
Planprogram för 
Södertuna
Inom Järna kommundel i Södertälje kommun
Programsamråd

Samhällsbyggnadskontoret

PROGRAMHANDLING
Dnr: SBN 2018-00097 •  Upprättad: 2022-02-14 •  Upprättad enligt PBL 2010:900 i sin lydelse från 2015

• Planenheten
• Samhällsbyggnadskontoret
• Telefon:	08-523	010	00
• E-post:	sbk.plan@sodertalje.se



  

Sammanfattning

Södertälje kommun expanderar och är i behov av mark 
för verksamheter i infrastrukturnära lägen. Södertuna 
programområde ligger mellan Europaväg 4,  Västra stam-
banan och kommer genomkorsas av Infrastrukturprojekt 
Ostlänkens höghastighetsjärnväg. Ostlänkenprojektet och 
den existerande infrastrukturen påverkar miljön inom 
programområdet genom buller och intrång vid byggna-
tion.  Det infrastrukturnära läget i kombination med redan 
ianspråkstagen mark gör programområdet lämpligt för ny 
verksamhetsetablering.

Detta planprogram studerar möjligheten att exploatera 
delar av Södertunaområdet intill Järna i Södertälje för verk-
samheter och lättare verkstadsindustri. 
Programområdet består idag av delvis hårt brukad och del-
vis orörd skogsmark. Kuperad terräng, delat markägande, 
etappindelning och infrastruktur är några av de frågor som 
hanteras i programmet. 
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1. Inledning

1.1. V ad är ett planprogram? 
detaljplaneprocessen 
Kommunen är ansvarig för att det finns en övergripande 
planering som beskriver hur marken inom kommunen 
är tänkt att användas. Det kan handla om var det är 
lämpligt att bygga nya bostäder och handelsområden 
eller var det behövs nya vägar eller mer utbyggd offentlig 
service. Allt för att på ett bra och effektivt sätt använda 
den mark som finns inom kommunens gränser, oavsett 
om den är privatägd eller kommunalägd. Det här arbetet 
sker både på en översiktlig nivå, där man tittar på och 
försöker planera för huvuddragen av utvecklingen i hela 
kommunen (översiktsplan), och på lokal nivå genom så 
kallade detaljplaner. En detaljplan är ett juridiskt bindande 
dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får 
användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och 
hur den bör vara utformad. Detaljplaner reglerar bland 
annat fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I 
en detaljplan ges ramar för framtida bygglovsprövningar. 
Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom 
främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Kommuner kan för att underlätta detaljplanearbetet 
välja att upprätta ett särskilt program där 
programmetsutgångspunkter och mål framgår. Det 
är kommunen som avgör om ett program behövs. 
Kommunens bedömning om det behövs ett program är ett 
ställningstagande som inte kan överprövas.

programmet ska samrådas med 
•	 Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kom-

muner som berörs.
•	 De kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, 

hyresgäster och boende som berörs. 
•	 De kända organisationer av hyresgäster som har avtal 

om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, 
om någon förhandlingsordning inte gäller, som är 
anslutna till en riksorganisation inom vars verksam-
hetsområde en berörd fastighet är belägen.

•	 De myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 
övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

•	 Inför programsamråd kungörs programförslaget 
genom att anslås på kommunens hemsida och i en 
ortstidning. Av kungörelse ska det framgå:

•	 Vilket område planprogrammet avser
•	 Om förslaget avviker från översiktsplanen
•	 Var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådsti-

den är
•	 Att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska 

göra det under samrådstiden
•	 Till vem synpunkter på förslaget ska lämnas

processen
Efter programsamrådet tas en programredogörelse fram. 
Programhandlingar kan även komma att revideras. Hand-
lingarna tas sedan upp för godkännande hos Kommun-
fullmäktige och tillstyrkas av Järna kommundelsnämnd, 
Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kom-
munstyrelsen. 

Södertälje

Stockholm

Järna

programområdets läge och lokalisering. Karta lantmäteriet

1.2. Bakgrund,  
syfte och huvuddrag
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har vid beslut 2018-02-16 a v 
Järna kommundelsnämnd fått i uppdrag att påbörja pro-
gramarbetet för ett nytt verksamhetsområde i Järna – Söder-
tuna samt att utreda förutsättningarna i ett planprogram.

I den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med 
omgivning, antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-16, 
beskrivs området som lämpligt för utveckling av ett större 
verksamhetsområde. Södertuna verksamhetsområde före-
slås för att möjliggöra fler verksamheter på platsen. Området 
är strategiskt placerat vid motorvägsavfarten Järna trafik-
plats och avgränsas i öster av motorvägen E4 och i väster 
av Västra stambanan, spårkorridoren för den planerade 
höghastighetsjärnvägen Ostlänken löper genom program-
området.  Många företag i Stockholmstrakten söker idag nya 
lokaliseringar utanför Stockholms centrala delar eftersom 
det finns begränsade möjligheter till exploatering inom 
Stockholmsområdet. 
Behovet av verksamhetsmark inom Södertälje Kommun är 
stort då många av företagen inom kommunen expanderar. 
Även stora internationella företag inom Södertälje kommun 
håller på att växa och behöver ny verksamhetsmark. 

Möjligheter till annonsering av verksamheterna mot motor-
vägen finns i de norra delarna. Vyer från Järnaslätten i söder 
är känslig ur kulturmiljösynpunkt och är ett riksintresse 
och därför bör ny bebyggelse anpassas för att inte skada 
landskapsbilden.

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för 
ett hållbart verksamhetsområde och att föra en tidig dialog 
med berörda myndigheter, intressenter, medborgare och 
berörda fastighetsägare. 

Planprogrammet ska ge förslag till ny markanvändning med 
bebyggelse- och gata/vägstruktur samt övergripande be-
handla konsekvenser av programmets genomförande såsom 
teknisk försörjning, konsekvenser för miljön samt sociala 
och ekonomiska konsekvenser. 

Vi reviderar 
förslaget

Tid för 
överklagan

Vi reviderar 
förslaget

Planarbetet 
startar

Vi tar fram 
ett första 

planförslag

Tid för 
samråd

Tid för 
granskning

Beslut om 
antagande

Planen vinner 
laga kraft

Planprocessens hållplatser

Start-PM 
Program

Program-
samråd

Godkännande

Här är vi nu!

ohanel1
Överstruket
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lägesbestämning och areal
Programområdet ligger nordöst om Järna tätort mellan 
Västra stambanan och E4:an . Med en yta på ca 2,5 km 2.

markägarförhållanden
Följande fastigheter ingår i programområdet:
Fastigheterna Magasinet 2 och 4 ingår ej i programområdet 
och redovisas därav inte.
Fastighet Area Markägare

ca 0.4 km 2 Privat
Håknäs 4:16

Gerstaberg 1:16

18 031 m 2 Privat

Privat

Håknäs 12:1 ca 0.8 km 2

ca 1,002 km 2

Södertälje kommun
Södertälje kommun

Håknäs 13:1 12 161 m 2

2

Överjärna-Tuna 1:2 ca 0.6 km 2 Södertälje kommun
Magasinet 3 66 154 m 2 Privat

Privat
Håknäs 11:2 12 194 m

Tälleby 1:32 ca 88 000 m 2 Södertälje kommun
Tälleby 1:35 2 576 m 2 Telge nät
Tälleby 1:42 40 989 m 2 Privat

fastighetslista 

1.3. Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Programmet  är förenlig med gällande översiktsplan som 
anger att Södertuna verksamhetsområde och området 
vid Saltå kvarn utgör två framtida utvecklingsområden 
för verksamheter. Södertuna arbetsplatsområde ligger 
strategiskt vid motorvägsavfarten och kan på lång sikt 
utvecklas och expandera norrut. Området kring Saltå kvarn, 
ligger också i anslutning till motorvägen. Programmet är 
även förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Järna 
tätort med omgivning som antogs av Kommunfullmäktige 
2014-06-16.Be slutet vann laga kraft 2014-07-08. Den 
fördjupade översiktsplanen ska ses som ett beslutsunderlag 
för fortsatt planering och byggande i Järna. 

gällande planer 
Programområdet påverkar fyra gällande detaljplaner enligt 
följande: 

 

gällande detaljplaner

rUFS 2050
Området kring Södertälje tätort beskrivs i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS) som en 
livskraftig landsbygd samt med ett näringsliv som bland 
annat är ledande inom ekologisk matproduktion. 

Vad det regionala behovet av transport påvisat är ett ökat 
spårkapacitetsbehov inom järnvägssystemet. Behoven 
av interregional och storregional järnvägstrafik till 
2050 bedöms vara så stora att det behövs ytterligare 
spårkapacitet på Ostkustbanan mellan Stockholm och 
Uppsala, på Västra Stambanan mellan Älvsjö och Järna 
samt på Svealandsbanan mellan Södertälje och Nykvarn. 
Tvärs igenom programområdet planeras en ny järnväg 
(Ostlänken). 

En grön kil går söder om programområdet. De gröna 
kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden 
med värden för rekreation, natur- och kulturmiljöer. 
De bildar stråk av grönska och vatten i anslutning till 
bebyggelsestrukturen och ger god tillgång till tätortsnära 
natur. De gröna kilarna kan långsiktigt förse invånarna 
och bebyggelseområdena med nödvändiga funktioner 
såsom rekreation, biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster. Kilarna hyser ofta ett biologiskt 
kulturarv som har formats av en lång tids kontinuerlig 
skötsel. De gröna kilarna är också viktiga för spridning av 
arter mellan de gröna värdekärnorna och andra livsmiljöer 
som finns inom alla kilar. De utgör därmed stommen i den 
gröna infrastrukturen i närområdet till huvudstaden. Stora 
delar av kilarna är av riksintresse för naturvård-, friluftsliv 
och kulturmiljövård.

Miljö- och klimatprogram 
Södertälje kommuns hållbarhetsarbete utgår från 16 
nationella mål och från Agenda 2040, som är en färdplan 
mot en hållbar värld.  Södertälje kommuns miljö- och 
klimatprogram delas in i fyra prioriterade områden som är 
kopplade till de nationella miljömålen. Under varje 
område finns det mål och förutsättningar som är 
nödvändiga för att de fyra miljömålen ska realiseras. De 
mest relevanta områden för programmet är: Mark och 
vatten, Klimat och energi samt Bebyggelse och 
transporter.

Håknäs 12:1  
Södertälje kommun

Magasinet 3 
Privat

Håknäs 4:16 
Privat

Gerstaberg 1:16 
Privat

Gerstaberg 1:7 
Privat

Överjärna-Tuna 
1:2  Södertälje 
kommun

Håknäs 13:1 
Privat

Tälleby 1:32  
Södertälje kommun

Tälleby 1:42 
Privat

Karta som redovisar befintliga fastigheter och ägarförhållanden

Karta som redovisar programområdet med gällande detaljplaner 
markerat i gula fält.

nUMMer naMn   Huvudsaklig användning  laga kraft
0181K-p987C Södertuna arbetsområde industri, Handel, kontor, hotel, bilservice 1991-02-18

0181K-p898B Verkstaden mm gata & Småindustri  1987-09-04

0181K-p564C tuna industriområde industri, Järnväg, gata 1971-03-23

0181K-p1056C rymdhunden mm  Småindustri, Järnväg, Kontor, gata, naturområde 1993-01-08

Tälleby 1:35  
Telge Nät

B

B

a

C

C

D

D

a

Håknäs 11:2 
Privat



 

 8 9

 

 

1 Boverket, Kunskapsbanken

Tillstånd som krävs enligt miljöbalken
Nedan redovisas tillstånd som kan krävas i samband med 
programmets genomförande kopplat till nya verksamheter, 
för ytterligare information se Kunskapsbanken.1

Dispens från biotopskydd
Vissa biotoper har ett generellt skydd i hela landet och det 
krävs dispens för att bedriva verksamhet eller vidta en 
åtgärd som kan skada naturmiljön. Del av programområ-
dets södra del innehar biotopskydd som kan beröras vid 
programmetsgenomförande. 
Tillståndsgivare: Länsstyrelsen
Miljöbalk (1998:808) 7 kap. 11 §
Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken mm. 5- 8 b §§ och 23 §

Dispens från artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen skyddar vissa växt- och djurarter 
samt (i vissa fall) dess livsmiljöer från olika typer av negativ 
påverkan.
Tillståndsgivare: Länsstyrelsen
Lagstöd: Artskyddsförordning (2007:845) 4- 9 och 14- 15 §§

Tillstånd för hantering av explosiva och brandfarliga 
varor 
Vid planering och uppförande av nya industri/verksam-
hetsområden kan vissa verksamheter komma att hantera 
explosiva och brandfarliga ämnen. 
Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar 
explosiva varor ska ha tillstånd för det. Det krävs även 
tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd 
hanterar brandfarliga varor.

Tillståndsgivare: Kommunen men i vissa fall 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Lagstöd: Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 16- 20 §§

Tillstånd eller anmälan för avloppsanläggningar
För avloppsanordningar krävs tillstånd eller anmälan för 
ändring i avloppsanordning.
Tillståndsgivare: Södertälje kommun/Telge-nät

tillstånd eller anmälan för vattenverksamhet
För vattenverksamhet krävs oftast tillstånd, men vid 
mindre vattenverksamheter krävs endast anmälan till 
Länssty-relsen. Exempel på vattenverksamhet är 
kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten 
såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för 
exempelvis dricks-vattenändamål och bevattning.
Tillståndsgivare: Mark- och miljödomstolen för tillstånd 
och Länsstyrelsen för anmälan.
Lagstöd: Miljöbalk (1998:808) 11 kap. 3 och 9- 9 b §§

1.4. Riksintressen och om-
rådes-/bebyggelseskydd
Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Vid initieringen av programarbetet genomfördes en un-
dersökning som kom fram till att programförslaget riskerar 
att få betydande miljökonsekvenser. Upprättad miljökon-
sekvensbeskrivning beskriver detta vidare.

Riksintressen
Västra stambanan och E4:an väster respektive öster om 
programområdet är  riksintressen för kommunikationer. 
Detta gäller även Ostlänkens korridor som går igenom 
programområdet. Ostlänken är en 16 mil lång dubbelsp årig 
höghastighetsjärnväg från Järna till Linköping. Ostlänken 
avses att stå färdig mellan år 2033-2035. 

