
BEHOVSBEDÖMNING  – underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan samt behov av balansering

Detaljplan för del av fastigheten Lina 4:27 i Södertälje kommun
Dnr: 2018-01893

Upprättad:  2020-01-24

ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP  
OCH OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

X
• Topografi/ terräng Planområdet är mycket kuperat i 

södra delen. Det är obebyggd 
skogsmark. 

Bebyggelsen i planområdet ska, 
där så är möjligt, anpassas till 
områdets terrängförhållanden. 
Sprängning och fyllning kan 
vara nödvändigt vid vissa 
platser i planområdet.

Vid kuperade ytor kan till 
exempelvis 
suterängbyggnader bli 
alternativt byggnadssätt.

• Berg- och jordarter Planområdet består av glacial lera, 
sändig morän och urberg. 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.   

Planens genomförande medför 
att bergsprägning, schakt, 
utfyllnad och pålning kan 
komma att ske. 

Med rådande geotekniska 
förutsättningar kan planerad 
byggnation grundläggas ytligt 
med platta på packad fyllning 
på naturlig fastlagrad 
torrskorpelera, silt eller 
friktionsjord. 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 kantförstyvat golv på 
mark.  
Schaktmassor kan 
återanvändas som fyllning för 
mark med förutsättning att 
de inte innehåller förorernade 
ämnen eller organisk jord. 
Som materialskiljande lager 
används geotextil klass N2.   

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

Huvuddrag
Projektet ska med en hög arkitektonisk kvalitet samt väl utformade mötesplatser bidra till att stärka Lina som område.
Projektet ämnar bemöta behovet av offentlig service i form av vård- och omsorgsboende samt biståndsbedömt trygghetsboende. 
Naturvärden kommer att tillgodoses genom att bevara spridningskorridorer för växt- och djurlivet samt att planlägga för parkrum inom kvartersmarken. Ett 
lämpligt avstånd till befintlig gångstig kommer att hållas till byggnaderna för att garantera att rekreationsområdet bevaras. 
Krav kommer att ställas på terränganpassning och anpassning till naturvärden inom och i direkt anslutning till planområdet. Det kommer även att ställas krav på 
den arkitektoniska utformningen av entrétorget och vistelseplatserna. 
På grund av byggnadernas ändamål är det också mycket viktigt att samtliga byggnader och utemiljön funktionsvariationsanpassas och att hela planområdet blir 
en trevlig plats att vistas i. Det är också av stor vikt att det anpassas med tanke på trygghet och säkerhet.

Tidigare och pågående  markanvändning och/eller andra regleringar  (Strandskydd, miljö- el vattendom,tillst/anmälnplikt):  
Området är planerad som Park och består av skogsmark.

Planen ger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder enligt § 3 eller bilaga 3 till förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Dessa verksamheter ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan och tillståndsprövas enligt 
miljöbalken samt en MKB göras för tillståndsprövningen: 
Planen kommer inte medföra betydande miljöpåverkan. 

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen

MARK



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

• Infiltrations-  kapacitet Planområdet har olika jordarter 
och en blandad 
infiltrationskapacitet. Jorddjupet 
är mellan 5 till 10 meter enligt 
SGUs kartor.
Grundvattentillgångarna inom 
planområdet är "mindre goda" 
enligt SGU (2019b) 
Grundvattenkarta.
Fritt grundvatten har observerats 
vid ca 1 meter under befintlig 
markyta. 

Planen medför att andelen 
hårdgjord yta inom planområdet 
ökar, varvid det blir ändrade 
möjligheter för infiltration. 
Fritt grundvatten har 
observerats vid ca 1 meter 
under befintlig markyta. 
Några befintliga dagvattendiken 
kommer att flyttas och 
dagvattendamm anläggas.

Ökad andel hårdgjord yta kan 
minimeras genom att befintlig 
vegetation bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt och 
ev kompenseras med ny 
växtlighet och/eller genom 
anläggande av 
fördröjningsanläggning för 
dagvattnet och/eller att det i 
planbestämmelser redovisas 
maximal hårdgjord yta.
Temporär 
grundvattensänkning är 
aktuell om schakt sker under 
grundvattennivån. Vid 
övergång mellan finjord och 
grövre friktionsjord skall risk 
för hydraulisk 
bottenupptryckning beaktas. 

