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Sammanfattning

Föreslaget planprogram
Södertälje kommun arbetar med ett planprogram för ett verksamhets-
område i Södertuna direkt norr om Järna. Programområdet omfattar 
cirka 250 hektar och utgörs i nuläget av skogsmark, och jordbruks-
mark (främst i områdets södra delar) samt diverse verksamheter. Syd-
östra delen av området är planlagt för industri, handel och kontor samt 
natur. Här finns även område för en större transformatorstation. 
Området ligger mellan Västra stambanan i väst och E4:an i öst. Tvärs 
igenom området i nordsydlig riktning går Ostlänkens spårreservat. Det 
infrastrukturnära läget i kombination med redan ianspråktagen mark 
gör programområdet lämpligt ny verksamhetsetablering. Övriga delar 
av programområdet är inte detaljplanelagt idag. Området är rikt på 
fornlämningar och angränsar till kulturmiljöer av höga värden både i 
söder och i norr. Planen möjliggör för utbyggnad av omlastning till 
befintlig järnväg (södra stambanan). 

Samlad bedömning

Planprogrammets förhållande till lagskydd
I programområdet finns arter som skyddas av artskyddsförordningen 4 
§, för dessa behöver skyddsåtgärder vidtas för att inte förbuden i för-
ordningen ska utlösas. 

Planprogrammet tar i anspråk mindre ytor av jordbruksmark av natio-
nell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB.

Programområdet angränsar riksintressen för kommunikation, E4 och 
Västra stambanan. Utbyggnad enligt programmet bedöms vara möjlig 
utan att påtaglig skada sker på riksintressena men förekomsten av ler-
jordar medför att stabilitets- och skredrisker behöver beaktas i det fort-
satta arbetet. 

Påverkan på Moraån och Näslandsfjärden och miljökvalitetsnormer för 
ytvatten behöver utredas vidare eftersom hårdgörningen av naturmark 
ökar flöden och föroreningsmängder. 

Det finns områden inom programområdet som omfattas av det all-
männa biotopskyddet, för dessa kommer behöva ansökas om dispens 
från biotopskyddet. 

Planprogrammets viktigaste konsekvenser
Planprogrammets viktigaste konsekvenser utgår från omvandlingen av 
naturmark till ett verksamhetsområde med hårdgjorda ytor. Detta 
bedöms medföra negativa konsekvenser för naturvärden, ekologiska 
spridningssamband samt skyddsvärda arter. Det finns höga kulturmil-
jövärden både i de norra och södra delarna som riskerar att påverkas 
negativt i och med omvandlingen och skalförskjutningen i landskapet 
som ett verksamhetsområde innebär. Det föreligger också risk för nega-
tiva konsekvenser på recipienterna Moraån och Näslandsfjärden. 

Lokaliseringen styrks av att programområdet har ett mycket strategiskt 
läge i förhållande till annan infrastruktur. Efterfrågan på logistik- och 
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verksamhetsområden bedöms vara stor i Stockholmsregionen och 
aktuell lokalisering kan avlasta mer tätbebyggda områden från de olä-
genheter ett verksamhetsområde kan medföra. 

Planprogrammets förhållande till miljömål
Planprogrammet bedöms delvis motverka miljömålen begränsad kli-
matpåverkan och frisk luft i och med att mycket trafik kommer att 
genereras från verksamhetsområdet. Programmet bedöms delvis verka i 
målens riktning - under förutsättningen att verksamheten är ett ange-
läget intresse och kommer att byggas så är läget strategiskt och kan 
avlasta andra platser där fler människor vistas från denna typ av utveck-
ling. Programmet motverkar miljömålen ett rikt växt- och djurliv, 
levande skogar och myllrande våtmarker vilket kopplas till att natur-
mark tas i anspråk och hårdgörs. 

Förenlighet med miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljö-
balken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ miljöbalken och 2 kap. 
2§ PBL att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov”. Programförslaget innebär ianspråktagande av naturmark 
och jordbruksmark för att utveckla ett verksamhetsområde. Program-
förslaget bedöms kunna vara ett samhällsviktigt intresse men den valda 
lokaliseringen behöver motiveras tydligare i den fortsatta processen för 
att avgöra förenlighet med 3 kap MB.
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Planförslaget Alternativt förslag Nollalternativ
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Märkbara negativa konsekvenser 
eftersom brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk. Jordbruksmark anses 
vara ett mellankommunalt intresse, det 
är alltså en regionalt värdefull resurs 
som påverkas.

Märkbara negativa konsekvenser 
eftersom brukningsvärd jordbruks-
mark tas i anspråk. Jordbruksmark 
anses vara ett mellankommunalt 
intresse, det är alltså en regionalt 
värdefull resurs som påverkas.

Inga konsekvenser för 
jordbruksmarken

K
u

lt
u

rm
il

jö

Risk för märkbara till stora negativa 
konsekvenser eftersom planprogram-
met riskerar att påverka ett regionalt 
värdefullt kulturhistoriskt landskap och 
riskerar att försvåra dess läsbarhet.

Risk för märkbara till stora negativa 
konsekvenser eftersom planpro-
grammet riskerar att påverka ett 
regionalt värdefullt kulturhistoriskt 
landskap och riskerar att försvåra 
dess läsbarhet.

Risk för små till märkbara negativa 
konsekvenser för det kulturhisto-
riska landskapet eftersom 
regionalt värdefulla kulturhistoriska 
miljöer påverkas av Ostlänken.
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Små till märkbara negativa konsekven-
ser eftersom lokalt värdefull skog 
minskar samt strövvänliga grusvägar 
tas i anspråk för lastbilstrafik.

Små till märkbara negativa 
konsekvenser eftersom lokalt 
värdefull skog minskar samt 
strövvänliga grusvägar tas i anspråk 
för lastbilstrafik.

Inga till små negativa konsekven-
ser eftersom upplevelsevärden 
kopplade till skogslandskapet kan 
påverkas genom pågående 
skogsbruk och kalavverkningar.

N
a
tu

rm
il

jö Stora negativa konsekvenser när 
naturmark med påtagliga och höga 
naturvärdens tas i anspråk för 
bebyggelse och kommer att hårdgöras

Märkbara till stora negativa 
konsekvenser när naturmark med 
påtagliga och höga naturvärdens 
tas i anspråk för bebyggelse och 
kommer att hårdgöras

Små negativa konsekvenser från 
Ostlänken och fortsatt skogsbruk

V
a
tt

e
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jö

Risk för märkbara negativa konsekven-
ser om föroreningsbelastningen på 
recipienterna ökar och eftersom 
möjligheterna till infiltration minskar 
avsevärt. Bedömningen är osäker.

Risk för märkbara negativa 
konsekvenser om föroreningsbe-
lastningen på recipienterna ökar 
och eftersom möjligheterna till 
infiltration minskar avsevärt. 
Bedömningen är osäker.

Risk för små negativa konsekven-
ser p.g.a skogsbruk och 
kalhuggning.

K
li
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a
t-

 
a
n

p
a
ss

n
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g Det finns skredrisker inom området 
som behöver hanteras inför en 
exploatering av området

Det finns skredrisker inom området 
som behöver hanteras inför en 
exploatering av området

Acceptabel risk relaterat skred.

B
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Risk för små till märkbara negativa 
konsekvenser när bullernivåer ökar i 
och med exploateringen.

Risk för små till märkbara negativa 
konsekvenser när bullernivåer ökar i 
och med exploateringen. 

Små negativa konsekvenser 
uppstår från Ostlänken i norra 
delen av området. 

+ 4 + 3 + 2 +1  0 - 1 - 2 - 3 - 4Sammanfattande tabell över planförslagets, det alternativa förslaget och 
nollalternativets huvudsakliga konsekvenser. 
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Del 1  
Planen och  
processen
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Inledning
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av 
Södertälje kommun. Den utgör en MKB för strategisk miljöbedöm-
ning enligt 6 kap. miljöbalken och kompletterande bestämmelser i mil-
jöbedömningsförordningen (2017:966) för programmet.

Miljöbedömningsprocessen
Järna kommundelsnämnd beslutade 2018-02-16 (SBN 2018-00097), 
att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett planarbete 
för ett nytt verksamhetsområdet i Järna – Södertuna och utreda förut-
sättningar för ett sådant. Programsamråd genomförs tredje kvartalet 
2021

Programskede
Syftet med planprogrammet är att, i enlighet med översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen för Järna, utreda förutsättningar för ett 
verksamhetsområde i ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och med 
gott skyltläge utmed E4:an. Verksamheterna inom programområdet 
planeras vara av storskalig karaktär med inriktning på logistik och 
lättare verkstadsindustri. 

Efterfrågan på ny verksamhetsmark är stor i Stockholmsregionen delvis 
till följd av att allt fler verksamhetsområden omvandlats till bostäder i 
de mer centrala delarna av Stockholm.

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt 
underlag för avgränsningssamråd från maj 2020. 

Länsstyrelsen ser positivt på att Södertälje kommun tar fram en miljö-
konsekvensbeskrivning redan i programskedet. (Yttrande, 2020-06-02,  
402-21734-2020) Länsstyrelsen har dock inte kunnat göra en slutlig 
bedömning av frågor som behandlas med anledning av den översiktliga 
nivån och anger vidare att det bör finnas en öppenhet för att en för-
ändring av avgränsningen kan bli aktuell i planskedet. Det innebär att 
det kan bli aktuellt med en undersökning för varje enskild detaljplan 
som sedan tas fram för området. 

Underlaget för avgränsningssamrådet har identifierat följande aspekter 
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och som ska han-
teras inom ramen för MKB:n.

 • Areella näringar* – jordbruksmark
 • Landskapsbild
 • Kulturmiljö (fornlämningar)
 • Rekreation och friluftsliv
 • Naturmiljö
 • Vattenmiljö
 • Klimatanpassning – skred 
 • Buller och vibrationer 
 • Risk - farligt gods

* Till areella näringar räknas områden för 
jordbruk, skogsbruk, rennäring, vattenbruk och 
yrkesfiske. I det aktuella programområdet finns 
jordbruk och skogsbruk som enligt miljöbalken 
båda är av nationell betydelse. MKB:n 
avgränsar dock areella näringar endast till 
jordbruksmarken eftersom den här bedöms 
vara en mer produktiv och begränsad resurs 
på nationell nivå än vad produktionsskog på 
moränmark kan anses vara. 
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Föreslaget program
Programområdet är cirka 2,5 km2 stort och ligger mellan Västra stam-
banan i väst och E4:an i öster. Tvärs igenom områdets södra del går 
Ostlänken spårreservat. Sydöstra delen av området är planlagd för 
industri, handel och kontor samt natur. Här finns även område för en 
större transformatorstation. 

Syftet med projektet
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningar för ett håll-
bart verksamhetsområde i ett strategiskt läge vid Järna trafikplats och 
med gott skyltläge utmed E4:an. Syftet med programmet är även att 
föra tidig dialog med berörda myndigheter, intressenter och medbor-
gare. Planprogrammet ska ge förslag till ny markanvändning med 
bebyggelse- och gatustruktur samt övergripande behandla konse-
kvenser av programmets genomförande såsom teknisk försörjning, 
konsekvenser för miljön samt sociala och ekonomiska konsekvenser. I 
planprogrammet finns även förslag till en etappindelning för kom-
mande detaljplaner. 

