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Planprocessen 
1. Samråd
Kommunen redovisar planförslaget och 
relevant underlag till berörda myndigheter, 
kända sakägare och boende som berörs. Syftet 
med samrådet är att samla in information 
och synpunkter som berör detaljplanen. Efter 
genomfört samråd kan förslaget justeras utifrån 
de synpunkter som har kommit in. 

2. Granskning
Innan planförslaget kan antas ska det vara 
tillgängligt för granskning, då ges berörda 
myndigheter, sakägare och andra berörda ytterli-
gare en möjlighet att yttra sig över det reviderade 
planförslaget. Efter granskningen kan förslaget 
till detaljplanen justeras.

3. Antagande
Detaljplanen antas genom ett politiskt beslut. 
När detaljplanen har antagits underrättas 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda 
kommuner samt de som har senast under 
granskningstiden lämnat in synpunkter som inte 
har blivit tillgodosedda. 

4. Laga kraft
Om inget överklagande inkommit inom tre 
veckor efter att beslutet om antagande har 
tillkännagetts på kommunens anslagstavla 
vinner detaljplanen laga kraft. 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden 
får användas. Detaljplaner reglerar bland annat byggandets omfattning, var bebyggelse och 
infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. En detaljplan ger ramarna för framtida 
bygglovsprövningar. Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom främst plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Vad är en detaljplan?

En översikt kring hur planprocessens hållplatser ser ut enligt plan- och bygglagen samt det skede denna detaljplan 
befinner sig i. 
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Detaljplanen utgörs tillsammans med denna plan-
handling av en plankarta med planbestämmelser. 
Dessa ska läsas tillsammans. 

Till planen hör dessutom:
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse

HANDLINGAR

Konsulter
Julia Lantz, Exploateringsingenjör, Svefa 
Maria Kavcic, Dagvattenfrågor, Structor 

Nedanstående handlingar finns tillgängliga på   
kommunens hemsida. De går även att få tag på 
genom att kontakta Samhällsbyggnadskontoret.

• Grönstrukturanalys, Strukturplan för Lina,    
2018-10-23

• Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 
2019-12-05

• Dagvattenutredning, Norconsult, 2020-02-14
• Geoteknisk undersökning, Sweco, 2020-03-30, 

reviderad 2020-10-02
• Geoteknisk undersökning, AFRY, 2021-03-05
• Trafikbullerutredning, Efterklang, 2021-03-10

Det är exploatörens skyldighet att vidta åtgärder 
som föreslås i  utredningarna i samband med pla-
nens genomförande.

UTREDNINGAR
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Sammanfattning
Planförslaget syftar till att omvandla del av 
fastigheten Lina 4:27 för att möjliggöra för ett 
nytt vård- och omsorgsboende samt ett nytt 
seniorboende. Tillgång till befintlig kommunal 
park säkerställs inom detaljplanen för att 
möjliggör ett sammanhängande grönstråk som 
är tillgänglig för allmänheten.

I planen ska naturobjekt som utpekats för 
sina höga ekologiska värden skyddas genom 
genomförande av parkstråken och bevarande av 
skyddsvärda träd inom kvartersmark. 
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1. Inledning
1.1. Bakgrund och syfte
Planuppdraget har initierats av en ansökan 
om nytt vård- och omsorgsboende och 
seniorboende inom området. 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation 
av ett vård- och omsorgsboende för äldre samt 
ett seniorboende inom del av fastigheten Lina 
4:27. Hänsyn ska tas till befintliga naturvärden. 

Huvuddrag
Projektet ska med en hög arkitektonisk kvalitet 
bidra till att stärka Lina som område genom att 
komplettera den befintliga bebyggelsestrukturen 
i Lina. Projektet ämnar bemöta behovet av 
offentlig service i form av vård- och omsorgsbo-
ende samt bostäder i form av seniorboende. 

Krav ställs på terränganpassning och anpassning 
till naturvärden inom och i direkt anslutning till 
planområdet. Naturvärdena säkerställs genom 
att bevara spridningskorridorer för växt- och 
djurlivet på allmän platsmark genom att plan-
lägga för parkrum inom kvartersmark. Lämpligt 
avstånd till befintlig gångstig i parken bredvid 
planområdet hålls till vård- och omsorgsbo-
endets fastighetsgräns för att garantera att 
rekreationsområdet bevaras.

Det kommer även att ställas krav på den arki-
tektoniska utformningen av entrétorget och 
vistelseplatserna. 

På grund av byggnadernas ändamål är det också 
mycket viktigt att samtliga byggnader och 
utemiljön är tillgänglighetsanpassade och att 
hela planområdet blir en trevlig plats att vistas 
i. Det är även av stor vikt att det anpassas med 
tanke på trygghet och säkerhet för de boende.

Planförfarande
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-11 
§297 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för del av Lina 
4:27. 

För denna plan tillämpas plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse vid tidpunkten för start 
av planarbetet. 

Aktuell detaljplan handläggs med 
standardförfarande.
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1.2. Plandata
Lägesbestämning och areal
Detaljplanen omfattar en area på cirka 13 600 
kvm. Planområdet är beläget inom ett mindre 
skogsområde norr om stadsdelen Lina. 

Den största delen av planområdet utgörs av 
en del av fastigheten Lina 4:27. En liten del av 
fastigheten Lina 4:1 berörs även av den nya 
detaljplanen på gatumark. 

Väster om planområdet finns ett skogsområde 
som separerar detaljplaneområdet från ett villa- 
och radhusområde. 

Lina centrum är beläget söder om planområdet. 

Planområdets läge i Södertälje.
Planområdet är markerad i orange färg.

Planområdets läge i stadsdelen Lina.
Planområdet är markerad i orange färg.

Nordöster om området finns ett villaområde 
och en förskola i direkt anslutning till vård- och 
omsorgsboendet. Kaxbergsvägen separerar 
villaområdet och förskolan från planområdet.

Öster om planen längs Porslinsvägen finns 
ett skogområde som kopplar planområdet till 
Södertälje kanal. 
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Stadsplan för Södra Lina del 3 - (0181K-P776 B), laga kraft 
1982-03-18. Planområdet är markerad i blå färg.

Fastighet Lina 4:27 markerad med grön linje.
Planområdet är markerad i blå färg.

Markägoförhållanden
Södertälje kommun äger fastigheten Lina 4:27 
och fastigheten Lina 4:1. 

Följande fastigheter är angränsande till 
planområdet: 

• Lina 4:27
• Lina 4:1
• Murlodet 1

Det finns inga kända särskilda rättigheter inom 
planområdet.

Detaljplan för Lina 4:1 m.fl. (Murverket) - (0181K-P1358 C), 
laga kraft 2002-01-19. Planområdet är markerad i blå färg.

Gällande planer 
Planområdet berör delvis stadsplan för Södra 
Lina del 3 - 0181K-P776 B, laga kraft 1982-03-
18, där planområdet är planlagt för ”park eller 
plantering”. Planområdet berör även en mindre 
del av detaljplan för Lina 4:1 m.fl. (Murverket) - 
(0181K-P1358 C), laga kraft 2002-01-19, som 
reglerar för gatumarken norr om det kommande 
exploateringsområdet (Kaxbergsvägen).

Gällande stadsplan och detaljplan inom 
planområdet upphävs inom det planlagda 
området i samband med lagakraftvunnen 
detaljplan för del av Lina 4:27.
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1.3. Tidigare 
ställningstaganden

Översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med gällande 
översiktsplan Framtid Södertälje 2013-2030 med 
avseende på följande: 

• förtätning av stadsnära områden på ett sätt 
som tillför ett attraktivt och varierat utbud 
av boende

• förstärkt tillgång till tätortsnära natur 
• insats för social sammanhållning i tätorten. 

