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Tidigare Beslut i ärendet 

Nämnd Beslut Beslutsdatum 

Stadsbyggnadsnämnden Beslut om planuppdrag  2020-01-28 

Stadsbyggnadsnämnden Beslut om samråd 2021-06-15 

 

 
Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2020-01-28 att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) samt att beslöt att sända ut den på samråd 2021-06-15. 
 
Detaljplanen för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) var varit ute på samråd under perioden 2021-08-16 – 2021-09-
06. 
 
Remissinstanser och sakägare fick ta del av planhandlingarna för yttrande. Förslaget fanns att tillgå hos 
planenheten, i Stadshusets reception, på kommunens hemsida samt biblioteket i Södertälje. 
 
Under samrådstiden inkom 15 yttranden, vilka redovisas i samrådsredogörelsen. Synpunkter som rör 
planens utformning, utförande och konsekvenser redovisas i en sammanfattad form med kommentarer om 
hur synpunkterna hanteras av kontoret. Samtliga yttranden finns tillgängliga i sin helhet på 
samhällsbyggnadskontoret under kontorstid. 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

Yttrande UTAN synpunkter Yttrande MED synpunkter 

Länsstyrelsen  Lantmäteriet 

Postnord  Svenska infobyte 

Kommunala handikapprådet Södertälje city 

 Telge nät och Telge återvinning 

 Trafikförvaltningen Region Stockholm 

 Telge fastigheter 

 Skanova 

 Boende i närområdet 

 Övriga medborgare 

 Miljönämnden 

Ändringar mellan samråd och granskning 

Inga större ändringar av planförslaget har gjorts inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har vägt 

samtliga inkommande yttranden och anpassat förslaget med hänsyn till dessa. Plankartan innefattar mindre 

ändringar, kompletteringar och förtydligande. De flesta inkomna yttranden är rörande förtydligande av 

planförslaget i planbeskrivningen, därav har formuleringar och beskrivningar setts över för att så tydligt som 

möjligt beskriva planförslaget. 

Utredningar 

Inför granskning har bedömningen gjorts att inga nya utredningar behövs tas fram för att säkerställa 

markens lämplighet. Inför granskning uppkom behovet av en kompletterande inmätning av den befintliga 

garageöppningen. En inmätning av det befintliga garaget för att säkerställa 3D-fastighetsbilidningen mellan 

fastigheterna Tälje 1:1 och Tellus 5 har tagits fram. Även inmätning av tunnelnedfartens golv och tak har 

gjorts.  
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Planhandlingar 

Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Planbeskrivningen har förtydligats gällande 

resultatet från den utförda miljötekniska undersökningen, dagvattenhantering, trafiksäkerhet, parkering, 

framkomlighet för kollektivtrafik, säkerhet- och trygghetsaspekter, ansvar och kostnader samt 

genomförande.  

Plankartan har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Grundkartan kar komplettats för att innefatta rätt 

information. Sektion 1.0 har uppdaterats utifrån ny inmätning och plankartan har kompletterats med sektion 

2.0 som visar höjder för 3D-fastighet för befintligt garage under Köpmangatan. Tunnelns samt befintligt 

parkeringsgarages utbredning har förtydligats i plankartan genom att Köpmangatan har delats in i olika 

användningsområden där områden som tillåter (T) och (P) har specificerats mer. Administrativa 

planbestämmelsen gällande fastighetsindelning har förtydligats.  

Synpunkter inkomna efter samrådstiden 

Yttranden som inkom efter att samrådstiden var avslutad: 

• Miljönämnden 

Samhällsbyggnadskontoret har beslutat att besvara yttrandena från samtliga ovanstående i denna 

samrådsredogörelse trots att dessa inkom efter att svarstiden gått ut. 
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Inkomna synpunkter  

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har för närvarande inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen 

delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Yttrande inkom: 2021-08-26 

Kommentar: 

Samhällsbyggnadskontoret har noterat och tackar för Länsstyrelsens yttrande.  

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inkommit med synpunkter gällande grundkarta, plankarta och planbeskrivning. 

Grundkartan måste ha minst tre koordinatkryss och redovisa koordinaterna fullständigt. 

Sektion 1.0 på plankartan saknar redovisningen inom området GATA1 (P). Planområdet som redovisas på 

plankartan omfattar 3D-utrymme som tillhör fastigheten Tellus 5 vilket innebär att Tellus 5 berörs av den 

aktuella planen. Om man anser att Tellus 5 inte berörs borde den aktuella planens utbredningsområde 

begränsas. Att planområdet även berör fastigheten Tellus 5 behöver läggas in i planbeskrivningen. 

