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1. Vad är en detaljplan 
 
Ett juridiskt bindande dokument 
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får 
användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. I detaljplaner 
regleras bland annat hur mycket det får byggas och fördelningen mellan privat och allmän platsmark. I 
detaljplaner ges ramarna för framtida bygglovsprövningar. 

Genom planläggning prövar kommunen att mark- och vattenområden används till de ändamålområdet 
är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Framtagandet av detaljplan sker genom en process som regleras i plan- och bygglagen med syftet att 
säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag och att förankra förslaget med alla berörda.  

 

Planförfarande 
Vid framtagande av en detaljplan ska reglerna för standard-, utökat- eller samordnat förfarande 
tillämpas. Under vissa förutsättningar kan begränsat förfarande tillämpas som innebär endast ett 
kommunikationssteg. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet och 
regleras i plan- och bygglagens femte kapitel. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-24 §xx 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.  

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen, inte är 
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat 
förfarande tillämpas. Skifte från standardförfarande till utökat förfarande är möjlig under planarbetets 
gång. Planförfarandets olika steg redovisas nedan.  

 

Standardförfarande 

 

Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget, skälen till planförslaget, det 
planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget. Kommunen ska samråda planförslaget 
med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Syftet med 
samrådet är att samla in information och synpunkter som berör detaljplanen tidigt i processen. Efter 
genomfört samråd kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som har kommit in.    

Underrättelse och granskning: Innan planförslaget kan antas ska det vara tillgängligt för granskning 
i minst två veckor. Tiden för granskningen kan förkortas om alla berörda är överens om det. Under 
granskningen ges berörda myndigheter, sakägare och andra berörda som har yttrat sig under 
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samrådet möjlighet att yttra sig på granskningsförslaget. Efter granskning kan förslaget till 
detaljplanen revideras ytterligare.  

Granskningsutlåtande: Efter granskningen gör kommunen en sammanställning av de skriftliga 
synpunkter som har kommit in under samråds- och granskningstiden. I granskningsutlåtandet ska 
kommunens förslag med anledning av synpunkterna redovisas.  

Antagande: Detaljplan antas i stadsbyggnadsnämnden. När detaljplanen har antagits underrättas 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de som har senast under 
granskningstiden lämnat in synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.   

Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslut om antagande har 
tillkännagetts på kommunens anslagstavla vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov och andra 
lovpliktiga åtgärder kan därefter medges.  
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2. Inledning 

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. 

 
Handlingar tillhörande detaljplanen 

- Plankarta med planbestämmelser 
- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning 

 
Utredningar 

- Dagvattenutredning 
- Naturvärdesinventering 
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Miljöpåverkan 
Allmänt 
Detaljplanens genomförande innebär en viss förändring och påverkan på miljön. 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. 
Den nya bebyggelsen placeras mellan Lina centrum och Kaxbergs förskola.  

Miljökvalitetsnormer för luft  
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.  

Enligt gällande översiktsplan för Södertälje kommun, kommer utsläppen av koldioxid i Södertälje 
kommun primärt från transporter och från uppvärmning. I Södertälje överskrids inte 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i utomhusluft för kvävedioxid/kväveoxider, sot, svaveldioxid och 
bly. 

Länsstyrelsen har kommit med en rapport om att PM10 har överskridits mer än tillåtet vid 
mätningsstationer på Turingegatan. Södertälje kommun tittar på åtgärdsprogram för att hålla 
överskridandeperioden så kort som möjligt.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det är osannolikt att grundvattnet påverkas vid genomförande av planförslaget. Miljökvalitets-
normerna för att yt- och grundvatten kommer inte att överskridas.  

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.  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Planförslaget anses ej leda till några betydande tillskott för buller. Det är omgivet av 
bostadsbebyggelse och gröna stråk. 

 

Behovsbedömning 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till 
MKB-förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras. 

Vid denna behovsbedömning har bedömts att: 

- Den nya bebyggelsen kopplas in på det kommunala vatten- och avloppsnätet och att planen 
inför eventuella riktlinjer vad gäller hantering av dagvatten utan att överskrida 
miljökonsekvensnormerna för vatten eller bryta mot föreskrifterna för idag gällande 
vattenskyddsområden. 