RUFS 2050
Planområdet ligger i närheten av grön värde-
kärna i grön kil som utpekat norr om Södertälje 
tätort i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholms region: RUFS 20501. Området precis 
norr om detaljplaneområdet pekas även ut som 
grönt svagt samband, klass 1: 

Detta beskrivs i RUFS 2050:

”De samband som är mest prioriterade i ett 
regionalt perspektiv visas på plankartan som 
klass 1. Det är områden som antingen har 
ett strategiskt läge i anslutning till en starkt 
växande bebyggelse, eller som genomkorsas av 
en befintlig eller planerad väg eller järnväg med 
stor barriäreffekt.”2

Grönplan
Planområdet är utpekat som tätortsnatur i 
grönplanen för Södertälje tätort3.

Strukturplan för Lina
Strukturplanen för Lina har tagits fram i 2018. 
I strukturplanen pekas detaljplaneområdet ut 
som ett utredningsområde för samhällsservice4. 

1 RUFS 2050, del 3 - Rumslig struktur, Grön- 
och blåstruktur, sida 101 (”Karta 11. Den regionala 
grönstrukturen”).

2 RUFS 2050, del 3 - Rumslig struktur, Grön- och 
blåstruktur, sida 98.

3 Grönplanen för Södertälje tätort, publicerad 2011, 
är under revidering i 2021-2022.

4 Strukturplan för Lina, sida 32, (karta ”Bebyggelse- 
och trafikstruktur”)

Detaljplanen grundar sig på strukturplanens 
förslag till vård- och omsorgsboende. 

I inventeringen av grönstrukturen till struktur-
planen ligger hela planområdet under beskriv-
ningen ”övrig sammanhängande grönstruktur”. 

Planområdet ligger bredvid Lina naturreser-
vatet som är beskrivet som en del av ”gröna 
värdekärnor”. 

Skogsområdet bredvid planområdet är utpekat 
som lövskog/lövrika miljöer och föreslås som en 
plats att anlägga en fin park. 

1.4. Miljöpåverkan 
enligt miljöbalken
Förenligt med 3, 4, 5  och 6 kap i miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanens 
genomförande inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som anges i 6 kap. 11 
§ miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning 
enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900) bedöms 
inte nödvändigt att ta fram. 

Miljökvalitetsnormerna beräknas inte 
överskridas till följd av föreslagen exploatering. 
Mer information om bedömning av 
miljöpåverkan finns i kapitlet konsekvenser av 
planens genomförande.
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Karta över strukturplanens förslag på övergripande grönstruktur i Lina. Planområdet är markerat med svart linje. 
Källa: Strukturplan för Lina, Södertälje kommun 2018

Karta på bebyggelse- och trafikstruktur.  Planområdet är markerat som nummer 15.
Källa: Strukturplan för Lina, Södertälje kommun, 2018
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2. Förutsättningar
2.1. Riksintressen 
och områdes- och 
bebyggelseskydd
Riksintressen
Ingen särskild risk som skulle påverka 
riksintressen bedöms finnas inom planområdet. 
Planområdet ligger nära ett Natura 2000 område 
som är en del av Lina naturreservatet.

Skyddad natur
Det finns naturvärden inom planområdet som 
bedöms vara på en medelhög nivå. Marken består 
av löv- och blandskog och ligger strax söder om 
Lina naturreservat. Delar av reservatet är även 
ett Natura 2000-område. 

Karta över naturvärdesobjekt. Planområde markerat med röd linje.
Källa: Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 12–2019

Sweco Environment har gjort en bedömning 
på påverkan av exploateringsförslaget på 
Natura 2000 området samt på fridlysta arter. 
Bedömningen har utformats som ett separat svar 
till Länsstyrelsens samrådsyttrande, den finns 
med som en bilaga till samrådsredogörelsen 
(”Naturvärde - Svar på yttrande 
402-18389-2020”). 

I bedömningen anses risken på påverkan av 
exploateringsförslaget och Natura 2000 området 
och på fridlysta arter lågt. Bedömningen grundar 
sig på att detaljplaneområdet inte innefattar 
några livsmiljöer som liknar Natura 2000 
områdets livsmiljöer för känsliga och fridlysta 
arter.
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Fem exemplar av den rödlistade asken 
och fyra skyddsvärda träd i form av 
hålträdsaspar noterades under fältbesöket för 
naturvärdesinventeringen. 

Viktiga spridningsstråk samt 
grönstrukturer noterades i den översiktliga 
grönstrykturanalysen som gjordes i samband 
med strukturplanen för Lina. 

Strandskydd
Ett mindre vattendrag finns väster om 
planområdet. Vattendraget omfattas inte 
av strandskyddet (7 kap. miljöbalken). I det 
fortsatta planarbetet är det dock viktigt att 
ta hänsyn till det mindre vattendraget för att 
inte skada de känsliga och fuktiga miljöerna i 
anslutning till det.  

Karta över delar av Nationella marktäckedata (2018)
Planområde markerat med röd linje.
Källa: Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 12–2019

Fornlämningar
Fastigheten ligger i ett större område där stråk 
av registrerade fornlämningar förekommer. I dag 
finns inga kända fornlämningar inom området. 
Påträffas fornlämningar i samband med 
markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 
§ i Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.
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2.2. Mark
Naturmark, terräng och vegetation
Markanvändningen i området har delvis 
förändrats under de senaste 100 år och en stor 
del av området var tidigare jordbruksmark, se 
flygbild från 1960. 

Idag är hela området täckt av skog, men 
åkermarkens diken finns fortfarande kvar. Den 
del av marken som har varit skogbevuxen länge 
har en sluttande terräng medan den igenvuxna 
åkermarken är flackare.

Planområdet utgörs av naturmark med främst 
lövskog med inslag av tall och gran. Hela området 
domineras av asp och gran med tydligare lövin-
slag på den gamla åkermarken. 

En del av asparna i planområdet har höga 
naturvärden då de är grova och har bohål. Dessa 
aspar är skyddsvärda och sparas tillsammans 
med yngre aspar som ska ara kvar som så kallade 
ersättningsträd. 

Relativt grova granar finns i området men en 
del är angripna av barkborre. Skogsområdet där 
planområdet återfinns är av vikt för konnektivi-
teten i både syd-nordlig och ost-västlig riktning.

Inom och i anslutning till planområdet har 
två objekt med påtagligt naturvärde, klass 3 
samt fyra objekt med visst naturvärde, klass 4 
bedömts5. 

Två av objektens placering är utanför den 
föreslagna detaljplanens gräns men har ändå 
avgränsats i naturvärdesinventeringen då de är 
viktiga för helhetsbedömningen av området.

5 Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 
december 2019 (”Karta över naturvärdesobjekt”).

Förändring av markanvändning på planområde. 
Planområdet markerat med röd linje. 
Källa: Flygbild över Södertälje 1960 och ortofoto 2018, Södertälje kommun.  
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Yt-, grundvatten och vattenområden
Detaljplanens genomförande bedöms inte 
påverka miljökvalitetsnormerna för yt- och 
grundvatten negativt.

Grundvatten
Grundvattentillgångarna inom planom-
rådet är mindre goda enligt SGU (2019b) 
Grundvattenkarta.

De geohydrologiska förhållandena har under-
sökts genom att  installera grundvattenrör i 
planområdet. Fritt grundvatten har observerats 
vid ca 1 meter under befintlig markyta. 
Temporär grundvattensänkning är aktuell om 
schakt sker under grundvattennivån.

Avrinningsområde
Planområdet ligger enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) inom 
avrinningsområdet Mälaren-Prästfjärden. 
Dagvattenrecipienter är vattenförekomsten 
Mälaren-Prästfjärden. 

Mälaren-Prästfjärden har god ekologisk status. 
Under augusti 2015 uppnådde den inte god 
kemisk status. Vattnet är inte försurat eller 
eutrofierar men har problem med miljögifter. 
Den är satt att fortsatt uppfylla god ekologisk 
status år 2027 och god kemisk status ska uppnås 
2027 med undantag för kvicksilver och bromerad 
difenyleter.

Dagvatten
Dagvatten avrinner idag från planområdet via 
markavrinning och ett antal mindre diken till 
ett större dike väster om planområdet. Diket 
fortsätter ut i Linabäcken som leder vattnet ut i 
recipienten Mälaren-Prästfjärden.

Idag utgörs marken uteslutande av skog och 
terrängen är sluttande med höjdpunkt i de 
sydligare delarna och lågpunkt i planområdets 
nordvästra hörn. Jordarterna utgörs i syd av 
lera och i de nordligare områdena av morän och 
urberg.   