Planprogrammets innehåll
Sydöstra delen av området är planlagd för industri, handel och kontor 
samt natur. Här finns även område för en större transformatorstation. 
Övriga delar av programområdet saknar detaljplan. Området är rikt på 
fornlämningar. Programområdet omfattar fastigheterna Gerstaberg 1:7, 
Gerstaberg 1:16, Håknäs 4:16, Håknäs 12:1, Håknäs 11:2, Överjärna-
tuna 1:2, Magasinet 3, Tälleby 1:32, Tälleby 1:35, Tälleby 1:42. 
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs planprogrammets utfö-
rande med ett nollalternativ och ytterligare en alternativ utformning av 
planprogrammet. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i miljö-
konsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser 
som kan väntas om planprogrammet inte genomförs. 

Alternativt förslag 
Det alternativa förslaget har en något lägre exploatering än huvudför-
slaget. Det är främst i de södra delarna som skillnaden i placering av 
mark planlagd som verksamhetsområde finns. Det gröna släppet i öst-
västlig riktning är placerat längre norrut än i huvudförslaget. I det 
alternativa förslagen följer verksamhetsområdet E4:an hela vägen ner 
till trafikplatsen och ianspråktar den mindre åkermarken i sydost. 

Nollalternativet
I nollalternativet antas att skogsbruk fortsatt kommer att bedrivas och 
även att jordbruksmarken fortsättningsvis brukas. 

I nollalternativet bedöms Ostlänken genomföras enligt Trafikverkets 
planer. 
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Lagskydd och plansituation

Plansituation

Översiktsplan
Planprogrammet är förenligt med gällande översiktsplan som anger att 
Södertuna verksamhetsområde och området vid Saltå kvarn utgör två 
framtida utvecklingsområden. Enligt översiktsplanen ligger Södertuna 
arbetsplatsområde strategiskt vid motorvägsavfarten och kan på lång 
sikt utvecklas och expandera norrut (Södertälje kommun, 2013). 

Fördjupad översiktsplan Järna tätort
Planprogrammet är även förenligt med den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) för Järna tätort med omgivning som antogs av Kommunfull-
mäktige 2014-06-16, beslutet vann laga 2014-07-08. Marken mellan 
järnvägsspår och motorvägen pekas i FÖP ut som lämplig för störande 
och skrymmande verksamheter, men utformningen av byggnader i vyn 
mot Järnaslätten bör enligt FÖP ske med varsamhet då den är känslig 
utifrån landskapsbildsynpunkt.

Detaljplaner
Mindre delar av programområdet södra och västra delar omfattas av 
fyra gällande detaljplaner: Södertuna arbetsområde (0181K-P987C), 
Verkstaden mm (0181K-P898B), Tuna industriområde 
(0181K-P564C T), Rymdhunden mm (0181K-P1056C R). Gällande 
planer medger i huvudsak industri, handel, kontor, järnväg och väg. 

Större delen av programområdet är inte planlagt. 

Utsnitt ur markanvändningskarta, Fördjupad 
översiktsplan Järna tätort

Gällande detaljplaner, ur planprogrammet. 
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Lagskydd

Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 3 kap. miljöbalken

Jord- och skogsbruk av nationell betydelse, 3 kap. 4 § miljöbalken
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell bety-
delse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk. Inom och i anslutning till området finns åkermark med 
klassning 3 och 4, vilket är den högsta klassningen inom Södertälje 
kommun. 

Planprogrammets konsekvenser i relation till lagskyddet analyseras 
vidare under Areella näringar.

Särskilda bestämmelser om hushållning med mark 
och vatten enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
Riksintresse kulturmiljö, 3 kap. 6 § miljöbalken

Programområdet ligger som närmast 400 meter från riksintresse för 
kulturmiljövård: Mörkö - Oaxen - Hölö - Ytterjärna. Riksintresset 
utgörs av farledsmiljö och mellanbygd utmed vattenleden från Öster-
sjön via Södertälje till Mälaren, som präglas av det försvarsstrategiskt 
viktiga läget, dominerande storgods av delvis medeltida ursprung samt 
partier med ett mer småbrutet agrarlandskap (Riksantikvarieämbetet, 
2014). 

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård ska så långt som 
möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kul-
turmiljön. 

Planprogrammets konsekvenser i relation till lagskyddet analyseras 
vidare under kapitlet Kulturmiljö.

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken

E4 och Ostlänkens korridor är riksintressen för kommunikationer. 
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Planprogrammets konsekvenser relation till lagskyddet analyseras 
vidare under Klimatanpassning -skred

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. mil-
jöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. Programområdet berörs av två 
delavrinningsområden, där det norra området avrinner mot vattenföre-
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komsten Näslandsfjärden och det södra avrinningsområdet mot vatten-
förekomsten Moraån. Även Moraån når så småningom 
Näslandsfjärden. 

Planprogrammets konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under 
Vattenmiljö. 

Artskyddsförordningen
I området förekommer fåglar, mossor samt fladdermöss som skyddas 
enligt artskyddsförordningen. Planprogrammets konsekvenser i rela-
tion till artskyddsförordningen diskuteras vidare under Naturmiljö.

Skydd enligt kulturmiljölagen

Fornlämningar
Inom programområdet finns fornlämningar. Fornlämningar skyddas i 
enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen. Ingrepp eller annan förändring 
kräver länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten kräver troligen arkeo-
logisk förundersökning.

Planprogrammets påverkan på fornlämningar hanteras under Kultur-
miljö. 

Biotopskydd
Inom programområdet finns miljöer som är biotopskyddade. Läs 
vidare under Naturmiljö. 

16



Södertuna MKB

SLUTVERSION 
21 maj 2021    

Del 2 
Konsekvensbedömningar
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Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram 
specifikt för MKB-arbetet. Dessa rapporter samt platsbesök och kart-
analyser ligger till grund för bedömningarna i denna rapport. 

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som 
negativa konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till 
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljö-
kvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.

Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse 
kan ske i en tregradig skala: stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken 
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av 
detta fås en risknivå:

Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som 
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.

Sannorlikhet Konsekvens Risknivå

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk 3= Stora 5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk 2= Märkbara 1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små
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Konsekvensskala

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Vatten, Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar

+ 4 Mycket stora 
positiva konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan 
på högsta/högt naturvärde (SIS 
klass 1 och 2) nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt.

Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna MKN, 
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen 
eller nationen i någon aspekt, eller 
för kommunen i flera betydande 
aspekter.

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

Begränsad positiv påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
positiv påverkan på kommunala 
värden och påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3).

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande 
aspekter.

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på högsta/
högt naturvärde (SIS klass 1 och 
2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt eller begränsad 
påverkan på påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3) och kommunala 
värden eller omfattande påverkan 
på visst naturvärde (SIS klass 4)
och lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, 
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i 
mindre betydande aspekter.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3) och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden.

Uppfyller MKN och nationella rikt- 
och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt förbättra
aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt 
lokalt.

+/- 0 Inga eller 
obetydliga 
konsekvenser

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för 
hållbarhetsprestandan.

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3)och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på 
ett icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån hållbar-
hetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse eller begränsad påverkan 
på värden av kommunalt intresse 
eller omfattande påverkan på större 
lokala värden.

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter. Uppfyller huvudsakligen 
nationella rikt- eller gränsvärden, 
men inte i alla dess delar eller 
avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter.

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
påverkan på kommunala värden 
och påtagliga naturvärden (SIS 
klass 3)

Riskerar att överskrida miljökvali-
tetsnormer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande 
aspekter.

- 4 Mycket stora 
negativa konsekvenser

Betydande negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitets-
normer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för regionen eller nationen i 
någon aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.
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Areella näringar
Beskrivning av värden för areella näringar grundas på:

 • Jordbruksverkets kartering av jordbruksmark
 • Fältbesök

Areella näringar i nuläget

Jordbruk
Inom och i anslutning till området finns åkermark med klassning 3 
och 4. Klass 4 innebär 10 % högre normskördar än medel, klass 3 
innebär medelförhållande i Stockholms län. Inom programområdet 
finns cirka 13 hektar jordbruksmark som i huvudsak utgörs av klass 3, 
bortsett från små arealer i de sydligaste delarna av programområdet 
som utgörs av klass 4. Sydöst om programområdet finns jordbruks-
mark av högsta klass, klass 5, vilket innebär 20 % högre normskördar 
än medlet. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort med 
omgivning (Södertälje kommun, 2014) är utgångspunkten att jord-
bruksmark i första hand ska bevaras för livsmedelsproduktion och 
rekreationsvärdena i kulturlandskapet och naturområdena ska upprätt-
hållas.

Jordbruksmarken i och i anslutning till planområdet markerat i grönt. Inom programområ-
det utgörs markanvändningen av drygt 30 hektar jordbruksmark varav ca 4 hektar utgörs 
av betesmark.  

Bedömning av konsekvenser 
för areella näringar -  
jordbruksmark
Bedömningen grundas på om

• brukningsvärd jordbuksmark tas i 
anspråk för andra syften. 

• påverkan på marken blir irreversibel. 
• markens arrondering påverkas. 

Arronderingen anger fältens form, 
storlek och läge i förhållande till 
varandra och till byggnaderna vid ett 
jordbruksföretag. Stora och regelbun-
det utformade fält är mer effektiva att 
bruka. 

Jordbruksmark i Sverige och Europa 
minskar kontinuerligt medan andelen 
hårdgjorda ytor ökar (Jordbruksverket, 
2015; EEA, 2019), och jordbruksmark 
tas också i anspråk för skogsbruk. 
Samtidigt förutspås värdet av svensk 
jordbruksmark öka i framtiden, och den 
nationella livsmedelsstrategin har som 
mål att öka den inhemska produktionen 
av mat och leda till en ökad andel 
närproducerad mat. 

Miljömålet ett rikt odlingslandskap anger 
att ”odlingslandskapets och jordbruks-
markens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfal-
den och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks”. 
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Konsekvenser av föreslaget planprogram

Jordbruk

 - 2, Märkbara negativa konsekvenser eftersom brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
Jordbruksmark anses vara ett mellankommunalt intresse, det är alltså en regionalt värdefull 
resurs som påverkas.

I planprogrammet tas cirka 13 hektar jordbruksmark i anspråk för 
andra syften. En del av marken kommer att hårdgöras medan det är 
tänkt att dagvattenhantering ska inrymmas på åkermarken i nordost 
som är cirka 6 hektar stor. Hårdgörningen av jordbruksmark bedöms 
som irreversibel åtgärd och marken kommer inte kunna användas igen 
som jordbruksmark. Dagvattenhantering på jordbruksmark bedöms 
kunna vara en reversibel åtgärd. Dagvattenhanteringen kan innebära 
att föroreningar från verksamhetsområdet ansamlas i det som nu är 
jordbruksmark. Små ytor av jordbruksmark tas i anspråk i söder. Jord-
bruksmarken är stödberättigad vilket innebär att den brukas och sköts 
om. Sammantaget bedöms planen medföra märkbara negativa konse-
kvenser för areella näringar eftersom brukningsvärd jordbruksmark tas 
i anspråk. 

Planprogrammets konsekvenser i relation till lag-
skydd

Jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt  
3 kap. 4 § miljöbalken

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Jordbruksmarken anses i detta fall vara bruk-
ningsvärd. 