- Planområdet uppvisar inga unika naturvärden och exploateringen bedöms ej heller ha en 
negativ påverkan på övrigt park-/naturområde.  
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- Utanför planområdet finns en gångstig men stråket ingår inte i detaljplanen. 

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

 

Förenlighet med 3 och 4 kap i miljöbalken 
Genomförande av detaljplanen för bostadsändamål (vård- och omsorgsboende samt biståndsbedömt 
trygghetsboende) i området anses inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 3, 4 eller 5 kap. i 
Miljöbalken (MB). Miljökvalitetsnormerna beräknas inte överskridas till följd av föreslagen 
exploatering. 

Planförslaget anses ej leda till några betydande tillskott för buller. Det finns heller inte några särskilt 
bullerkänsliga områden intill planområdet. 

 

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 samt förstärker tillgången till tätortsnära natur samt den sociala 
sammanhållningen.  

RUFS 2050 
Planområdet ligger i närheten av grönkil som utpekat i RUFS 2050.  

Grönplan 
Planområdet är utpekat som ”tätortsnatur” i grönplanen för Södertälje tätort 1. 

Strukturplan för Lina 
Detaljplanen grundar sig på strukturplanens förslag till äldreboende.  

I inventeringen av grönstrukturen till strukturplanen ligger planområdet under beskrivningen ”övrig 
sammanhängande grönstruktur”. Planområdet ligger bredvid naturreservatet 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 Grönplanen för Södertälje tätort, publicerad 2011, är under revidering.  
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 Figur 1. Karta över strukturplanens förslag på övergripande grönstruktur i Lina. 
Planområdet är markerat med svart linje.  
Källa: Strukturplan för Lina, Södertälje kommun 2018 
 

I Strukturplan för Lina, utpekas planområdet som ett utredningsområde för bebyggelse.  

  
Figur 2. Karta på bebyggelse- och trafikstruktur.  
Planområdet är markerat under nummer 15. 
Källa: Strukturplan för Lina, Södertälje kommun, 2018 
 

Gällande planer 
Planområdet berör delvis stadsplan för Södra Lina del 3 (0181K-P776B), laga kraft 1981-06-03, 
reviderad 1981-08-05, där planområdet är planlagt som park.  
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Plandata 
Lägesbestämning och areal 
Detaljplanen omfattar en area på cirka 13 600 m2. Planområdet är beläget inom ett mindre 
skogsområde norr om stadsdelen Lina. Planområdet utgörs av en del av fastigheten Lina 4:27. I norr 
angränsar området till ett naturområde. Väster om planområdet finns ett villa- och radhusområde. Lina 
centrum är beläget söder om planområdet. Öster om området finns ett villaområde och en förskola i 
direkt anslutning till äldreboendet. Närmaste busshållplats är belägen cirka 100 meter öster om 
planområdet.  

 

 
Figur 3. Planområdets läge i Södertälje. 
Planområdet är markerad i orange färg. 
 

Markägoförhållanden 
Södertälje kommun äger fastigheten Lina 4:27.  
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3. Förutsättningar 

Områdesbeskrivning 
Lina är ett lugnt bostadsområde som ligger på gränsen mellan Södertälje tätort och naturen. 
Planområdet ligger på skogsmark precis vid vägen som kopplar Lina centrum till bostadsområdet 
Kaxberg och Murverket. Norr om området finns Lina naturreservatet, med Kaxberg förskola mitt 
emellan.  

 

 
Figur 4. Karta över områdeskaraktär.  
Planområdet är markerat med svart linje. 
Källa: Ortofoto 2018, Södertälje kommun. 

 

Bebyggelse utanför planområdet 
Östra delen av Lina består till störst del av småhus och södra delen av flerbostadshus.   

I översiktsplanen är omkringliggande bebyggelse utpekad som ”låg sluten bebyggelse”. 2 

Pågående markanvändning 
Marken är utpekad som park i gällande stadsplan. En stig går genom området, som kopplar samman 
gatan öster om planområdet med en stig på västra sidan.  

                                            
2 Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 3: Utveckling av staden, sida 28 (”karta över 
bebyggelsetyper – Södertälje tätort”).  
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Figur 5. Förändring av markanvändning på planområde.  
Planområdet markerat med röd linje.  
Källa: Flygbild över Södertälje 1960 och ortofoto 2018, Södertälje kommun.   
 