• Stabilitet och bärighet En del av marken i området består 
av lera. Lera har låg stabilitet och 
låg bärighet. Vid höjdryggar finns 
blockig terräng.

Byggnader och anläggningar 
ska grundläggas så att skredrisk 
minimeras. 

Risk för ras och 
blocknedfall kan 
förekomma och ska 
förebyggas.

Allt schaktarbete utförs i 
enlighet med föreskriften 
”Schakta säkert, Svensk 
Byggtjänst ab” samt AMA 
Anläggning 17. Vid schakt 
skall hänsyn tas till 
förekommande jordarter och 
väderleksförhållanden.  
Marksänkningen innebär risk 
för bergschakt och hantering 
av block. 

•  Sättningskänslig mark Lera är sättningskänsligt. I lerområden är det vanligt med 
konsoliseringssättningar, dessa 
uppstår i samband med 
markuppfyllningar, byggnader 
och grundvattensänkningar.

Det är viktigt att planläggning 
sker på rätt sätt så ska 
marken säkras för att det ska 
gå att genomföra 
grundläggnig för hus. 
Grundvattennivåer ska följas 
upp.

•  Erosionsskydd I planområdet finns det inget 
erosionsskydd

Det är viktigt att planläggning 
sker med hänsyn till 
klimatförändringar och 
konsekvenser som den kan 
bidra med.

• Buffertzon och filter Inom planområdet finns ingen 
buffertzon men hänsyn bör tas till 
naturreservatet norr om 
planområdet. Filterfunktionen i ett 
område är styrd av vilka jordarter 
det är i marken. Planområdet 
består av berg, sandig morän och 
lera.

För att ta tillvara på den 
biologiska mångfalden  i 
naturreservatet så bör 
hänsyn och åtanke tas till 
detta planarbetet.

• Fysiska ingrepp Delar av planområdet är mycket 
kuperat. 

Fysiska ingrepp i planområdet  
kommer ske. Ingrepp kommer 
att genomföras med varsamhet. 
Inom låglänta områden behöver 
marknivån höjas.

Byggnader planeras på den 
delen av planområdet som är 
mindre kuperad.

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

X
• Vattendirektivet:
1. Vilken/vilka recipient 
tar emot vatten från 
planområdet:

Mälaren-Prästfjärdens Det är viktigt att planläggning 
sker med hänsyn till 
klimatförändringar och 
konsekvenser som den kan 
bidra med.
VILKA LÖSNINGAR KOMMER 
MAN GÖRA FÖR ATT 
MINIMERA/INGEN PÅVERKAN 
PÅ RECIPIENT?

2. Vilket/vilka 
avrinningsområde/n 
tillhör planområdet?

Huvudavrinningsområde 
norrström Malmsjöbäcken (enligt 
RUFS)
Lina ån (delavrinningsområde 
enligt Södertäljes Miljökontoret). 

Det är viktigt att planläggning 
sker med hänsyn till 
klimatförändringar och 
konsekvenser som den kan 
bidra med.

3. Vilken/vilka 
vattenförekomst/er enligt 
vatten direktivet är 
berörda av planen?

Mälaren-Prästfjärden Planområdets bebyggda delar 
kommer att avvattnas till 
Mälaren.

Det är viktigt att planläggning 
sker med hänsyn till 
klimatförändringar och 
konsekvenser som den kan 
bidra med.

4. Status hos berörda 
vattenförekomster?

Det finns idag inga fastställda MKN 
för Linabäcken, men Mälaren-
Prästfjärden har fastställda MKN 
som är god ekologisk status samt 
god kemisk ytvattenstatus. 
Mälaren-Prästfjärden är idag 
klassad med god ekologisk status 
men uppnår ej god kemisk status. 
De ämnen som inte uppnår god 
kemisk status är de allmänt 
överskridande ämnena, samt 
tribyltenn då överskridande halter 
har uppmätts i sediment (VISS 
2019b). 