Södertäljes odlingsstrategi föreskriver i enlighet med RUFS 2050 att i 
de fall jordbruksmark övervägs för exploatering ska detta ske i särskilt 
utpekade områden och främja ett väsentligt samhällsintresse som inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Programområdet är inte utpekat som ett 
utvecklings-/bebyggelseområde i RUFS 2050. 

I översiktsplanens riktlinjer för näringsliv och handel nämns att priori-
terade branscher att utveckla är företagstjänster, handel, livsmedel och 
logistik. I den fördjupade översiktsplanen skrivs att Södertuna arbets-
platsområde ligger strategiskt vid motorvägsavfarten, och området 
föreslås utvidgas för att möjliggöra fler verksamheter på platsen.  

Förslag till åtgärder
 • Kommunen kan i den fortsatta planprocessen tydligare behöva 
definiera verksamhetsområdet som ett väsentligt samhällsintresse och 
motivera varför verksamhetsområdet inte kan göras på en annan 
plats än på jordbruksmarken. 

Kartan visar föreslaget verksamhetsområdets 
utbredning på jordbruksmark. 
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Konsekvenser av alternativt förslag

Jordbruk

 - 2,  Märkbara negativa konsekvenser eftersom brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
Jordbruksmark anses vara ett mellankommunalt, det är alltså en regionalt värdefull resurs 
som påverkas.

Det alternativa förslaget tar knappt 2 hektar mer åkermark i anspråk 
jämfört med huvudförslaget vilket även här medför märkbart negativa 
konsekvenser. 

Konsekvenser av nollalternativet
0 / -1, Inga till små negativa konsekvenser för jordbruksmarken 

Ostlänken tar cirka 5 hektar jordbruksmark i anspråk. Ostlänkens 
påverkan på jordbruksmark anses var marginell men påverkar fortfa-
rande en regionalt värdefull resurs. Nollalternativet medför inga till 
små negativa konsekvenser för areella näringar. 

Kartan visar det alternativa förslagets utbred-
ning på jordbruksmark. 
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Landskapsbild
Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:

 • Inventering i fält 5 juni 2020.
 • Naturvärdesinventering NVI Södertuna, SWECO 2020
 • Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön, Södertälje kommun, Stock-
holms län, Fördjupad landskapsanalys 2015-10-30

Landskapsbilden i nuläget
Programområdet ligger i kanten till ett öppet sprickdalslandskap som 
växlar mellan uppodlade flacka dalgångar och skogsbeklädda höjder. 
Landskapet är komplext med odling, skog, vattendrag och bebyggelse. 

Själva programområdet utgörs huvudsakligen av två olika typer av 
landskap. Dels den norra och största delen som består av kuperat 
skogslandskap, och dels den södra delen som består av öppnare 
odlingslandskap. Även i nordväst finns det öppen jordbruksmark. 

Skogen varierar i karaktär och ligger mestadels i kuperad terräng. Vissa 
delar bär spår av skogsbruk genom kalhyggen och mer ensartad skog. I 
lägre delar återfinns fuktigare områden i form av sumpskogar och våt-
marksmiljöer som är svårgenomträngliga. På höjderna glesar skogen ut 
sig och övergår till torrare hällmark. I de norra delarna är landskapet en 
del av torpmiljöerna, av lång hävd och sammanhörande med gården 
Gerstabergs ekonomiska agrara historia. 

Längst i söder öppnar skogen upp sig i ett mosaikartat odlingslandskap 
med ängs- och hagmarker, åkerholmar med stora gamla ekar och lund-
miljöer. Här finns programområdets högsta upplevelsevärden. I sydöst 
finns dock också småindustrier och stora hårdgjorda ytor som till viss 
del förtar det pastorala intrycket. 

Utifrån sett är det främst det skogsbeklädda höjderna som karaktäri-
serar området. Från sydost påverkas landskapsbilden även av byggna-
derna med småindustrier, service och en snabbmatsrestaurang. I 
sydväst träder delar av odlingslandskapet fram, inramad av brynmiljöer 
och skog.

Landskapsbilden i området är påverkad av 
storskalig infrastruktur. E4:an, befintlig järnväg 
samt mindre kraftledningar angränsar och pas-
serar genom området. Den planerade 
Ostlänken innebär ytterligare påverkan. 
Åkermarken på bilden norr om fastigheten 
Håknäs 13:1 är i planprogrammet planerat 
som verksamhetsområde både i huvudalterna-
tivet och i det alternativa förslaget. 
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Konsekvenser av föreslaget planprogram
Planprogrammet kommer att ha stor inverkan på landskapsbilden i och med att naturmark 
och odlingsmark omvandlas till verksamhetsområde och får en helt annan karaktär. 

Programmet medför betydande förändringar av det befintliga land-
skapet som helt kommer att ändra karaktär i och med ianspråktagandet 
av öppen odlingsmark. Även om området redan idag till stor del är 
påverkat av E4:an samt av skogsbruket i området kommer hela 
området att få en helt annan karaktär. Småskaliga landskapspartier som  
torpmiljöerna i norr och landskapet i söder är extra känsliga. 

Förslag till åtgärder
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som innebära 
att landskapsbilden i söder kan behålla delar av sin karaktär. 

 • Fortsätta utreda möjlighet till trädridåer kring byggnader och längs 
med E4:an för att så långt som möjligt behålla landskapsbilden 
utifrån. Det är viktigt att ridåerna planeras för att vara någorlunda 
stormfasta.

 • Anpassa den nya bebyggelsens volymer till trädridåernas höjd. 

Konsekvenser av alternativt förslag
Det alternativa förslaget kommer att ha stor inverkan på landskapsbilden i och med att 
naturmark och odlingsmark omvandlas till verksamhetsområde och får en helt annan 
karaktär. 

Även det alternativa förslaget medför betydande förändringar av det 
befintliga landskapet främst genom ianspråktagande av odlingsmark. 
Området kommer helt att ändra karaktär även om det redan idag till 
stora delar är påverkat av E4:an samt av skogsbruket. 

Konsekvenser av nollalternativ
Nollalternativet har en inverkan på landskapsbilden genom Ostlänken som påverkar 
landskapsbilden lokalt i norra delen av programområdet. 

Även nollalternativet bedöms medföra konsekvenser för landskaps-
bilden även om det är mindre omfattning än programförslag och alter-
nativ. I och med att skogsbruket fortsatt kommer påverka landskapet, 
främst i norr. Ostlänken kommer i samtliga alternativ att påverka land-
skapsbilden i norr. 
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Kulturmiljö
Beskrivning av värden för kulturmiljö grundas på:

 • Ostlänken järnvägsutredning – kulturmiljöanalys, Underlagsrapport 
för miljökonsekvensbeskrivning, Delsträcka: 1 Järna–Skavsta/
Nyköping, 2 Skavsta/Nyköping–Åby, Riksantikvarieämbetet, 2006

 • Ostlänken– mellan Gerstaberg och riksväg 57 i Järna Rapport 
2018:73 Arkeologisk utredning, etapp 2. Stockholms län, Söderman-
land, Södertälje kommun, Ytterjärna socken, fastighet Håknäs 12:1, 
4:16 och Gerstaberg 1:7

 • Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön Södertälje kommun, Stock-
holms län, Fördjupad landskapsanalys 2015-10-30 OLP4-04-025-
0000-0001

Kulturmiljövärden i nuläget

Det kulturhistoriska landskapet
I de norra delarna är landskapet en del av torpmiljöerna sammanhö-
rande med herrgården Gerstabergs ekonomiska agrara historia. Land-
skapet här har brukats länge och är utpekat som regionalt värdefullt. I 
de södra delarna finns ett småskaligt jordbrukslandskap vars kulturhis-
toriska värden bör utredas av kulturmiljökompetens i den fortsatta 
processen. Söder om planprogrammet ligger Järna och Ytterjärna som 
domineras av öppna jordbrukslandskap. Stora delar av jordbruks-
bygden omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. 
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Järnabygden ligger i en skålad dalgång som öppnar upp mot 
Järnafjärden i öster. Genom dalen rinner den meandrande Mora å förbi 
Saltå kvarn och vidare ut i fjärden. Järnabygden är ett jordbruksland-
skap typiskt för östra Mellansverige med små bebyggelseenheter, 
ensamgårdar och mindre byar, i stor utsträckning kvar i äldre bebyggel-
selägen på låga höjder i åkermarken eller i kanten av dalgången. Det 
öppna landskapet och bebyggelsen uppvisar kontinuitet från järnål-
dern. Jordbruksbebyggelsen har sina rötter från slutet 1800-talet och 
tidigt 1900-tal. 

Järna samhälle har växt fram i anslutning till järnvägsstationerna som 
anlades i början av 1900-talet. Pendlingen till storstadsregionen bör-
jade tidigt här. Idag märks storstadens påverkan genom ett ökat inslag 
av semiurban villabebyggelse och en omvandling av allt fler jord-
bruksenheter till hästgårdar. 

I Ytterjärna finns herrgårdsmiljön Gerstaberg vars säteribildningar har 
rötter i 1600-talet med tillhörande storskaligt brukad åkermark och 
underlydande torp och gårdar. Gerstaberg har en lång kontinuitet som 
bosättning, en av de äldsta i socknen, vilket bland annat påvisas genom 
boplatslämningar. Gården fick säteriprivilegier på 1600-talet, omgivet 
av storskaligt brukad åkermark och underlydande torp och gårdar. I 
programområdet utmärker sig torpet Raspen med intilliggande flikar 
av kulturlandskapet.

Kulturhistoriska objekt
På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologerna, Sta-
tens historiska museer, genomfört en arkeologisk utredning inom fast-
igheterna Håknäs 12:1, 4:16, och Gerstaberg 1:7. Utredningen togs 
fram som planeringsunderlag i samband med Ostlänken. Uppdragsgi-
vare var Trafikverket.

Utredningsgrävningen av 31 objekt resulterade i tio fornlämningar, 
varav fyra boplatser, en lägenhetsbebyggelse och sex ensamliggande 
härdar.

Konsekvenser av föreslaget planprogram

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet

-2 /- 3  Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser eftersom planprogrammet riskerar 
att påverka ett regionalt värdefullt kulturhistorisk landskap och riskerar att försvåra dess 
läsbarhet. 

Det finns en risk att de regionalt värdefulla kulturmiljöerna kopplade 
till utmarken och torpmiljöerna runt Gestaberg påverkas. Planpro-
grammet riskerar även stor påverkan på de lokala kulturmiljövärden i 
den södra delen.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Riksintresse för kulturmiljövården
Planprogrammet angränsar till ett omfattande område för riksintresse 
för kulturmiljö som inkluderar farledsmiljö och mellanbygd utmed 
vattenleden från Östersjön via Södertälje till Mälaren. Hela riksintres-
seområdet präglas av det försvarsstrategiskt viktiga läget vid havet och 
av dominerande storgods där flera har medeltida ursprung. Här finns 

Det småskaliga jordbrukslandskapet skars av 
från Järnaslätten i och med bygget av E4:an i 
mitten av 1900-talet och landskapet har 
påverkats av de verksamheter som etablerats 
kring trafikplatsen. Trots dessa nya tidslager 
finns upplevelsevärden kvar av ett mer 
ålderdomligt landskap. 