Markanvändningen i området har delvis förändrats under de senaste 100 år och en stor del av 
området var tidigare jordbruksmark, se flygbild från 1960 i Figur 5. 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. 

Naturvärde 
Planområdet består av löv- och blandskog och ligger strax söder om Lina naturreservat. Delar av 
reservatet är även ett Natura 2000-område. Hela området domineras av asp och gran men med 
tydligare lövinslag 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 ska 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 konnektiviteten i 
både syd-nordlig och ost-västlig riktning. 
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Figur 6. Regional grönstruktur i Södertälje. 
Planområde markerat under vit punkt. 
Källa: Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 4: Natur och rekreation, sidor 90-91  
 

Naturvärdesinventering 
En naturvärdesinventering utfördes av Sweco Environment 2019-12-05.  

Planområdet utgörs av naturmark med främst lövskog men med inslag av tall och gran. Inom och i 
anslutning till planområdet har två objekt med påtagligt naturvärde, klass 3 samt fyra objekt med visst 
naturvärde, klass 4 bedömts. Två av objektens placering är utanför den föreslagna detaljplanens 
gräns men har ändå avgränsats och beskrivits då de är viktiga för helhetsbedömningen av området.  

Fem exemplar av den rödlistade asken noterades i ett av naturvärdesobjekten. Fyra skyddsvärda träd 
i form av hålträdsaspar noterades under fältbesöket. Viktiga spridningsstråk samt grönstrukturer 
noterades i en översiktlig grönstrykturanalys.   

Ett mindre vattendrag finns i anslutning till 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.   
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Figur 7. Karta över naturvärdesobjekt. 
Planområde markerat med röd linje. 
Källa: Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 12–2019 

 
Figur 8 Karta över delar av Nationella marktäckedata (2018) 
Planområde markerat med röd linje. 
Källa: Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 12–2019 
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Kultur och rekreation 
Skogen som ligger på hela fastigheten Lina 4:27 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. Stråken ska bevaras och miljön 
intill dem utformas med hänsyn till rekreationsvärdena. 

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger ungefär 500 meter från Lina centrum som har mataffär, frisör, postombud, pizzeria 
och vårdservice.  

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

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
I Lina Hage finns det 623 arbetsplatser (statistik februari 2020). 

Tillgänglighet, gator och trafik 
 

”Generellt sett är en förtätning inom staden och nybyggnation i anslutning till tyngdpunkterna inom 
kommunen positivt för både cykel- och kollektivtrafiken.” 3 

Det finns inte mycket trafik i området, men antalet bilar i trafik vid planområdet kan vara mellanhög 
under lämnings-/ och hämtningstider för Kaxberg förskola.  

Bil 
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. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats (busslinje 787, Södertälje centrum-Överenhörna kyrka) ligger 300 meter från 
planområdet och går till Södertälje centrum på 17 minuter. 

Närmaste pendeltågsstation är Södertälje centrum, ca 3,5 kilometer från planområdet. 

Cykel 
Planområdet är väl kopplad till gång- och cykelnätverket. Det tar ungefär 15 minuter att ta sig från 
pendeltågsstationen i Södertälje centrum till planområdet, med cykel.  
 

Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd 
Ingen risk bedöms finnas inom planområdet. 

                                            
3 Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 4: Hållbart transportsystem och resande, sida 71 
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Stads- och landskapsbild 
Skogen på området bidrar till Linas glesa bebyggelsekaraktär. En förtätning med bebyggelse skulle 
kunna starka Linaområdets stadskaraktär.  

Bostadsområdena i Lina gynnas av närheten till naturen.  

Berg på planområdets sydgräns ger planområdet en kuperad karaktär. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har utförts för planområdet.  

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.   

Markradon 
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. 

Stabilitets- och sättningsförutsättningar 
Höjdnivåerna för undersökt yta varierar mellan +32,9 och +40,8. Markytan sluttar mot nordväst. 
Nivåskillnaderna kan innebära risk för stabilitetsproblem. Totalstabiliteten bör utredas när placeringen 
och lastnedräkningen för konstruktionen är fastställd.   

Lokala stabilitetsförhållanden utreds i samband med planerade markarbeten. 