Planen bedöms inte ha negativ 
påverkan på recipienterna och 
inget utsläpp av TBT kommer 
att ske.

Rening och infiltration av 
dagvatten kommer att ske i 
öppna diken och, där det inte 
är möjligt att infiltrera 
dagvatten kommer den 
fördröjas i magasin och renas 
före avledning. 

5. MKN angivna för 
vatten- 
förekomsten/erna 
(ekologisk och kemisk 
status)

Mälaren-Prästfjärden har 
fastställda MKN som är god 
ekologisk status samt god kemisk 
ytvattenstatus. Mälaren-
Prästfjärden är idag klassad med 
god ekologisk status men uppnår 
ej god kemisk status. De ämnen 
som inte uppnår god kemisk 
status är de allmänt överskridande 
ämnena, samt tribyltenn då 
överskridande halter har uppmätts 
i sediment (VISS 2019b). 

Planen bedöms inte ha negativ 
påverkan på recipienterna och 
inget utsläpp av TBT kommer 
att ske.

Rening och infiltration av 
dagvatten kommer att ske i 
öppna diken och, där det inte 
är möjligt att infiltrera 
dagvatten kommer den 
fördröjas i magasin och renas 
före avledning. 

6. Miljöproblem 
relaterade till vatten i 
området/ vatten- 
förekomsten?

Förhöjda TBT-halter finns i 
Mälaren-Prästfjärden men planen 
kommer inte orsaka TBT-utsläpp.

Diken och 
regnbäddar kan 
utgöra viktiga 
livsmiljöer för både 
djur- och växtarter 
och gynnar även 
biologisk mångfald. 
Exempel på 
ekosystemtjänster 
som kan genereras 
med blågröna 
lösningar är 
pollinering och 
luftrening. 

Rening och infiltration av 
dagvatten kommer att ske i 
öppna diken och, där det inte 
är möjligt att infiltrera 
dagvatten kommer den 
fördröjas i magasin och renas 
före avledning. 

7. Påverkar planen 
miljökvaliteten i vatten, 
behövs
skyddsåtgärder?

Utökade dagvattenmängder kan 
påverka miljökvaliteten.

Vid ökad nederbörd kan 
avrinningshastigheten minska 
möjlighet till sedimentation i 
diken.

•  MKN för fisk- och 
musselvatten  (Mälaren)

Inte relevant

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen

VATTEN



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

• Ytavrinning  och 
dagvattenbildning

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-Prästfjärdens.

När andelen hårdgjorda ytor 
ökar kommer dagvattenflöderna 
öka. 

Dagvattendiken och 
fördröjningsmagasiner ska 
anläggas enligt 
rekommendationer i 
dagvattenutredningen. 

• Finns förutsättningar 
för LOD?

För delar av området finns 
förutsättningar för LOD.

På kvartersmark eftersträvas 
LOD. 

Fördröjning och 
omhändertagande av 
dagvatten ska ske lokalt på 
kvartersmark och allmän 
platsmark så långt som 
möjligt innan det går vidare 
till samlad avledning.

•  Större relativt 
opåverkade 
vattenområden (ÖP)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

•  Ekologiskt särskilt 
känsliga vattenområden 
(ÖP)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

• Ekologiskt särskilt 
känsligt område (ÖP)

Planområdet berör inte sådana 
områden direkt men ligger nära 
Lina naturreservat.

Utan hänsyn kan framförallt 
konnektiviteten påverkas 
negativt.

Gröna samband som kan 
påverka känsliga områden 
värnas genom att naturmark 
sparas så att spridning även 
fortsättningsvis kan ske i 
både syd-nordlig och ost-
västlig riktning. Skyddsvärda 
träd sparas och skyddas 
vilket stärker 
spridningkorridorernas 
kvaliteter och skapar 
livsmiljöer.

• Grunda havsvikar
(reproduktions-miljö)

Finns inte i planområdet

• Å-mynningar
(vandrande fisk)

Finns inte i planområdet.