Yttrande inkom: 2021-08-25 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret har noterat Lantmäteriets yttrande grundkartan har kompletterats med 

ytterligare kordinatkryss utifrån Lantmäteriets kommentar. Tellus 5 har förtydligats som en berörd 

fastighet i planbeskrivningen då planområdet berör 3D-utrymmet som tillhör fastigheten. 

Sektion 1.0 på plankartan har uppdaterats med höjder utifrån inmätning av den nya tunnelnedfarten. 

Ytterligare en sektion har lagts till i plankartan, sektion 2.0, som visar höjder för 3D-fastigheten för Tellus 

5 längs med Köpmangatan. Denna sektion har gjorts utifrån inmätningar av garagets golv och tätskikt. 

Denna sektion redovisar området GATA1 (P) som saknades i samrådshandlingarna. 

Miljönämnden 

Miljönämnden anser att det bör framgå i planhandlingarna att en miljöteknisk undersökning är genomförd, 

vad den kom fram till och att/hur resultatet har hanterats i samband med byggnationen. 

I Södertälje kommuns VA-policy framgår att dagvattenhanteringen ska bidra till att förbättra yt- och 

grundvattenrecipienternas kvalitet, för att miljökvalitetsnormer för vatten och god vattenstatus ska kunna 

uppnås. När en ny detaljplan tas fram ska därmed en förbättrad dagvattenhantering säkerställas. Inom 

planområdet blir det mer hårdgjord yta och då är en väl lämpad dagvattenhantering viktig för att 

miljökvalitetsnormerna i de berörda vattenförekomsterna inte ska äventyras. Hänsyn kan även behöva tas till 

klimatförändringarna, med risk för ökad regnintensitet och ökade flöden. Miljönämnden anser att 

dagvattenhanteringen behöver beskrivas/utredas mer. 
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Beskrivningen av Igelstaviken är lite missvisande i Undersökning av betydande miljöpåverkan, det anges att 

den kemiska statusen är "Uppnår ej god". En korrekt beskrivning är att den kemiska statusen i Igelstaviken 

är god om de överallt överskridande ämnen exkluderas. Miljönämnden anser att beskrivningen ska 

formuleras om. 

Yttrande inkom: 2021-10-06 

Kommentar: 

Resultatet från den utförda miljötekniska undersökningen har förtydligats i planbeskrivningen och 

beskrivningen av Igelstavikens kemiska status har tydliggjorts i undersökningen av betydande 

miljöpåverkan utifrån miljönämndens synpunkter. 

Dagvattenhanteringen inom planförslaget har förtydligats i planbeskrivningen. Utförd 

dagvattenutredning inför byggnation av nedfarten visar att befintliga system inom och utanför 

planområdet har kapacitet att omhänderta dagvattenmängden från planområdet. Då tunnelnedfarten 

redan är byggd och torget under uppbyggnad innebär inte detaljplanens antagande någon påverkan på 

dagvattenhanteringen. 

Postnord 

Postnord har inget att anmärka och godkänner den föreslagna detaljplanen. 

 

Yttrande inkom: 2021-08-25 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret har noterat och tackar Postnord för deras yttrande. 

Kommunala handikapprådet 

Kommunala handikapprådet har fått möjlighet att yttra sig över detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) 

och har inget att tillägga. 

Yttrande inkom: 2021-09-01 

Kommentar:  

Samhällsbyggnadskontoret har noterat och tackar det kommunala handikapprådet för deras yttrande. 

Kommunala Pensionärsrådet 

Rådet ställer sig positiva till förslaget då man tagit hänsyn till äldres behov genom att skapa rum för både vila 

och sociala möten. Den nya tunnelnedfarten till Kringlangaraget anses bidra med goda 

utvecklingsmöjligheter för Södertälje centrum. Rådet vill dock påpeka att parkeringsgarage är otrygga platser 

och att det därför är viktigt att redovisa vilka trygghetsåtgärder som planeras. 

Yttrande inkom: 2021-09-06 

Kommentar: 
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Planförslagets trygghets principer har förtydligats i Planbeskrivningen. Planförslaget innebär en ny 

anslutning till det befintliga Kringlangaraget och innefattar ingen utformningsförändring av eller 

implementering av ytterligare trygghetsåtgärder i parkeringsgaraget. 

För att bidra till en ökad trygghet i planområdet lyfter planförslaget fram belysning samt 

trygghetsåtgärder runt tunnelmynningen och nedfarten. Planförslaget innefattar en utökad gatubelysning 

längs Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Tunnelmynningen föreslås även förses med belysning för att 

skapa överblickbarhet och förhindra att den upplevs som en dold plats. Tråget till tunnelnedfarten kommer 

omges av ett fallskydd för att förhindra olycksfall. För att minska risken att obehöriga vistas i garaget 

kommer nedfarten avskiljas med bommar. 