Inom områdets norra del förekommer kohesionsjord, lera. Leran bedöms vara överkonsoliderad med 
överkonsolidieringsgrad OCR varierande mellan ca 5-70. Planerad konstruktion kan medföra 
sättningsutveckling.    

 

Hydrologiska förhållanden 
En dagvattenutredning utfördes av Norconsult 2020-02-07.  

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.     

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 dagvattenflöden har beräknats för samtliga återkomsttider och krav på 
fördröjning har satts till att inte mer dagvatten ska avrinna från planområdet än det gör idag.   
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Dagvatten avrinner idag från planområdet via markavrinning och ett antal mindre diken till ett större 
dike väster om planområdet. En förutsättning från Södertälje kommun var att dagvatten även i 
framtiden skulle avledas till detta dike.  

I framtiden förväntas dagvattenflödet öka jämfört med befintligt scenario. Detta beror dels på att en 
klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida regn och dels på att hårdgörningsgraden inom 
detaljplanen ökar. 

Teknisk försörjning 
Området omfattas av värmekraftverkets försörjningssystem enligt översiktsplanen4 . 

Allmänt VA finns i anslutning till planområdet. 

Hälsa och säkerhet 
Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. En vidare utredning kommer att utföras inom 
den pågående geotekniska utredningen.   

                                            
4 Framtid Södertälje Översiktsplan 2013-2030, del 4: Tekniska försörjningssystem, sida 80 (”karta på 
tekniska försörjningssystem”) 
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4. Planförslaget 

Ny bebyggelse 
Användning  
Samhällsbyggnadskontoret planerar för ett nytt vård- och omsorgsboende i 4 våningar samt ett 
biståndsbedömt trygghetsboende i 3 alternativt 5 våningar. Planen avses när det är fullt utbyggt, ge 
ungefär 70 lägenheter i vård- och omsorgsboendet samt 50 lägenheter i biståndsbedömt 
trygghetsboendet. Den planerade byggnationen i planområdet innebär en större andel hårdgjorda 
ytor, vilket i sin tur påverkar dagvattenbildningen. Ett svackdike och regnbäddar kommer att fördröja 
och rena dagvatten i öppna blågröna lösningar.  

Den befintliga stig som finns söder om den tillkommande bebyggelsen ska flyttas närmre kullen och 
anslutas till den stig som går längs västra sidan av planområdet. Ett skyddsavstånd på fem (5) meter, 
på västra sidan av planområdet, har prickats på plankartan för att säkra naturupplevelsen för 
besökare i parken. Den södra delen av planområdet bevaras som naturområde för att skogen pekas 
ut av naturvärdesinventeringen som en mindre spridningskorridor.  

 

 
Figur 9. Förslag på inplaceringsskiss. 
Källa: Sweco, februari 2020. 

 

Service, offentlig och kommersiell 
Det planerade förslaget innebär arbetsplatser för cirka 75 personer. 
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Tillgänglighet 
Utformningen av huset och uteplatserna ska vara anpassad för personer med nedsatt rörlighet.  

Parkering 
Detaljplanen möjliggör parkeringsplatser för ungefär 50 bilar. Tre (3) handikapplatser och sju (7) 
besöksplatser tillkommer.   

Angöring 
Angöring till både äldreboendet och biståndsbedömt trygghetsboendet görs på samma 
angöringsplats.  

 

Landskapsförhållande och utformning av husen 
Entrétorgets utformning ska få hög kvalitet genom att minska hårdgjord yta, vegetation och koppling 
till gata med stadskaraktär.  

I parken bredvid planområdet finns en stig med rekreationsvärde som skyddas av ett 5-meters 
avstånd till fastighetsgräns.   

En terapeutisk park på cirka 3000 kvadratmeter (Sinnenas trädgård) planeras ligga i anslutning till 
äldreboendet. Dikena där dagvatten avrinner blir inkorporerad i trädgårdslandskapet.  

 

Dagsljus och solstudie 
En solstudie på preliminär implaceringsskiss har gjorts av arkitekter på Norconsult. Resultaten visar 
att nybyggnationens påverkan på området runt omkring är mycket låg.  