2.3. Bebyggelse- stads 
och landskapsbild

Lina är ett lugnt bostadsområde där Södertälje 
tätort möter naturen i Lina naturreservatet. Lina 
ligger i Västertälje socken, cirka 3 kilometer 
nordväst om Södertälje centrum. Området består 
av blandad bebyggelse av flerbostadshus och 
småhus, och här bor cirka 3 349 personer
(2017). Centralt i området finns ett litet stads-
delscentrum med bland annat dagligvaruhandel, 
vårdcentral, pizzeria och kiosk.

Planområdet ligger precis vid vägen som kopplar 
Lina centrum till bostadsområdena Murverket 
och Kaxberg. Lina centrum ligger ungefär 500 
meter från planområdet. 

Landskapsbild
Skogen inom planområdet bidrar till Linas glesa 
bebyggelsekaraktär. Östra delen av Lina stadsdel 
består till störst del av småhus och södra delen 
av flerbostadshus. I översiktsplanen är omkring-
liggande bebyggelse utpekad som ”låg sluten 
bebyggelse”6.

Berg på planområdets sydgräns ger planområdet 
en kraftig kuperad karaktär.

Kulturmiljö
Planområdet ligger mitt emot kvarteret 
Murverket som utpekas i strukturplanen för 
Lina. 

Kvarteret beskrivs som identitetsskapande 
för den specifika utformningen av villorna : 
Villorna är i stor utsträckning putsade stenhus 
byggda i en Medelhavsinspirerad arkitektur och 
med klassiserande drag som pelare, statyer och 
fontäner. Tomterna är antingen stenlagda eller 
har stora gräsmattor. Området kännetecknas 
av omfattande terrasseringar med höga murar, 
hårdgjorda uppfarter med plats för flera bilar, 
tujor och möblerade uterum. 

I strukturplanen specificeras att den koncentra-
tion av sådan bebyggelse som i sin omfattning är 
alldeles unik för Sverige. 

6 Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 
3: Utveckling av staden, sida 28 (”karta över bebyggelse-
typer – Södertälje tätort”).
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Offentlig service
Kaxberg förskola ligger precis norr om planom-
rådet, mitt emot Kaxbergsvägen. 

Vårdservice 
I Lina centrum finns en Vårdcentral. Södertälje 
Sjukhus ligger ca 4 kilometer från planområdet 
(ungefär 8 minuter med bil). Närmaste apotek 
ligger i Ronna, ca 2 kilometer från planområdet. 

Kommersiell service
I Lina centrum finns mataffär, frisör, post-
ombud, restaurang och vårdservice. 

I Lina Hage finns 623 arbetsplatser7.
 

7 Statistik februari 2020

Inom detaljplaneområdet har ingen villatomt 
planerats och bebyggelsen är inte tänkta att 
utformas utifrån samma skala. 

Bebyggelsen för vård- och omsorgsboendet och 
seniorboendet bedöms inte behöva förhålla sig 
till en sådan Medelhavsinspirerad utformning. 

Park och rekreation
Planområdet utgörs av en naturpark i form 
av skogsområde som används av invånarna 
som rekreationsområde. På en större del av 
planområdet är skogen relativt ny: mindre än 
100 år gammal. 

En stig uppmättes inom planområdet, och en till 
bredvid planområdet. Stråket inom planområdet 
ska flyttas för att finnas inom parkområdet. 
Miljön intill strånken utformas med hänsyn till 
rekreationsvärdena.

Figur 7. Karta över områdeskaraktär. 
Planområdet är markerat med svart linje.
Källa: Ortofoto 2018, Södertälje kommun.
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2.4. Gator och trafik
Det finns inte mycket trafik i området, men 
antalet bilar i trafik vid planområdet kan vara 
mellanhög under lämnings-/ och hämtningstider 
för Kaxberg förskola. I Översiktsplanen anges att 
”Generellt sett är en förtätning inom staden och 
nybyggnation i anslutning till tyngdpunkterna 
inom kommunen positivt för både cykel- och 
kollektivtrafiken.”8

Gatunät
Porslingsvägen går längs västra delen av plan-
området. Kaxbergsvägen avgränsar detaljplanen 
norr om planområdet.

Det finns ingen befintlig gata eller väg inom 
planområdet.  En liten del norr om planområdet 
är planlagt som gatumark och utgörs av ett dike. 
Diket används för avvattning av Kaxbergsvägen 
och snöröjning. 

Gång- och cykeltrafik
Planområdet är väl kopplad till gång- och 
cykelnätverket. En gång- och cykel väg 
avgränsar detaljplanen på vänster del av 
planområdet, mot den marken som planeras för 
ett seniorboende. En ytterligare stråk för gång- 
och cykel ligger mitt emot Kaxbergsvägen, norr 
om planområdet.

Inom planområdet finns ingen bekant 
cykeltrafik. Det finns begränsad gångtrafik på de 
befintliga stigar som går igenom skogen.

Det tar ungefär 15 minuter att ta sig från 
pendeltågsstationen i Södertälje centrum till 
planområdet med cykel.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats (busslinje 787, 
Södertälje centrum-Överenhörna kyrka) ligger 
ungefär 300 meter från planområdet. Bussar 
tar sig till Södertälje centrum på 17 minuter.  
Närmaste pendeltågsstation är Södertälje 
centrum, ca 3,5 kilometer från planområdet.

Det finns ingen kollektivtrafik inom 
planområdet. 

8  Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 
4: Hållbart transportsystem och resande, sida 71

Bil- och cykelparkering
Det smidigaste sättet att ta sig till planområdet 
är med bil. Planområdet ligger 8 minuter ifrån 
motorvägen E20/E4 mot Stockholm/Göteborg, 
och 8 minuter ifrån motorvägen E20 mot 
Strängnäs.

Det finns ingen parkering yta inom planområdet  
i nuläget.

2.5. Hälsa och säkerhet
Risk, säkerhet och störningar
Inget farligt gods finns eller transporteras inom 
planområdet. 

Inga störande och riskfyllda anläggningar 
(industrier, bensinstationer, större vägar, 
järnvägar, flygplatser, starkströmsledningar 
mm) bedöms finnas i närheten av 
detaljplaneområdet. 

Buller
Området har bullerkarterats av kommunen år 
2007. Enligt karteringen av vägtrafikbuller över-
skrids inte riktvärdet för buller från väg (55 dBA 
ekvivalent ljudnivå) vid fasad inom planområdet.

Som högst beräknas den maximala ljudnivån på 
den sydöstra fasaden på den högra byggnadentill 
66 dBA. Riktvärdena innehålls.

Markföroreningar
Ingen markförorening bedöms finnas inom 
planområdet.

Luftkvalité
Luftkvalitet bedöms vara god inom planområdet. 
Det finns inga kända luftföroreningar inom eller 
omkring planområdet. 

Geotekniska förhållanden
Översiktlig geoteknisk undersökning finns för 
planområdet. Det åligger exploatör att utföra 
erforderlig kompletterande grundundersökning 
som denne anser lämplig med hänsyn tagen till 
den planerade bebyggelsens art och utformning. 
Ställningstagande för behovet av komplette-
rande grundundersökning ska redovisas och 
motiveras i bygglovsansökan och/eller anmälan. 
Grundundersökning kan komma att krävas.
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En undersökning för radonhalten har gjorts i 
samband med den geotekniska undersökningen. 
Radonhalten i markluften har uppmätts i 6 
punkter. Tillförlitliga uppmätta värden varierar 
mellan 32-112 kBq/m3 vilket medför att marken 
klassificeras som normal- till högradonmark. 
Planerad byggnation skall utföras radonsäkert.

Jordlager
Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet 
av glacial lera och sandig morän. Hällmark finns 
direkt söder om planområdet, som skulle kunna 
innebära att urberg finns djupare under jorden. 
Under ett tunt humuslager utgörs jordprofilen 
i södra delen generellt av siltig och grusig sand, 
ställvis med inslag av silt.  