Svenska Infobyte 

Svenska infobyte tycker att det allmänt är väldigt glädjande med förändringen av infarten till Kringlans 

garage och det förbättringsmöjligheter som samtidigt uppstår runt det nya Kanaltorgsområdet.  

De anser dock att kommunen tar en stor risk med att göra detaljplanen först nu att det kommer att ta onödigt 

lång tid innan arbetet på platsen kan bli klart, speciellt om kommande beslut överklagas. En bättre 

framförhållning hade minskat riskerna för att det sår i stadsbilden som finns nu blir onödigt långvarigt. 

Kommunen skulle behöva hitta platser för cykelparkering i centrala Södertälje och den här platsen kan vara 

ovanligt bra till det i och med dess omedelbara närhet till cykelväg. I det fortsatta arbetet med detaljplanen 

bör det vara värt att i vart fall pröva om delar av ytan bör användas för cykelparkering av god kvalitet. 

Inom parentes noteras att det är underförstått att ordet ”Parkering” avser bilparkering genom hela 

samrådshandlingen, vilket anses vara ett omodernt förhållningssätt. 

Yttrande inkom: 2021-09-02 

Kommentar:  

Byggnationen av tunnelnedfarten startade våren 2020 och pågår fortfarande. Tunnelnedfarten beviljades 

bygglov utifrån gällande detaljplan, under resans gång har ett behov av att dela upp planområdet i två 

olika fastigheter uppstått så att tunnelnedfarten hamnar på kvartersmark. Den nya detaljplanen syftar till 

att skapa förutsättningarna för en tredimensionell fastighetsbildning så att ett offentligt torg kan anläggas 

ovan tunnelnedfarten. Detaljplanen innebär inte att den planerade utformningen av tunnelnedfarten, 

Västra Kanalgatan eller torget kommer förändras. Byggnationen av tunnelnedfarten och torget kan 

färdigställas även innan planen antas bortsett från bommar, kameror och andra installationer som ska 

finnas på kvartersmark. 

Utformningen av torget ligger utanför planprocessen och kan inte regleras i detaljplan. Det finns ett 

färdigt utformningsförslag som kommer att anläggas 2022 som beaktar tillgången till cykelparkering på 

torget. 

Formuleringen av “parkering” har setts över och korrigerats i planbeskrivningen utifrån Svensk Infobytes 

synpunkt.  
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Södertälje city 

Södertälje city är positiva till förslaget att utveckla Kanaltorget till en central mötesplats för Södertäljebor 

med trivsam vistelse och förenklad framfart i centrum. Genom nya funktioner och ytor som också 

tillgängliggör evenemang ges goda möjligheter att öka attraktiviteten för besökare. 

Södertälje city undrar hur vattenspegeln/fontänen kommer användas under vintern när vattnet är avstängt. 

Värdet kan vara dekorativt eller annat, men om det bara är en avstängd vattenspegel riskerar värdet att bli 

negativt under den kalla halvan av året. 

Platsen är traditionellt skräpig så man bör ha goda möjligheter för att installera papperskorgar. Eventuella 

askkoppar bör inte placeras i papperskorgar nära uppehållsplatser, för att minska risken för ofrivillig 

andrahandsrökning. 

Södertälje city tycker det är positivt att se att Köpmangatan planeras få en cykelbana. En lättillgänglig 

cykelparkering med god trygghetskänsla skulle också tillföra ett värde till hela centrum och öka 

attraktiviteten för cykelburna besökare. Kommunen skulle behöva hitta platser för detta och den här platsen 

kanske är ovanligt bra för det i och med dess omedelbara närhet till cykelväg. I det fortsatta arbetet med 

detaljplanen bör det vara värt att i vart fall pröva om delar av ytan bör användas för cykelparkering av god 

kvalitet. 

Det nybyggda huset på Orion 1 har näringsidkare som behöver leveranser. Viktigt med god framkomlighet 

för större fordon såsom lastbilar, och att de lätt kan hitta fram med hjälp av tydlig skyltning. 

Både Köpmangatan och Västra Kanalgatan bör ha lyktstolpar på båda sidor om gatan eftersom området 

annars blir mörkt, och mer belysning innebär en ökad trygghet. Även Kanaltorget behöver vara så pass ljust 

att platsen känns så trygg som möjligt. Lyktstolpar bör vara klassade för att kunna hålla 

affischeringsplatser/kulturtavlor såsom många andra städer har. 