Riksintressen för kommunikationer ska enligt 3 kap 8 
§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som 
ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis 
nybyggnad inom riksintressets influensområde, får inte 
negativt påverka varken nuvarande eller framtida nyttjande.

riksintresse för kulturmiljö
Mörkö- Oaxen- Hölö- Ytterjärna (K3) är en farledsmiljö som 
binder samman Östersjön med Mälaren och till området 
hör befästningslämningar och förhistoriska fornborgar. 
I området finns en levande jordbruksbygd med 
kontinuitet från förhistorisk tid. I området finns också den 
antroposofiska miljön vid Järna.

I samband med järnvägsplanen för Ostlänken studerades 
konsekvenserna av järnvägens dragning genom 
riksintresset (K3). Resultatet visade att en placering av 
Ostlänken i E4:ans närhet innebär oavsett alternativ 
mindre konsekvenser för kulturmiljön, då E4 redan utgör 
en kraftig barriär.  Riksintresset kan skadas om vyer från 
området norrut mot programområdet påverkas till stor del 
varför vyerna från Järnaslätten (K3) bör tillvaratas i detta 
programdokument och kommande detaljplaner.

Strandskydd
Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten.

Del av programområdets västra del ligger i anslutning 
till Logsjön och omfattas till en mycket begränsad yta av 
strandskyddet som är på 100 meter från strandlinjen vid 
normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).  
Området som omfattas är redan ianspråktaget och berör 
befintlig fastighet Magasinet 3 samt Överjärna-tuna 1:2. 

Inom ett strandskyddsområde får inte

•	 nya byggnader uppföras,
•	 byggnader eller byggnaders användning ändras eller 

andra anläggningar eller anordningar utföras, om det 
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

•	 grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten 
utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar 
som avses i första och andra punkten, eller

•	 åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter.

Logsjöns medelvattenstånd har med åren sänkts och 
därmed bör strandskyddet uppdateras, samtidigt som att 
kopplingen till sjön från programområdet är avskuret av 
stambanans järnvägsbank.

Eftersom strandskyddet omfattar en så pass liten del av 
programområdet och vilken redan är ianspråkstagen av 
verksamheter och separerad från Logsjön av trafikytor 
bedöms programmet inte ha påverkan på strandskyddet. 
Dock behöver exploatering inom strandskyddsområde 
motiveras utifrån särskilda skäl som delvis anges ovan 
inom detaljplaneskedet.

Karta som redovisar programområdet med riksintresset för 
kulturmiljö(K3) i rött skraferat fält och riksintresse för kommu-
nikation i ljusrött.

Pollineringsplan
Pollineringsplanen syftar till att förbättra 
förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i 
staden genom att öka den biologiska mångfalden. Att 
bevara och stärka pollinatörers livsmiljöer samt 
kopplingarna i landskapet mellan dessa är viktiga insatser i 
arbetet för att gynna pollinerare. Utbygganden av staden 
behöver harmoniera med den gröna infrastrukturen så att 
fungerande livsmiljöer sparas och åtgärder som stärker 
och skapar en mer sammanbunden grön infrastruktur 
prioriteras. Program för Södertuna är förenlig med 
Pollineringsplanen och verkar för att stärka 
spridningskorridorer samt bevara och tillskapa habitat. 
Kvartersmark ska anpassas för att gynna pollinatörer, 
samt gröna samband genom verksamhetsområdet ska 
skapas med blommande träd som gynnar pollinatörer. 

Vattenplan
Vattenplanen syftar till att möjliggöra för god hushållning 
med vattenresurser som är grundläggande för ett hållbart 
samhälle. Planering får inte leda till att vattenkvaliteten 
för någon vattenförekomst försämras. Dagvatten inom 
programområdet ska hanteras och miljökvalitetsnormer 
för recipienten ska inte försämras. Genomsläppliga ytor 
och bevuxna markytor är viktiga för att förebygga 
dagvattenavrinning och föroreningsspridning till yt- och 
grundvatten. Våtmarker och andra vattenmiljöer i 
skogsmark ska utvecklas. Inom programområdet föreslås 
planeras lokala åtgärder på kvartersmark med växtbäddar, 
skelettjordar, diken, och infiltrationsanläggningar. Detta 
ska studeras vidare i detaljplanskede. Efter lokalt 
omhändertagande ska dagvatten avledas till större 
gemensamma dagvattenanläggningar i form av öppna 
dagvattendammar/våtmarkspark för ytterligare 
fördröjning och rening.

Odlingsstrategi 2018-2030
Odlingsstrategin syftar till att stärka möjligheten till 
matproduktion inom kommunen för att ur ett långsiktigt 
perspektiv minska sårbarheten som importberoendet av 
mat medför. Södertälje kommun bedömer att behovet av 
närodlad mat kommer bli allt viktigare i takt med 
klimatförändringen och en ökad efterfrågan. 
Jordbruksmarken ska värnas för att höja 
självförsörjningsgraden av livsmedel och öka 
sysselsättningen inom de gröna näringarna. 

Kommunala beslut i övrigt
Järna kommundelsnämnd beslutade 2018-02-16,
SBN 2018-00097, att ge Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att påbörja ett programarbete för ett nytt 
verksam-hetsområde inom det aktuella området och 
utreda förut-sättningarna för ett sådant.
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2. Förutsättningar

2.1. mark och natur
Landskapsanalys
I arbetet med järnvägsplanen för Ostlänken togs en 
fördjupad landskapsanalys fram. Denna beskriver området 
kring Gerstaberg som ett område som rymmer särskilt höga 
värden och känsliga strukturer och därav kräver området 
särskilt hänsynstagande. Här bör extra hänsyn tas till 
landskapsbilden, kulturmiljön och områdets historiska 
läsbarhet. 
Det finns även hos kommunen ett förslag om att bilda 
ett naturreservat av Järnaskogen/ Järnas tätortsnära 
skog väster om västra stambanan som illustreras på 
programkartan. 

Stads- och landskapsbild
Södra delen av programområdet utgör del av Järnaslätten 
bestående av Moraåns dalgång som är skålformad och 
öppnar sig från Järna i väster till en uppodlad och 
förhållandevis storskalig slätt i öster. Landskapet är 
topografiskt varierat med ett stort inslag av 
karaktärsgivande landskapselement som åkerholmar, 
alléer, och stort inslag av lövträd. E4:an som korsar det 
öppna landskapet har en liten visuell påverkan på 
landskapsbilden då vägen följer marknivån.

Bild som redovisar granskog i syd-östlig del av programområ-
det: foto, David Jones

Föreslagen bebyggelse och vägar bör placeras på ett sätt 
som inte påverkar sumpskogar och spridningssambanden 
negativt genom att bibehålla större sammanhängande 
naturområden med höga naturvärden med 
spridningssam-band mellan omkringliggande skog.

Terräng och vegetation
Större delen av området består av kuperad barrdominerad 
skog med hällmarksskog på höjderna, grandominerad skog 
och sumpskogar i svackorna.  Höjdskillnader inom området 
varierar mellan 24 möh och 59 möh. De norra delarna av 
skogsmarken är präglade av skogsbruk medan de södra 
delarna av skogsmarken har skötts med mer extensivt 
skogsbruk och har högre andel gammal skog. I söder och 
sydöst finns kulturpräglat jordbruks- och betesmarker och 
inslag av ekar.

Bild som redovisar kraftledningsgata i nordlig del av program-
området: foto, David Jones

Naturvärden och hotade arter
I programområdet har flera art- och naturvärdesinven-
teringar utförts. I de södra delarna på den kommunala 
skogsmarken finns sedan tidigare en nyckelbiotop och flera 
skogliga naturvärden och avgränsade. 2 Även ett antal 
sumpskogar finns inom området. 2012 inventerades 
skogsmarken på fastigheten Överjärna-Tuna 1:2 av 
miljökontoret inför förslag till naturreservatsbildning. 
Naturreservatsförslaget är vilande i avvaktan på 
planläggningen.3

En sumpskog klassas som en hänsynskrävande biotop. 
Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god hänsyn i 
skogsbruket ska sumpskogar lämnas orörda eftersom de 
ofta är mycket artrika. En nykcelbiotop är ett område i 
skogen som i och med sina höga naturvärden har en 
mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en 
nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter 
som behöver området för sin överlevnad.
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4.3.3 Generella biotopskydd
Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Genom att skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att 
långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige
uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål
som riksdagen har antagit (Naturvårdsverket 2020). De generella biotopskydden är 
biotoper som har generellt skydd i hela landet. Det är små biotoper som har minskat 
starkt, och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat
landskap. De flesta av dem finns i jordbrukslandskapet. De generella biotopskydden är:

• Allér

• Källa med omgivande våtmark

• Odlingsröse i jordbruksmark

• Pilevall

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark

• Stenmur i åkermark

• Åkerholme i jordbruksmark

I det aktuella inventeringsområdet bedömdes totalt 31 biotoper att ingå i det generella 
biotopskyddet. Av dessa var två odlingsrösen, 18 åkerholmar samt 11 småvatten. 
Småvatten utgörs här av öppna diken. De generella biotopskydden redovisa på kartan i
Figur 7 samt i Tabell 7 nedan. Kartan redovisas i större format i bilaga 3. Dispens enligt 7 
kap. 11§ i miljöbalken kan komma att krävas för ingrepp i biotopskyddade miljöer
(Miljöbalk (1998:808).

Figur 7. Karta med generella biotopskydd inom planområdet.

2
3 

4 

Skogsstyrelsen
naturreservatsförslaget är vilande i avvaktan på 
planläggning

Naturvärdesinventering Södertuna sid. 16 
Fågelinventering och artutredning, Södertuna, sid. 4

Generella biotopskydd i grön avgränsning och punkter.4

I samband med arbetet kring Ostlänken och detta 
planpro-gram har två naturvärdesinventeringar tagits 
fram. Natur-värdesinventeringarna har utförts enligt 
svensk standard (SIS standard SS 199000:2014) och klas 
sar delområden 
(naturvärdesobjekt) utifrån biotopvärde och artvärde. 
Naturvärdesobjekten delas in i 4 klasser; klass 1, Hög sta 
naturvärde, klass 2 Högt naturvärde, klass 3 Påtagligt na-
turvärde och klass 4, visst naturvärde. 

Under fältbesöken i april 2020 avgränsades totalt 60 na-
turvärdesobjekt där 14 a v dessa bedömdes ha ett högt na-

turvärde, 30 bedömdes ha ett påtagligt naturvärde och 16 
bedömdes ha ett visst naturvärde. Störst täthet av naturvär-
desobjekt finns i områdets södra och sydvästra delar som 
utgörs av gården Ullängen, Ullängsskogen och Tunaskogen. 
Här finns betesmarksobjekt, ekmiljöer och grova träd samt 
stora områden med relativt orörd skogsmark. Dessa områ-
den sammanfaller till stor del med de områden som tidigare 
föreslagits för reservatsbildning. För mer information om 
naturvärdesinventeringarna, se bilagor.

En fågelinventering genomfördes under april-maj 2020 för 
att utreda eventuell förekomst av skyddade arter, rödlis-
tade arter och i viss man övriga naturvårdsarter. Fynden av 
rödlistade arter och naturvårdsarter samt det totala antalet 
arter visar att den södra delen är betydligt rikare fågelmäs-
sigt. Detta sammanfaller också med inventerarnas bedöm-
ning av gamla träd, lövrik skog, död ved och mosaikartade 
landskap. Ett flertal rödlistade arter påträffades med trolig 
häckning. Spillkråka har observerats tidigare i området och 
i närliggande område väster om programområdet. För 
spillkråka och trädlärka gjordes även fördjupade 
artskydds-utredningar, se vidare under skyddad natur. 
Södra delen av programområdet bedöms ingå i revir för 
spillkråka och trädlärka.

De rödlistade arter som påträffades med trolig häckning 
var trädlärka (X), grönsångare (NT), svartvit flugsnappare 
(NT), gulsparv (NT), grönfink (EN) och stare (VU). Därtill 
förekom enstaka observationer av hussvala (VU), 
ärtsångare (NT), gråkråka (NT) och rödvingetrast (NT). 
Bland icke rödlistade naturvårdsarter märks stenknäck, 
morkulla, dubbeltrast, skogssnäppa, trädkrypare, 
sånglärka, svartmes och tofsmes med troliga häckningar. 
Den tidigare rödlistade gröngö-lingen observerades ej, men 
troliga boträd förekommer. 5 Bland rovfåglar noterades 
ormvråk med häckningsbeteende och tornfalk. Ormvråk är 
relativt vanlig i Sörmland och be-traktas inte som en 
naturvårdsart. Tornfalken är ovanligare men bedöms inte 
häcka inom området. 
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samband försvagats eller brutits ökar betydelsen inom inventeringsområdet för att 
upprätthålla övriga livsmiljöer och spridningsvägar mellan viktiga kärnområden. Dessa 
livsmiljöer och spridningsvägar bör värnas och förstärkas så att sambanden upprätthålls
och ytterligare barriärer inte uppstår.

Figur 10. Habitatnätverk för tofsmes (äldre barrskog, främst tall). Resultatet av GIS-analyser av
Ekologiska samband i Södertälje kommun (Ekologigruppen 2020) i trakten kring inventeringsområdet i
Södertuna, samt tolkning av resultaten mot bakgrund av ny kunskap från Naturvärdesinventeringen.

5.3 HABITATNÄTVERK FÖR BRUN GULDBAGGE (ÄDELLÖVTRÄD,
HÅLTRÄD)
Nätverket för ädellövträd, och arter knutna till dessa, inte nära på lite utbrett och 
sammanhållet som nätverken för barrskogsmiljöer. Habitatnätverket för ädellövträd består 
sex geografiskt avskilda mindre habitatnätverk samt ett antal ytterligare ytterst små
nätverk. 

Inom inventeringsområdet för Södertuna är det bara Ullängsskogen i områdets södra 
gräns som ingår i habitatnätverket för ädellövträd (Figur 11). Livsmiljön ligger i kanten av
habitatnätverket som den tillhör och utgör inte en kritisk nod för sammanhållande av
nätverket.