I norra delen av området förekommer fyllning av 
siltig grusig sand med inslag av slaggrester ned 
till 1 meter. Fyllningen underlagras av finsandig 
varvig lera med siltiga sandskikt.  

Stabilitets- och sättningsförutsättningar
Höjdnivåerna för undersökt yta varierar mellan 
+32,9 och +40,8. Markytan sluttar mot nordväst.   
Silt förekommer vilket innebär risk för flytjords-
fenomen. Åtgärder mot risk för ras och skred har 
utretts inom den geologiska utredningen och 
beskrivs under paragrafen för hantering av risker 
och störningar.

Inom områdets norra del förekommer kohe-
sionsjord, lera. Leran bedöms vara överkon-
soliderad med överkonsolideringsgrad OCR 
varierande mellan ca 5-70. Planerad konstruk-
tion kan medföra sättningsutveckling.   

Skyfall och översvämning
Enligt Länsstyrelsen (2019) lågpunktskartering 
finns ett lågpunktsområde i planområdets 
nordvästra hörn där det finns risk för marköver-
svämning vid skyfall. En lågpunktskartering 
tar dock endast fram lågpunkter och tar inte 
hänsyn till att vatten eventuellt avrinner från 
lågpunkten.

En dräneringsrör finns vid lågpunkten som 
utpekas på Länsstyrelsens kartan inom plan-
området. Röret bedöms leda ut dräneringsvatten 
från Kaxbergsvägen.

Radon
Södertälje kommun har gjort en kartering av 
markradon. Den anger ungefär vilken risk det 
finns för markradon i olika områden. Kartan 
bygger på hur geologin ser ut och på ett antal 
stickprovsmätningar. Området är klassat som 
normalriskområde för radon enligt kommunens 
markradonkarta.



GRANSKNINGSHANDLING | DNR: SBN-2018-01893 

PLANENHETEN, SÖDERTÄLJE KOMMUN
18

Nytt vård-och omsorgsboende ska bidra till 
att öka kommunens offentlig service för äldre. 
Förslaget möjliggör för ett hus med 72 nya platser. 
Huset utformas med anpassade lägenheter, 
gemensamma samlingsytor inomhus och utomhus 
samt vårdutrustning.  

Nytt seniorboende föreslås i form av anpassade 
bostäder med hög tillgänglighetskrav. Kraven 
tydliggörs i Köpe- och genomförande avtalet.  
Planförslaget möjliggör för 30 nya lägenheter.

Planerad byggnation i planområdet innebär 
en större andel hårdgjorda ytor, vilket i sin tur 
påverkar dagvattenbildningen. Öppna blågröna 
lösningar som ett svackdike och regnbäddar 
föreslås för att fördröja och rena dagvatten och att 
bidra till att skapa fuktiga livsmiljöer för naturen. 

3. Planförslaget
Samhällsbyggnadskontoret planerar för tre 
områden inom detaljplanen: 

• en stig som en del av befintlig allmän park

• ett vård- och omsorgsboende med egen 
trädgård och anläggning för angöring samt 
bil- och cykelparkering. 

• ett seniorboende med egen trädgård, 
anläggning för angöring samt bil- och 
cykelparkering.

Allmän park anläggs för att bevara kopplingen till 
befintlig park väster om planområdet till gatan, 
samt bidrar till att bevara befintligt naturvärde 
inom planområdet. Kopplingen utförs i form att 
parkstig som ska vara tillgänglig för allmänheten. 

Förslag för skiss på implacering . 
Källa: Telge Fastigheter, 2021-11-12
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Vård-och omsorgsboendets utformningen ska 
skapa trygga miljöer för äldre både inomhus 
och utomhus. En terapeutisk park på cirka 3000 
kvadratmeter (Sinnenas trädgård) planeras ligga 
i anslutning till södra delen av huset. 

Dikena där dagvatten avrinner föreslås att bli 
inkorporerad i trädgårdslandskapet för att bidra 
till den estetiska kvaliteten av utemiljön. 

Gestaltningsprinciperna för dagvattendiken 
har inte reglerats i detaljplanen. Ett förslag 
på placeringen av diken har gjorts inom 
dagvattenutredningen. 

3.1. Bebyggelse

Gestaltningsprinciper och 
landskapsförhållanden
Gestaltningsprinciperna för vård- och 
omsorgsboendet och seniorboendet bör tas fram 
med gemensamma grundprinciper för att skapa 
en enhetlig karaktär för det nya kvarteret.

Entrétorgets utformning vid områdets infart ska 
få hög kvalitet genom vegetation och koppling 
till gata med stadskaraktär samt genom att 
minska andelen av hårdgjord yta. 

Detaljplanen begränsar andelen av hårdgjord 
markyta på uteplatserna som kommer att bidra 
till en bra landskapsmiljö, bra hantering av 
dagvattens infiltrationsförhållanden samt kan 
hjälpa med att hålla ner golvets temperatur 
under de varmaste månaderna av året. 

Förslag på utformning för vård-ochomsorgsboendets fasaden. 
Källa: White arkitekter, 2021
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Placering
Byggrätterna reglerar bebyggelsernas place-
ringen i plankartan. Byggrätterna föreslås i 
planen utifrån följande faktorer: 

Anpassning till befintlig terräng
Marken är mycket kuperad inom hela detaljpla-
neområdet med kraftigt brant lutning av marken 
inom den södra delen av området. 

Bebyggelsernas placeringen har reglerats med 
förhållande till den kuperade områdetskaraktär, 
på ett sätt som möjliggör bra angöring och 
tillgänglighet till husen samt så mycket dagslju-
sinslag som möjligt. 

Anpassning till naturvärde
Naturvärden har beaktats i framtagandet av 
byggrätterna. Husen får placeras på ett sätt 
som möjliggör för bevarande av de känsligaste 
naturobjekten och naturvärda områden.  

Bebyggelseutformning
Höjdsättningen för husen regleras i detaljplanen. 
I och med att marken är kraftigt kuperad har 
höjdsättningen reglerats på ett sätt som möjliggör 
för suterrängvåningar för husen. 

Det nya vård- och omsorgsboendet får utformas 
i 5 våningar inklusive suterrängvåning. Det nya 
seniorboendet får utformas i 6 våningar inklusive 
suterrängvåning. 

Planen avses när det är fullt utbyggt, ge 72 
lägenheter i vård- och omsorgsboendet samt 30 
lägenheter i seniorboendet. 

Dagsljus
En solstudie på preliminär implaceringsskiss har 
gjorts av arkitekter på Norconsult. Resultaten 
visar att nybyggnationens påverkan på området 
runt omkring är mycket låg. Vård- och omsorgs-
boendet samt seniorboendet kommer att 
utformas med hög standard för dagsljus. 

Förhållande till stadsdelens karaktär
En förtätning med bebyggelse kommer att stärka 
Linaområdets stadskaraktär och trygghets-
känslan i området.

Bevarad tillgång till befintlig park från 
Porslinsvärgen förstärker stadsdelen Lina som 
ett glesbebyggt område med stark koppling till 
naturen. 

Förslag på utformning för seniorboendet.
Källa: Telge Bostäder, 2021-11-03
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kvartersmark. Befintligt gångstråk måste i 
konsekvens flyttas till området som pekas ut 
som park i detaljplanen. 

Stigen finns söder om den tillkommande 
bebyggelsen och ska flyttas närmre kullen och 
anslutas till den stig som går längs västra sidan 
av planområdet. Flytt på stigen till det planerade 
parkområdet regleras i avtal med kommande 
exploatör. 

Ett skyddsavstånd till fastighetsgräns på 
fem meter, på västra sidan av planområdet, 
har prickats på plankartan för att säkra 
naturupplevelsen för besökare i parken. 
Skyddsavståndet markeras i detaljplanen med 
planområdesgränsen. 

3.2. Grönstruktur och 
mötesplatser

Park
Planområdet ligger öster om en allmän park som 
består av skog. Ett flertal stigar finns i parken 
som kopplar parken till gång- och cykelnätet. 

Detaljplanen planerar för byggnader på befintlig 
parkmark som idag tillhör den nämnda parken. 
Fortsatt tillgång till parken regleras i 
detaljplanen för att undvika att det nya exploate-
ringsområdet påverkar parkens besökande på ett 
negativt sätt. 