 
Figur 10. Solstudie.  
Övre raden visar sommarsolstånd, lägre raden visar vintersolstånd.  
Källa: Norconsult, 12-2019 
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Naturförhållande 
Naturvärdesinventering 
En konsekvensbedömning av planens påverkan på biologisk mångfald och grönstrukturens 
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 inom planområdet i ett tidigt skede kan man peka ut naturvärdesobjekt och 
naturvärden och på så sätt ta sådan hänsyn som är viktig för den biologiska mångfalden. I ett 
planförslag är det viktigt att utforma den nya bebyggelsen på ett sådant sätt att den biologiska 
mångfalden kan finns kvar och att spridning av arter även i fortsättningen är möjlig.   

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. För att förhindra 
fragmentering av naturtyper kan man skydda och förstärka spridningskorridorer samt värdefulla 
naturmiljöer 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 försiktighetsåtgärder 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.  

Vattendraget bidrar till ytterligare en spridningskorridor som är viktig för arter som behöver fuktiga 
miljöer och närhet till vatten för sin överlevnad och för möjlighet till spridning. För att bevara 
konnektiviteten till lövskogsmiljöerna i norr (Lina naturreservat) samt en spridningskorridor med 
fuktiga miljöer är det viktigt att ta stor hänsyn till objektet i det fortsatta planarbetet. Utefter 
vattendraget finns ett promenadstråk som bör skyddas för att även i fortsättningen kunna nyttjas av 
närboende till rekreation och som en entré till rekreationsområden norr om planområdet.  

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

Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd har identifierats i naturvärdesinventeringen. Träd som är utpekade på plankartan 
bedöms vara de med högst värde att bevara. De får inte tas bort och 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 förvaring eller 
parkering sker under trädens kronor. Kompaktering av marken ovanför rötterna och avslitning av 
rötter kan döda träden.  

Dikena 
De nya dikena ska bidra till att behålla en blandad naturmiljö genom att de skapar lokal våtmark.  
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Åtgärder 
För att skydda och bevara planområdets naturvärden, grönstrukturer och konnektivitet till sin 
omgivning föreslås att: 

• Områden med naturvärdesklass 3 bevaras i så stor uträckning som möjligt för att säkerställa 
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. 

• Förstärk rekreationsvärden genom att öppna upp och underhålla stigen som går genom 
området. 

• 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 gräsmattor inom 
kvartersmark. Dessa åtgärder fyller också en viktig pedagogisk funktion för de människor som 
vistas i området. Observera att gran inte ska läggas ut som död ved på grund av angrepp av 
granbarkborre i området. 

• Vid avverkning inom planområdet ska hänsyn tas till kringliggande träd så att risk för fallande 
träd undviks under byggtid och efter planens genomförande.  

 
Figur 11. Översiktskarta över naturvärden. 
Planområdet markerat med rödlinje.  
Källa: Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 12-2019. 
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Geotekniska frågor 
En geoteknisk utredning har utförts.  

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 
förorenade ämnen eller organisk jord. Som materialskiljande lager används geotextil klass N2.    

Konstruktionen utförs vattentät om eventuell källare grundläggs under grundvattennivån.  

Höjdnivåer för planerad konstruktion kommer att studeras i utredningen under granskningsskedet.   

Markarbeten 
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.  

Silt förekommer vilket innebär risk för flytjordsfenomen. Schaktslänter och schaktbottnar skall skyddas 
mot tjäle under vintertid.  

Fritt grundvatten har observerats vid ca 1 meter under befintlig markyta. Temporär 
grundvattensänkning 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 släntlutning 1:1,5 ner till 1 meter med förutsättning att 
schaktbotten ligger över grundvattenytan och säkerhetsavståndet för uppställning av 
enreprenadmaskiner och schaktmassor är minst 1 meter från släntkrön. Vid djupare schakter eller 
schakt under grundvattennivån skall stabilitetsförhållanden utredas. 

Uppföljning av geoteknisk undersökning 
Denna undersökning kommer att kompletteras när byggnadens placering, färdiga golvnivåer samt 
laster som påförs på marken är fastställda.   

Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten rekommenderas. 

 

Hydrologiska frågor 
Vatten- och avlopp 

Det nya äldreboendet ansluts till det allmänna VA-systemet och kommer ingå i verksamhetsområdet 
för VA.  