Mot bakgrund av att de ekologiska sambanden för ädellövträd är så splittrade generellt 
inom kommunen kan man se det som att varje habitatnätverk i sig är viktigt att värna, 
eftersom miljöerna är ovanliga. Det är viktigt att värna både livsmiljöer och att undvika att 
skapa barriärer i landskapet mellan livsmiljöer. Man kan inte med säkerhet veta vid vilket
tröskelvärde en försämring av nätverkets status innebär lokalt utdöende av arter. 
Ullängsskogen i sig är helt beroende av konnektivitet söderut för genetiskt utbyte mellan 

Under 2017 och 2018 utfördes fladdermusinventeringar 
runt Logsjön (markerat i ljusblå linje på bilden nedan) som 
gränsar direkt till programområdet. Två rödlistade arter av 
fladdermus noterades . 7

7  fladdermusinventering på Södertörn 2017 – 2018, 

ecocom

naturvärden markerat i gula och röda fält, område för 
fladdermusinventering markerat i ljusblå linje8

8 Skogsstyrelsen

Området har även analyserats för spridningskorridorer för 
arter knutna till äldre barrskog och ädellövskog. Viktiga 
livsmiljöer och spridningssamband för barrskogsarter finns 
i de södra delarna, där de äldre skogarna i programområdet 
utgör en länk mellan skogarna i väster om programområdet 
och skogarna ut mot kusten i öster och Farstanäs natur-
reservat. I söder finns livsmiljöer för ädellövskog som ingår 
i spridningssamband för ädellövskogsarter. Habitatnätver-
ken för ädellöv är geografiskt avgränsade och uppdelade 
på mindre nätverk då ädellöv är utspridda och ej vanligt 
förekommande i landskapet. På en övergripande landskaps-
nivå är det viktigt att underlätta for ekologisk spridning i 
skogsområdet. Livsmiljöer och spridningsvägar bör värnas 
och förstärkas så att sambanden upprätthålls och ytterli-
gare barriärer inte uppstår.

För vidare läsning se bilagd fågelinventering och miljökon-
sekvensbeskrivning.

Skyddad natur och artskydd
I samband med framtagande av planprogrammet genom-
fördes en inventering av det generella biotopskyddet.  
Totalt 31 biot oper bedömdes ingå i det generella biotop-
skyddet. Av dessa var 2 odlingsrösen, 18 åk erholmar samt 
11 små vatten.

Småvatten utgörs av öppna diken. De generella biotop-
skydden redovisas på kartan på sida 11 och vidar e i bilagd 
miljökonsekvensbeskrivning.
Objekt: 
1-11 är Små vatten och våtmarker i jordbruksmark, 

12-13 Odling sröse

14-31 Åk erholme

dispens enligt 7 kap. 11§ i milj öbalken kan komma 
att krävas for ingrepp i biotopskyddade miljöer (mil-
jöbalk (1998:808)).

För trädlärka och spillkråka som är skyddade enligt art-
skyddsförordningen 4 § har särskilda artskyddsutredningar 
genomförts. Skyddet innebär att även arternas livsmiljöer 
är skyddade. Utredningarna visar att de södra delarna av 
programområdet ingår i troliga revir. Vid åtgärder som kan 
påverka dessa arters bevarandestatus krävs samråd med 
länsstyrelsen. 

Slutsatser från naturvärdesinventeringar och artin-
venteringar
Utredningarna visar att stora delar av det södra delen av 
programområdet är viktiga för upprätthållande av biologisk 
mångfald och ekologiska spridningssamband. Förekomst 
av skyddade arter och deras livsmiljöer sammanfaller med 
naturvärdesobjekten. Exploatering av dessa delar medför 
risk för förlust av biologisk mångfald och att spridnings-
samband riskerar att brytas, framförallt för arter knutna till 
äldre barrskog lövrika bryn och ädellövträd. Exploatering 
bör undvikas helt i objekt med högt naturvärde (klass 2) 
och så långt möjligt i skogar med påtagligt naturvärde (klass 
3) för att minska risk för förlust av biologisk mångfald. En 
spridningskorridor bör även sparas i östvästlig riktning som 
förbinder Järnaskogen och Logsjöområdet via programom-
rådet ut mot kusten och Farstanäs naturreservat. 
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Fornlämningar
Inom området finns ett flertal fornlämningar. Merparten av 
dessa återfinns i programområdets södra del. 

fornkarta: fornsök

I samband med arbetet kring Ostlänken genomfördes en 
arkeologisk utredning(Rapport 2018:73, Ark eologerna). 
Vid utredningen utredningsgrävdes 32 objekt. Elv a av 
objekten har klassats som lagskyddade fornlämningar, 
varav sex av dem påträffades inom fem objekt som 
utgått. Dessa har registrerats som undernummer till de 
objekt där de påträffats. Inga objekt klassades som övriga 
kulturhistoriska lämningar. Sammanlagt tjugosju av 
objekten utgick då de inte uppvisade några förhistoriska 
indikationer i överensstämmelse med objektens förmodade 
lämningstyp, d.v.s. stenåldersboplatser. De bedömdes vara 
ej kulturhistoriska lämningar.

Källa: rapport 2018:73, arkeologerna

De nya fornlämningarna inom utredningsområdet utgörs 
av fyra boplatser, sex ensamliggande härdar och en 
lägenhetsbebyggelse vars fyndmaterial sträcker sig bakåt i 
tiden till 1700-talet. 

Boplatserna som hittats i områdets södra del är belägna 
mellan 35 och 50 m ö .h. i förmodade strandbundna 
lägen. Vilket skulle ge dem en grov strandlinjedatering 
till senmesolitisk tid.  Påträffas fornlämningar i samband 
med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § i 
Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas.

Hänsyn bör, enligt Ostlänkens landskapsanalys, tas 
till kulturmiljön och områdets historiska läsbarhet, 
landskapsbilden, jordbruksmarken samt den ekologiska 
sambanden och spridningsvägar.

Källa: rapport 2018:73, arkeologerna

Dikning/avvattningsföretag
Tre olika markavvattningsföretag: Gerstaberg tf, 
Brogärdet- Gerstaberg tf, Brogärdet tf. för dike och 
båtnadsområden ligger delvis inom programområdets 
norra delar, se karta nedan. Avrinnande vatten från 
området påverkar vattenföring och vattenkvalitet inom 
markavvattningsföretagen. Åtgärder får inte utföras 
inom programområdet som påverkar syftet med 
markavvattningsföretaget. Om markavvattningsföretaget 
påverkas behöver det omprövas eller avvecklas.
Del av programområdets norra område ingår idag i två 
avvattningsföretag. Dessa avvattnar de lågt belägna jord/
ängsmarkerna.  
Markavvattningsföretaget Gerstaberg tf kommer påverkas 

direkt av Ostlänken, även båtnadsområden för Brogärdet-
Gerstaberg tf och Brogärdet tf påverkas.
Vid framtida exploatering kan främst det sydliga företaget 
anslutas till kommande dagvattendamm och därmed 
ombildas.

20U1743

Sida 10 (37)

4.5 Markavvattningsföretag
Tre olika markavvattningsföretag för dike och båtnadsområden ligger delvis inom 
planområdets norra delar, se Figur 7. Avrinnande vatten från området påverkar
vattenföring och vattenkvalitet inom markavvattningsföretaget. Åtgärder får inte utföras
inom planområdet som påverkar syftet med markavvattningsföretaget. Om 
markavvattningsföretaget kommer påverkas behöver det omprövas eller avvecklas.

Figur 7. Markavattningsföretag inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat med 
röd streckad linje.

Markavvattningsföretagen belägna utmed den norra planområdets gränsen, 
Gerstabergs tf och Brogärdet-Gerstaberg tf, kommer påverkas vid byggnationen av
Ostlänken. Det tredje markavvattningsföretaget, Brogärdet tf, bedöms inte påverkas av
Ostlänken4.

4.6 Fornlämningar
Inom planområdet finns flertalet olika fornlämningar av olika kategorier, se Figur 8. 

4 Markavvattningsföretag sträckan Gerstaberg-Långsjön, Trafikverket. Samrådshandling 2019-09-30

Gerstabergs tf 

Brogärdet-
Gerstaberg tf 

Brogärdet tf 

avvattningsföretag10

10 Bjerking, Dagvattenutredning Södertuna sid. 11
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Geotekniska förhållanden
Marken består enl. SGU:s jordartkarta till större del 
av berg och lera med insprängda delar av morän samt 
ett område med kärrtorv kring våtmarker i norr samt  
sumpskogen som ansluter till Logsjön.  Områden bestående 
av berg och morän är fastmarker som lämpar sig bättre 
för grundläggning med god stabilitet medan lera och 
kärrmarker lämpar sig mindre bra för grundläggning.

Jordartskarta:SgU

 teckenförklaring
Urberg
Morän
Sandig morän

 glacial lera
Kärrtorv

I samband med framtagande av Järnvägsplanen för 
Ostlänken har bergrunden utretts och visats innehålla 
främst sedimentgnejs och granitgnejs. Sedimentgnejsen 
kan naturligt innehålla förhöjda halter av sulfidförande 
mineral. Då den är en inhomogen bergart varierar halterna 
från plats till plats.11

11 Ostlänken, Miljökonsekvensbeskrivning, samråd, 
 gerstaberg-långsjön, 19-09-30, sid. 130

Sulfidhaltiga bergarter bidrar vid schaktning till försurning 
av vatten som i sin tur lakar ur metaller och orsakar negativ 
miljöpåverkan.

Programarbetet föregås ej av någon geoteknisk utredning. 
Erforderliga geotekniska utredningar tas fram i samband 
med  kommande detaljplaneprocesser. 

Radon
Stora delar av programområdet består av jordarter med 
hög genomsläpplighet för luft som grusig morän och sand. 
Dessa jordarter är riskjordarter och kan på grund av dess 
genomsläpplighet ge ökad risk för markradon. 
Radongaserna bildas vid sönderfallande radium och 
uran i jordarter innehållande dessa ämnen som sedan 
via luft transporteras i porösa jordarter. Lerjordar med 
högt vatteninnehåll och låg genomsläpplighet innebär ej 
ökad risk för radon. Riktvärden för radon finns fastställt 
av strålsäkerhetsmyndigheten som sedan implementeras 
av kommuner och kontrolleras av länsstyrelsen i plan och 
byggärenden.12

Vid arbetsplatser gäller att hygieniska gränsvärden ska 
följas enl. Arbetsmiljöverket.

A= Gränsvärde*, årsexponering (MBqh/m3) 
B= Normal årsarbetstid (h) 
C= Radonhalt motsvarande normal årsarbetstid (Bq/m3)

A B C

Arbete i lokaler ovan jord 0,36 1800  200

Arbete i källare och bergrum 0,72 1800  400

Berg- och gruvarbete 2,1  1600  1300
gränsvärden för radon vid arbetsplatser  

Södra delen av området är ett högriskområde för 
markradon. 

 radonkarta: Södertälje kommun, högrisk område i rött streckat 
fält

12 Strålsäkerhetsmyndigheten

Hydrologiska förhållanden
Vattenförekomster i anslutning till programområdet består 
av Moraån och Näslandsfjärden. Recipient för dagvatten 
i området är Logsjön som rinner mot Moraån. Området 
ligger mellan huvudavrinningsområden för Tyresån och 
Trosaån. Delavrinningsområden är Näslandsfjärden i norr 
och Moraån i söder. 
Logsjön saknar klassning gällande miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten. Moraån väntas nå god ekologisk 
status 2027 och innehar g od kemisk ytvattenstatus med 
undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar som har mindre stränga krav 
(2017-02-23). Miljöpr oblem för vattenförekomsten är 
övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen, miljögifter 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet.13 

I områdets norra del finns 3 markavvattningsföretag. 
Brogärdet, Brogärdet- Gerstaberg och Gerstaberg varav 
samtliga är aktiva, (se sida 15).

13 Bjerking, Dagvattenutredning Södertuna
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Bilder t.v  som visar befintlig bostadshus i programområdets nord-västra del, t.h transformatorstation inom fastigheten tälleby 1.35. 
foto, David Jones

Bilder t.v  som visar befintlig industribyggnad i programområdets nord-västra del, t.h Burger king vid Järna trafikplats. foto, David 
Jones

Bostadsfastighet inom programområdets norra del. foto, David Jones

2.2. Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse m.m.
Inom områdets södra del finns fastigheten Tälleby 1:42 
med Folkpools verksamheter och omfattas av 6 byggnader. 
I anslutning till den, invid väg 57, finns en större 
transformatorstation inom fastigheten Tälleby 1:35

Befintlig bostadshus gränsande till programområdet i sydöstlig 
del av programområdet invid e4. foto, David Jones

Norr om Folkpools verksamheter arrenderas mark för 
jordbruksverksamhet med ett flertal verksamhetsbyggnader 
och bostadshus. 

Offentlig och kommersiell service
Inom programområdets syd-östra del jäms med Rönnvä-
gen och odlingsmarken, finns Under tallarna som är en 
tvärdiciplinär mötesplats med fokus på matproduktion och 
odling. Under tallarna bedriver en kulturscen och utbild-
ning inom odling och matproduktion. Under tallarna är en 
mötesplats som används av såväl närboende som besökare.

Under tallarna, foto; leonarda arcidiacono14

Sydöst om området inom fastigheten Pilbågen 1 och 3 in till 
E4an finns biltvätt, hamburgerrestaurang och bilverkstad, 
dessa ligger utanför programområdet men påverkas av 
Ostlänkens utbredning.

14 https://undertallarna.se/om-skogsbrynet/

Sydväst om programområdet ligger ett befintligt småindu-
striområde innehållande bland annat brandstation, 
kafferosteri, trähandel, bilservice och distributionscentrum 
för ekologiska matvaror.

Befintlig trähandel väster om programområdet invid e4. foto, 
Woody Bygghandel-Järna trä.
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2.3. Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Rönnvägen i väst och Trafikverkets väg 57 
i öst  som ansluter till E4:an. Inom områdets västra del finns 
Tuna industriväg som leder in till Tuna industriområde 
och ansluter sedan till enskild väg längs Västra stambanans 
järnvägsspår. Ett flertal enskilda vägar löper igenom 
området (se karta på sid. 31). 