Rekreationsvärden behålls och förstärks inom 
detaljplanen samt för Lina som stadsdel genom 
att flytta, öppna upp och underhålla parkstigen 
och kopplingen till naturområdet i en öster-
väster promenadsaxel. 

Delar av befintlig allmän parkmark och 
befintlig allmän gångstråk ligger på kommande 

Lina Blå parken - Förslag till flytt och utveckling av gångstråk intill nytt vård- och omsorgsboende
Källa: Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
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Naturområden
Spridningskorridoren
En spridningskorridor beskrivs i naturvärde-
sinventeringen. Spridningskorridoren är en 
knutpunkt för naturarter och kopplar vid sin 
västra gräns till den befintliga parken och till 
Lina naturreservatet, samt vid sin östra gräns till 
glesa skogsområden vid vägarna som strecker 
sig hela vägen till Södertälje kanalen. 

Den södra delen av planområdet bevaras 
som parkområde för att bevara den utpekade 
spridningskorridoren.
Den nya bebyggelsen placeras utanför den 
utpekade spridningskorridoren på ett sådant sätt 
att den biologiska mångfalden kan finnas kvar 
och att spridning av arter även i fortsättningen 
är möjlig. 

Skyddsvärda träden
Skyddsvärda träd har identifierats i naturvärde-
sinventeringen. I vissa utpekade träd har bohåll 
för fågel hittats. 
Träd som är utpekade på plankartan bedöms 
vara de med högst värde att bevara. En planbe-
stämmelse i detaljplanen reglerar för att träden 
inte ska få tas bort. 
Extra hänsyn ska tas under byggtiden. Det 
innebär att träden och deras rötter inte får 
utsättas för skada. Skada kan ske genom att 
rötter slits av vid grävning eller att marken 
ovanför rötterna kompakteras genom att förva-
ring eller parkering sker under trädens kronor. 
Kompaktering av marken ovanför rötterna och 
avslitning av rötter kan döda träden.

Dagvattendiken
Nya dagvattendiken som anläggs genom 
området föreslås som en åtgärd i dagvatten-
utredningen. Samtidigt med att uppfylla sin 
funktion som dagvattenlösning kommer diken 
att fungera som blågröna lösningar genom att 
skapa lokal våtmark. Med skapandet av lokala 
fuktiga miljöer bidrar dagvattenlösningarna till 
att behålla en blandad naturmiljö som kan gynna 
ekosystemtjänster.

Skyddsåtgärder för naturvärden, grönstrukturer 
och konnektivitet
För att skydda och bevara planområdets natur-
värden, grönstrukturer och konnektivitet till sin 
omgivning har följande åtgärder tillämpats inom 
detaljplanen:

• Områden med naturvärdesklass 3 bevaras i 
så stor uträckning som möjligt för att säker-
ställa sammanhängande lövskogsområden 
och spridningskorridorer i fuktiga miljöer.

• De grövre asparna med håligheter sparas i en 
hel grupp om möjligt för att på så sätt säkra 
återväxten av ersättningsträd. Träden bör 
skyddas med hjälp av avgränsningar under 
bygg- och anläggningsskedet för att inte 
skada rötter och stammar.

• Områden viktiga för grönstrukturen bevaras 
för att säkerställa möjligheter för arters 
spridning till och från området.

Ytterligare åtgärder för naturvärden, 
grönstrukturer och konnektivitet
Följande ytterligare åtgärder föreslås för att 
skydda och bevara planområdets naturvärden, 
grönstrukturer och konnektivitet till sin 
omgivning:

• Åtgärder som kan kompensera för förluster 
av biologisk mångfald kan vara att till 
exempel sätta upp fågelholkar, skapa 
faunadepåer (flera döda träd i en hög som 
sparas), låta en del död ved ligga kvar efter 
avverkning. 

• Skapa ytor med ängsarter i stället för gräs-
mattor inom kvartersmark. 

Dessa åtgärder fyller också en viktig pedagogisk 
funktion för de människor som vistas i området. 

Övrig specifikation
Gran ska inte läggas ut som död ved på grund av 
angrepp av granbarkborre i området.
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3.3. Gator och trafik
Gatunät
Ingen väg eller gata planeras inom planområdet. 

De kommande exploateringsområden ska 
anslutas till befintlig gatunät vid gemensam 
infart från Kaxbergsvägen. Infarten möjliggörs 
inom detaljplanen för att möjliggöra tillgång till 
parkering- och angöringsytorna. 

Gång- och cykeltrafik
Gångstråk som är planerad i parken fastställer 
kontinuiteten mellan den befintliga parken 
väster om detaljplaneområdet och Porslinsvägen 
öster om detaljplaneområdet. 

Detaljplanen möjliggör för en ingång på privat 
mark vid seniorboendet i den östra delen av 
detaljplaneområdet för att ansluta fastigheten till 
befintlig gång- och cykelnät mot Porslinsvägen. 

Det är extra viktigt att kopplingarna mellan 
parkeringar och entréer utformas på ett säkert 
sätt för alla med tanke på att seniorboendet och 
vård- och omsorgsboendet behöver få tillgäng-
lighetsanpassade samt trygga lösningar.

Kollektivtrafik
Ingen kollektivtrafik planeras inom 
detaljplaneområdet. 

Närmaste busshållplats ligger ungefär 300 
meter bort från närmaste punkt av planområdet. 
Busshållsplatsen nås via de befintliga gång- 
och cykelvägar som går längs Porslinsvägen 
samt mitt emot vård- och omsorgsboendet på 
Kaxbergsvägen.  

Bil- och cykelparkering
Detaljplanen möjliggör för parkeringsplatser för 
ungefär 50 bilar. Utöver det tillkommer 3 handi-
kapplatser och 7 besöksplatser. 

En bestämmelse för gemensamhetsanläggning 
finns i detaljplanen för att möjliggöra för 
samnyttjandet av infarten samt angöring- och 
parkeringsytan. Den ytan kan delas efter behov 
mellan vård- och omsorgsboendets verksam-
heten och seniorboendet. 

Med tanke på att seniorboendet och vård- och 
omsorgsboendet behöver få tillgänglighetsan-
passade samt trygga lösningar ska biltrafik på 
parkeringen planeras på ett sätt som är säkert 
för alla. 

Ett exempel på utformning för säker parkering 
är att gångstråk ska finnas mellan raderna för 
parkeringplatserna som undviker att man ska 
behöva gå på den ytan där billisterna åker in och 
ut av parkeringen. 

Utfart
En utfart pekas ut i plankartan med utfarts-
förbud för delen av planområdet som planeras 
för kvartersmark. Utfartsförbudet syftar till att 
begränsa antalet utfarter mot Kaxbergsvägen. 
Utöver utfartsförbudet är gränserna mot vägarna 
planerade på ett flexibelt sätt för att möjliggöra 
för framtida gång- och cykelanslutning.

Tillgänglighet för räddningstjänst och 
renhållning
Detaljplanen möjliggör för tillgängligheten för 
räddningstjänsten och säkerställer att avståndet 
mellan räddningsfordonens uppställningsplats 
och byggnadens angreppspunkt inte ska 
överstiga 50 meter. 

Renhållning och skötsel av byggnaderna 
säkerställs i detaljplanen där ytan för 
byggrätten har ritats med tanke på rumspel 
som kan behövas mellan byggnaderna och 
fastighetsgränser. 
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Teknisk försörjning
Ny bebyggelse kan anslutas till befintliga vatten- 
och avloppsledningar, fjärrvärmeledning, elnät, 
teleledningar och stadsnät.

El
Bebyggelsen kan anslutas till elnätet. 
Byggnaderna kommer anslutas till Telge Näts 
transformatorstation.
Ett område för tekniska anläggningar finns i 
detaljplanen för att möjliggöra för reservkraft 
och för transformatorstation för vård- och 
omsorgsboendet.

Värme
Området är fjärrvärmeförsörjt med möjlighet till 
nya anslutningar på grund av förtätning.

