroreningsgrad inför masshantering bör utföras inom
hela detaljplanområdet inför byggskedet.

Dagvatten

Dagvattenutredningen (Afry, 2020-05-28) visar på åtgärder för att fördröja och rena dagvatten.
Dagvattnet föreslås fördröjas och renas i växtbäddar och på parkmarken. De diken som i dag
utgör dagvattenhanteringen kommer till viss del tas bort och ersättas med till exempel
växtbäddar.
Fördröjningskravet är att ett framtida klimatkompenserat 20-årsregn ska fördröjas till ett
befintlig 10-årsregn. Det vill säga att 806 l/s ska fördröjas till 254 l/s. Detta erfordrar en
magasinsvolym om 407 m3 för hela planområdet.
Reningseffekten blir dimensionerande för växtbäddarna. Totalt föreslås anläggningarna kunna
fördröja och rena 463 m3 för att uppnå 69 % rening av fosfor och 58 % rening av kväve.
Dimensioneringen av anläggningarna föreslås ske på så sätt att möjligheten för Moraån att
uppnå god status inte äventyras. I och med att reningseffekt är dimensionerande minskar även
flödena efter exploatering till under kravnivån.
Enligt genomförd dagvattenutredning är det inte optimalt att bebygga lågpunkten, ska området
bebyggas är det viktigt att utreda hur bebyggelsen kan anpassas. Dessutom måste funktionen
och kapaciteten i befintlig trumma under Rönnvägen säkerställas, så att den har kapacitet att
leda bort ett tillräckligt stort flöde utan att vattnet stiger till nivåer där bebyggelse planeras.
Vatten och avlopp samt kraftförsörjning

Planområdet kan anslutas till allmänna vatten- och spillvattennätet och Furan 2 är idag ansluten. I
Järna finns möjlighet att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärme och el. Inom området finns det
fjärrvärmeanläggningar. Det finns också stadsnät (fiber) utbyggt i närområdet längs Vretvägen och
delar av Mossvägen ut mot Rönnvägen, som är möjlig att ansluta. För frågor om anslutning och
kostnader för fjärrvärme- och stadsnätet kontaktas Telge nät AB.
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Ledningar

Befintliga ledningar behöver till en väsentlig del flyttas för att möjliggöra den exploatering som
detaljplanen avser. En mera detaljerad beskrivning kommer att göras efter samrådet och efter att
pågående kapacitetsutredning om förutsättningarna av Telge-Nät AB, är klar, se sidan 43.
Avfallshantering och återvinning

Avfallshanteringen skall utföras i samråd med Telge Återvinning och anpassas till de förhållanden
som gäller för detaljplaneområdet samt gällande avfallsplan och kommunens styrdokument
”Föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun”. Utformning och placering av anläggningar
för avfall och återvinning inom området kommer att ske i ett senare skede av detaljplanearbetet.
Tekniska anläggningar

Den fjärrvärmecentral som idag ligger i marken inom område C kommer att flyttas för att möjliggöra
exploateringen. I planområdets västra del finns en brandpost lågt belägen. En ytterligare brandpost
finns i östra delen som behöver flyttas.
Plankartan beskriver i detta skede inga tillkommande tekniska anläggningar, men tekniska
anläggningar som kräver E-områden kan tillkomma i senare i planarbetet.
Buller i byggskedet

För bostäderna ska lågfrekvent buller från tung trafik beaktas i fortsatt projektering.
Denna detaljplan innebär förtätning och angränsar i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Det
innebär att byggarbetet kan medföra visst buller. Det är därför viktigt att Naturvårdsverkets allmänna
råd om buller från byggarbetsplatser, NFS 2004:15 följs. Byggherren ansvarar för att ta fram
underlag för bedömning av störningspåverkan för omgivningen genom till exempel
bullerberäkningar eller bullermätningar. Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för
immissionsmätning av externt industribuller” angett de krav som kan ställas vid en bullermätning.
Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna användas vid mätning av ljudnivåer från byggplatsen.
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