Trafik
I samband med programarbetet togs en enklare 
trafikberäkning fram för den privata norra delen av 
programområdet. Trafikalstring för programområdets södra 
del har inte beräknats. 

Beräknad trafik för programområdets norra del 15

 årSDygntrafiK(åDt)   anDel tUng trafiK åDt [%] 
Min 1425   50 
MaX  1900   50 

För befintliga vägar finns trafikmängd redovisat på E4:an 
och Rönnvägen (Väg 57) fr ån 2019. 

Beräknad trafikalstring för E4an och Väg 57 16 

 årSDygntrafiK(åDt)    anDel tUng trafiK åDt [%]

9300    8,7% 

Gång- och cykeltrafik
Dubbelriktad gång- och cykelväg finns längs Mölnbovägen 
(väg 57) fr am till korsningen Ullängsvägen samt längs 
Rönnvägen. Dessa föreslås förlängas till ny vägsträckning 
A, C och E (se karta på sid.  31).
Tuna industriväg har idag delvis utbyggd gång- och 
cykelväg med utrymme att förlänga på sikt till planerade 
vägar D och E (se karta på sid. 31).

15 Södertuna utveckling aB, trafikalstring Södertuna
16 trafikverket https://vtf.trafikverket.se/Setrafikinforma-
tion, 2019

Kollektivtrafik
Järna station med pendeltågtrafik och anslutande busslinjer 
ligger 1200m s ydväst om programområdet . Idag löper inga 
busslinjer genom programområdet. Närmaste busshållplats 
är Skäve invid Järna trafikplats som har en turtäthet om ca. 
30min under högtrafik.

Karta som redovisar programområdet med befintlig kollektiv-
trafik17  

17 Karta, Stockholms länstrafik 2020-12-25

2021-02-17 SL kartvisare för Järna

https://mitt.sl.se/resources/maps/geographics/2020/view.aspx?id=7534.Järna&name=Järna 1/1
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Buss och närtrafik

Linjesträcka som endast
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ändhållplats

Närtrafiklinje, hållplatser

Pendeltåg, lokalbana, spårvagn,
linjenamn

Tunnelbana, stationsuppgång

Väg 57
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2.4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt VA finns i programområdets södra och syd-
västra del på Ullängsvägen och Tuna industriväg. Befintlig 
VA-nät kommer kräva utbyggnad vid programförslagets 
genomförande.

Dagvattenhantering

Karta som redovisar befintlig dagvattenhantering i sydlig del av 
programområdet ( programområdet markerat i röd linje)18

Programområdet utgörs i befintlig situation till stor del av 
naturmark som inte har någon teknisk avledning för-
utom trummor under järnväg och E4:an. De områden som 
används för verksamhet har anslutning mot dagvattennät, 
se karta ovan. Områdena avleds till Moraån via respektive 
ledning samt dike. Befintlig dagvattenledning i den sydöstra 
delen, se markering i karta ovan, korsas av planerad sträck-
ning av Ostlänken. Detta område behöver då en ny avled-
ning av dagvatten.

Värme
I dagsläget saknas infrastruktur för fjärrvärme inom pro-
gramområdet. Järna tätort innehar fjärrvärmenät som på 
sikt kan byggas ut till programområdet.

El & tele
Idag löper luftkraftledningar genom programområdets 
östra och södra delar. En kommande exploatering behöver 
ta hänsyn till dessa. En 20kV och en 10kV ledning arna 
löper genom programområdets östra del och utgör de 
största ledninarna som eventuellt kan markförläggas. En 
optokabel löper längst med 10kV nä tet och ansluter mitt i 
programområdet till en nätverksmast. Användningsområde 
för tekniska anläggningar  fastställs i detaljplaneskede.
18 Bjerking, Dagvattenutredning Södertuna sid. 11

Avfall/Återvinning
Två återvinningsstationer finns längst med Rönnvägen 
i programområdets södra del och förutsätts vara kvar i 
ursprungligt läge med drift av Förpacknings och tidnings-
insamlingen. Användningsområde för återvinningsstation 
fastställs i detaljplaneskede. Hämtning av avfall vid fastig-
heter sker i regi av Telge återvinning.

2.5. Hälsa och säkerhet
r isk för skred/höga vattenstånd
Området består till större del av fastmarker med god stabili-
tet. Risk för skred finns i slänter där fastmark då oftast berg 
ansluter till ej fastmark (lera/kärrtorv). I detaljplaneskede 
bör dessa risker utredas.

Buller
Planprogrammet saknar specifik bullerkartering men Tra-
fikverket har upprättat bullerkartering för E4:an, Ostlänken 
och Västra stambanan. Bullerkarta på sid 39 redovisar att  
trafik från omkringliggande vägar (E4:an i öst, väg 57 och 
Rönnvägen i söder)  och järnväg (västra stambanan) 
påverkar programområdet redan i dagsläget.

Markföroreningar
Nedan redovisas potentiella registrerade rikskällor för 
föroreningar noterade av länsstyrelsen. 

Fastigheter inom programområdet har enl. tidigare analyser 
från kommunen visat sig ha förhöjd risk för markförore-
ningar enl. karta på nästa sida. I detaljplaneskede bör detta 
utredas vidare. 

Karta som redovisar programområdet med potentiellt förore-
nade områden. (Dagvattenutredning, Bjerking)

Karta som redovisar programområdet med fastigheter markerat i 
lila och grönt som kan innheålla markföroreningar.

Luftföroreningar
Luftföroreningar kan uppstå på grund av närhet till E4:an 
och väg 57 (M ölnbovägen. Programförslagets konsekvens 
för miljökvalitetsnormer för luft mot nollalternativ går i 
dagsläget inte att bedöma. Erforderliga beräkningar föreslås 
genomföras i detaljplaneskede.

Farligt gods/skyddszoner
Västra Stambanan är transportled för farligt gods. E4:an 
och väg 57 är r ekommenderade transportleder för farligt 
gods. Alla byggnader inom 100 meter från E4:ans vägom-
råde kräver särskild riskanalys.

Kända riskobjekt inom eller i direkt anslutning till program-
området är Bensinstationer markerat i kartan ovan samt 
transportleder för farligt gods. Framkörningstid ska inte 
överstiga 8 minuter till ett riskobjekt .

Järna brandstation är lokaliserad cirka 150 met er från 
programområdet på Rönnvägen varför fastställd framkör-
ningstid bedöms hållas. Ett industri-/verksamhetsområde 
kräver utbyggnad av ett konventionellt brandvattensystem 
med flödeskrav på upp till 2400l/min. Verksamhetsbygg-
nader, speciellt typen med hög brandbelastning, förses ofta 
med sprinklersystem. Anslutningsledningar behöver därför 
dimensioneras för att klara aktuellt minimiflöde vid sam-
tidigt nyttjande av både sprinklersystem och brandpostnät 
alternativt att respektive fastighet som förser byggnader 
med sprinklersystem också anlägger en sprinklertank. 

Stora fastigheter kan föranleda att fastighetsägaren behöver 
komplettera med brandpost inom fastigheten för att av-
stånd om 150 met er från byggnad ska hållas.

Störande verksamheter
Området utsätts och kommer att utsättas för vibrationer 
från intilliggande och kommande järnväg. 
Kommande verksamhet kan även leda till externt industri-
buller och bör utredas vidare i detaljplaneskede.

– 3 –

Skyddsavstånd 
I Figur 1 presenteras rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för
farligt gods och olika typer av markanvändning. Länsstyrelsen anser att
kommunen bör lokalisera bebyggelse enligt dessa rekommendationer för att
uppnå en god samhällsplanering. 

Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods
och olika typer av markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste väg-
kanten respektive närmaste spårmitt.

Karta som redovisar programområdet med leder för farligt gods 
markerat i lila, riskobjekt med lila trianglar.

föredetta avloppsreningsverk



24 25

 

 

GSPublisherVersion 0.94.100.100

PROGRAMKARTA

2021-05-11
SÖDERTUNA VERKSAMHETSOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING, PLANKARTA
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark

Odling och djurhållningL

TrafikT

VerksamheterZ

Allmänplatsmark

Vägar
Ersättningsvägar, Trafikverkets förslag

Nya möjliga fastigheter

J Industri/kombiterminal

E Teknisk anläggning, dagvattendam

Nya möjliga fastigheter, ej möjligt att nyttja hela ytan effektivt

Nya vägar

Angöring till nya fastigheter

Grönstruktur

Gröna samband

Gräns: föreslaget naturreservat

PREL. HANDLING, PROGRAMSAMRÅD

Centrumändamål och/eller verksamheterCZ

N SKALA 1:10000

0 50 100 200 500

METER

Skala 1:10000   2020-04-03
300m2001000

Publik webbkarta

TOTALT: ca. 189,4 (100%)

SUMMERING ALLMÄN PLATSMARK (ha)
SÖDERTÄLJE KOMMUN: ca. 56,7 (65%)
PRIVAT: ca. 30,4 (35%)
TOTALT: ca. 87,1 (100%)

SUMMERING PLANOMRÅDET (ha)
KVARTERSMARK: ca. 189,4 (69%)
ALLMÄN PLATSMARK: ca. 87,1 (31%)
TOTALT: ca. 276,5 (100%)

GSPublisherVersion 0.94.100.100

PROGRAMKARTA

2021-05-11
SÖDERTUNA VERKSAMHETSOMRÅDE

PREL. HANDLING, PROGRAMSAMRÅD

N SKALA 1:10000

0 50 100 200 500

METER

Skala 1:10000   2020-04-03
300m2001000

Publik webbkarta

+47

VÄNZON FÖR
DRIFTFORDON,
KOMMUNAL GATA

+40

+39

te
rr

as
er

in
g

av
 fa

st
ig

he
te

r

+30

+29

+28

+54

+46

+43

+32

+31

1
:1

2

+36

+37

+38

+39

+40

+40

1:
12

VÄG: C
Längd: 1500m

VÄG: B-1
Längd: 1800m

FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHETSÄGARE
SÖDERTÄLJE KOMMUN

PRIVAT

SÖDERTÄLJE KOMMUN

PRIVAT

+37

+38

+39

+40

+41

+42

+43

+44

+45

+46

+45

+44

+45

+46

+47

+46

+45

+46

+47

Tunnel

O
S

T
L
Ä

N
K

E
N

SÖDERTÄLJE KOMMUN
Z

L

Z

J
Område: H

Område: D

Område: B

Område: A

NATUR

NATUR

T

GATA

T

Z

E

Område: F

Z
Område: E

N
A

T
U

R

E

E

(T)

Z
Område: C

Z
Område: G

NATUR

NATUR

T

T(T)

U
tr

ed
ni

ng
so

m
rå

de

fö
r

T
R

A
F

IK
P

LA
T

S

JÄ
R

N
A

L
Område: KL (T)

L

T

CZ
Område: L

CZ
Område: M

L
Område: N

FÖRESLAGET NATURRESERVAT 548 399 m2

Befintlig mast (flyttas)

a
lt
e
rn

a
ti
v

n
y

s
tr

ä
c
k
n
in

g
2
0
k
V

le
d
n
in

g
(f

ly
tt
a
s
)

Total: ca. 8100 m

Total längd som bör
markförläggas för att genomföra
planerad markanvändning

ca. 1850 m

Kommunalt
huvudmannaskap

Kommunalt
huvudmannaskap

Enskilt

Kommunalt
huvudmannaskap

Kommunalt
huvudmannaskap

VÄG: A
Längd: 3500m

VÄG: B
Längd: 2560m

VÄG: C
Längd: 1500m

VÄG: D
Längd: 450m

Föreslagen
markförläggning av
högspänningsledningar

SUMMERING KVARTERSMARK (ha)
SÖDERTÄLJE KOMMUN: ca. 83,5 (44%)
PRIVAT: ca. 106,0 (56%)
TOTALT: ca. 189,4 (100%)

SUMMERING ALLMÄN PLATSMARK (ha)
SÖDERTÄLJE KOMMUN: ca. 56,7 (65%)
PRIVAT: ca. 30,4 (35%)
TOTALT: ca. 87,1 (100%)

SUMMERING PLANOMRÅDET (ha)
KVARTERSMARK: ca. 189,4 (69%)
ALLMÄN PLATSMARK: ca. 87,1 (31%)
TOTALT: ca. 276,5 (100%)

Projektdata
Nya vägar Kraftledningar

VÄG: E
Längd: 500m
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3. Program Förslaget

3.1. Bebyggelsestruktur 
Övergripande gestaltningsidé
Programområdet är lokaliserat i ett kuperat skogsbruks-
landskap. Bebyggelsen föreslås anpassas så mycket som 
möjligt till de topografiska förhållandena för att bevara 
landskapsbilden.  Höjdsättning av mark, färgsättning av 
bebyggelse och begränsning av byggnadshöjd över noll-
planet bidrar till anpassning till landskapet. Skyltning 
och liknande element bör begränsas i höjd och placering. 
Vidare bör kommande detaljplanearbete använda sig av 
gestaltningsprogram med tillhörande bestämmelser för 
färgsättning och eventuellt materialval. Följande kategorier 
föreslås med koppling till gestaltning som bör hanteras i 
detaljplaneskede.

Bebyggelse och allmän plats
Bebyggelsen planeras inom programområdets mellersta och 
norra del där största delen av kvartersmarken och bygg-
nadsverk kommer uppföras. Ytsammanställning och fördel-
ning av allmän plats och kvartersmark redovisas under 
projektdata på programkartan på föregående sida.

För att minska påverkan på riksintresset Järnaslätten, land-
skapsbilden och Järna föreslås varierade byggnadshöjder 
inom programområdet. Högre volymer i programområdets 
norra delar som trappas ner till lägre i programområdets 
sydliga del. Samtlig bebyggelse kommer troligtvis omges av 
hårdgjorda ytor som anpassas till verksamheternas behov 
med en övre gräns om maximalt 60 % av fastighetsytan för 
att en avrinningskoefficient om 0,5 ska uppnås i eninghet 
med dagvattenutredningen. 