Södertälje city har även skickat in förslag på hur Kanaltorget kan utformas för att kunna användas till event 

och som mötesplats. De tycker att det ska finnas tillgång till ström för att möjliggöra effektbelysning, 

strömboxar, laddningsmöjlighet för mobil och dator, högtalare likt Dansbanan vid Sydpoolen samt WiFi. 

Torget borde även ha fast installation/aktivering för barn, fler sittplatser samt konstinstallation. 

Södertälje city har även synpunkter gällande tidsaspekten. Flera aktörer ska öppna i byggnaden intill Tälje 1:1 

och får svårare att driva sin verksamhet under pågående bygge. Viktigt att effektivisera byggprocesser i 

stadskärnan för att minimera negativ åverkan på näringsidkare i centrum. 

Yttrande inkom: 2021-09-03 

Kommentar: 

Vattenspegeln kommer att vara ur bruk under vinterhalvåret och kommer att underhållas och skötas 

såsom Södertäljes övriga vatten- och fontäninstallationer.  

Södertälje Citys synpunkter angående utformningen av torget sker utanför planeringsprocessen och 

regleras inte i detaljplan. Det finns ett färdigt utformningsförslag som kommer att anläggas 2022 där 

behovet av papperskorgar, cykelparkering, belysning med mera har beaktats. Planförslaget innefattar en 

utökad gatubelysning längs Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Tillgång till el för evenemang kommer 

att finnas i begränsad omfattning. 

Planförslaget innebär ingen försämrad framkomlighet till Orion 1. 
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Genomförandet och planering av utbyggnadsprocessen för planförslaget sker utanför planprocessen och 

kan inte regleras eller styras inom detaljplanprocessen.    

Telge Nät och Telge Återvinning 

Telge Nät har VA, fjärrvärme/fjärrkyla, el och stadsnät samt tillhörande anordningar inom fastigheten. 

Befintlig ledningsrätt inom planområde har uppmärksammats för fjärrkyla.  

Inför planerade markarbeten bör samordning och dialog med Telge Nät ske kontinuerligt för att diskutera 

grävarbeten tidplan m.m. Detta för att även följa upp befintligt markavtal och kostnadsfördelning inför 

detaljprojektering m.m.  

Markrättigheter kan behöva upprättas och regleras i avtal så att säker drift, åtkomst eller befintliga 

ledningars bevarande inte äventyras framöver. 

Telge är måna om att Teknisk handbok - riktlinjer för avfallshantering följs så att framkomligheten för 

avfallshämtning är väl utformad. 

Yttrande inkom: 2021-09-03 

Kommentar:  

Ledningar belägna inom allmän plats omfattas av det övergripande avtalet mellan Telge Nät och 

kommunen. För ledningar belägna inom kvartersmark behöver ett avtal upprättas mellan ledningsägaren 

och fastighetsägaren. 

Teknisk handbok med riktlinjer för avfallshantering ska följas. 

Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Trafikförvaltningen önskar förtydligande i planbeskrivningen om huruvida kollektivtrafiken påverkas av 

detaljplanen. Det inkluderar vilka hållplatslägen som påverkas (det framgår att fyra ligger inom 

planområdet) samt eventuell påverkan på framkomligheten för kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen 

förutsätter att framkomligheten för busstrafiken längs med Köpmangatan inte försämras och att gatans 

viktiga funktion och ytor för kollektivtrafiken kvarstår, enligt trafikförvaltningens Riktlinje för utformning 

av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiGata-Buss, 2021). 

Yttrande inkom: 2021-09-08 

Kommentar:  

Planförslagets påverkan på kollektivtrafiken har förtydligats i planbeskrivningen utifrån 

Trafikförvaltningens yttrande.  

Planförslaget innebär ingen väsentlig försämring för framkomligheten av busstrafiken längs 

Köpmangatan. Det hinder planförslaget innefattar är ett upphöjt övergångställe i övrigt förstärks och 

kvarstår gatans viktiga funktioner och ytor för kollektivtrafiken. Planförslaget innebär en bättre 

framkomlighet då det innefattar mindre störning från övrig trafik och gör Köpmangatan till en mer 

renodlad bussgata, befintliga busshållplatser blir mer samlade och busskurer förbättras samtidigt som det 

tillförs två nya busshållplatser.  