Gamla betesmarker håller på och förvandlas 
till mer lundlika miljöer i programområdets 
södra delar. 
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också partier med mer småbrutna agrarlandskap och herrgårdslandskap 
och bymiljöer. Planprogrammet bedöms inte påverka riksintresseområ-
dets kärnområde eller mest värdefulla delar men den visuella upple-
velsen från riksintresseområdets norra delar kan komma att påverkas.

Fornlämningar och fornlämningsområden
Nästa steg i en fortsatt planprocess är en så kallad arkeologisk förun-
dersökning som syftar till att klarlägga fornlämningarnas omfattning, 
karaktär, komplexitet. Länsstyrelsen beslutar vidare om arkeologisk 
undersökning och om ett eventuellt borttagande av fornlämningar är 
möjligt.

Förslag till åtgärder
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som kan 
innebära att odlingslandskapets kulturmiljövärden i söder delvis kan 
bevaras.  

 • Utred vidare med kulturmiljökompetens kulturmiljövärdena, främst 
det mosaikartade odlingslandskapet i söder och runt torplandskapen 
i norr som hör ihop med Gerstaberg. Utredningen bör innehålla 
förslag om hur kulturmiljö- och landskapsvärden bäst kan tas till 
vara. 

Konsekvenser av alternativt förslag 

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet

-2 /- 3  Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser eftersom planprogrammet riskerar 
att påverka ett regionalt värdefullt kulturhistorisk landskap och riskerar att försvåra dess 
läsbarhet..

Alternativt förslag skiljer sig inte från programförslaget på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningen. 

Konsekvenser av nollalternativ
-1 / -2  Risk för små till märkbara negativa konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet 
eftersom regionalt värdefulla kulturhistoriska miljöer påverkas av Ostlänken. 

Nollalternativet medför små negativa konsekvenser för det kulturhisto-
riska landskapet i och med att småskaliga torpmiljöer som legat under 
Gerstaberg riskerar att påverkas ytterligare av storskalig infrastruktur i 
och med Ostlänken. 

Utblick över åkerlandskapet i höjd med 
Brogärdet som i början av 1900-talet hängde 
samman med åkermarkerna som idag ligger 
öster om motorvägen. Grusvägen längs med 
det sydvända brynet kopplar fortfarande ihop 
landskapen på var sin sida E4:an. Passagen 
genom en gångtunnel gör att det går att ta sig 
bland annat till Farsta naturreservat. 
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Upplevelsevärden
• Med upplevelsevärden avses typiska 

naturupplevelser enligt definitioner som 
utarbetats av bland annat Stockholms 
regionplane- och trafikkontor under 
arbetet med upplevelsevärden i 
Stockholms gröna kilar. Det kan vara 
exempeliv skogskänsla, orördhet, eller 
vackra utblickar (Region Stockholm 
2004). Med funktioner menas hur en 
plats används. Finns det till exempel. 
möjlighet att plocka bär och svamp, 
sitta i solen, bada, spela boll eller ha 
picknick. 

Rekreation och friluftsliv
Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:

 • Inventering i fält 5 juni 2020.
 • Naturvärdesinventering NVI Södertuna, SWECO 2020
 • Ostlänken delen Gerstaberg-Långsjön, Södertälje kommun, Stock-
holms län, Fördjupad landskapsanalys 2015-10-30

Naturrekreation i nuläget
Programområdet består till största delen av skog med varierande ter-
räng och karaktär. I södra delen öppnar skogen upp sig i ett kultur-
landskap i form ängs- och hagmarker med betesdjur, åkerholmar, stora 
ekar och lundmiljöer. Programområdet ligger mellan E4:an och järn-
vägen, vilket innebär att rekreationsvärdena i de delar som ligger när-
mast - framförallt närmast motorvägen - påverkas negativt av buller.

Vissa delar av skogen har lägre upplevelsevärden, såsom svårgenom-
trängliga partier, kalhyggen och ensartad skog som vittnar om skogs-
bruk. På höjderna ökar upplevelsevärdena med lavklädda hällar och 
vackra tallar. Här finns möjlighet till att sätta sig ner i solen på de 
varma hällarna och på sina platser också få utblickar. Dessutom finns 
också partier med möjlighet att uppleva skogskänsla i blandskog med 
mossa och blåbärsris. Här återfinns också de enda spåren av rekreation 
i form av stigar. 

I området finns två mindre vägar som går genom området och används 
av närboende för att ta sig igenom programområdet mot Logsjön eller 
till målpunkter längst med vattenområdet i öst där badplatser och Far-
stanäs naturreservat och camping finns. Två gångtunnlar finns under 
E4, en i höjd med Håknäs och en längre norrut i höjd med Brogärdet. 

Det är i söder som de högsta värdena finns. Här finns även ”Under tal-
larna”, ett andelsjordbruk som bedriver biodynamisk odling på 1,8 
hektar som arrenderas av Södertälje kommun. Den sociala och ekolo-
giska odlingsverksamheten utgör en viktig målpunkt både lokalt och i 
hela regionen. 

Stora delar av programområdet bedöms sällan användas för rekreation 
och friluftsliv. Inga utmärkta vandringsleder eller motionsspår går 
genom området. Det finns inte heller några målpunkter i området med  
undantag av "under tallarna”. Det finns dock osäkerheter runt använd-
ningen som kan behöva utredas vidare i den fortsatta processen. 

Tillgängligheten till programområdet för rekreation och friluftsliv är 
begränsad. Dels ligger området relativt långt bort från bostadsbebyg-
gelse, dels omges det av stora vägar, järnvägsspår och småindustri och 
dels finns få kopplingar in till området. 

I delar av skogslandskapet, framförallt i söder  
finns utsiktsplatser, gamla tallar och lavklädda 
hällar som värms upp av solen, vilket bidrar till 
höga upplevelsevärden. Mellan dessa 
karaktärer finns också områden som erbjuder 
skogskänsla med blandskog, och ett fältskikt 
med mossa och blåbärsris. Ett nätverk av 
stigar i området tyder på att det används för 
rekreation.
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Konsekvenser av föreslaget planprogram

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

- 1 / -2 Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom lokalt värdefull skog minskar 
samt strövvänliga grusvägar tas i anspråk för lastbilstrafik. 

Konsekvenserna bedöms som små till märkbara eftersom området 
bedöms användas extensivt. Vägarna i området kommer fortfarande att 
vara möjliga att promenera längs med även om de inte kommer att 
upplevas som lika attraktiva. Osäkerheten i bedömningen grundar sig 
på brist på underlag vad gäller rekreation- och friluftsliv i området 

Konsekvenser för upplevelsevärden

- 1 /- 2 Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom upplevelsevärden kopplade till 
skogslandskapet försvinner. 

Eftersom skogen till största delen exploateras påverkas också upplevel-
sevärden kopplade till skogslandskapet. 

Förslag till åtgärder
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som kan säkra 
funktioner för rekreation och friluftsliv samt upplevelsevärden i de 
södra delarna av programområdet 

 • Utför en rekreations och/eller sociotopkartläggning för att mer 
noggrant utreda hur Järnaborna använder området idag. 

 • Utred möjliga åtgärder för att minska buller och ljus från strålkastare 
till kvarstående naturmark. 

Konsekvenser av alternativt förslag

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

- 1 /- 2 Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom lokalt värdefull skog minskar 
samt strövvänliga grusvägar tas i anspråk för lastbilstrafik. 

Alternativt förslag skiljer sig inte från programförslaget på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningen. 

Konsekvenser för upplevelsevärden

- 1 /- 2 Små till märkbara negativa konsekvenser eftersom upplevelsevärden kopplade till 
skogslandskapet försvinner. 

Alternativt förslag skiljer sig inte från programförslaget på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningen. 

Konsekvenser av nollalternativet
0  /-1 Inga till små negativa konsekvenser eftersom upplevelsevärden kopplade till 
skogslandskapet kan påverkas genom pågående skogsbruk och kalavverkningar. 

0  Inga konsekvenser eftersom upplevelsevärden kopplade till skogslandskapet kan 
påverkas genom pågående skogsbruk och kalavverkningar. 

Nollalternativet medför inga till små negativa konsekvenser för upple-
velsevärden i skogen eftersom fler skogsområden förväntas avverkas och 
inga konsekvenser för strukturer och tillgänglighet i och med att det 
småskaliga nätverket av stigar och grusvägar bedöms finnas kvar i 
nollalternativet. 
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Naturmiljö 
Beskrivning av värden för naturmiljö grundas på:

 • Ecocom, 2018. Fladdermusinventering vid Järnaskogen i 
Södertälje kommun

 • Ekologigruppen, 2020. Ekologiska samband i Södertälje
 • Ekologigruppen, 2020. Fågelinventering Södertuna, Järna
 • Sweco, 2020. NVI Södertuna, Södertälje kommun
 • Trafikverket, 2017. Rapport Naturvärdesinventering Ostlänken, 
delen Gerstaberg-Sillekrog. 

 • Artportalen, inrapporterade fynd 2001-2021
 • Platsbesök 2020-06-05

Naturvärden värden i nuläget
Programområdet utgörs av ett cirka 250 hektar stort skogsområde med 
inslag av jordbruksmark samt två mindre verksamhetsområden med 
hårdgjorda ytor. Skogsmarken består av kuperade miljöer som domi-

Karta som visar olika naturvärdesklasser inom programområdet. 

Bedömningsgrunder för 
naturmiljö och biologisk 
mångfald
Bedömningen utgår från områdets 
värden för biologisk mångfald i nuläget 
och hur biologisk mångfald kommer att 
påverkas eller bevaras och om den i 
framtiden kan nyttjas på ett hållbart sätt. 

Bedömningen grundas på 

• om naturmark tas i anspråk för andra 
syften eller om biologiska värden 
påverkas på ett sätt som gör att de 
försämras eller försvinner.

• hur specifika arter och deras livsmiljöer 
påverkas. Särskild vikt läggs vid 
skyddade arter. 

• om ekologiska spridningssamband 
påverkas. 

Om det i projektet ingår skydds- och 
kompensationsåtgärder tas hänsyn till 
dessa i bedömningen. 
 

Enligt miljömålet ett rikt växt- och djurliv 
ska ”den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation”. 
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neras av barrblandskog och hällmarkstallskog. Flera hällmarkstallskogar 
har höga naturvärden (klass 2) och är delvis orörda med en del grova 
tallar med hög ålder, många över 200 år. I de låga områdena finns 
sumpskogar och våtmarksmiljöer med höga och påtagliga naturvärden. 

Skogen är i stora delar hårt brukad med trakthyggesbruk. Detta gäller 
främst i programområdets norra delar mot Gerstaberg samt i områdets 
centrala delar där det finns kalhyggen. Ett av de större sumpskogsom-
rådena, Sandliden, som klassats med påtagliga naturvärden (klass 3), 
har nyligen kalhuggits och naturvärdena finns därför inte kvar. 

I områdets sydvästra del finns Tunaskogen (med i huvudsak höga och 
påtagliga naturvärden) med en stor del andel äldre träd - granar som 
förmodas vara 100-150 år och tallar runt 200 år. I skogen finns också 
gott om asp och eftersom flera av träden är äldre bedöms det kunna 
finnas rikligt med död ved i området inom ett par decennier. I Tuna-
skogens centrala delar finns ett sumpskogsområde med både löv- och 
barrskog. 