Exploateringstal föreslås inom kvartersmark inte överstiga 
0,8 för att dels underlätta infiltration av dagvatten samt 
mildra volymbyggnadernas påverkan i landskapet.

I samband med anläggning av Jänvägen Ostlänken planeras 
en ny ersättningsväg anläggas för att koppla verksamhets-
område via Trafikplats Järna. Anslutningens utformning till 
Trafikplats Järna är under utredning. 

Gestaltningsråd inför detaljplaneskede 
Programförslaget kommer att innebära stora ingrepp i det 
befintliga skogsområdet. Framtida exploatörer har behov av 
flacka lutningar på vägar och plana markytor för uppställ-
ning och utplacering av långsträckta byggnader. Dessa krav 
tillsammans med skydd av landskapsbilden från riksintres-
set för kulturmiljövård blir viktiga förutsättningar. Att ta 
vara på platsens karaktär utan att tappa rationaliteten i 
användandet av marken blir därför utgångspunkt i gestalt-
ningen av området.

Belysning

Nytillkommande belysning inom programområdet bör 
utformas så att ljusföroreningar begränsas och landskaps-
bilden bevaras. Ljusföroreningar är ljusspill som läcker  från 
framförallt utomhusbelysning mot himlen och som i sin tur 
ger ett återsken när ljuset träffar partiklar i luften. Ljusföro-
reningar har en negativ effekt på ekosystem, urbana och 
rurala sammanhang och bör begränsas.

Åtgärder för att minska ljusspridning inom programområ-
det är:

•	 Begränsa belysning av kvartersmark, belys endast ytor 
som kräver det.

•	 Använd belysningsarmaturer med riktad belysnings-
kägla och planglas likt skiss nedan. Planglas (höger i 
bild nedan)  begränsar ljusspridning

glaskupa

Hög spridning

planglas

låg spridning, riktat ljus

•	 Använd fler belysningsarmaturer på kortare avstånd 
från varandra med riktat ljus.

•	 Använd rörelsestyrda belysningsarmaturer
•	 Stora belysningsmaster bör begränsas då dessa lätt 

sprider ljus. Vid användning ska dessa ha riktade ljus-
käglor utrustade med planglas och indragna ljuskällor.

Vidare studie av ljusföroreningar och åtgärder kan behövas 
i detaljplaneskedet.
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Principiell grön strategi
I naturvärdesinventeringen har programområdet påvi-
sats innehålla höga naturvärden. Markens lämplighet för 
bebyggelse har därav utvärderats och den större delen av 
exploateringen föreslås i programområdets norra del. I 
karta på nästa sida visas samtliga klassificerade naturvär-
den som togs fram i samband med programhandlingarna. 
Här finns främst de stora värdena i programområdets södra 
del med mindre kluster i de norra delarna. Dessa föreslås 
skyddas genom planläggning av naturmark så att de även i 
framtiden kan bidra till biologisk mångfald, rekreation och 
ekosystemtjänster. Dessa områden föreslås länkas till om-
kringliggande grönområden genom gröna korridorer för att 
öka spridningsmöjligheterna. I den nordliga delen utformas 
dessa i kombination med dagvattendammar. Ostlänken och 
E4an bedöms påverka naturvärden negativt varför exploa-
tering i norra delen är mest lämplig. Ostlänken i den sydliga 
delen förläggs i tunnel.

Bebyggelse 
Gestaltning av verksamhetsområdet som helhet och place-
ring av ny bebyggelse anpassas efter det känsliga kultur-
landskapet det är beläget i. Samordning kring färgsättning, 
materialval, höjdsättning och placering ska göra att ny 
bebyggelse harmoniserar med det omgivande landskapet. 

Volymer och placering

Ny bebyggelse föreslås placeras i nordvästlig riktning för att 
upplevas så smäckra som möjligt sett söderifrån från riksin-
tresset för kulturmiljövård. Byggnader rekommenderas pla-
ceras inom respektive tomt så långt öster som möjligt för att 
i möjligaste mån dölja upplag, inlast, lager och parkeringar 
bakom bebyggelsen sett från sydöst.

Byggnadshöjd och markhöjd

För att bebyggelsen inte ska synas från riksintresset för kul-
turmiljö (K3) i söder bör byggnadshöjden regleras. Markens 
höjd varierar mellan ca +18 och + 50 m inom olik a delar 
av programområdet. Höjden på den anslutande befintliga 
marken och på de nya vägarna blir tillsammans med skyd-
det av landskapsbilden en utgångspunkt i höjdsättningen 
av marken. 
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Landskapsbilden skyddas

potentiella skogsridåer
För att skydda landskapsbilden rekommenderas det att 
skogspartier bevaras i programområdets sydöstra del som 
vätter mot riksintresse för kulturmiljövård (K3). Med nya 
markhöjder som ansluter mot skogsmarken skapas nya 
brynzoner där gallring kan komma att krävas men också 
återplantering av vegetation för att skapa brynzoner som 
kan utvecklas hållbart över tid. 

Väster om E4an finns områden med relativt tätvuxen gran-
skog. En skötselplan bör tas fram innan programmetsanta-
gande för bevarande och utveckling av skogsridåerna så att 
funktionen av att skymma sikten av industriområdet från 
riksintresset för kulturmiljö (K3) bibehålls även på längre 
sikt. Skogsridå kan också fungera som förbindelse för att 
skapa konnektivitet mellan naturområdena som är viktiga 
för fågelarter och pollinatörer.

Vegetation

För att stärka områdets skogskaraktär rekommenderas att 
vegetation återplanteras inom kvartersmark. Detta ökar 
grön konnektivitet och gröna estetiska värden, binder 
koldioxid och medverkar även till lokalt omhändertagande 
av dagvatten. Det motverkar även storskalighet och buller-
spridning. Förslag på arter som ska användas för återplan-
tering syns till höger. Träd planteras även inom fastighe-
terna för att minska skalan på de stora byggnaderna. I diken 
och invid dagvattendammar planteras ändamålsenliga arter 
som renar, fördröjer och skuggar. Skötselnivån ska vara 
extensiv. Gröna tak kan också användas för att ytterligare 
dölja bebyggelsen i landskapet.

Förutom träd bör slänter mot enskilda vägar och fastighets-
gränser planteras med marktäckande buskar. Skötselnivån 
ska vara begränsad.

Skyltning

Hänvisningsskyltning till de olika verksamheterna från om-
rådets huvudgata tillåts. En strategi för gemensam skyltning 
från huvudgatan tas fram. Vid entrén till området placeras 
en informationstavla som beskriver de verksamheter som 
finns. Hänvisningskyltning längs huvudgatan och informa-
tionstavlan ges samma formspråk. 
Vid all skyltning ska hänsyn tas till trafiksäkerheten.

Karta som visar förslag på bebyggelsestruktur och målbilder. Se Vision och målbilder Bilaga 1 - till planprogram 
Södertuna,  för mer detaljerad beskrivning av hållbarhetsmål i verksamhetsområde.
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Karta som visar föreslagen markanvändning och utredningsområde för skogsridå mot Järnaslätten
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Planbestämmelser, förklaring och syfte
allmän platsmark, användning

 (Natur) Naturområde, syftet med användningsområdet är att 
bekräfta befintlig användning och peka ut mark som ej lämpar 
sig för bebyggelse pga. arkeologiska fynd, höga naturvärden 
samt gällande områden för riksintressen. 
Användningsområdet syftar ej till bedrivning av skogsbruk och 
ska heller inte förhin-dra upprättande av naturreservat.

((T)) Trafikområde, Ostlänkens järnvägsreservat och 
sträckning genom programområdet i tunnel under naturmark.
Syftar till att säkerställa planerad järnväg och riksintresse 
genom programområdet.

(T) Trafikområde, Ostlänkens järnvägsreservat och sträckning 
genom programområdet på bank och bergsskärning och en 
kor-tare bro genom programområdet. Området kan även 
nyttjas för järnväg och/eller vägtrafik.
Syftar till att säkerställa planerad järnväg och riksintresse 
genom programområdet och att erfoderliga trafikområden 
säkerställs.

Allmän platsmark, Egenskapsbestämmelser
(+00.0) Föreskriven höjd över nollplanet, Anger föreslagen 
höjd i punkt för bestämmelsen. Syftet är att säkerställa 
godtagbar lutning och där igenom tillgängligheten inom 
användning 
(VÄG)

Kvartersmark, användning
(E) Dagvattendamm, användningsområdet syftar till att an-
vändas för öppen dagvattenfördröjning med vattenspegel för 
avvattning av allmän platsmark och indirekt kvartersmark. 

(J) Kombiterminal & samma användning som (Z) verkstads-
industri, logistik, lager och upplag med. Syftet är att använd-
ningsområdet kan användas för transport och omlastning av 
järnvägstransporter.
Den kombinerade användningen syftar till en flexibelt program 
där verksamheter inom användning (J) kan överta marken vid 
ev. utebliven kombiterminal för järnvägstransporter. Kombiter-
minal med järnvägstransporter (J) har fler potentiella riskkällor 
och kan därför inte tillåtas inom hela användningsområdet för 

(Z).

(Z) Verkstadsindustri, logistik, lager och upplag med 50 meter 
skyddsavstånd bebyggelsefritt från riskkälla, enligt standard för 
förvaring av bland annat brandfarliga ämnen och SEVEOS-lag-
stiftning20. Syftar till att ge byggrätter för verksamheter inom 
logistik, lager, verkstäder samt lättare verkstadsindustri men 
även mindre kontorsverksamhet och kommersiell service för de 
som arbetar och besöker programområdet. 

20 MSB, https://www.msb.se/seveso

Verkstadsindustri är tillverkningsindustri som producerar nya 
varor genom att sätta samman prefabricerade element och/el-
ler genom materialförädling . Verkstadsindustri omfattar inte 
tillverkningsindustri eller råvaruindustri. Syftet med begräns-
ningen är att begränsa potentiell omgivning och miljöpåverkan 
för omgivningen.

(CZ) Avser kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och/eller kombinerat med ovanstå-
ende Z användning. Syftet med användningen är att tillskapa 
ett centralt område där serviceverksamheter kan etableras för 
arbetare i området. Bestämmelsen är flexibel och kan också 
nyttjas för verksamheter enl. ovan (Z) användning.

(L) Odling och djurhållning, syftar till att bekräfta befintlig 
användning av mark för jordbruk. 

Kvartersmark, egenskapsbestämmelser & administrativa 
bestämmelser.
(+00.0) Föreskriven höjd över nollplanet, Anger markens höjd 
i punkt för bestämmelsen. Syftet är att säkerställa markhöjder 
i viktiga punkter dels för att skydda riksintresse för kulturmiljö 
genom att hålla bebyggelsen låg men också för att säkra avvatt-
ning av fastigheterna.

rekommenderade planbestämmelser i detaljplaneskede
( ) Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, syf-
tar till att begränsa bebyggelsens höjd till nock men tillåta vissa 
uppstickande delar upp till angiven totalhöjd, tex. belysnings-
armaturer.

( ) Högsta totalhöjd i meter över nollplan, syftar till 
att begränsa alla byggnadselement och installationer så att ny 
exploatering av kvartersmark bibehålls under en absolut övre 
gräns. Om detta kombineras med uttökad lovplikt för master 
och ljusannordningar kan alla uppstickande delar regleras i 
syfte att mildra omgivningspåverkan.

(allmän bestämmelse) Utökad lovplikt för master och belys-
ningsarmaturer. Syftar till att begränsa omgivningspåverkan av 
ny bebyggelse.

(m1) Dik e för avvattning av kvartersmark ska finnas, syftar till 
att bereda plats för dagvattendiken som efter fördröjning inom 
kvartersmark leds vidare till nya vägar och dagvattendamm.

(f) Reglering av färgsättning genom NCS kulörer. Syftar till 
att mildra tillkommande bebyggelses påverkan på landskaps-
bilden och närliggande riksintressen. Förslagsvis kan denna 
bestämmelsen utformas så att endast reglering av kulörthet och 
mängd svarta. På så sätt blir färgsättningen friare än specifika 
färgkoder.

(allmän bestämmelse) Endast 60 % av markytan får hårdgöras, 
Syftar till att säkra viss del av markytan för dagvattenfördrö-
jande åtgärder.

0.00

0.00
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3.2. Gatustruktur

Gatunät
Befintligt gatunät inom programområdet består till stor del 
av enskilda vägar med låg standard. Vägnätet föreslås 
ersättas till stor del inom programområdets mellersta och 
norra del. 
Verksamhetsområdet behöver anslutas till Trafikplats 
Järna för att tillkommande trafik inte ska belasta befintliga 
vägar i Järna, så som Väg 57 och R önnvägen. 
Strukturplanen för Östra Järna föreslår bostäder närmast 
Rönnvägen söder om programområdet. Transporter med 
lastbilar till verksamhetsområdet på Tunavägen skulle då 
innebära en bullrig miljö i anslutning till bostäder. 
Anslutningen till programområdet behöver därför ligga vid 
trafikplats Järna. Detta bidrar också till en kortare sträcka 
till planerade verksamheter och därmed  mindre CO2. 
Trafikstrukturen på nästa sida, föreslås bestå av 5 
vägsträckningar markerade i kartan. Gemensamt för dessa 
är att de bör byggas i enlighet med VGU standard21 för 
industrigator samt omfatta gångbana och ytor för 
dagvattenhantering. Nedan följer kortare beskrivning av 
vägarnas föreslagna användning.

Väg a
Är programområdets längsta vägsträckning och föreslås få 
status som huvudgata tillsammans med väg C och 
utformas med separerad G/C-väg, svackdiken för 
dagvattenhantering och körbana med industristandard i 
enlighet med typsek-tion nedan. Denna gata löper genom 
programområdets östra delar och kommer ansluta i söder 
till kommande trafiklösning mot Trafikplats Järna. I norr 
ansluter vägen till Gerstabergsvägen som är under enskilt 
huvudmannaskap. Väg A föreslås vara under kommunalt 
huvudmannaskap. 