Telefon och fibernät
Stadsnät kan erbjudas till det nya vård- och 
omsorgsboendet samt seniorboendet.  

Avfall/Återvinning
Detaljplanen möjliggör för sophämtning utifrån 
Telge Återvinnings riktlinjer. Ett område med 
korsmark i detaljplanen möjliggör för byggnation 
av miljöhus. 

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunens vatten- och avloppssystem och 
ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  
Räddningstjänstens möjligheter till brandvat-
tenförsörjning ska beaktas.

Förslag på dagvattenlösning. 
Källa: Bilaga 2, dagvattenutredning, Norconsult, 02-2020.
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Dagvattenhantering
Principer för dagvattenhantering har utformats 
på plankartan utifrån åtgärderna som föreslås i 
dagvattenutredningen.   

Lokal fördröjning
Dagvatten ska omhändertas och fördröjas 
lokalt. Föreslagen dagvattenhantering utgörs av 
regnbäddar som tak- och parkeringsdagvatten 
avleds till, samt ett avskärande svack- eller 
makadamdike. 

Avrinning i dike
Dagvatten avrinner idag från planområdet via 
markavrinning och ett antal mindre diken till ett 
större dike väster om planområdet. Dagvatten 
ska fortsatt avledas till detta dike. Det nya diket 
utformas så att det kan avleda dagvatten som 
avrinner från höjden i planområdets södra del. 

Då marken för vård- och omsorgsboendet är 
en lågpunkt samt ligger i direkt anslutning till 
gatan (vilket gör det svårt att höja upp marken) 
föreslås marken på den södra sidan av vård- och 
omsorgsboendet att schaktas ut med en lutning 
ner mot det nya diket som blir en ny lågpunkt för 
området.

Magasineringsvolym
I framtiden förväntas dagvattenflödet öka 
jämfört med befintligt scenario. Erforderlig 
fördröjningsvolym har beräknats för ett 
5-årsregn till 48 m3 och för ett 20-årsregn till 76 
m3. 

Tillgänglig magasineringsvolym med regnbäddar 
och det föreslagna svack- eller makadamdiket 
uppskattas till 92 m3, vilket är mer än erforderlig 
fördröjningsvolym vid ett 20-årsregn.

3.4. Hantering av  
risker och störningar 

Geotekniska frågor 

Grundläggning/Risk för ras och skred 
En mindre del av planområdet består av silt. Silt 
förekommer vilket innebär risk för flytjordsfe-
nomen. Schaktslänter och schaktbottnar skall 
skyddas mot tjäle under vintertid. 

Med rådande geotekniska förutsättningar 
kan planerad byggnation grundläggas ytligt 
med platta på packad fyllning på naturlig 
fastlagrad torrskorpelera, silt eller friktions-
jord. Nivåskillnaderna kan innebära risk för 
stabilitetsproblem om grundläggningen utförs 
på annat sätt. Packad fyllning utförs av krossad 
sprängsten enligt AMA Anläggning 17 CEB.2. 
Som materialskiljande lager används geotextil 
klass N2 enligt AMA Anläggning 17. 

För att undvika eventuella differenssättningar 
ska konstruktionen grundläggas som kantför-
styvat golv på mark. 

Lokala stabilitetsförhållanden utreds i samband 
med planerade markarbeten.

Specifikationer vid schakt under 
grundvattennivån
Fritt grundvatten har observerats vid ca 1 meter 
under befintlig markyta. Temporär grundvat-
tensänkning är aktuell om schakt sker under 
grundvattennivån. Vid övergång mellan finjord 
och grövre friktionsjord skall risk för hydraulisk 
bottenupptryckning beaktas. 

Schakt i friktionsjord kan utföras med släntlut-
ning 1:1,5 ner till 1 meter med förutsättning att 
schaktbotten ligger över grundvattenytan och 
säkerhetsavståndet för uppställning av enrepre-
nadmaskiner och schaktmassor är minst 1 meter 
från släntkrön. Vid djupare schakter eller schakt 
under grundvattennivån skall stabilitetsförhål-
landen utredas.

Konstruktionen utförs vattentät om eventuell 
källare grundläggs under grundvattennivån.
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Markföroreningar
Ingen markförorening bedöms finnas inom 
planområdet. Schaktmassor kan återanvändas 
som fyllning för mark med förutsättning att de 
inte innehåller förorenade ämnen eller organisk 
jord. Som materialskiljande lager används 
geotextil klass N2.  
 
Radon
Marken klassificeras som normal- till högra-
donmark i den geotekniska undersökningen. 
Planerad byggnation skall utföras radonsäkert.

Översvämning  och skyfall
Planförslaget bedöms inte öka risken för över-
svämning för nedströms fastigheter då marken 
som bebyggs utgörs av lera och infiltrationen 
av regnvatten därmed redan idag är begränsad. 
Att man hårdgör denna yta kommer således 
inte i stort ändra mängden regnvatten som kan 
infiltrera jämfört med idag. 

Med föreslagna fördröjande dagvattenåtgärder 
inom planområdet (dike och växtbäddar), 
begränsas avrinningen från planområdet. Diket 
kan anläggas med bredare partier där vatten 
kan svämma ut och därmed uppnås ytterligare 
fördröjning. 

Efter exploatering bedöms området motsvara 
”Tät bostadsbebyggelse” enligt Svenskt Vattens 
P110 och framtida dagvattenhantering har 
dimensionerats efter regn med återkomsttiderna 
5, 20 och 100 år.  Befintliga och framtida dagvat-
tenflöden har beräknats för samtliga återkomst-
tider och krav på fördröjning har satts till att inte 
mer dagvatten ska avrinna från planområdet än 
det gör idag. 

Avrinningsdiket som är tänkt för dagvatten-
hanteringen fungerar således som en ytlig 
avrinningsväg vid skyfall. Det är viktigt att 
inga instängda områden skapas vid den nya 
höjdsättningen.

Buller
I detaljplanen tillämpas bullerkraven som ställs i 
bullerförordningen som började gälla 1 juni 2015.
Planförslaget anses ej leda till några betydande 
tillskott för buller. Planområdet är omgivet av 
bostadsbebyggelse och gröna stråk.

Risk för fallande träd
Vid avverkning inom planområdet ska hänsyn 
tas till kringliggande träd så att risk för fallande 
träd undviks under byggtid och efter planens 
genomförande. 
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4. Konsekvenser 
4.1. Miljökonsekvenser
Betydande miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 
4 till MKB-förordningen. En miljöbedömning 
behöver därför inte utföras.

Genomförandet av detaljplanen för bostads-
ändamål (vård- och omsorgsboende samt 
seniorboende) i området anses inte medföra 
betydande miljöpåverkan enligt 3, 4 eller 5 kap. 
i Miljöbalken (MB). Miljökvalitetsnormerna för 
vatten och luft beräknas inte överskridas till följd 
av föreslagen exploatering.

Motivering för bedömningen
Detaljplanens genomförande innebär en viss 
förändring och påverkan på miljön eftersom 
planområdet idag är obebyggt. Planområdet 
ligger i närheten av Lina naturreservat. I 
detaljplanen skyddas ett antal värdefulla träd. 
Planområdets placering i tätorten är optimal då 
det ger möjlighet att nyttja befintligt VA-nät och 
övrig infrastruktur. 

Vid behovsbedömning har bedömts följande:

• De nya bebyggelserna kopplas in på det 
kommunala vatten- och avloppsnätet

• Detaljplanen inför riktlinjer och förslag 
på åtgärder vad gäller hantering av 
dagvatten utan att överskrida miljökon-
sekvensnormerna för vatten eller bryta 
mot föreskrifterna för idag gällande 
vattenskyddsområden.

• Planområdet uppvisar inga unika natur-
värden och exploateringen bedöms ej heller 
ha en negativ påverkan på övrigt park-/
naturområde. 

• Placering av områdets tillfartsväg ska vara 
utformad så att så få fysiska ingrepp i nuva-
rande gaturum som möjligt sker.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Planförslaget anses inte leda till att miljö-
kvalitetsnormerna för yt- och grundvatten 
överskrids.