Miljönämnden skickade 2013 ut ett förslag till naturreservat för Tuna-
skogen i sydvästra delen av området. Det sammanfaller till stor del 
med de höga naturvärdena i programområde. Förslaget är vilande. 

I södra området finns flera miljöer med höga naturvärden (klass 2) 
såsom äldre mosaikartad jordbruksmark och lövträdsmiljöer och häll-
markstallskog. Jordbruksmarken utgörs bland annat av betesmarker 
med pågående bete. Området har grova lövträd, framför allt i brynsko-
garna där ek och asp dominerar, vid Ekologigruppens fältbesök 
bedöms att det finns ekar i områdets södra del som uppfyller ett eller 
flera kriterier för särskilt skyddsvärda träd. Här finns också gott om 
blommande och bärande träd och buskar som slånbär, hägg, lönn, 
rönn och rosbuskar. Det finns också ekmiljöer med relativt unga träd 
med stamdiameter på upp till 50 cm. 

För att läsa om respektive naturvärdesobjekt hänvisas tilll naturvärdes-
inventeringen, NVI Södertuna (Sweco, 2020) samt NVI för Ostlänken 
(Trafikverket, 2017). 

Skyddsvärda arter
De flesta skyddsvärda arter har observerats i den södra delen av pro-
gramområdet. 

Fåglar
Alla svenska fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. De 
fågelarter som är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 eller är rödlistade 
prioriteras vid tillämpningen av förordningen (Naturvårdsverket 
2009).

Spillkråka och trädlärka förekommer i området och omfattas av fågel-
direktivet, spillkråka är också rödlistad (NT). Den södra delen av pro-
gramområdet är betydligt fågelrikare än den norra delen och den södra 
delen har utpekats som en primär livsmiljö för spillkråka. Andra rödlis-
tade arter som påträffats med trolig häckning är grönsångare (NT), 
svartvit flugsnappare (NT), gulsparv (NT), grönfink (EN) och stare 
(VU). Därtill förekom enstaka observationer av hussvala (VU), ärt-
sångare (NT), gråkråka (NT) och rödvingetrast (NT).

Livsmiljö för spillkråka i programområdets södra 
del.  

31



Södertuna MKB

SLUTVERSION 
21 maj 2021    

Fladdermöss
I Artportalen finns ett antal observationer av nordfladdermus (NT) 
rapporterade. 

Svampar och mossor
I Artportalen finns fynd av tallticka och ullticka inrapporterade. I 
Tunaskogen finns fynd av grön sköldmossa inrapporterat. Sköldmossan 
är fridlyst enligt artskyddsförordningen 8 §. 

Ekologiska samband
Södertuna ligger i ytterkanten av ett så kallat kärnområde för tofsmes 
och andra arter knutna till äldre barrskog och barrskog (se karta till 
vänster). Livsmiljöerna för barrskogslevande arter inom programom-
rådet har betydelse för att knyta samman detta kärnområde med ett 
närliggande kärnområde vid Farstanäs naturreservat och utmed kusten 
mot Järnafjärden. Det finns ett utpekat spridningssamband för barr-
skogslevande arter i östvästlig riktning över programområdet som har 
försvagats eller möjligen brutits sedan analysen gjordes eftersom skogen 
har kalhuggits (syns ej i karta till vänster). I och med detta bedöms 
betydelsen av livsmiljöer och spridningssamband i södra delen av 
området öka. Återstående livsmiljöer och spridningsvägar bör värnas 
och förstärkas så att sambanden upprätthålls och ytterligare barriärer 
inte uppstår. I söder finns ett samband för ädellövskogslevande arter 
mellan Ullängsskogen och ekmiljöer i programområdet och livsmiljöer 
söder om programområdet. 

Konsekvenser av föreslaget planprogram

Konsekvenser för värdefulla naturområden

- 3 Stora negativa konsekvenser när naturmark med påtagliga och höga naturvärdens tas i 
anspråk för bebyggelse och kommer att hårdgöras. 

Planprogrammet tar naturmark i anspråk för att utveckla ett verksam-
hetsområde. Området är i nuläget kuperat och bergsskärningar 
kommer att behöva göras och naturmark kommer att hårdgöras. 
Naturvärden tar lång tid att utveckla och omvandlingen av naturmark 
till hårdgjord yta är en irreversibel åtgärd. Även om programförslaget i 
huvudsak undviker områden med höga naturvärden (klass 2) tas vissa 
sådana i anspråk, däribland hällmarkskog med riklig förekomst av 
gamla och senvuxna tallar och död ved, samt en del av en lövsumpskog 
med inslag av äldre gran och med öppen vattenspegel. Flera områden 
med påtagliga naturvärden tas i anspråk, områden som med tiden 
skulle ha möjlighet att utveckla högre naturvärden om de lämnades 
orörda. Som ses i kartan till vänster kommer också Ostlänken att ta 
naturmark i anspråk i den norra halvan av programområdet. I södra 
delen av området kommer Ostlänken att gå i tunnel. 

Planprogrammet bedöms medföra stora negativa konsekvenser när 
naturmark med påtagliga och höga naturvärdens tas i anspråk för 
exploateringen. 

Konsekvenser för skyddsvärda arter

-3 Stora negativa konsekvenser för skyddsvärda arter eftersom livsmiljöer tas i anspråk. 

Större delen av de artrikaste miljöerna i den södra delen av program-
området kommer att undantas från exploatering. Dock kommer 

Kartan visar kärnmiljöer för tofsmes (grönt) som 
också representerar barrskogslevande arter i 
stort. 

Kartan visar hur naturvärden påverkas av 
föreslaget program. 
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områden med fynd av rödlistade svampar (ullticka och tallticka), flad-
dermöss och fåglar tas i anspråk i sin helhet. Lämpliga revir och livs-
miljöer blir därför mindre och fragmenterade, för flera fågelarter finns 
dock gott om födosöksområden i närheten. Arbetet med Ostlänken 
berör en del av dessa miljöer vilket innebär att vissa miljöer kommer 
att påverkas oavsett om programförslaget byggs ut eller inte. 

En större del av en miljö som är utpekad som lämplig livsmiljö för 
spillkråka samt utpekade kärnområden för barrskogslevande arter 
kommer att tas i anspråk. 

Exploatering medför också att verksamheter kommer att placeras nära 
kvarvarande livsmiljöer och störningskänsliga arter som spillkråka kan 
påverkas negativt. Fladdermöss inom programområdet har inte utretts 
men det finns risk för negativ påverkan på dessa.

Planprogrammet bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
skyddsvärda arter eftersom livsmiljöer tas i anspråk och fragmenteras. 

Konsekvenser för ekologiska samband

-2/-3 Märkbara till stora negativa konsekvenser eftersom kärnområden för barrskogsle-
vande arter inom området påverkas i hög utsträckning. 

Ekologiska spridningssamband för arter knutna till äldre barrskog 
kommer att försvagas och livsmiljöer kommer tas i anspråk och frag-
menteras. I kärnområdets utbredning genom programområdet skapas 
en stor barriär. Detta bedöms medföra märkbara till stora negativa 
konsekvenser för ekologiska samband. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Artskyddsförordningen
I programområdet finns fåglar och fladdermöss som skyddas enligt art-
skyddsförordningen 4 §. 

Fåglar
De fågelarter som riskerar att påverkas så att förbuden i artskyddsför-
ordningen utlöses har bedömts vara spillkråka och trädlärka. För att 
inte påverka lokala populationer bedöms att skyddsåtgärder behöver 
vidtas. För fördjupande läsning hänvisas till Fågelinventering Söder-
tuna, Järna (Ekologigruppen, 2020). 

För spillkråka föreslås följande skyddsåtgärder:

 • Undvik exploatering av de delar inom av området som bedöms 
kunna utgöra livsmiljö, det vill säga gammal tallskog och grova aspar.

 • Undvik exploatering i den södra delen av området eftersom livsmil-
jön annars fragmenteras. Detta gäller även tillfartsvägar som i de fall 
de behöver gå söderifrån till norra delen bör gå utmed E4, så nära 
som möjligt.

 • Undvik exploatering inom en buffertzon på cirka 200 meter från 
lämpliga livsmiljöer, då dessa annars blir störda av arbete, byggnation 
och sedermera en konstant störning inom det område som tas i 
anspråk samt från tung och intensiv tillfartstrafik till området.

 • För att inte spillkråkan ska försvinna från området, krävs ett tillräck-
ligt stort revir på 400-1000 hektar. Hur det sträcker sig idag är oklart 
och behöver inte endast sträcka sig inom programområdet, utan även 
åt nordväst över järnvägen eller möjligen åt öster över E4. Det kräver 

Kartan visar hur kärnområden för tofsmes och 
barrskogslevande arter påverkas av föreslaget 
program och Ostlänken. 

Kartan visar hur livsmiljö för spillkråka och 
påverkas av föreslaget program och Ostlänken. 
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bevarande eller skapande av kopplingar dit så att inte livsmiljöerna i 
söder snörs av och fragmenteras från det övriga reviret

 • Ekodukter kan vara ett sätt att ytterligare förbättra kopplingar över 
järnvägen.

För trädlärka föreslås följande skyddsåtgärder:

 • I första hand – undvik exploatering av de delar inom och utom 
programområdet som bedöms ingå i den södra delen av utrednings-
området.

 • I andra hand - habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet 
genom avsättning av områden med god habitatkvalitet nära utred-
ningsområdet.

 • Habitatförbättrande åtgärder för ekologisk kontinuitet genom att 
bevara gammal tallskog och gärna undvika igenväxning.

Fladdermöss
Det finns risk för påverkan på fladdermöss i strid med artskyddsförord-
ningen. En fladdermusinventering bör göras. 

Biotopskydd
Inom programområdet har följande biotopskyddade miljöer observe-
rats: odlingsrösen, åkerholmar, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark. Åtgärder inom biotopskyddade områden kräver att dispens 
erhålls från biotopskyddet. 

Förslag till åtgärder
 • Ur ett ekologiskt perspektiv är det bättre att koncentrera verksam-
hetsområdet till den norra delen av området. Istället för att lämna 
små luckor av naturmark är det bättre att koncentrera den sparade 
naturmarken till södra delen. Istället för att ta hänsyn till det försva-
gade spridningssambandet för barrskogslevande arter bör hänsyn tas 
till kärnområdet för dessa. Denna princip illustreras i kartorna till 
vänster, i principskissen har dock ingen hänsyn tagits till jordbruks-
mark. 

 • Placeringen av och typen av belysning kan behöva anpassas för att 
minimera störning för skyddade arter. Det finns utomhusbelysning 
som är anpassad för fladdermöss. 

 • Installera skydd mot strålkastarljus från fordon som trafikerar 
området. Detta kan behöva göras på platser där ljuskäglorna faller på 
områden med störningskänsliga arter som till exempel fladdermöss. 

 • För bevarande av biologiska värden bör i första hand naturreservat 
bildas, i andra hand bör skötselplaner kopplas till mark som 
planläggs som natur om den inte ingår i naturreservat. 

Konsekvenser av alternativt förslag

Konsekvenser för värdefulla naturområden

-2/-3 Märkbara till stora negativa konsekvenser när naturmark med påtagliga och höga 
naturvärdens tas i anspråk för bebyggelse och kommer att hårdgöras. 