Väg B 
Lokal väg inom programområdet som angör kommande 
bebyggelse i den nordöstra delen. Vägen föreslås vara under 

21 VgU, Vägars och gators utformning, trafikverket, 
https://trafikverket.ineko.se/se/krav-vgu-v%C3%a4gars-och-
gators-utformning

enskilt huvudmannaskap men med industristandard enl. 
VGU standard och bör säkerställas med planbestämmelser i 
samrådsskedet. Viss dagvattenhantering ska även hanteras 
inom området för vägen i enlighet med dagvattenutredning.

Väg C
Är programområdets östra huvudgata och föreslås utformas 
med separerad G/C-väg, svackdiken för dagvattenhantering 
och körbana med industristandard i enlighet med typsek-
tion nedan. Denna väg löper genom programområdets östra 
delar och kommer ansluta i söder till kommande trafiklös-
ning mot Järna trafikplats. I norr ansluter vägen till Gersta-
bergsvägen som idag är under enskilt huvudmannaskap. 
En vändplan föreslås vid anslutningen så att kommunala 
driftfordon kan vända.  Väg C föreslås vara under kommu-
nalt huvudmannaskap. 

Väg D
Förbinder den östra och västra delen av programområdet 
under viadukt för Ostlänken och planeras för industrigata 
standard i enlighet med VGU-standard samt innehålla G/C-
väg, och svackdiken för dagvattenhantering.
Under Ostlänken planeras en tunnel med ca. 10m br edd. 
Vid denna passage föreslås Körbanan bli 7m och G/C väg 
2,5m med separerande element mellan trafikslagen för 
ökad trafiksäkerhet. Tunneln under Ostlänken föreslås inte 
innehålla svackdiken och slänter.
Gatan föreslås vara under kommunalt huvudmannaskap.

Väg e
Förbinder den östra delen av programområdet med Tuna 
industriväg och planeras för industrigatustandard i enlighet 
med VGU-standard och även innehålla G/C-väg och svack-
diken för dagvattenhantering. G/C vägen föreslås anslutas 
till planerad utbyggd cykelväg på Tuna industriväg.
Gatan föreslås vara under kommunalt huvudmannaskap.

principsektion för möjlig utformning av väg a,C,D,e,f med g/c stråk och viss dagvattenhantering
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Gång- och cykeltrafik
Gång och cykelstråk föreslås längs med gata A, C, D och E. 
Anslutning till gång och cykelstråk längs med planerade 
vägar kommer ske via Tuna industriväg och ny 
ersättningsväg till Trafikplats Järna och befintligt cykelstråk 
längst Mölnbovägen.

Inom programområdets naturområden föreslås befintliga 
stigar förstärkas till gångstråk och nya tillskapas. Vidare 
studie av dessa sker i detaljplaneskedet.

Cykelplan 2019 • Bilaga 3: Förslag på åtgärder 

Järna

Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Länkar

Prio Gata Del Kostnad

1 401 Storgatans västra sida Södertäljevägen-Enevägen 235 000 Ingår i projekt väg 57 E4-Gnesta

402 Södra Järnvägsgatan Stationsområdet, knyta ihop befintliga 
banor

1 600 000 Ingår i ett projekt kring hela miljön runt Järna station

2 403 Löwens väg Vretvägen - Löwens väg 20 1 000 000 Påverkas av planer på nybyggnation i området

404 Ljungstigen Rönnvägen - befintlig cykelväg 300 000 Planeras 2020

405 Tällebyvägen Smedjevägen - Prästgårdsvägen 2 000 000 Färdigställs 2020

406 Nuvarande grusväg 
till Saltå

Södertäljevägen - Väg 525 - Upprustning av grusväg till Saltå samt anläggande av 
ny stäcka genom Saltå. Ingår i arbetet med Ostlänken

Behov av cykelväg längs annans väg
Längs följande vägar finns behov av cykelväg:

Prio Gata Del

1 503 Nyköpingsvägen Pershagen - Järna. Regionalt stråk.

504 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Tavestavägen - Storgatan

505 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Storgatan - Parkvägen

506 Mölnbovägens (Rv57) norra sida, (Trafikverket) Lövsta - Billsta

507 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Mackens infart - Väg 525

508 Väg 515 Kallfors - Södertälje

509 Väg 525 (Trafikverket) Saltå-Stav

510 Enskild väg via Håknäs Väg 57 - väg 525 (ev. regionalt cykelstråk)

48

Karta som redovisar planerad utbyggnad av cykelnätet i Järna. 
Befintliga cykelvägar markerat i rosa, planerade i prioritetsord-
ning: röd=hög, gul=medel och Blå=lägre.22

Kollektivtrafik
Järna station och anslutande busslinjer ligger 1200m s yd-
väst om programområdet . Idag löper inga busslinjer genom 
programområdet och närmaste busshållplatsen Skäve har 
en turtäthet om ca. 30min under högtrafik.  En av befintlig 
eller ny busslinje skulle med fördel kunna dras längst med 
Väg A.

Parkering, varumottagning, utfarter
Angöring till nya fastigheter sker direkt via föreslagna vägar 
som ansluter till Trafikplats Järna. Parkering inkl. cykel-
parkering ska anordnas inom kvartersmark för respektive 
fastighet. 

22 Cykelplan 2019, Södertälje kommun, sid. 48

Tillgänglighet för räddningstjänsten och renhållning 
Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon förutsätts 
vara tillgodosedd på gatumark.  Inom kvartersmark ska 
angöringsgator mm utformas så att utrustning och slang 
inte behöver bäras och dras mer än 50 meter. Om utrym-
ning förutsätts ske med höjdfordon får avståndet mellan 
gatan och husväggen inte överstiga 9 m. Vägen fram ska ha 
en fri höjd av 4,0 m och vara hårdgjord samt klara tillräcklig 
last. På raksträckor ska körbanebredden vara minst 3,0 m. 
Inre radien i kurvor ska vara minst 7,0 m och yttre 12.5 m.

Etappindelning
I kartan på nästa sida visas möjliga utbyggnadsetapper och 
detaljplaner av programområdet. Styrande är Ostlänkens 
utbyggnad med Järna trafikplats i järnvägsplanen som 
beräknas antas år 2023. Innan de ss är trafik och infrastruk-
turförsörjning av programområdet osäker och endast delar 
går att temporärt trafikförsörja genom befintligt vägnät. 
Nedan redovisas och förklaras idéer om utbyggnadsetap-
perna.

etapp blå
Befintlig tillfartsväg till Folkpool (Ullängsvägen) kan nyttjas 
och Väg C dras norrut och avslutas i nordlig del av Etapp blå 
området. Väg E dras från Tuna industriväg och ansluter till 
Väg C i etappområdets nordöstra del. I kommande detalj-
planering förbereds mark för förlängning norrut av Väg C 
till Etapp röd. Etappområdet säkerställer också i ett tidigt 
skede påvisade höga naturområden i programområdets 
sydvästra delar. Detaljplanearbetet bör kunna fortgå utan 
beroendeställning till Ostlänken.

etapp gul
Förutsättningen för påbörjande av Etapp gul är att infart 
under Ostlänken möjliggörs ( eventuellt under temporära 
former) och att ny anslutning söderut mot Järna trafikplats 
är antagen. Väg A dras sedan norrut från Järna trafikplats 
fram till passage under Ostlänken där Väg D dras under och 
ansluter till Tuna industriväg. 
Detta är den största utbyggnadsetappen och innehåller 
kritiska tekniska anläggningar som dagvattensystem med 
dammar och Ostlänkens infrastruktur.

etapp grön
Förutsätter att tekniska anläggningar för tex dagvatten är 
genomfört inom Etapp gul.
Nordligaste delen där Väg A förlängs norrut och avslutas 
vid enskild väg. Väg B förlängs österut.

etapp röd
Samordnas med Ostlänkenprojektet. Väg C slutför sin 
dragning norrut och ansluter till Väg D med planerad 
kombiterminal för järnvägstransporter.

Karta som visar föreslagen utbyggnadsetapper av programområdet och möjliga detalplaneområden.
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3.3. Grönstruk-
tur och mötesplatser
Naturområden
Inom programområdet kommer delar av naturområden 
bibehållas på grund av höga naturvärden och/eller aktivt/
potentiellt jordbruk. Dessa områden som främst finns inom 
programområdets södra del föreslås användas för rekrea-
tion och friluftsliv. Befintliga gångstigar föreslås förstärkas 
genom upprustning och kan således nyttjas av fler boende 
och arbetande i programområdet. Vilka gångvägar och stråk 
som ska rustas upp studeras närmare i detaljplaneskede.

Programområdets största naturvärden finns  i dess sydliga 
del närmast Järna enl. naturvärdesinventering23 och före-
slås bevaras.  Även i norra delen av programområdet beva-
ras även här en större del som har höga naturvärden, samt 
mark i dalen som gränsar till föreslagna dagvattendammar. 

Detta syftar till att bilda ett grönt samband i västöstlig rikt-
ning mellan naturområden utanför programområdet. För 
vidare redovisning av planförslagets miljökonsekvenser se 
Miljökonsekvensbeskrivning Södertuna 2021.

Rekreation
Programområdet används till viss del som ströv och 
rekreationsområde av Järnas invånare.  

Södra delen utnyttjas mest med sitt närmre läge till Järna 
och mer bevarade natur och skogsområden som inte bru-
kats i stor utsträckning. Den norra delen av programområ-
det är i privat ägo och har mer funktion av skogsbruksmark 
än rekreation.

23 naturvärde inventering Södertuna, SWeCO

Strövområden i närhet till programområdet (markerat i gröna 

fält, programområdet markerad med svart linje

Programförslaget föreslår att stora delar av skogsbruksmar-
ken tas i anspråk och prövas för verksamhetsmark men att 
sydvästlig del fredas och planläggs som naturmark. I dessa 
lägen har det påträffats höga naturvärden i och med natur-
värdesinventeringen. Området föreslås få en utvecklad roll 
som rekreationsområde för boende i Järna och arbetande i 
Södertuna verksamhetsområde. 

Lek
Programområdet berör inte lekplatser, men på sikt kan nya 
lekytor anläggas inom den bevarade naturen i sydlig del av 
programområdet.

Strandskydd
Se strandskydd på sid. 8

Vattenområden
Nya öppna dagvattenanläggningar föreslås inom program-
områdets norra del inom E-markerat område på program-
kartan. Dessa kommer vara en del i ett blågrönt stråk som 
bildar ett samband mellan omkringliggande skogsområden.

Karta som visar föreslagen markanvändning och utredningsområde för skogsridå mot Järnaslätten
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3.4. Hälsa och säkerhet
Buller

Störande verksamheter och trafikbuller
Nya verksamheter kommer bidra till ökade bullernivåer 
inom och i nära anslutning till programområdet. Den 
enda befintliga bostadsfastigheten som idag finns inom 
programområdet kommer att avvecklas senast vid 
kommande antagande av detaljplan och påverkar därför 
inte bedömningen. Omkringliggande mark är främst jord- 
och skogsbruk samt industri och naturmark med trafikleder 
(E4:an, Västra stambanan, Ostlänken och Mölnbovägen) 
som ej står i konflikt med avsedd användning i 
programförslaget ur bullersynpunkt. Ostlänkens beslutade 
lokalisering genom programområdets norra del kommer 
dock att försämra bullersituationen.

Trafiken förutsätts öka till följd av ökade trafikrörelser till 
och från programområdet och på anslutande vägar (E4an, 
Västra stambanan, Ostlänken och Mölnbovägen). I karta på 
nästa sida redovisas förväntade ekvivalenta bullernivåer 
vid Ostlänkens genomförande. De bedöms inte påverka 
programförslaget då det inte kommer tillåtas bostäder som 
har utvändiga bullerkrav.  Bullernivåer inomhus regleras 
enl. BBR och prövas i bygglovsskedet.

Luftföroreningar
Driften av ett verksamhetsområde i denna storlek kommer 
att generera utsläpp av koldioxid från fordon och maskiner. 

Globalt sett är det svårt att bedöma huruvida detta verk-
samhetsområde bidrar till en ökad klimatpåverkan eller ej, 
det avgörs till stor del av hur och var en sådan verksamhet 
placeras. Närheten till E4:an, Västra stambanan, Ostlänken, 
Stockholm och andra anslutande transportvägar i närheten 
är fördelaktig. Ambitionen är att verksamhetsområdet och 
transporter ska utföras på ett så hållbart sätt som möjligt 
och således minimera/eliminera miljö och klimatpåverkan.

Lokaliseringen av det nya verksamhetsområdet är positivt 
ur transportperspektiv; att transporterna koncentreras 
till större transportleder begränsar störningen på omgiv-
ningen.

Den planerade verksamheten i området möjliggör kombi-
terminal med stickspår inom J markerat område (se karta 
på sid. 24) det möjliggör samdistribution med tåg från södra 
Sverige. På så sätt kan de hållbara transporterna ökas vilket 
ger positiv klimateffekt. 

Sammantaget bedöms exploateringen av området leda till 
ökad mängd trafik med bland annat ökade koldioxidut-
släpp och luftföroreningsutsläpp som följd lokalt, men att 
närheten till stora transportleder kan minska den regionala 
och globala påverkan. Lokalt blir påverkan och konsekven-
sen avseende klimatpåverkan till följd av programförslaget 
negativ. Omfattningen går dock ej att bedöma och kommer 
utredas i samband med framtagande av luftmiljöutredning 
till detaljplaneskede.

Luftutsläpp kan medföra negativa konsekvenser för både 
människors hälsa och miljön i området och dess närhet. 
Någon beräkning av luftutsläpp har inte gjorts och hur stor 
påverkan och hur stora de negativa konsekvenserna av 
luftutsläpp till följd av programförslagets genomförande 
blir kan inte bedömas.
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Karta som redovisar ekvivalent ljudnivå och programområdet med omkringliggande trafikleder och tillkommande  Ostlänken (tra-
fikverket 2019)
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Farligt gods och skyddszoner 
Programområdet gränsar till E4an och Västra stambanan 
som är rekommenderad primärled för farligt gods. Alla 
byggnader inom 100 meter från E4 vägområde kräver 
särskild riskanalys. 
Vid föreslaget användningsområde för kombiterminal/
stickspår, Västra stambanan, samt längst med del av Ost-
länken ovan jord ska en riskutredning upprättas i detaljpla-
neskede som studerar risker för järnvägstransporter närmre 
och behandlar bland annat urspårningsrisk. 
Nedan följer rekomenderade riskavstånd till bebyggelse 
och farligtgodsleder (vägtrafik) som mer utförligt beskriver 
lämplig användning och åtgärder som behöver vidtas för 
bebyggelse/anläggningar inom respektive avståndsintervall. 
En mer allmän redogörelse finns även redovisad på sida 23. 
Utöver detta reglerar Sevesolagstiftningen åtgärder för att 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.24

Området 0–35 meter ifrån transportled farligt gods 
Området är bebyggelsefritt och bör inte utformas så att det 
uppmuntrar till stadigvarig vistelse eller exploateras på ett 
sådant sätt som kan leda till större konsekvenser vid en 
olycka. 