Dagvatten och skyfall 
Föreslagen dagvattenhantering utgörs av regnbäddar som tak- och parkeringsdagvatten avleds till, 
samt ett avskärande svack- eller makadamdike. Genom att fördröja och rena dagvatten i öppna så 
kallade blågröna lösningar som svackdiken och regnbäddar istället för underjordiska magasin och 
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ledningar genereras ytterligare värden som ekosystemtjänster, samt rekreativa och estetiska 
funktioner.   

Det nya diket utformas så att det kan avleda dagvatten som avrinner från höjden i planområdets södra 
del. Utlopp för diket föreslås att bli i det större diket väster om planområdet. Då marken för 
äldreboendet 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 äldreboendet att schaktas ut med en lutning ner mot 
det nya diket som blir en ny lågpunkt för området. Diket fungerar således som en ytlig avrinningsväg 
vid skyfall. Det är viktigt att inga instängda områden skapas vid den nya höjdsättningen och 
Norconsult föreslår att en landskapsarkitekt vidare utreder hur diket kan utformas för att både vara en 
ytlig avrinningsväg samt bli en naturlig del av miljön. Även grundvattennivåer bör utredas vidare i den 
geotekniska utredningen då dessa kan påverkas vid schaktningsarbete.  

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

Planförslaget bedöms inte öka risken för översvämning för nedströms fastigheter då marken som 
bebyggs utgörs av lera och infiltrationen av regnvatten därmed redan idag är begränsad.  

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.   

I framtiden förväntas dagvattenflödet öka jämfört med befintligt scenario. Detta beror dels på att en 
klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida regn och dels på att hårdgörningsgraden inom 
detaljplanen ökar. Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats för ett 5-årsregn till 48 m3 och för ett 
20-årsregn till 76 m3.   
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Figur 12. Förslag på dagvattenlösning.  
Källa: Bilaga 2, dagvattenutredning, Norconsult, 02-2020. 
Norconsult bedömer att det finns goda förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering med öppna 
blågröna lösningar som kan gynna ekosystemtjänster.   

Om föreslagen dagvattenhantering följs uppskattas den tillgängliga magasineringskapaciteten uppgå 
till 92 m2, vilket är mer än erforderlig fördröjningsvolym vid ett 20-årsregn.   

Planförslaget bedöms inte öka risken för översvämning för nedströms fastigheter då marken som 
bebyggs utgörs av lera och infiltrationen av regnvatten därmed redan idag är begränsad.  

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.  

Det är viktigt att inga instängda områden skapas vid den nya föreslagna höjdsättningen och 
Norconsult föreslår att en landskapsarkitekt utreder vidare hur det nya svack- eller makadamdiket kan 
utformas för att både vara en ytlig avrinningsväg vid skyfall samt bli en naturlig del av miljön. Även 
grundvattennivåer bör utredas vidare i den geotekniska utredningen då dessa kan påverkas vid 
schaktningsarbete. 
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Teknisk försörjning 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledning, elnät och 
teleledningar och stadsnät. 

El 
Bebyggelsen kan anslutas till elnätet. Byggnaderna kommer anslutas till Telge Näts befintliga 
transformatorstation.  

Stadsnät (fiber) 
Stadsnät kan erbjudas till det nya äldreboendet samt biståndsbedömt trygghetsboendet.   

 

5. Konsekvenser 
Miljö och hälsa 
Detaljplanen bedöms inte påverka människors hälsa negativt. Konsekvenserna för miljön är i viss 
mån negativa då planområdet ligger inom parkområde med blandskog, dock skyddas en del 
värdefulla träd för att minska den negativa påverkan.  

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

Sociala konsekvenser för äldre 
Fler äldreboenden i Södertälje tätort skapar möjligheten för medborgarna att inte behöva flytta bort 
från deras hemstad.  

Skuggeffekt 
En solstudie har gjorts av Norconsult arkitekter där skuggeffekt bedöms vara lågt påverkad av ny 
byggnation, eftersom planområdet ligger mot ett berg på södersidan.  

Trafiken 
Planområdets utfart måste utformas så att det inte sker negativa konsekvenser med trafiksäkerheten i 
gatumiljön. 