• Inströmningsområde 
(bra infiltrationskapacitet
men kan påverka grund-
vattenskvalitet)

Finns inte i planområdet

• Utströmningsområde
(översvämningsrisk)

Enligt Länsstyrelsen (2019) 
lågpunktskartering finns ett 
lågpunktsområde i planområdets 
nordvästra hörn där det finns risk 
för marköversvämning vid skyfall. 
Risken bekräftas i WSP (2010) 
översvämningsanalys.  

När andelen hårdgjorda ytor 
ökar kommer dagvattenflöderna 
öka, och då kommer samtidigt 
marköversvämningsrisk att öka. 

Dagvattendiken och 
fördröjningsmagasiner ska 
anläggas enligt 
rekommendationer i 
dagvattenutredningen. 

•  Våtmark Finns inte i planområdet. Svackdike kan eventuellt 
komma att byggas. Svackdiken 
är beklädda med vattentåligt 
gräs eller våtmarksväxter.

Dagvattenlösningar med goda 
miljöpåverkan som t.ex. 
svackdike ska prioriteras.

• Dikningsföretag Finns inte i planområdet

• Artesiskt grundvatten Finns inte kända artesiskt 
grundvatten i planområdet

• Vattendomar

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

NATUR, VÄXT- OCH  
DJURLIV X

• Riksintresse, 
biotopskydd, 
naturreservat, Natura
2000 m.m.

Det aktuella området ligger inom 
tätort och gränsar mot Lina 
naturreservat i norr. En stor del 
av naturreservatet är även Natura 
2000 område.

Utan hänsyn kan framförallt 
konnektiviteten påverkas 
negativt.

Gröna samband som kan 
påverka känsliga områden 
värnas genom att naturmark 
sparas så att spridning även 
fortsättningsvis kan ske i 
både syd-nordlig och ost-
västlig riktning. Skyddsvärda 
träd sparas och skyddas 
vilket stärker 
spridningkorridorernas 
kvaliteter och skapar 
livsmiljöer.

• Gröna kilar
(spridningsväg)

Gröna kilar påverkas inte direkt då 
planområdet ligger strax söder om 
den kil som går genom Lina 
naturreservat, men se ovan. Diket 
i anslutning till planområdet bidrar 
till en spridningskorridor som är 
viktig för arter som behöver 
fuktiga miljöer och närhet till 
vatten för sin överlevnad och för 
möjlighet till spridning. 

Förutom ianspråktagande av 
naturmiljöer är fragmentering 
av sammanhängande 
naturmiljöer av en viss naturtyp 
ett stort hot mot biologisk 
mångfald. Ny bebyggelse och 
nya vägar kan också bidra till 
barriäreffekter vilket innebär att 
arters spridning kan försvåras 
ytterligare.

I ett planförslag är det viktigt 
att utforma den nya 
bebyggelsen på ett sådant 
sätt att den biologiska 
mångfalden kan finnas kvar 
och att spridning av arter 
även i fortsättningen är 
möjlig.  
För att förhindra 
fragmentering av naturtyper 
kan man skydda och 
förstärka spridningskorridorer 
samt värdefulla naturmiljöer 
inom planområdet. 
Områden viktiga för 
grönstrukturen sparas för att 
säkerställa möjligheter för 
arters spridning till och från 
området. 

• Grön värdekärna
(Rufs)

Det aktuella området ligger inom 
tätort och gränsar mot grön 
värdekärna i norr (Lina 
naturreservat).

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

• Grönt svagt samband
(Rufs)

Ett grön svagt samband finns norr 
om planområdet. 

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

• Större relativt 
opåverkade 
markområden (ÖP)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

• Ekologiskt särskilt 
känsligt område (ÖP)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

• Grönstruktur i tätorten 
(temperatur- utjämnare,  
luftrenare, 
dagvattenmottagare)

Planområdet är en del av 
grönstrukturen i tätorten. Skogen 
som finns på fastigheten bedöms 
funka som temperaturutjämnare, 
luftrenare och 
dagvattenmottagare. 

Ny bebyggelse kommer att 
minska det antalet av träd i 
området samt en stor del av 
området kommer att hårdgöras. 