Området 35–50 meter ifrån transportled farligt gods 
I detta område ska inga bostäder eller personintensiva 
verksamheter anläggas (exempelvis ej samlingslokaler >150 
personer). Verksamheter specifikt inriktade för människor 
med större skyddsbehov ska undvikas. 
Inom detta område kan markanvändning nyttjas till föl-
jande:

•	 Parkering
•	 Industri
•	 Kontor
•	 Handel

Byggnader ska utformas med skyddsåtgärder enligt föl-
jande: 
•	 Fasad som vetter mot farligt godsled ska vara en brand-

skyddad fasad. 
•	 Byggnaders taktäckning ska vara obrännbar. 
•	 Placera friskluftsintaget högt upp på den sida av bygg-

naden som ej vetter mot farligt godsled. 
•	 Varje lokal/utrymme ska ha tillgång till minst en 

utrymningsväg i byggnadens fasad som vetter bort från 
farligt godsled. 

24 MSB, https://www.msb.se/seveso

Området 50-70 meter ifrån transportled farligt gods 
I detta område ska inga personintensiva verksamheter 
anläggas (exempelvis ej större samlingslokaler >300 perso-
ner). Verksamheter specifikt inriktade för människor med 
större skyddsbehov ska undvikas.

Inom detta område kan marken nyttjas även till följande:

•	 Centrumverksamhet
•	 Hotell
•	 Idrott och sportanläggningar

Byggnader ska utformas med skyddsåtgärder enligt föl-
jande: 

•	 Placera friskluftsintaget högt upp på den  sida av bygg-
naden som ej vetter mot farligt godsled. 

•	 Varje lokal/utrymme ska ha tillgång till minst en 
utrymningsväg i byggnadens fasad som vetter bort från 
farligt godsled. 

Området 70–100 meter ifrån transportled farligt gods
I detta område kan alla typer av verksamheter förekomma. 
Detta beror på att individrisken är inom acceptabel nivå 
med god marginal samt att ökat avstånd ifrån vägen ger 
mindre riskreducerande effekt efter 70 meter. Eftersom 
samhällsrisken är inom ALARP-området25 ska kostnadsef-
fektiva åtgärder utföras . 

Byggnader ska utformas med skyddsåtgärder enligt 
följande: 

•	 Placera friskluftsintaget högt upp på den sida av bygg-
naden som ej vetter mot farligt gods led. 

Området mer än 100 meter ifrån transportled farligt 
gods 
I detta område kan alla typer av verksamheter förekomma 
och inga skyddsåtgärder bedöms nödvändiga för byggnader.

Under förutsättning att ovanstående riskreducerande åtgär-
der genomförs bedöms risknivån, under de givna förutsätt-
ningarna, vara acceptabel.

25 as low as reasonably practicable, risken för skade-
verkningar av ett specifikt slags riskabla händelser som en kom-
bination av hur ofta de kan förväntas förekomma, och följderna 
av en sådan händelse

Disponering av programområdet närmast väg som är huvudled för farligt gods (länsstyrelsen 
2019)
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Översvämning
För att undvika skador på byggnader och infrastruktur vid 
skyfall. Bör mark och byggnader i området höjdsättas så att 
instängda områden inte skapas och ytliga avrinningsvägar 
tillskapas där vatten kan avledas när dagvattenledningsnä-
tet är fullt. 

Befintliga lågpunkter kan hanteras med en genomtänkt 
höjdsättning. Dock är området fortfarande delvis instängt 
då det begränsas av Västra stambanan och E4:an och kom-
mer därmed ha en begränsad kapacitet att avleda vatten 
från området. Man bör i framtiden tänka på att utnyttja 
grönområden för skyfallshantering där vatten kan avledas 
och bli stående inom ytor som inte tar skada eller påverkar 
framkomlighet. Planerad bebyggelse som förhindrar be-
fintliga avrinningsvägar bör planeras med en höjdsättning 
som tillåter sekundära avrinningsvägar till lågpunkter som 
tillfälligt kan översvämmas (se sekundära avrinningsvägar 
i dagvattenutredning). Hur det ska hanteras måste utredas 
vidare i kommande skeden när man har en ny höjdsättning 
och en mer detaljerad situationsplan.

Dagvatten
Planerad exploatering kommer innebära ökade flöden 
och föroreningsmängder från Södertuna. Dagvattenut-
redningen har gjorts på en översiktlig nivå med generella 
markindelningar och uppskattade avrinningskoefficienter 
med mera. Enligt de antaganden och förutsättningar som 
finns kommer flöden från området öka från cirka 1850 l/ s 
till 20 750 l/s. För att inte öka flödet från området krävs en 
fördröjningsvolym på cirka 28 700 m3.

Fördröjning och reningsåtgärder krävs inom de delområ-
den där exploatering planeras. Inom de områden som ska 
behållas likt idag med majoritet av naturmark, bedöms inte 
några nya åtgärder för dagvattenhantering behövas. 
Inom de delområden som planeras att exploateras rekom-
menderas att dagvattenåtgärder i form av lokala åtgärder 
inom kvarteren med växtbäddar, skelettjordar, diken, och 
infiltrationsanläggningar sker. Efter lokalt omhänderta-
gande föreslås dagvatten avledas till större gemensamma 
dagvattenanläggningar i form av dagvattendammar för 
ytterligare fördröjning och rening.

Föroreningsberäkningar som inkluderar ett reningssteg för 
ny bebyggelse visar att föroreningsbelastningen förväntas 
öka något jämfört med befintlig situation. Med ytterligare 
ett reningssteg i växtbäddar, infiltrationsstråk, skelettjord 
mm inom fastighetsmark och gator inom exploateringsom-
rådena bör beräknad föroreningsbelastning hamna i nivå 
med befintlig situation. 

Sekundära avrinningsvägar vid skyfall samt översväm-
ningsytor behöver planeras och utredas vidare i kommande 
skeden. Området kan delvis ses som instängt då det avgrän-
sas av E4an och Västra Stambanan och i framtiden även 
Ostlänken. Det medför att kapaciteten på avledningen från 
området blir begränsat och därmed är det extra viktigt med
en genomtänkt skyfallshantering.

Ansvarsfördelning för dagvattenhantering ligger inom 
kvartersmark hos respektive fastighetsägare och på allmän-
platsmark ansvarar Telge Nät alternativt kommunen. Se 
även genomförandebeskrivning.

20U1743

Sida 26 (37)

Figur 18. Översvämningssituation modellerat med SCALGOLive vid 50 mm regn analyserat utifrån 
befintlig markanvändning, områdets delområden är markerade.

Föreslagen dagvattenhantering
9.1 Åtgärdsförslag
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till MKN samt fördröjning av
flöden föreslås flera steg av dagvattenhantering. Föreslagen dagvattenhantering baseras
på att dagvatten ska fördröjas till befintliga flöden inom de områden där nybyggnation 
planeras enligt Tabell 8 i kapitel 7.3. För att uppnå den erforderliga fördröjningsvolymen 
samt uppnå en god rening föreslås dagvatten i första hand hanteras lokalt nära källan 
samt åtgärder för att minska uppkomsten av dagvatten. Det kan uppnås genom:

• Begränsad hårdgöring inom fastigheter. Kan göras genom anläggande av
genomsläppliga beläggningar där möjlighet finns, gröna tak samt bibehålla så
mycket gröna ytor som möjligt.

• Trög avledning genom att där möjlighet finns anlägga diken. Framförallt längs
med gator och vägar vilket även bidrar till rening av vägdagvattnet. 

Karta som redovisar programområdet vid 50mm regn av befint-
lig markanvädning  (Dagvattenutredning Södertuna, Bjerking) 

förtydligande: bokstäverna på kartan är inte kopplade till fö-
reslagen markanvändning i programförslaget som redovisas på 

     sidan. 24 och 28. 

Karta som visar föreslagna dagvattensystemlösning (Dagvattenutredning Södertuna, Bjerking, sid 42). 

förtydligande: bokstäverna på kartan är inte kopplade till föreslagen markanvändning i programförslaget som redovisas på sidan. 
24 och 28. 

Bilaga 3 - Åtgärdsförslag

Uppdragsnamn: Södertuna 
verksamhetsområde
Uppdragsnummer: 20U1743
Handläggare: KFG, LTN
Datum: 2020-09-18
Version: Granskningshandling
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Teckenförklaring
Utredningsområdesgräns
Moraån/ dike
Markavvattning
Sekundära avrinningsvägar

Åtgärder
Växtbädd/infiltrationsstråk/dike mm
Dike
Dagvattendammar

Planerad markanvändning
Dagvattenanläggning

Gata
Industrimark
Naturmark
Odling och djurhållning
Ostlänken
Verksamheter

Område D. 50% av
fördröjningsbehovet motsvarar
ca 4 870 m3. Exempelvis
nedsänkta växtbäddar har
ytbehov 14 000 m2.

D

A

B

L

M

O

G

E

F

H

I

Bilaga 3 - Åtgärdsförslag

J

K

Q

Område D. 50% av
fördröjningsbehovet motsvarar
ca 6 530 m3. Exempelvis
nedsänkta växtbäddar har
ytbehov 19 000 m2.

Markavattnings-
företag som
påverkas.

Markavattnings-
företag som
påverkas.

Dagvattendammar för
område A och D.
Fördröjningsbehov
totalt ca 11 390 m3 och
totalt ytbehov för två
seriekopplade
dammar ca 32 000 m2.

C

PN

Område H. Utbyggnad av
befintligt verksamhetsområde.
Ökad utbyggnad innebär ett
fördörjningsbehov på ca 196
m3. Hantering i exempelvis
nedsänkt regnväxtbäddar
innebär ett ytbehov på ca 560
m2.

Område K. Asfalterad väg
med fördröjningsbehov ca
356 m3. Dagvatten
föreslås avledas ytligt till
dike utmed vägen.

Område M. 50% av
fördröjningsbehovet motsvarar
ca 1 400 m3. Exempelvis
nedsänkta växtbäddar har
ytbehov 2000 m2.

Område O. 50% av
fördröjningsbehovet motsvarar
ca 2020 m3. Exempelvis
nedsänkta växtbäddar har
ytbehov 5800 m2.

Dagvattendammar för område
M och O. Fördröjningsbehov
totalt ca 2720 m3 och totalt
ytbehov för två seriekopplade
dammar ca 8 500 m2.

Översvämningsyta kring damm.
Förbättrad avrinningsväg genom
järnväg för att begränsa
översvämningsnivå kring damm.

Dike

Översvämningsyta
kring damm.
Begränsad
kapacitet utlopp
under E4. 

Slutversion
2020-11-04

redovisad fördröjningsvolym beräknades på 
en mindre exploatering i verksamhetsområdet, 
dagvattenutredningen ska uppdateras i 
detaljplanskede.
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4. Konsekvenser

4.1. Miljökonsekvenser
Vid ianspraktagande av naturmark kommer en förlust av 
vissa arters livsmiljöer att ske vilket kan innebära en negativ 
påverkan på biologisk mångfald. Förutom ianspråkstagande 
av naturmiljöer är fragmentering av sammanhängande 
naturmiljöer ett hot mot biologisk mångfald. Ny bebyg-
gelse och nya vägar skapar barriäreffekter vilket innebär att 
arters spridning kan försvåras. För att förhindra fragmente-
ring av naturtyper bör man skydda och stärka spridnings-
korridorer samt värdefulla naturmiljöer. Flera skogsobjekt 
inom utredningsområdet bedöms till vissa delar utgöras 
av Natura 2000-naturtypen som ofta hyser hotade och 
sällsynta arter. Dessa miljöer har utvecklats under mycket 
lång tid och är svåra att återskapa om de går förlorade. Vid 
en eventuell exploatering inom området skulle det kunna 
innebära en förlust av naturtypen samt att spridningskor-
ridorer för svårspridda arter försvagas.  

Miljökvalitetsnormer(MKN) syftar till att skydda männis-
kors miljö och hälsa. Programmetsgenomförande bedöms 
inte medföra negativ påverkan på gällande miljökvalitets-
normer för vattenförekomster (SFS 2004:660); kemiska 
föreningar i fisk och musselvatten (SFS 2001:554); eller 
omgivningsbuller (SFS 2004:675).

Programmetseventuella påverkan på vattenförekomst 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen under rubriken: 
Samlad bedömning och måluppfyllelse, miljökvalitetsnor-
mer.
Vidare visar upprättad dagvattenutredning att gällande 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomst Limstabäcken 
inte kommer försämras med föreslagna dagvattenreningsåt-
gärder inom programområdet .

Miljökvalitetsnormer (MKN) för buller samt luft berör 
programförslaget i den bemärkelsen att trafiken till och från 
samt inom området bedöms öka i och med programmets-
genomförande. Buller och luftutsläpp från planerade verk-
samheter kan påverka befintlig och planerad bebyggelse i 
programområdets närhet och bör tas i beaktande. Någon 
beräkning av luftutsläpp har ej utförts i samrådsskedet men 
förutsättningen är att programförslaget inte antas påverka 
miljömålsuppfyllelsen. 