I den geotekniska utredningen samt i den 
dagvattenutredningen som gjordes i samband 
med detaljplanen bedöms att det är osannolikt 
att grundvattnet påverkas vid genomförande av 
planförslaget. 

MKN för recipienten Mälaren-Prästfjärden 
bedöms inte äventyras efter exploatering även 
om mängderna av fosfor och kväve marginellt 
ökar från området. Detta eftersom ytterligare 
retention av näringsämnen som inte inkluderats 
i föroreningsberäkningarna sker i det större 
diket väster om planområdet samt Linabäcken 
innan dagvattnet når recipienten. Beräkningar 
bygger även på schablonhalter och ska ses som 
en fingervisning och inte för exakta värden.

Utifrån beräkningar i StormTac uppskattas 
transporten av föroreningar för de flesta ämnen 
att minska efter exploatering med föreslagna 
dagvattenåtgärder. 

Transporten av kväve och fosfor kommer att 
öka något efter exploatering efter rening från 
planområdet, även om koncentrationen av kväve 
i dagvattnet är liknande i framtiden efter rening 
om makadamdike används. Ökningen beror 
på att mängden dagvatten som avrinner från 
planområdet ökar efter exploatering då andelen 
hårdgjorda ytor ökar. Ökningen är dock marginell 
och föroreningsberäkningarna inkluderar 
inte den fortsatta retention av näringsämnen 
som sker i diket väster om planområdet 
eller i Linabäcken innan det når recipienten 
Mälaren-Prästfjärden. Ytterligare fastläggning 
av näringsämnen sker således innan dagvattnet 
når recipienten och risken för att exploateringen 
äventyrar MKN för Mälaren-Prästfjärdens 
bedöms således liten. 
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Miljökvalitetsnormer för luft
Exploateringen är inte av sådan omfattning eller 
karaktär att den bedöms bidra till att miljökvali-
tetsnormer för luft riskerar att överskridas. 

Miljökvalitetsnormer för luft regleras enligt 
luftkvalitetsförordningen (2010:477) som 
syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
reglerar kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, 
bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 

I Södertälje överskrids inte miljökvalitets- 
normerna för luftkvalitet i utomhusluft för 
sot, svaveldioxid och bly. Däremot överskrids 
miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) 
vid Turingegatan. Miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid/kväveoxider överskrids också vid 
Turingegatan, Mälarbron, Stockholmsvägen 
och även delar av Nygatan. I första hand är 
det trafiken som bidrar till överskridande av 
miljökvalitetsnormerna. 

Miljökvalitetsnormer för buller
Planförslaget anses ej leda till några bety-
dande tillskott för buller. Det finns heller inte 
några särskilt bullerkänsliga områden intill 
planområdet.

Konsekvenser för stads -och landskapsbild
Planförslaget bedöms inte påverka stads- 
och landskapsbilden på ett negativt sätt. 
Planområdets utfart har utformats så att det inte 
sker negativa konsekvenser på trafiksäkerheten 
i gatumiljön.

Konsekvenser för naturmiljön
En konsekvensbedömning av planens 
påverkan på biologisk mångfald och grön-
strukturens konnektivitet i och i anslutning 
till detaljplanen har utförts i samband med 
naturvärdesinventeringen.

Vid ianspråktagande av naturmark kommer 
sannolikt en förlust av vissa arters möjliga 
livsmiljöer att ske vilket kan innebära en negativ 
påverkan på biologisk mångfald. Genom att göra 
en naturvärdesinventering i ett tidigt skede har 
man pekat ut naturvärdesobjekt och naturvärden 
och på så sätt ta sådan hänsyn som är viktig för 
den biologiska mångfalden.

Förutom ianspråktagande av naturmiljöer är 
fragmentering av sammanhängande naturmil-
jöer av en viss naturtyp ett stort hot mot biolo-
gisk mångfald. Ny bebyggelse kan också bidra till 
barriäreffekter vilket innebär att arters spridning 
kan försvåras ytterligare. För att förhindra 
fragmentering av naturtyper har detaljplanen 
utformats på ett sätt som skydder och förstärker 
spridningskorridorer samt värdefulla naturmil-
jöer inom planområdet. 

I det aktuella planområdet finns inga objekt med 
höga naturvärden. Två objekt med påtagligt 
naturvärde finns, samt en grupp med grova 
aspar med håligheter som bedöms vara viktiga 
att bevara. I objekten med påtagligt naturvärde 
finns tämligen rikligt med död ved och äldre 
lövträd samt flera yngre askar. Dessa objekt 
utgör en viktig del av områdets grönstruktur. 

En exploatering utan skydds- och försiktig-
hetsåtgärder kan få konsekvenser för arter 
som kräver stora sammanhängande lövmiljöer 
som till exempel mindre hackspett som enligt 
Artportalen finns noterad på flera platser i 
det aktuella områdets närhet. Det kan heller 
inte uteslutas att viktiga lövskogsmiljöer som 
området delvis utgör, går förlorade och att 
spridningssamband bryts.

Att förstärka rekreationsvärdet genom att 
underhålla stigen som går igenom området 
bedöms inte att påverka objektens naturvärde 
eller funktion som spridningskorridorer.

Konsekvenser för kulturmiljön
Planförslaget bedöms inte påverka den befintliga 
kulturmiljön på ett negativt sätt. 
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4.2. Sociala konsekvenser
Sociala värden
Planförslaget möjliggör en god bebyggd miljö 
med hänsyn visad till kvalitet för tillgänglig-
heten och dagsljus. Dagsljus visar på positiva 
hälsoeffekter. 

Skuggeffekt
En solstudie på exploateringsförslagets påverkan 
på befintlig bebyggelse har gjorts av Norconsult 
arkitekter. Studien visar att exploaterings-
förslagets skuggeffekt bedöms vara låg på sin 
omgivning. Planområdet ligger mot ett berg på 
södersidan och därför är skuggpåverkan låg.

Sociala konsekvenser för äldre
Det finns ett behov för fler platser på vård- och 
omsorgsboende i Södertälje. Skapandet av ett 
nytt vård- och omsorgsboende kommer att bidra 
till bättre förutsättningar för äldre i Södertälje 
som är i behov av daglig vård. 
Fler vård- och omsorgsboenden i Södertälje 
tätort skapar möjligheten för medborgarna att 
inte behöva flytta bort från deras hemstad.

Barnperspektiv
Planen bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för barn eller ungdomar.

Jämställdhet och mångfald
Förslaget bedöms inte motverka jämställdheten 
mellan män och kvinnor eller mellan olika 
befolkningsgrupper i allmänhet. 

Planområdet ligger väl samlat och kan efter det 
att infrastrukturen byggts ut, lätt nås med bil, 
buss eller cykel vilket underlättar vardagen för 
alla boende och anställda inom planområdet.

Tillgänglighet och trygghet
Vid utarbetande av planförslaget har kravet 
på god tillgänglighet och användbarhet för 
funktionshindrade beaktats. Hur kraven på 
tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) och 8 kap 
9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och mark-
projekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning. Planförslaget innebär att 
tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Reglerna om tillgänglighet och användbarhet 
i ”Bättre för alla” avses tillämpas med hänsyn 
till Svensk Standard och Boverkets Byggregler i 
enlighet med exploateringsavtal.
Utformningen av huset och uteplatserna ska vara 
anpassad för personer med nedsatt rörlighet.

Placering och utformning av ett område ska 
planeras på ett sådan sätt som är lämpligt med 
hänsyn till människor som har nedsatt oriente-
ring- och/ eller rörelseförmåga.

Arbetsplatser
Det planerade förslaget innebär arbetsplatser för 
cirka 75 personer.

4.3. Fastighetsrättsliga 
konsekvenser
Området ska tilldelas i tre separata fastigheter: 

• En kommunal park som planeras inom 
allmänplatsmark.

• En privat fastighet som regleras med 
bestämmelse ”Vård- och omsorgsboende”.

• En privat fastighet som regleras med 
bestämmelse ”Bostäder”, där kommunen 
föreslår att ett seniorboende ska byggas.
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5. Genomförande
5.1. Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförande
Tidplan för upprättande av detaljplanen är:

• 2:a kv 2020 Samråd
• 1:a kv 2022 Granskning
• 2:a kv 2022 Antagande

Innan detaljplanen antas ska även köp- och
genomförandeavtalet tecknas (se vidare under
Avtal).