Tillgänglighet 
När det gäller husets byggnation och miljöerna runt omkring så ska de alla uppfylla svensk standards 
krav när det gäller tillgänglighet. 

Boverkets byggregler (BBR) kommer att reglera byggnaders och tomters tillgänglighet och att de 
uppfylls vid bygglov. Placering och utformning av ett område ska planeras på ett sådan sätt som är 
lämpligt med hänsyn till människor som har nedsatt orientering- och/ eller rörelseförmåga. 
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6. Genomförande 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Kommunen kommer i detaljplaneprocessen tillskapa byggrätter på två fastigheter på kommunal mark. 
Exploatören planerar att förvärva fastigheten där äldreboendet planeras, vilket är den västra 
fastigheten inom detaljplaneområdet. Detta planeras att ske med köp av fastighet.  

Den östra fastigheten planläggs för bostäder. Exploatören kommer i planen få möjlighet att köpa 
denna fastighet. Denna förköpsrätt är giltig under två år. Om Telge Fastigheter ej utnyttjar denna rätt 
återgår byggrätten till kommunen som kan tilldela byggrätten utefter eget önskemål.   

Kommunen ansvarar för tillskapande av fastigheterna och ansöker hos lantmäterimyndigheten. 

Ingen gemensamhetsanläggning behöver tillskapas för planens genomförande.  

För samordning av parkeringsplatser kan ett eventuellt servitut vara aktuellt. Den östra fastigheten blir 
härskande och den västra tjänande.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planekonomi 
Detaljplanen finansieras genom plankostnadsavtal med exploatören.  

Då detaljplanen vunnit laga kraft säljer kommunen för marknadsmässigt pris till exploatören.  

Lantmäteriförrättning 
Lantmäterimyndigheten debiterar fastighetsbildning utefter taxa. Kostnaden för fastighetsbildning 
varierar beroende på hur omfattande och tidskrävande ärenden är.  

Lantmäteriåtgärder inom allmän plats ska bekostas av kommunen medan lantmäteriåtgärder inom 
kvartersmark ska bekostas av exploatören.  

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar som utförts är följande: 

- Dagvattenutredning 
- Naturvärdesinventering 

Det framkom inga hinder efter framtagandet.  

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram under detaljplaneprocessen för att utreda möjligheten till 
omhändertagandet inom området. Exploatören kommer att anlägga diverse fördröjningsåtgärder inom 
området. Exploatören kommer att ha rätt att låta återstående vatten avrinna genom det kommunala 
diket direkt väster om området i nordsydlig riktning.  

Vatten och avlopp 
Fastigheterna kommer att ansluta till det kommunala VA-systemet. Telge Nät ansvarar för utbyggnad 
till tomtgräns. Kostnader för anslutning till det kommunala VA-systemet sker enligt gällande VA-taxa. 

El 
Bebyggelsen kan anslutas till elnätet. Byggnaderna kommer anslutas till Telge Näts befintliga 
transformatorstation.  
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Fjärrvärme och uppvärmning 
Fastigheterna kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet för uppvärmning av byggnaderna.  

Direktverkande el eller fossila bränslen får ej användas vid uppvärmning av ny bebyggelse.  

Kommunen rekommenderar att den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga nätet. 

Stadsnät (fiber) 
Stadsnät kan erbjudas till det nya äldreboendet samt biståndsbedömt trygghetsboendet.   

Avfallshantering 
Exploatören skall lösa avfallshantering inom kvartersmark. 

Parkering 
Exploatören skall lösa parkering inom kvartersmark. 

 

  



Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende) | 2020-03-24 | Södertälje kommun | Stadsbyggnadsnämnden | Planenheten 27 (28) 
 

7. Medverkande 
Planarkitekter 
Planarkitekt:  

- Delphine Hollebecq, Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

Biträdande planarkitekter:  

- Siri Ersson, Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
- Christina Svartsjö, Planenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet 
- Trafikingenjör: Anders Eklind, Stadsmiljö, Samhällsbyggnadskontoret 
- Landskapsarkitekt: Mona Falk, Stadsmiljö, Samhällsbyggnadskontoret 
- Kommunekolog: Marianne Haage, Miljökontoret 
- Bygglovshandläggare: Sophie Clerkefors, Bygglovsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 
- Byggprojektledare: Lina Alfares, Mark- och Exploatering, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Konsulter som medverkat 
- Exploateringsingenjör: Julia Lantz, Svefa AB 