Dagvattendiken och 
fördröjningsmagasiner ska 
anläggas enligt 
rekommendationer i 
dagvattenutredningen. 
Om möjligt, parkeringsytan 
ska inte hårdgöras. 
Områden med 
naturvärdesklass 3 sparas i 
så stor utsträckning som 
möjligt för att säkerställa 
sammanhängande 
lövskogsområden och 
spridningskorridorer i fuktiga 
miljöer.

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

•  Biologisk mångfald 
(våtmarker,  lövskogar 
där gamla lövträd före- 
kommer, hävdade ängs- 
och hagmarker av
natur-beteskaraktär,
stränder, bäckar, bryn
(Grönplan)
• Geologisk formation 
(bevarandevärde ur ett 
geologiskt perspektiv)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

REKREATION &  
FRILUFTSLIV X

• Riksintresse Planområdet berör inte ett sådant 
område.

• Park & närnatur, 
tätortsnatur  (Grönplan)

Planområdet består av skog och 
är planlagt som parkmark i 
nuläget. 

En del av området kommer 
planläggas som park och tillhör 
ett större parkområde. 

Befintlig närnatur minskar till 
ytan, men att viktiga stråk 
och kvaliteter ska bevaras 
och värnas.

• Stora träd/ vegetation Fem exemplar av den rödlistade 
asken noterades i ett av 
naturvärdesobjekten. Fyra 
skyddsvärda träd i form av 
hålträdsaspar noterades under 
fältbesöket. 

En del av de skyddsvärda 
träden kommer att bevaras 
inom planområdet.

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. Träd med värden 
som behöver tas ner ska 
läggas ut som död ved på 
soliga platser i första hand.

• Mötesplatser, 
rörelsestråk  och 
målpunkter

En stig går igenom planområdet 
som kopplar Porslinsvägen till 
parkområdet. 

Stigen kommer att flyttas 
längre söder ut. 

• Platser för aktivitet, 
idrott, lek, utevistelse & 
utsiktspunkt

Den befintlig stig kan användas 
för att promenera och jogga.

Stigen kommer att flyttas 
längre söder ut.

•  Kvarters-/ park-/ 
rekreationsskog/ 
stadsskog (ÖP, 
Grönplan)

Rekreationsskog. Rekommandationer för 
anpassningar och åtgärder i 
Naturvärdesinventeringen ska 
följas. 

•  Barriärer som 
begränsar tillgänglighet

Höjdskillnaden kan begränsa 
tillgängligheten. 

Ny bebyggelseprojekt bedöms 
inte påverka området på det 
sättet. 

PÅVERKAN
Stor/viss/ingen



ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

• Tysta områden 35-45
<DBA (Rufs, Grönplan)

Planområdet berör inte ett sådant 
område.

• Regionalt strandstråk
(Rufs)

Vattendraget väster om 
planområdet omfattas inte av 
strandskyddet (7 kap. 
miljöbalken). 

I det fortsatta planarbetet är 
det viktigt att ta hänsyn till 
det mindre vattendraget för 
att inte skada de känsliga och 
fuktiga miljöerna i dess 
anslutning.  

• Regional vandringsled
(Rufs)

Finns inte i planområdet.

X

• Riksintresse Riksintresse för kulturmiljö 
bedöms inte finnas inom 
planområdet. 

• Fornlämningar Fornlämningar bedöms inte finnas 
inom planområdet. 

• Byggnadsminne Byggnadsminne bedöms inte 
finnas inom planområdet. 

• Modernt kulturarv Modernt kulturarv bedöms inte 
finnas inom planområdet. 

• Intressanta byggnader/ 
bebyggelsemiljöer

Intressanta 
byggnader/bebyggelsemiljöer 
bedöms inte finnas inom 
planområdet. 

• Äldre kulturlandskap Äldre kulturlandskap bedöms inte 
finnas inom planområdet. 

LANDSKAPS-
/STADSBILD X

• Landskapsbildsskydd Landskapsbildsskydd finns inte i 
området. 

• Större odlingslandskap Större odlingslandskap finns inte i 
området.

• Värdefullt 
landskapsrum/ stadsbild

Värdefullt landskapsrum/stadsbild 
finns inte i området.