I det alternativa förslaget lämnas lite mer naturmark orörd i södra 
delen av området. I norra delen exploateras lika mycket som i huvud-

Kartorna visar en principskiss på hur hänsyn 
kan tas till livsmiljöer för barrskogslevande arter 
(övre karta) och till naturvärden genom att 
koncentrera verksamhetsområdet till norra 
delen och bevara en större del av den södra 
delen av området. 
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förslaget. Det alternativa förslaget bedöms medföra märkbara till stora 
negativa konsekvenser eftersom stora arealer naturmark med påtagliga 
naturvärden tas i anspråk. Områden med påtagliga naturvärden kan 
med tiden utveckla höga naturvärden. 

Konsekvenser för skyddsvärda arter

-2/-3 Märkbara till stora negativa konsekvenser för skyddsvärda arter eftersom livsmiljöer 
tas i anspråk. 

En något större del av den artrika södra delen av programområdet 
lämnas orörd jämfört med huvudförslaget. Det alternativa förslaget 
bedöms medföra märkbara till stora negativa konsekvenser för skydds-
värda arter eftersom livsmiljöer tas i anspråk och fragmenteras.  

Konsekvenser för ekologiska samband

-2 Märkbara konsekvenser eftersom kärnområden för barrskogslevande arter inom området 
påverkas i hög utsträckning.

I det alternativa förslaget finns en grön korridor genom kärnområdet 
för barrskogslevande arter, den är dock smal men kan ändå vara av ett 
visst värde. Det alternativa förslaget bedöms medföra märkbara nega-
tiva konsekvenser för ekologiska spridningssamband, eftersom det 
innebär att spridningsmöjligheter försvagas och livsmiljöer tas i 
anspråk. 

Konsekvenser av nollalternativet
-1 Små negativa konsekvenser från Ostlänken och fortsatt skogsbruk

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser för natur-
miljön eftersom utbyggnaden av Ostlänken samt fortsatt skogsbruk 
kommer medföra negativa konsekvenser för värdefulla naturområden, 
skyddsvärda arter och ekologiska spridningssamband. 
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Vattenmiljö
Beskrivning av värden för vattenmiljö grundas på:

 • Bjerking 2020, Dagvattenutredning Södertuna verksamhetsområde
 • VISS, vatteninformationssystem i Sverige

Vattenmiljön i nuläget

Ytavrinning och dagvatten
Området utgörs i nuläget i huvudsak av naturmark, de hårdgjorda 
ytorna är få och utgörs av relativt små verksamhetsområden i södra och 
västra programområdet. Förutsättningar för naturlig infiltration är 
således goda. Stora delar av programområdet utgörs i nuvarande situa-
tion av kuperad skogsmark med avrinning mot många lokala låg-
punkter. Naturmarken bedöms ha god kapacitet att omhänderta stora 
regnvolymer. Programområdet har beräknats ligga inom fem olika del-
avrinningsområden (Bjerking, 2021). 

Recipienter och miljökvalitetsnormer
Dagvatten från området avrinner mot två olika recipienter, Moraån 
och Näslandsfjärden, Östersjön. Moraån har sitt utlopp i Näslands-
fjärden. Moraån har i nuläget måttlig ekologisk status till följd av över-
gödning och fysisk påverkan i vattendraget. Morån uppnår inte god 
kemisk status till följd av de luftburna föroreningarna kvicksilver och 
PBDE (bromerad difenyleter), som överskrids i alla Sveriges vattenfö-
rekomster. Näslandsfjärden har klassats med måttlig ekologisk status på 
grund av övergödning och uppnår inte god kemisk status till följd av 
kvicksilver och PBDE. Båda förekomsterna har god status för PFOS. 

Ingen av förekomsterna är klassade för zink och koppar som ingår i 
särskilt förorenande ämnen i ekologisk status eller för andra metallpa-
rametrar som ingår i kemisk status. 

Kvalitetskraven är att god ekologisk status i Moraån och Näslands-
fjärden ska uppnås 2027. För god kemisk status gäller alltjämt 
undantag för kvicksilver och PBDE eftersom det inte anses tekniskt 
möjigt att nå god status för dessa parametrar. 

Konsekvenser av föreslaget planprogram 

Konsekvenser på grund av ytavrinning och dagvatten

-2 Risk för märkbaramärkbara negativa konsekvenser om föroreningsbelastningen på recipienterna 
ökar. Generellt bedöms hårdgörningen av naturmark medföra negativa konsekvenser 
eftersom möjligheterna till naturlig rening och infiltration försvinner. Bedömningen är osäker. 

I samband med exploatering kommer dagvattenflödet från området att 
öka kraftigt i och med att stora arealer naturmark hårdgörs. En dag-
vattenutredning (Bjerking, 2020) har tagits fram för en tidigare före-
slagen struktur där en mindre del av området exploateras än i det 
aktuella programförslaget. Flödet från området i nuläget har beräknats 
till cirka 1 850 l/s för ett 20-årsflöde och framtida flöde efter exploate-
ring enligt tidigare föreslagen struktur har beräknades till cirka 20 750 
l/s. Detta visar att exploatering av området medför en markant ökning 
av flöden som kommer att kräva stora fördröjningsvolymer för att inte 
öka utflödet från området. 

Bedömning av konsekvenser 
för vattenmiljö
Bedömningen utgår från vattenmiljöns 
miljöförhållanden och värden i nuläget 
och den kemiska, fysiska, hydrologiska 
och biologiska påverkan på vattenmiljön 
som antas uppstå i framtiden. 

Enligt det nationella miljömålet 
levande sjöar och vattendrag ska 
sjöar och vattendrag vara ”ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vatten-
hushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 
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Föroreningsmängder förväntas öka efter exploatering jämfört med 
befintlig situation. I dagvattenutredningen påpekas att förorenings-
mängderna bör gå att få ned till dagens nivåer med reningssteg inom 
kvartersmark. Förutsättningarna för att med ytterligare reningssteg 
motverka ökad föroreningsbelastning behöver utredas vidare. 

Bedömningen är översiktlig och osäker men utifrån tillgängliga 
underlag bedöms att det finns risk för ökad föroreningsbelastning från 
området. I och med detta samt att naturmark med god infiltrationska-
pacitet hårdgörs, bedöms att det finns risk för märkbara negativa kon-
sekvenser. Negativa konsekvenser bör helt eller delvis kunna avhjälpas 
med väl genomtänkta renings- och fördröjningsåtgärder inom pro-
gramområdet. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Beräkningarna i dagvattenutredningen visar att föroreningsmängderna 
från området som når Moraån och Näslandsfjärden ökar. I dagvatten-
utredningen görs bedömningen att det bör gå att nå samma förore-
ningsnivåer som i nuläget om ytterligare reningssteg än de föreslagna 
införs. Det ligger stor osäkerhet i uppgifterna om föroreningsmängder 
eftersom de är översiktliga och beräknade på en struktur där inte lika 
stor del av området exploateras och hårdgörs som i planprogramhand-
lingen. Även om de ökade föroreningsmängderna i sig inte direkt 
skulle påverka miljökvalitetsnormerna behöver den sammanlagda föro-
reningsbelastningen beräknas från andra projekt som kan påverka reci-
pienterna. Dagvattenhanteringen behöver utredas vidare.

Markavvattningsföretag
Tre olika markavvattningsföretag för dike och båtnadsområden ligger 
delvis inom programområdets norra delar. Hänsyn behöver tas till 
dessa i exploateringen. 

Vattenverksamhet
Påverkan på våtmarksområden som sumpskogar inom programom-
rådet innebär vattenverksamhet för vilken antingen anmälan eller till-
stånd krävs, beroende på omfattningen. 

Förslag till åtgärder
Dagvattenhanteringen är utmanande när stora arealer naturmark hård-
görs och för att undvika negativa konsekvenser på recipienterna 
Moraån och Näslandsfjärden behöver dagvattenhanteringen utredas 
vidare. 

Följande förslag är hämtade från dagvattenutredningen (Bjerking, 
2021)

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

 • Ytor för hantering av dagvatten inom verksamhetsområden bör reser-
veras i ett tidigt skede. 
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 • Trög avledning genom att där möjlighet finns anlägga diken. Framfö-
rallt längs med gator och vägar vilket även bidrar till rening av 
vägdagvattnet.

 • Avleda takytor och andra hårdgjorda ytor till växtbäddar eller träd i 
skelettjord som kan fördröja och rena dagvatten innan avledning.

Konsekvenser av alternativt förslag 

Konsekvenser av ytavrinning och dagvatten

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om föroreningsbelastningen på recipienterna 
ökar. Generellt bedöms hårdgörningen av naturmark medföra negativa konsekvenser 
eftersom möjligheterna till naturlig rening och infiltration försvinner.  

Eftersom stora ytor naturmark exploateras och hårdgörs innebär också 
det alternativa förslaget att det finns risk för att föroreningsbelast-
ningen ökar och att möjligheterna till naturlig infiltration minskar.  

Konsekvenser av nollalternativet
-1 Risk för små negativa konsekvenser. 

Nollalternativet bedöms kunna medföra små negativa konsekvenser 
eftersom skogsbruk med kalhuggning kommer att fortgå inom 
området. 
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Klimatanpassning - skred
Beskrivning av värden för klimatanpassning grundas på:

 • Kartunderlag i visningstjänsten Vägledning ras, skred och erosion. 
 • SGU:s jordartkarta

Känslighet för skred i nuläget
Området består enligt SGU:s jordartskarta till större del av berg och 
lera, delvis med ett tunt ytlager av morän. I programområdets centrala 
samt nordligare delar finns kärrtorv samt mosstorv i de låglänta 
områden som utgör delar av de våtmarksområden som ansluter till 
Logsjön. I områdets bebyggda delar i sydväst finns fyllnadsmassor. 
Kartering visar att det finns områden med förutsättningar för skred i 
finkorniga jordarter inom programområdet. I figur 3 nedan, bild till 
höger, redovisas ett urklipp ur kartläggningen som visar på delar av 
området som pekas ut som aktsamhetsområden, d.v.s. områden där 
det finns risk för att skred i finjord kan ske. Utifrån tillgängliga 
kartunderlag bedöms det finnas förutsättningar för skred inom delar 
av området. Lera har stor förmåga att suga upp och hålla kvar vatten, 
uppsugningen sker mycket långsamt. Vattenhalten är en av de faktorer 
som bestämmer hur stabil lerjorden är, generellt gäller att ju mer 
vatten leran innehåller, desto större är risken för att marken ska börja 
röra på sig.

Konsekvenser av föreslaget planprogram
Det finns skredrisker inom området som behöver hanteras inför en exploatering av området. 

Exploatering kommer att ske delvis ovanpå områden som utgörs av ler-
jordar och på områden med förutsättningar för skred. Platsspecifika 
utredningar behöver göras för att klargöra förutsättningarna för exploa-
tering, bland annat vad gäller skredrisk och sättningsbenägenhet vid 
belastning. Resonemanget utvecklas under rubriken Konsekvenser i 
relation till lagskydd. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Riksintresse för kommunikationer
Programområdet berör följande riksintressen för kommunikation: E4, 
Västra stambanan, samt kommande Ostlänken/Götalandsbanan. Runt 
kommunikationsanläggningarna finns ett influensområde som behöver 
avgränsas i varje enskilt fall. Utpekande av ett riksintresse för kommu-
nikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap 8 § att riksintresset ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen.