Södertälje kommun omfattas av miljökvalitetsnormer för 
buller och kartlägger därmed buller inom kommunen kon-
tinuerligt. Inom detta programförslag har bullerkartor med 
beräkning av dygnsekvivalent ljudnivå från väg och järnväg 

vid programområdet redovisats.

arkeologi
Programförslaget kommer medföra påverkan på kända ar-
keologiska fynd närmare bestämt fynd: 187:1, 225:1, 02:1, 
01:1, 45,2, 45:1, 43. Fler arkeologiska fynd har hittats inom 
programområdet men påverkas främst av Järnvägsplanen 
för Ostlänken och behandlas därför inte här.
Ovan redovisade fynd kommer att behöva flyttas eller 
tillvaratas vid programmetsgenomförande. Dessa fynd är 
skyddade enl. lag. Tillstånd för flytt/ tillvaratagande görs 
hos Länsstyrelsen. Vidare utredning krävs i samband med 
detaplaneskedet.

Mark och sanering
Inom programområdets södra del och verksamhetsom-
råde finns idag en drivmedelsstation som kan vara en källa 
till föroreningar. Inom programområdet har det bedrivits 
skogsbruk inom programområdets norra delar, vilket kan 
bidra till markföroreningar. Ostlänkens uppförande bedöms 
göra stora ingrepp i miljön med stora schaktningsmängder 
av berg som är sulfidhaltigt inom programområdets norra 
delar. Metaller riskerar därefter att lakas ur och påverka 
miljön.
Följande detaljplanearbete med markåtgärder behöver 
samordnas med Ostlänken
Höjdsättning, schaktningsmassor, upplag och massbalans 
behöver studeras vidare i detaljplaneskedet.

Miljökonsekvensbeskrivning
I Miljökonsekvensbeskrivning redovisas miljömässiga 
konsekvenser av programmetsgenomförande. Nedan är en 
sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen: 

I programområdet finns arter som skyddas av artskyddsför-
ordningen 4§, för dessa behöver skyddsåtgärder vidtas för 
att inte förbuden i förordningen ska utlösas. 
Planprogrammet tar i anspråk mindre ytor av jordbruks-
mark av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB. 
Riksintressen för kommunikation berörs av utbyggnad av 
programmet.
Utbyggnad enligt programmet bedöms vara möjlig utan att 
påtaglig skada sker på riksintressena under förutsättningen 
att nödvändiga utredningar görs.
Påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten behöver 
utredas vidare eftersom hårdgörningen av naturmark ökar 
flöden och föroreningsmängder.
Det finns områden inom programområdet som omfattas det 
allmänna biotopskyddet, för dessa kommer behöva ansökas 
om dispens från biotopskyddet.

Framtida utredningar: 
För att studera påverkan av nya verksamhetsområdet på Järna 
samhälle och miljö behöver följande utredningar tas fram 
inom detaljplanarbete:

-  Trafikutredning

-  Bullerutredning

-  Dagvattenutredning

-  Träd och svampinventering

-  Fördjupade artinventeringar

-  MKB

-  Riskanalys

-  Geotekniskutredning

-  Kulturmiljöanalys

-  Gestaltningsprogram

-  Förprojektering och höjdsättning av vägar 
och  kvartersmark

-  Masshantering 

-  Kvalitetsprogram

-  Miljötekniskmarkundersökning

- Luftkvalitetsutredning

4.2. Sociala konsekvenser
Området ligger cirka 1 km fr ån Järna centrum och närmsta 
busshållplats är Skäve som ligger på Mölnbovägen i direkt 
anslutning till programområdets södra del. Idag finns viss 
rekreation inom programområdett som avses bebyggas 
med verksamheter, vissa rekreationsstråk kommer att 
brytas och försämras. 
Inom programområdet finns en bostadsfastighet som 
kommer behöva avvecklas vid programmetsgenomförande 
och därav innebära negativ åverkan på ett fåtal boende i 
närområdet på kort sikt. 
Detta möjliggör dock vid programmetsgenomförande att 
stora logistik- och industriverksamheter kan flytta från 
mer centrala lägen i Södertälje kommun och bebyggas med 
bostäder som har närmare och bättre service. 

4.3. Ekonomisk analys 
och konsekvenser
Plankostnader
Kostnader för programarbetet och utredningarna har fi-
nansierats av kommunen och exploatören. Kommunen 
och exploatörer bekostar detaljplanearbetet med 
tillhörande utredningar. 

Investeringar för allmän plats
Baserat på erfarenhetstal, uppskattas de totala investe-
ringarna för utbyggnaden av allmän plats till ca 200 mnkr. 
En stor risk i bedömningen är kostnaden för de nödvän-
diga sprängningarna för anläggande av gatorna i området. 
 Investeringskostnaden kommer att revideras i takt med att

 gatunätet i området ändras under det kommande detaljpla-
neskedet. Utöver det, kommer standarden av anläggning-
arna att närmare definieras i en förprojektering och sedan i 
en detaljprojektering; prisbilden kan därmed uppdateras. 
Investeringarna ska delas skäligt mellan kommunen och 
exploatören i rimligt förhållande till nyttan av planen enligt 
Plan och bygglagen 6 kap. 40§. 

Fördelningen kommer att preciseras i ett genomförande-
avtal som tas fram under detaljplaneskedet. Möjligtvis kan 
genomförandeavtalet förgås av ett intentionsavtal som tas 
fram inför detaljplanearbetet. Där regleras bland annat 
fördelningsprinciperna som tillämpas senare i genomför-
andeavtalet. Till kommunens fördel ligger kommunens 
kommande tomter närmare trafikplats Järna vilket innebär 
att gatorna utmed tomterna nyttjas av kommunen och 
exploatören. 
Anläggningen av kommunala ledningar ingår inte i inves-
teringskostnaderna. Nätägaren står för dessa investeringar 
och erhåller anslutningsavgifter av fastighetsägarna.

Kostnader under genomförande
Det ligger stor osäkerhet om omfattningen av kommunens 
bidrag till Trafikverket för anläggningen av trafikplats 
Järna. Kommunens bidrag kommer att delas skäligt mellan 
kom-munen och exploatören enligt nyttoprincipen. 
Exploatö-rens andel av bidraget kallas 
medfinansieringsersättning och regleras enligt Plan och 
bygglagen 6 kap. 40§. Flytten av den befintliga 
luftledningen är också en osäker kostnad. 
Fastighetsbildning är också en kostnad under genomför-
ande. 

Inkomster
Kommunen erhåller ca 60 hektar kvartersmark för verk-
samheter inom området. Kommunens kvartersmark kan 
dock komma att minskas för att ge plats till skogsridån. 
Området ligger i direkt anslutning till E4 dock söder om 
Södertälje kanal och därför kan kommunen förvänta sig ett 
markpris liknande försäljningarna i Almnäs. Området är 
dock väldigt kuperat vilket innebär sprängning som 
påverkar markpriset. Vidare behöver kommunen studera 
de ekonomiska konsekvenserna av att vidta markåtgärder 
på kvartersmark i samband med genomförande av allmän 
plats. Alternativt kan kommunen låta köparna genomföra 
åtgärderna men det finns stort behov av samordning. En 
faktor som kommer att påverka markpriset är bland annat 
följande etableringen av området Stockholm Syd. När Sö-
dertunaområdet färdigställes är Stockholm Syd etablering 
klar och eventuellt finns tomter kvar i dess område till för-
säljning. Detta kan ha en påverkan på Södertunas markpris. 

För övrigt är det svårt att i nuläget bedöma den ekonomiska 
konjunkturen vid den tidpunkten när Södertuna blir klar 
till försäljning.
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5. Genomförande

5.1. Ansvarsfördelning & 
organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande och etapper 
Planprogrammet ger förslag på etappindelning i 
avsnitt 3. Utbyggnaden av området behöver samordnas 
med genomförande av Ostlänken som planeras stå 
färdig 2033-2035. U nder detaljplaneskede behöver 
etappindelning studeras vilket påverkar kassaflödet i 
projektet.

Vid kommande detaljplanering föreslås genomförandetiden 
vara 15  år fr ån det datum detaljplanen har vunnit laga 
kraft (4 kap. 21-25 § PBL). U nder genomförandetiden har 
fastighetsägaren garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga 
skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 
detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.

Ansvarsfördelning
Södertälje kommun ansvarar för utbyggnad av allmänna 
vägar och allmän platsmark. Fastighetsägaren (köpare 
av marken) ansvarar för programmetsgenomförande 
på kvartersmark. Telge Nät AB ansvarar och bekostar 
utbyggnad av dagvattenanläggningar, allmänna ledningar 
och anvisar förbindelsepunkter för dessa.

Huvudmannaskap
Avtal som reglerar ekonomi, ansvar, nödvändig markreg-
lering och övriga frågor i plangenomförandet, ska träffas 
mellan Södertälje kommun, fastighetsägare och blivande 
fastighetsägare i detaljplaneskedet.

Arrenden och nyttjanderättsavtal 
De delar av programområdet som är utmärkta i 
programkartan som odling och djurhållning arrenderas 
idag ut för jordbruksändamål och kommer att fortsätta att 
arrenderas ut efter programmetsantagande.

Genomförandeavtal
Upprättas i detaljplaneskede.

5.2.  S trategiska beslut

Fastighetsindelning
Kommunen kommer teckna avtal om fastighetsreglering 
och därigenom förvärvas all kvartersmark inom 
programområdet. Detaljplanen medför att en eller flera 
fastigheter för verkstadsindustri, logistik, lager och 
upplag kan bildas inom detaljplaneområdet. Fastigheter 
för dagvattendammar och transformatorstationer kan 
också bildas inom detaljplaneområdet.  Ansökan om 
fastighetsbildning skickas till Lantmäterimyndigheten.

Gemensamhetsanläggningar
När avstyckning av fastigheter blir aktuell, kan 
gemensamhetsanläggning behöva inrättas för 
fastigheternas gemensamma anläggningar, såsom 
eventuella körytor, parkering och dagvattensystem. 
Bildande av gemensamhetsanläggning prövas 
vid anläggningsförrättning som handläggs av 
Lantmäterimyndigheten efter ansökan från fastighetsägare 
som ska ingå i gemensamhetsanläggningen. 
Vid anläggningsförrättning bestäms 
gemensamhetsanläggningens omfattning, deltagande 
fastigheter samt andelstal för drift och underhåll. För 
att förvalta gemensamhetsanläggningar som inrättas, 
kan samfällighetsförening bildas i direkt anslutning till 
anläggningsförrättningen.

Nya rättigheter
Allmänna ledningar inom kvartersmark bör säkerställas 
genom ledningsrätt. Ledningsägare ansöker om 
ledningsrätt vid Lantmäterimyndigheten.

5.3. Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Under planprocessen har ett antal tekniska 
utredningar tagits fram. 
Under punkt 7 listas utredningarna, för mer utförlig be-
skrivning av resultaten i förhållande till programförslaget, 
se sammanfattad bedömning i respektive utredning.

Tekniska anläggningar och kraftförsörjning 
Kommunalt vatten- och avloppssystem byggs 
ut i takt med att området byggs ut. Området 
ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Dokumentation och kontroll
Vattenverksamhet
En tillfällig sänkning av grundvattennivån får endast 
utföras om det är uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I 
annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken.

förorenad mark 
En mark och miljöteknisk undersökning har ej gjorts över 
området utan förutsätts genomföras i detaljplaneskede. 
Om markföroreningar hittas ska  Miljökontoret i Södertälje 
kommun kontaktas. 

5.4. Teknisk försörjning
Projektering av allmän platsmark, med grönytor, g/c-väg, 
dagvattenanläggningar, VA- ledningar mm, ska ske i samråd 
mellan Telge Nät AB, övriga ledningsägare och Södertälje 
kommun.



 

 46 47

 

 

6. Medverkande
Kommunala tjänstemän som medverkat i arbetet

Olga Hanelis, planarkitekt, Sammhällsbyggnadskontoret (SBK)
Jane Sjögren, etableringsingenjör, SBK
Gio Olla, mark och exploateringsingenjör, SBK
Anders Eklind, gruppchef, Stadsmiljö, SBK
Cecilia Eriksson, trafikplanerare, Stadsmiljö, SBK
Maria Wikenståhl, trafikplanerare, Stadsmiljö, SBK
Sylvia Rodebäck, landskapsarkitekt, Stadsmiljö, SBK
Lina Al Fares, projektledare, SBK
Anders Bengs, kommundelsingenjör, utemiljö i Järna, SBK
Emma Tibblin, stadsantikvarie, Kultur och Fritidskontoret
Carolina Hillerdal Ljungqvist, kommunekolog, Miljökontoret
Mats Johannesson, Samhällsbyggnadsstrateg, SBK
Michael Johansson, Näringslivsutvecklare, SBK

Konsulter som medverkat i planarbetet:

tOtal arKiteKtUr
David Jones, arkitekt SAR/MSA, planeringsarkitekt FPR/MSA

SWeCO
Mari Nilsson, miljövetare

telge nät
Maria Kavcic
Magnus Rönnqvist
Nekzada Nilofarr

BJERKING
Kajsa Forsberg (HL)
Kerstin Lindgren (UA)
Lina Thorén (HL)

eKOlOgigrUppen
John Hageby, miljövetare
Anna Maria Larsson, landskapsarkitekt
Magnus Nilsson
Emanuel Vogel

Planchef 
Sofia Cedergren

7. Underlag och bilagor
Dagvattenutredning Södertuna verksamhetsområde, Bjerking, 20-11-04 
Naturvärdesinventering, SWECO, 20-05-17
Markteknisk undersökningsrapport, Ostlänken Gerstaber - Långsjön, Trafikverket, 
18-06-20
Medborgardialog, Södertälje kommun, 21-04-26
Fågelinventering Södertuna, Ekologigruppen, 20-09-25
Ullängsskogen översiktlig naturinventering, Södertälje kommun, 12-10-01 
Miljökonsekvensbeskrivning Södertuna, Ekologigruppen, 21-05-21
Cykelplan, Södertälje kommun, 19-12-12
Järnvägsplan Ostlänken med tillhörande utredningar (samråd), Trafikverket, 
20-05-06
Fladdermusinventering Södertörn, ECOCOM, 19-04-29
Södertuna utveckling AB, trafikalstring Södertuna
Vision och målbilder - Bilaga 1 till planprogram Södertuna, 22-02-12



Södertälje kommun 
151 89 Södertälje

Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
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