• Landmärken Landmärken finns inte i området.

• Skönhet, estetik, 
upplevelse

• Tillförs nya element/
fysiska ingrepp

Finns inte i området. Ny bebyggelse tillkommer. Ny bebyggelse kommer inte 
att påverka landskapssiluett. 

KULTURMILJÖ

PÅVERKAN
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ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

SOCIALA VÄRDEN X

•  Segregation  - leder 
förslaget till ökad/ 
minskad variation 
(m.a.p. boendeform, 
upplåtelseform, 
bostadsstorlek, 
ändamål)

Finns inte i planområdet.

• Trygghet Planområdet bedöms vara trygg. Vård- och omsorgsboendet 
kommer ha staket för att 
avgränsa området för de 
boende med demens. 

• Mötesplatser Finns inte särkild mötesplats inom 
planområdet. 

• Samband/ strukturer Finns inte i planområdet. 

HÄLSA OCH  
SÄKERHET X

• Byggskedet Planområdet ligger på skogmark 
med stor höjdskillnad. 

Bebyggelsen i planområdet ska, 
där så är möjligt, anpassas till 
områdets terrängförhållanden. 
Sprängning och fyllning kan 
vara nödvändigt vid vissa 
platser i planområdet.

Utpekade skyddsvärda träd 
kommer att bevaras inom en del 
av området. 

Det finns en mindre 
risk att 
kvarvarande träd 
längs sluttning 
efter avverkning 
kan komma att 
välta. 

Skyddsvärda träd ska tas 
extra hänsyn till, speciellt 
under byggskedet. 

• Buller Planområdet är inte berörd av 
sådan problematik.

• Vibrationer Planområdet är inte berörd av 
sådan problematik.

Sprängning och fyllning kan 
vara nödvändigt vid vissa 
platser i planområdet som kan 
påverka kringliggande 
byggnader.

Under byggskedet ska man 
dokumentera kringliggande 
byggnader. 

• Farligt gods Det kan finnas farligt gods på 
Enhörnaleden (cirka 500 meter 
från planområdets mitt). 
Seveso verksamhet Astra Zeneca 
ligger cirka 2 kilometer. 

•  Farliga verksamheter Seveso verksamhet Astra Zeneca 
ligger cirka 2 kilometer. 

•  Miljöfarliga 
verksamheter

Närmaste drivmedelsstation ligger 
ca 1km från planområdet. 

•   Ras, skred och 
erosion

Planområdet bedöms inte vara 
berörd av sådan problematik.

PÅVERKAN
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ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

•  Översvämning En väldigt liten del av planområdet 
står under lätt risk för 
översvämning. 

• Radon Planområdet ligger inom 
Normalrisk för radon. 

• Elektromagnetiska fält Planområdet bedöms inte vara 
berörd av sådan problematik.

• Allergier Planområdet bedöms inte vara 
berörd av sådan problematik.

• Lukt Planområdet bedöms inte vara 
berörd av sådan problematik.

• Lokalklimat
(väderstreck, vind, ljus)

Befintlig berg söder om 
planområdet. 

Berget gör att ny 
bebyggelse, under 
vissa delar av året, 
kan komma att 
skymmas. 

• Markföroreningar En stor del av planområdet har 
förut varit åkermark. 
Markföroreningar kan eventuellt 
ha kommit vid den tiden. Området 
har dock varit skogsmark i mer än 
50 år. 

• Luftföroreningar
(överskrids MKN?)

Planområdet berörs inte av sådan 
problematik. Det ligger dock inom 
influensområdet för PM10 
problematiken vid Turingevägen. 

Kommunen tittar på åtgärder 
för hela influensområdet. 

•  Trafik m.m.
1. Vart tar den vägen?

Trafiken idag riktar sig mot 
bostadsområdet Kaxberg och 
Kaxbergs förskola. 

2. Enkelsidig eller 
dubbelsidig  bebyggelse 
(förtätning)

Idag finns det bebyggelse (villor 
och förskola) på andra sidan av 
Kaxbergsvägen. Det finns även 
gång- och cykel väg för 
gående/cyklister. 