Detaljplanens genomförandetid är sedan fem (5)
år från och med det datum planen vinner laga
kraft(4 kap. 21-25 § PBL).

Under genomförandetiden har fastighetsägaren
en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandeti-
dens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills 
den ändras eller upphävs.

Ansvarsfördelning
Kommunen tillgodoser åtgärder för bevarande
och iordningställande av natur på allmän
platsmark, vilka bekostas av exploatörer.

Exploatörer å sin sida ansvarar för utbyggnad
och förvaltning av kvartersmark och att söka
eventuella tillstånd och lov nödvändiga för
planens genomförande.

Markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Lina
4:27 och del av fastigheten Lina 4:1, vilka ägs av
Södertälje kommun men avser att överlåtas till
två olika exploatörer i samband med
detaljplanens genomförande efter utförd
fastighetsbildning (Se vidare under
Fastighetsindelning).

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark i
detaljplaneområdet och ansvarar för att sköta
drift- och underhåll av befintliga och tillkom-
mande anläggningar i form av exempelvis gator, 
parkmark, gång- och cykelvägar.

Avtal
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan
kommunen och en av exploatörerna (se vidare
under Projektekonomi). 

Ett köp- och genomförandeavtal ska tecknas
innan detaljplanens antagande mellan
kommunen och varje exploatör i syfte är att ge
riktlinjer och lägga fast förutsättningar för
exploatering samt ytterligare reglera parternas
åtagande och ansvar i genomförandeprocessen.

5.2. Fastighetsrättsliga  
frågor
Fastighetsindelning
Detaljplanen medger bildande av en fastighet för
vård- och omsorgsboende respektive en
fastighet för seniorbostäder.

Fastighetsbildning ansöks av kommunen efter
att detaljplan antagits.

I samband med förrättning för fastighetsbild-
ning, ska ett servitut tillskapas till förmån för
fastigheten för seniorbostäder för att tillgodose
dess behov av utfart. Servitutet är beläget och
belastar fastighet för vård- och omsorgsboende.

Efter genomförd fastighetsbildning, avser
kommunen att överlåta med äganderätt till två
olika exploatörer de tillskapade fastigheterna
för vård- och omsorgsboende respektive
seniorbostäder, som enligt detaljplan ska utgöra
kvartersmark.

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning möjliggörs av 
detaljplanen för att skapa en gemensam 
tillgänglig yta för parkering.

Nya rättigheter
Befintlig fjärrvärmeledning märks ut med 
U-område på plankartan. På den delen av marken 
som regleras som U-område ska ledningsrätt 
upprättas.
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Tillstånd som krävs enligt miljöbalken
Ingen tillstånd bedöms krävas för genomför-
andet av detaljplanen.

5.3. Ekonomiska frågor
Projektekonomi
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan 
kommunen och en av exploatörerna som reglerar
uttag av planavgift, Dnr: SBN-2018-01893. 

Kostnader fördelas sedan mellan exploatörerna
genom ett separat kostnadsföredelningsavltal.

Detaljplanen anses därmed inte innebära några
kommunala investeringar och inte heller några
direkt ökande framtida kommunala 
driftskostnader. 

Planerad försäljning av byggrätter inom 
tillskapade fastigheter kommer
dock att generera kommunala intäkter.

Fördelning av kostnader 
Exploatörer bekostar de åtgärder som krävs för
detaljplanens genomförande för bevarande och
iordningställande av allmän platsmark.

Exploatörer ansvarar för och bekostar utbyggnad
av kvartersmark samt svarar för samtliga
förrättningskostnader på kvartersmark,
kopplade till genomförande av detaljplanen.

Exploatörer erlägger även anslutningsavgifter
enligt vid varje tidpunkt gällande taxa eller enligt
separat träffad överenskommelse med
respektive ledningsägare.

5.4. Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Följande utredningar har genomförts inom 
ramen för planarbetet, där utformning av plan-
förslag samt köp-och genomförandeavtal har 
tagit hänsyn till utredningarnas förslag:

• Grönstrukturanalys, Strukturplan för Lina,    
2018-10-23

• Naturvärdesinventering, Sweco 
Environment, 2019-12-05

• Dagvattenutredning, Norconsult, 
2020-02-14

• Geoteknisk undersökning, Sweco,           
2020-03-30, reviderad 2020-10-02

• Geoteknsik undersökning, AFRY, 
2021-03-05

• Trafikbullerutredning, Efterklang, 
2021-03-10

Tekniska anläggningar och kraftförsörjning

Vatten och avlopp
Bildade fastigheter kommer att kunna ansluta 
till det allmänna vatten- och spillvattennätet i 
området. Telge Nät ansvarar för utbyggnad till 
tomtgräns. Kostnaden för denna utbyggnad sker 
enligt gällande taxa.

Dagvatten
Omhändertagande av dagvatten ska ske på 
kvartersmark och utföras i enlighet med åtgärder 
reglerade i detaljplan samt finns angivna i 
framtagen dagvattenutredning. 

Exploatören utför och bekostar anläggande av 
dagvattenlösningar, vilka även ska redovisas i 
samband med ansökan om bygglov.

Elförsörjning
Planerad bebyggelse kan anslutas till befintligt 
elnät i området. Byggnaderna kommer anslutas 
till Telge Näts ny transformatorstation. 

Ett E-område spärrs inom planområdet för att 
möjliggöra för ny transformatorstation. 

Stadsnät
Bildade fastigheter kan ansluta sig till det 
kommunala stadsnätet för uppvärmning av 
byggnaderna. 
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Direktverkande el eller fossila bränslen får ej 
användas vid uppvärmande av ny bebyggelse. 
Kommunen rekommenderar att den nya bebyg-
gelsen ansluts till det befintliga nätet.

Ledningar och ledningsflytt
Genomförande av detaljplanen uppskattas inte 
innebära behov av ledningsflytt. En befintlig 
ledning inom planområdet kommer eventuellt 
att behöva skyddas. 

I förekommande fall beställer dock lednings-
ägaren och berörd exploatör bekostar skydd-
såtgärder eller förprojekteringsunderlag och 
genomförande av ledningsflytt för respektive 
ledning.

Telge Nät och Skanova har ledningar inom och 
precis utanför området som bör beaktas under 
byggtiden.

Innan markarbeten påbörjas i närheten till 
befintliga ledningar skall Telge Nät kontaktas så 
det är möjligt att säkerställa ifall skyddsåtgärd 
eller ev. ledningsflytt är nödvändig för byggna-
tionen av området.

Avseende ledningar och ledningsflytt så bör 
ledningsflytt, genomförande och kostnadsför-
delning framgå via skriftlig överenskommelse. 
För befintliga ledningar så bör normalförfarande 
vara att initierande part står för ev. flyttkost-
nader eller andra åtgärder. Sedan så ansvarar 
ledningsägaren om att söka eller ompröva 
ledningsrätt eller likvärdig rättighet och att 
rättighet skall kunna upplåtas utan några 
anspråk om ersättning.

Avfallshantering
Exploatörer ska lösa avfallshantering inom kvar-
tersmark eller i samråd med Telge Återvinning 
AB anpassa hantering till specifika förhållanden 
för området, vilka följer Södertälje kommuns 
Avfallsplan 2030.

Vägar
Befintlig väg, Kaxbergsvägen, ansluter till 
planområdet och kommer även fortsättningsvis 
att försörja området. 

Ny utfart/anslutning mot Kaxbergsvägen ska 
tillskapas via fastighet för vård-och omsorgs-
boende, vilken ska vara utformad genom att så 
få fysiska ingrepp i nuvarande gaturum som 
möjligt sker.

Parkering
Parkering erforderlig för fastighet för vård- och 
omsorgsboende respektive seniorbostäder ska av 
exploatörer tillskapas på kvartersmark i enlighet 
gällande parkeringsnorm, vilket även redovisas i 
samband med bygglovsansökan.
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