 

  



Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende) | 2020-03-24 | Södertälje kommun | Stadsbyggnadsnämnden | Planenheten 28 (28) 
 

8. Bilagor och referenser 
- Plankarta  
- Fastighetsförteckning 

Utredningar och underlag 
- Naturvärdesinventering, Sweco Environment, 2019-12-05. 
- Dagvattenutredning, Norconsult, 2020-02-13. 
- Geoteknisk undersökning, Sweco Civil AB, 2020-03-30 

Referensdokument 
Översiktsplan 2013-2030, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun, 2013 

Gällande stadsplan för Södra Lina del 3, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun, 1981 

Strukturplan för Lina, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun, 2018   

Figurförteckning 
Figur 1. Karta över strukturplanens förslag på övergripande grönstruktur i Lina. ................................. 8 
Figur 1. Karta på bebyggelse- och trafikstruktur. ................................................................................ 8 
Figur 3. Planområdets läge i Södertälje.............................................................................................. 9 
Figur 4. Karta över områdeskaraktär. ............................................................................................... 10 
Figur 5. Förändring av markanvändning på planområde. .................................................................. 11 
Figur 6. Regional grönstruktur i Södertälje. ...................................................................................... 12 
Figur 7. Karta över naturvärdesobjekt. ............................................................................................. 13 
Figur 8 Karta över delar av Nationella marktäckedata (2018) ........................................................... 13 
Figur 9. Förslag på inplaceringsskiss. .............................................................................................. 17 
Figur 10. Översiktskarta över naturvärden........................................................................................ 20 
Figur 11. Solstudie. .......................................................................................................................... 18 
Figur 12. Förslag på dagvattenlösning. ............................................................................................ 23 
 


	1. Vad är en detaljplan
	2. Inledning
	Planens syfte och huvuddrag
	Miljöpåverkan
	Allmänt
	Miljökvalitetsnormer för luft
	Miljökvalitetsnormer för vatten
	Miljökvalitetsnormer för buller
	Behovsbedömning
	Förenlighet med 3 och 4 kap i miljöbalken

	Tidigare ställningstaganden
	Översiktsplan
	RUFS 2050
	Grönplan
	Strukturplan för Lina
	Gällande planer

	Plandata
	Lägesbestämning och areal
	Markägoförhållanden


	3. Förutsättningar
	Områdesbeskrivning
	Bebyggelse utanför planområdet
	Pågående markanvändning
	Naturvärde
	Naturvärdesinventering
	Kultur och rekreation

	Offentlig och kommersiell service
	Vårdservice
	Arbetsplatser, övrig bebyggelse

	Tillgänglighet, gator och trafik
	Bil
	Kollektivtrafik
	Cykel

	Riksintressen och områdes-/bebyggelseskydd
	Stads- och landskapsbild
	Geotekniska förhållanden
	Jordlager
	Markradon
	Stabilitets- och sättningsförutsättningar

	Hydrologiska förhållanden
	Teknisk försörjning
	Hälsa och säkerhet
	Radon


	4. Planförslaget
	Ny bebyggelse
	Parkering
	Angöring

	Naturförhållande
	Naturvärdesinventering
	Skyddsvärda träd
	Dikena
	Åtgärder

	Geotekniska frågor
	Markarbeten
	Uppföljning av geoteknisk undersökning

	Hydrologiska frågor
	Dagvatten och skyfall

	Teknisk försörjning
	El
	Stadsnät (fiber)


	5. Konsekvenser
	Miljö och hälsa
	Barn och ungdomar
	Sociala konsekvenser för äldre
	Skuggeffekt
	Trafiken
	Tillgänglighet

	6. Genomförande
	Fastighetsrättsliga konsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser
	Planekonomi
	Lantmäteriförrättning

	Tekniska frågor
	Dagvatten
	Vatten och avlopp
	El
	Fjärrvärme och uppvärmning
	Stadsnät (fiber)
	Avfallshantering
	Parkering


	7. Medverkande
	8. Bilagor och referenser
	Utredningar och underlag
	Referensdokument
	Figurförteckning