Detaljplanen möjliggör för 
förtätning med byggnation på 
den idag icke bebyggda sidan 
av vägen. 

ev passage över 
Kaxbergsvägen, mot 
naturreservatet kommer 
byggas för gående. 

3. Uppvärmningssätt
(energislag)

Ingen bebyggelse idag. Det finns möjlighet att ansluta 
sig till fjärrvärme. 

• Trafiksäkerhet Idag finns ingen 
trafikssäkerhetsproblematik inom 
planområdet. 

PÅVERKAN
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ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

KOMMUNIKATIONER 
INFRASTRUKTUR TEKNISK
FÖRSÖRJNING X

• Riksintresse/reservat
(väg, järnväg, leder)

Finns inte i planområdet.

• Utnyttjande av befintlig 
infrastruktur (VA, el, 
fjärrvärme, bredband, 
vägar, G/C, parkering – 
även cykel)

Befintlig gångstig inom 
planområdet.
Gång- och cykelväg finns längs 
med Kaxbergsvägen. 

Planområdet kommer att ingå i 
kommunens 
verksamhetsområde för 
VA/el/fjärrvärme/bredband. 
Infart till området sker via 
Kaxbergsvägen.  

Parkering (motorfordon samt 
cykel) kommer att anläggas 
inom kvartersmark. 

• Kollektivtrafik- 
försörjning 
(exploateringsgrad, 
avstånd till hållplats)

Finns inte i planområdet. Planområdet ligger ca 300 
meter från busshållsplats.

• Närhet till service Lina centrum med närhandel 
ligger ungefär 300 meter från 
planområdet.

• Återvinning Finns inte i planområdet.
Lina återvinningsstation ligger 900 
m gångavstånd och 1,6 km med 
bil  

ENERGIHUS- 
HÅLLNING X

• Energieffektiva 
byggnader

Ingen bebyggelse idag. 

• Byggnadens placering, 
orientering, exponering  
(struktur)

Ingen bebyggelse idag. 

• Väderstreck Ingen bebyggelse idag. Vård- och omsorgsboendet är 
placerad i nordväst-sydostlig 
riktning.

• Förhärskande 
vindriktning

Ny bebyggelse bedöms inte 
påverka förhärskande vindriktning 
i närområdet. 

• Köldhål Ingen bebyggelse idag. 

KLIMATPÅVERKAN

• Lokalisering leder 
förslaget till minskat eller 
ökat transportbehov

Planområdet består av skogsmark. Transportbehovet kommer öka. Kommunen rekommanderar 
att ordna samleverans. 

• Skapas stråk för 
kollektivtrafik, GC-trafik 
(trygga, attraktiva)

Planområdet består av skogsmark. I planen kommer en del av 
marken bevaras för att säkra 
allmänhetens framkomlighet. 

Befintlig stig kommer att 
flyttas lite längre söderut för 
att säkra det allmänna 
stråket mellan Porslinsvägen 
och parken. 

• Förnybar energi Planområdet består av skogsmark.

• Försvinner 
grönstruktur/  skog

Spridningskorridor har identifierats 
i samband med Lina grönstruktur. 

En del av befintlig skogsmark 
kommer att planläggas för ny 
bebyggelse. Den del av marken 
som utpekas i Lina grönstruktur 
som mindre spridningskorridor 
kommer att planläggas som 
park. 
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ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, KÄNSLIGHET 
OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP  OCH 
OMFATTNING (varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) som planen 
medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING 
(varaktighet, frekvens, 
fysisk omfattning m.m.) 
från omgivningen

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

MARK- OCH  
VATTENRESURSER 
MATERIELLA 
TILLGÅNGAR

• Riksintressen Finns inte i planområdet.

• Mark– och 
vattenområden med 
värdefulla ämnen

Finns inte i planområdet.

• Vattentäkter/
vattenbärare

Finns inte i planområdet.

• Areella näringar (jord-
, skogs- och vattenbruk)

Finns inte i planområdet.

Behovsbedömning:
Detaljplanens genomförande antas inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4:34 (tidigare 5:18) och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. En 
miljöbedömning behöver därför inte utföras.
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