För att inte medföra påtaglig skada på riksintressena bedöms att det vid 
utbyggnad av programmet behöver beaktas risker kopplade till skred 
och översvämning. Både längs E4 och Västra stambanan samt inom 
Ostlänkens spårområde finns områden med finkorniga jordarter som 
har förutsättningar för skred. I och med att stora delar av programom-
rådet hårdgörs behöver dagvatten- och skyfallshantering koncentreras 
till mindre ytor vilket innebär att större mängder vatten måste kunna 
hanteras på dessa ytor än i nuläget. Området kan delvis ses som 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för klimatan-
passning
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet god bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet sunda och 
säkra miljöer och produkter. 

• Boverkets bygregler samt tekniska krav 
enligt PBL 8 kap.
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instängt då det avgränsas av E4:an och Södra stambanan och i fram-
tiden även Ostlänken. Det medför att kapaciteten på avledning från 
området blir begränsad och det är därför extra viktigt med en genom-
tänkt skyfallshantering. Bortledning av vatten från området behöver 
dimensioneras så att det inte uppstår översvämningar som kan påverka 
riksintressena. När dagvattenhantering anläggs på lerjord behöver det 
utredas om det kan leda till högre vattenmättnad i lerjorden som kan 
orsaka stabilitetsproblem i lerjorden och på så vis påverka riksintressena. 

Konsekvenser av alternativt förslag 
Det finns skredrisker inom området som behöver hanteras inför en exploatering av området. 

Alternativt förslag skiljer sig inte från programförslaget på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningen. 

Konsekvenser av nollalternativ
Acceptabel risk relaterat skred. 

I och med att nollalternativet inte medför någon utbyggnad av 
området bedöms risker relaterade till skred som små. 

Områden med förutsättningar för skred i finkornig jordart (t.v.) och jordartskarta (t.h.) där gula ytor visar lerjordar (kartor 
från SGI m.fl. och SGU). 
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Buller och vibrationer
Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på:

 • Trafikverket, 2019. Miljökonsekvensbeskrivning för samråd. Ostlän-
ken – Järnvägsplan delen Gerstaberg – Långsjön Ostlänken 

Buller och vibrationer i nuläget

Buller
Delar av programområdet är utsatta för relativt höga bullernivåer från 
statlig väg- och järnvägstrafik, framförallt från E4, men även från 
Västra stambanan samt från väg 57 och Rönnvägen längs med pro-
gramområdets södra gräns. Utmed E4 och stambanan är de ekvivalenta 
bullernivåerna runt 60–70 dBA. Programområdet är i hög utsträckning 
beskogat. Skogen och avtagande avstånd från bullerkällorna gör att det 
finns relativt tysta delar av området som har ekvivalenta ljudnivåer runt 
45–50 dBA. 

Närmaste bostäder utanför programområdet är villor som ligger drygt 
60 meter söder om programområdet och cirka 300 meter från infarten 
till programområdet. Dessa bedöms i huvudsak påverkas av buller från 
E4 och väg 57. Enstaka bostäder finns också inom området. 

Konsekvenser av föreslaget planprogram

Buller och människors hälsa

-1/-2 Risk för små till märkbara negativa konsekvenser när bullernivåer ökar i och med 
exploateringen.

Utvecklingen av området till ett verksamhetsområde kommer medföra 
att bullernivåerna inom området ökar. Buller kommer också tillföras 
området från Ostlänkens nya järnvägssträckning genom området, E4 
kommer dock fortsatt vara den främsta bullerkällan. Tillkommande 
buller bedöms kunna medföra negativ påverkan på rekreationsvärden 
och störningskänsliga arter i resterande naturområden inom program-
området och eventuellt i intilliggande rekreationsområden väster om 
programområdet som i nuläget endast störs av järnvägen. 

Var och hur infarten till området ska placeras och utformas är inte fast-
ställt. Om infart sker som i nuläget via Ullängsvägen är avståndet till 
närmsta bostadshus cirka 300 meter. Om trafiken kommer att ledas på 
befintlig vägsträckning i programområdet kommer den passera närmsta 
bostadshus på cirka 165 meters avstånd. Med nuvarande underlag 
endast kan endast risken för eventuell påverkan på bostäderna belysas. 
Verksamhetstomter i programområdet hamnar på relativt långt avstånd 
från bostadsområden (> 600 m), och risken för negativ påverkan 
bedöms som liten. 

Eftersom området redan är bullerstört bedöms föreslaget program 
endast medföra risk för små till märkbara negativa konsekvenser gäl-
lande buller.

Vibrationer

Risk för störning från vibrationer. 
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I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken 
utgöra en olägenhet för de som vistas i lokaler intill transportlederna. 
Vid planering av områden invid större transportleder kan det krävas att 
vibrationer utreds i samband med detaljplanläggning och lovgivning. 
Vibrationerna är bland annat beroende av markförhållandena och 
byggnaders grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig 
vibrationerna längre än i sandiga jordar eller i berggrund. Eftersom 
området ligger i anslutning till befintlig och kommande järnväg och 
marken delvis utgörs av lera kan vissa byggnader eventuellt behöva 
vibrationsdämpas.

I nuläget kan risken för störning från vibrationer bara belysas. 

Förslag till åtgärder
 • Bullerpåverkan på närmsta bostadshus och eventuellt behov av 
bullerreducerande åtgärder behöver utredas när infarter till och vägar 
inom programområdet är fastställda.

Buller i nuläget (grundkarta från MKB för Ostlänken, Trrafikverket, 2019)

Bedömningsgrunder för buller
Enligt WHO (2018) är buller den 
förorening som näst luftföroreningar 
orsakar flest sjukdomar i Europa. 

WHO  rekommenderar att buller:

Från vägtrafik utomhus vid ny bebyggelse 
inte överskrider
• 53 dB Lden 
• 45 dB Lnight nattetid.

Från spårtrafik utomhus vid ny bebygelse 
inte överskrider 
• 54 dB Lden 
• 44 dB Lnight nattetid.

Från flygtrafik utomhus vid ny bebyggelse 
inte överskrider
• 45 dB Lden 
• 40 dB Lnight nattetid.

(53 dB Lden motsvarar cirka 50 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå) 

• Enligt forskning krävs nivåer under 50 
dB(A) för att en miljö ska kunna 
klassificeras som rekreativ (WHO, 
2000). 

• En ökning om 10 dB upplevs som en 
dubblering av ljudnivån. 
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Konsekvenser av alternativt förslag

Buller och vibrationer

-1/-2 Risk för små till märkbara negativa konsekvenser när bullernivåer ökar i och med 
exploateringen.

Alternativt förslag skiljer sig inte från huvudförslaget på ett sätt som 
ger utslag i bedömningen. 

Konsekvenser av nollalternativ

Buller

- 1 Små negativa konsekvenser

Med byggandet av Ostlänken kommer bullernivåerna att öka något.  
Tunnlar innebär dock att bullernivåerna hålls nere. Området kommer 
vara fortsatt bullerstört från vägar och järnväg. Nollalternativet bedöms 
medföra små negativa konsekvenser gällande buller. 

Bullerutbredning när Ostlänken är utbyggd (grundkarta från MKB för Ostlänken, 
Trrafikverket, 2019)
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Risk - farligt gods
Beskrivning av risk kopplat till farligt gods och miljöfarlig verksamhet-
grundas på kartanalys och länsstyrelsens riktlinjer för planläggning 
intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods

Farligt gods i nuläget
E4 och väg 57 är primära transportleder för farligt gods. Farligt gods 
transporteras också på Västra stambanan. Vissa transporter av farligt 
gods förekommer sannolikt till de befintliga verksamheterna inom pro-
gramområdet. Risknivån inom programområdet är förhöjd inom influ-
ensområdet från transportlederna för farligt gods. I och med att 
området i huvudsak är obebyggt bedöms konsekvenserna av en olycka 
med farligt gods vara begränsade.  

Konsekvenser av föreslaget planprogram
Området bedöms få en förhöjd risknivå och anpassningar kan behöva göras för att uppnå 
en acceptabel risknivå. 

Utbyggnad av programområdet innebär att fler människor kommer att 
vistas inom området. Risknivån kommer att vara fortsatt förhöjd i när-
heten av Västra stambanan, E4 och väg 57. På Ostlänken kommer inga 
transporter av farligt gods att ske. Verksamhetsområden ligger inom 
länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods. Inom skyddsavståndet kan riskreducerande åtgärder 
behöva vidtas. Sannolikt kommer det också att transporteras farligt 
gods inom programområdet vilket medför att det kommer att behöva 
tas riskhänsyn även till dessa vid utbyggnad av området. 

Programmet möjliggör för framtida omlastning från västra stambanan. 
För en sådan utbyggnad kommer riskutredning behöva tas fram. Risk-
nivån för omkringliggande bostäder bedöms utifrån tillgängliga kun-
skapsunderlag inte påverkas i någon högre utsträckning av en 
utbyggnad enligt programmet, men beroende på hur nära infart till 
området och vägar inom området kommer befintliga bostadshus kan 
hänsyn behöva tas till befintliga bostäder. 

Förslag till åtgärder
 • Planeringen ska inriktas på att transporter med farligt gods sker 
trafiksäkert och inte i anslutning till tätbebyggda områden, vatten-
täkter, värdefulla naturområden och andra särskilt sårbara områden.

 • Ett generellt riktvärde för vidare undersökning av påverkan av farligt 
gods är 150 meter från det identifierade riskområdet. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för risk 
Bedömningarna utgår från:

• Det nationella miljömålet god bebyggd 
miljö: ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser 
främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet sunda och 
säkra miljöer och produkter. 

• Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar 
där det transporteras farligt gods  
(2016b)
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Konsekvenser av alternativt förslag
Området bedöms få en förhöjd risknivå och anpassningar kan behöva göras för att uppnå 
en acceptabel risknivå. 

Alternativt förslag skiljer sig inte från huvudförslaget på ett sätt som 
ger utslag i bedömningen. 

Konsekvenser av nollalternativ
I och med att få människor vistas i området bedöms risknivån som acceptabel. 

Risknivån inom området kommer vara fortsatt förhöjd inom influens-
området från transportlederna för farligt gods, konsekvenserna av en 
olycka med farligt gods bedöms vara förhållandevis begränsad eftersom 
det inom området inte uppehåller sig många människor. 

Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt 
gods och olika typer av markanvändning (Länsstyrelsen Stockholm, 2016). 
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Kumulativa effekter

Geografisk avgränsning
Kumulativa effekter för naturvärden och jordbruksmark analyseras 
översiktligt för området söder om Södertälje tätort. Avgränsningen har 
valts för att här finns program- och planarbeten som hårdgör större 
ytor av naturmark och som tar jordbruksmark i anspråk. För vatten-
miljö belyses kumulativa effekter på recipienterna Moraån och Näs-
landsfjärden. För effekter kopplade till trafik och verksamhetsområden 
förs ett resonemang om påverkan på regional nivå. 

Södertuna - verksamhetsområde

Södertälje syd - verksamhetsområde

Almnäs - verksamhetsområde

Bostäder

Andra pågående planer (grönt) och program (lila) i Södertälje. 
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Konsekvensbedömning av kumulativa 
effekter

Naturvärden
Utvecklingen av de i kartan utpekade områdena för verksamheter och 
bostäder innebär att naturmark kommer att tas i anspråk och hård-
göras. Denna analys är översiktlig och hur värdefull den natur som tas i 
anspråk av andra planer och program är har inte utretts, analysen har 
heller inte tagit hänsyn till eventuella kompensationsåtgärder. Det 
bedöms ändå finnas risk för negativ påverkan på biologisk mångfald 
när arters livsmiljöer tas i anspråk eller fragmenteras på flera platser 
samt eftersom hårdgörning av naturmark innebär irreversibla förluster 
av naturmark och naturvärden.

Jordbruksmark
Jordbruksmark tas i anspråk i de två föreslagna verksamhetsområdena 
Södertuna och Almnäs, det rör sig inte om några stora arealer och 
negativa effekter är därför begränsade. Dock kan detta ses i ett längre 
tidsperspektiv där andelen jordbruksmark minskat kontinuerligt sedan 
1960-talet (KSLA, 2012) och fortfarande minskar. Samtidigt som 
detta sker bedöms värdet och efterfrågan på svensk jordbruksmark öka 
i framtiden. 

Vattenmiljö
Kumulativa effekter kan främst uppstå till följd av påverkan från dag-
vatten. Utifrån tillgängligt kartunderlag planeras bostadsområden vid 
Kallfors (väster om Södertuna) samt vid Nästäppan öster om området. 
Hur utvecklingen av bostadsområden och verksamhetsområden sam-
mantaget kommer att påverka föroreningsbelastningen har inte utretts 
men i och med de höga kraven som kom med Weserdomen om att inte 
påverka delfaktorer i statusklassningar (inom miljökvalitetsnormerna) 
bör belastningen i slutändan inte öka. Det innebär dock en utmaning 
där naturmark bebyggs eftersom detta generellt medför större flöden 
och föroreningsmängder som då måste omhändertas lokalt innan reci-
pienterna. Vad gäller Nästäppan medför planen utbyggnad av kommu-
nalt VA vilket bedöms ha en positiv inverkan eftersom det ersätter 
enskilda avlopp. 

Effekter kopplat till tung trafik och  
verksamhetsområden
Många företag i Stockholmstrakten söker idag nya lokaliseringar 
utanför Stockholms centrala delar eftersom det finns begränsade möj-
ligheter till exploatering inom Stockholmsområdet. Behovet av ny 
verksamhetsmark är stort. Södertunaområdet har ett strategiskt läge 
intill befintlig infrastruktur och en förläggning av området hit kan 
avlasta andra områden i mer centrala lägen med högre persontäthet 
från de olägenheter som ett verksamhetsområde kan innebära i form av 
buller, risker relaterat farligt gods och luftföroreningar. Under förut-
sättningen att verksamhetsområden behöver utvecklas kan således loka-
liseringen medföra positiva konsekvenser i detta hänseende. Närheten 
till stora transportleder kan minska den regionala påverkan.
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Hållbarhetsmål 

Nationella miljömål
Tabellen nedan visar en sammanfattande översikt över planprogram-
metskonsekvenser i relation till nationella miljömål.

Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Begränsad 
klimatpåverkan

Planprogrammet bedöms verka i 
målets riktning eftersom läget är 
strategiskt in till befintlig 
infrastruktur vilket kan leda till 
effektivt transportarbete. 

Planprogrammet bedöms 
kunna motverka målet eftersom 
verksamhetsområdet bedöms 
generera mycket tung trafik. 
Målet motverkas också genom 
att naturmark med möjlig 
inbindning av kol hårdgörs. 

Frisk luft

Planprogrammet bedöms verka i 
målets riktning eftersom läget är 
strategiskt och avlasta mer 
persontäta områden från 
sådana verksamheter. 

Planprogrammet bedöms 
motverka målet lokalt eftersom 
verksamhetsområdet förväntas 
bli trafikintensivt med ökade 
luftföroreningar som följd. 

Ingen övergödning, 
levande sjöar och 
vattendrag, hav i 
balans, levande kust 
och skärgård

Det finns risk för att målen 
motverkas när naturlig rening 
och fördröjning byggs bort. 
Generellt ökar föroreningsbe-
lastning och flöden från 
hårdgjorda ytor. Moraån är 
redan hårt belastad av 
dagvatten. 

Myllrande våtmarker
Målet motverkas eftersom 
mindre sumpskogsområden 
exploateras. 

God bebyggd miljö

Planprogrammet bedöms verka i 
målets riktning eftersom läget är 
strategiskt in till befintlig 
infrastruktur och att denna typ 
av verksamhet inte förläggs 
inom tätort. 

Det finns risk för påverkan från 
buller och farligt gods på 
omnejden. 

Ett rikt 
odlingslandskap

Målet motverkas eftersom 
jordbruksmark tas i anspråk. 

Ett rikt växt- och 
djurliv

Målet motverkas eftersom 
naturmark tas i anspråk på ett 
irreversibelt sätt. 

Levande skogar

Målet motverkas eftersom 
skogsområden omvandlas till 
hårdgjorda 
verksamhetsområden. 
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Uppföljning
Här ges förslag till hur planprogrammets påverkan och konsekvenser 
ska följas upp, d.v.s. vilka metoder som ska användas för uppföljning 
och vilka åtgärder som kan vidtas för att dessa skador inte ska uppstå.

Kommande planering

Tillstånd eller dispens från lagskydd
För utbyggnad enligt föreslaget planprogram kommer följande till-
stånd/dispenser att krävas:

 • Dispens från biotopskydd kommer att krävas för åtgärder som påver-
kar biotopskyddade miljöer. 

 • För vattenverksamheter avseende arbeten i sumpskogsområden samt 
för anläggande av dagvattendammar gäller anmälan eller tillstånds-
plikt, beroende på omfattningen. 

Jordbruksmark
Den valda lokaliseringen behöver motiveras tydligare för att avgöra för-
enlighet med 3 kap MB om att brukningsvärd jordbruksmark i 
anspråk. 

Artskyddsförordningen
Alla vilda fågelarter är skyddade i svensk lag enligt artskyddsförord-
ningen § 4. Enligt Naturvårdsverket bör arter som är markerade med B 
i bilaga 1 till artskyddsförordningen (fågeldirektivet), rödlistade arter, 
samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsar-
betet och vid tillämpningen av förordningen.

Även fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen

En ny dom från EU-domstolen (mars 2021) innebär sannolikt en 
skärpning av hur artskyddsförordningen ska tolkas. Domen innebär att 
samtliga naturligt förekommande fågelarter är skyddade enligt art-
skyddsförordningen och ska utredas. Tidigare riktlinjer (Klinthagen-
domen) menade att om en exploatering påverkade gynnsam 
bevarandestatus på den lokala populationen av en art kunde förbud 
enligt artskyddsförordningen utlösas. Den nya domen menar att inga 
individer får påverkas av en exploatering vilket alltså innebär en 
strängare tolkning. Kraven kommer sannolikt att öka på underlag och 
bedömningar. 

Klimatpåverkan
Klimatpåverkan från hårdgörning av naturmark  - som innebär att 
mark med mer eller mindre kolinlagrande kapacitet, s.k. kolsänkor, 
försvinner - samt kilmatpåverkan från den omfattande masshantering 
som kan förväntas av en utbyggnad enligt programmet behöver belysas 
i det fortsatta arbetet. 

Behov av ytterligare utredningar
För att minimera risken för negativa konsekvenser och minska osäker-
heten i bedömningarna bedöms följande utredningar behöva tas fram:
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 • Konsekvenserna av visuell påverkan på riksintresset i söder men även 
på det kulturlandskapet kring torpmiljöerna kring Gerstaberg i norr 
bör bedömas av kulturmiljökompetens. 

 • Utredning om exploateringen gällande påverkan på fladdermöss 
skulle stå i konflikt med artskyddsförordningen. 

 • Påverkan från flöden och föroreningsbelastning på recipienter och 
påverkan på MKN för ytvatten behöver utredas vidare. 

 • Stabilitet/risk för skred behöver utredas närmare i detaljplanskeden. 
 • Riskutredningar behöver tas fram i detaljplanskeden. 

Förslag på anpassningar

Landskapsmiljö
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som innebär 
att landskapsbilden i söder kan behålla delar av sin karaktär.

 • Fortsätta utreda möjlighet till trädridåer kring byggnader och längs 
med E4:an för att så långt som möjligt behålla landskapsbilden 
utifrån. Det är då även viktigt att ridåerna planeras med rätt trädslag 
och bredd för att vara någorlunda stormfasta.

 • Anpassa bebyggelsens volymer till trädridåernas höjd.

Kulturmiljö
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som kan 
innebära att odlingslandskapets kulturmiljövärden i söder delvis kan 
bevaras.

 • Utred vidare med kulturmiljökompetens kulturmiljövärdena, framför 
runt det mosaikartade odlingslandskapet i söder och runt torpland-
skapen i norr som hör ihop med Gerstaberg. Utredningen bör 
innehålla förslag om hur kulturmiljö- och landskapsvärden bäst kan 
tas till vara. 

Rekreation och friluftsliv
 • Utred vidare möjligheterna för naturreservatsbildning som kan säkra 
funktioner för rekreation och friluftsliv samt upplevelsevärden i de 
södra delarna av programområdet

 • Utför en rekreations- och/eller sociotopkartläggning för att mer 
noggrant utreda hur Järnaborna använder området idag.

 • Utred möjliga åtgärder för att minska buller och ljus från strålkastare 
till kvarstående naturmark.

Naturmiljö
 • Ur ett ekologiskt perspektiv är det bättre att koncentrera verksam-
hetsområdet till den norra delen av området. Istället för att lämna 
små luckor av naturmark är det bättre att koncentrera den sparade 
naturmarken till södra delen. Istället för att ta hänsyn till det försva-
gade spridningssambandet för barrskogslevande arter bör hänsyn tas 
till kärnområdet för dessa. 

 • Placeringen av och typen av belysning kan behöva anpassas för att 
minimera störning för skyddade arter. Det finns utomhusbelysning 
som är anpassad för fladdermöss.

 • Installera skydd mot strålkastarljus från fordon som trafikerar 
området. Detta kan behöva göras på platser där ljuskäglorna faller på 
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områden med störningskänsliga arter som till exempel fladdermöss.
 • För bevarande av biologiska värden bör i första hand naturreservat 
bildas, i andra hand bör skötselplaner kopplas till mark som 
planläggs som natur om den inte ingår i naturreservat.

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

 • Ytor för hantering av dagvatten inom verksamhetsområden bör reser-
veras i ett tidigt skede.

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

 • Avleda takytor och andra hårdgjorda ytor till växtbäddar eller träd i 
skelettjord som kan fördröja och rena dagvatten innan avledning.

Buller
 • Bullerpåverkan på närmsta bostadshus och eventuellt behov av 
bullerreducerande åtgärder behöver utredas när infarter till och vägar 
inom programområdet är fastställda.

Risk
 • Planeringen ska inriktas på att transporter med farligt gods sker 
trafiksäkert och inte i anslutning till tätbebyggda områden, vatten-
täkter, värdefulla naturområden och andra särskilt sårbara områden.

 • Ett generellt riktvärde för vidare undersökning av påverkan av farligt 
gods är 150 meter från det identifierade riskområdet.
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