Samrådsredogörelse | 2022-01-21 | Detaljplan för del av Tälje 1:1 (Kanaltorget) | Södertälje kommun | 

Samhällsbyggnadskontoret 

8 av 10 

 

Berörda fastighetsägare, ledningsägare, övriga 

sakägare samt boende i närområdet 

Telge fastigheter 

Telge fastigheter äger fastigheten Tälje 1:34 i direkt anslutning till planområdet och enda möjliga tillfartsväg 

till fastigheten är via Västra Kanalgatan. Det är av stor vikt att tillgängligheten till Tälje 1:34 är trafiksäker för 

alla typer av fordon som kan behövas för drift, underhåll och eventuella framtida ny- och/eller 

ombyggnationer: 

- Tunnelkonstruktionen under vändplanen i södra delen av gångfartsområdet måste hålla för 

eventuella tunga transporter 

- Tillgängligheten för räddningstjänst, sophantering och transporter upp till 12m måste tillgodoses 

- Remsan mellan närmast portingång till bostäder i fastigheten Polstjärnan ska ha en tydlig 

säkerhetsangränsning mot biltrafik. 

Yttrande inkom: 2021-09-03 

Kommentar:  

Tunnelkonstruktionen är konstruerad utifrån BK2 (bärningsklass 2, 51.4 ton) om tyngre fordon krävs kan 

dispens sökas för BK1. 

Planförslaget innebär ingen förändrad framkomligheten till Tälje 1:34 och kommer inte innebära någon 

försämrad framkomlighet, de fordon som har framkomlighet idag kommer även att ha det framöver.  

För trafiksäkerhet kommer en möbleringszon läggas till längs med kvarteret Polstjärnan, detta har 

förtydligats i planbeskrivningen.  

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet och önskar att så långt som möjligt 

behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 

uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Yttrande inkom: 2021-09-01 

Kommentar:  

Planbeskrivningen förtydligar att exploatören ansvarar för samtliga kostnader orsakade av 

planläggningen och genomförande av detaljplanen.   

Boende i närområdet 1 

En boende i närområdet har skickat en synpunkt att ska finnas parksoffor på Kanaltorget, gärna med lite 

grönt omkring, där det dagar med fint väder går att sitta och njuta en stund. 

Yttrande inkom: 2021-09-06 
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Kommentar:  

Utformningen av torget ligger utanför planprocessen och kan inte regleras i detaljplan. Det finns ett 

färdigt utformningsförslag som kommer att anläggas 2022 som beaktar tillgången till sittplatser på 

torget. Planförslaget innefattar en ny planteringsyta som tillför grönska.   

Boende i närområdet 2 

En boende i närområdet tycker att det är positivt att kommunen vill göra ett trevligt torg och förhoppningen 

är att det också blir trevligt och inbjudande, likaså att Västra Kanalgatan blir bra.  

Det är viktigt med en trevlig, icke bländande belysning i mänsklig skala, dvs inte högt placerade strålkastare. 

Ny belysning inte bör lysa upp lägenheterna vid torget och gatan utan nya lampor bör vara avbländade mot 

lägenheter och fönster och placerade så att de inte lyser rakt in i bostäderna. 

Det är också angeläget att den nya belysningen kommer på plats utan dröjsmål. Den boende har haft 

negativa erfarenheter i samband med bygget av tunnelnedfarten då gall gatubelysning togs bort samtidigt 

som stora presenningar med reklamtryck sattes upp. Detta skymde all sikt längs gatan och portarna under 

byggtiden har det förekommit inbrott i källare i huset, vilket inte förekommit tidigare. Därför önskar 

yttrande att kommunen samråder med byggföretaget så att ny belysning finns på plats innan den tillfälliga 

tas bort. 

Då det gäller belysning vore det också positivt om den enda, mycket höga och fula lyktstolpen på Kanalgränd 

byttes ut i samband med att nya lampor kommer upp på Västra Kanalgatan och Kanaltorget. Det skulle bli en 

trevligare och mer sammanhållen stadsmiljö då.  

Yttrande inkom: 2021-09-06 

Kommentar: 

Utformningen av torget ligger utanför planprocessen och kan inte regleras i detaljplan. Det finns ett 

färdigt utformningsförslag som kommer att anläggas 2022 som beaktar belysning.  

Byggprojektering och utbyggnadsprocessen för planförslaget sker utanför planprocessen och kan inte 

regleras eller styrs inom planprocessen. Vid byggnation är det oundvikligt att vissa störningar uppstår 

under byggtiden. Byggnationen ska utföras på så sätt att det innebär så liten störning som möjligt och ska 

formas så att byggnationen skapar säkra och trygga miljöer. 

Medborgare 

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit ett yttrande från en medborgare som inte tycker att det framgår i 

underlaget vart cyklar ska kunna parkera. Att kunna låsa fast cykeln bör omhändertas i planen. Det samma 

gäller även andra fordon än cykel. Idag finns det redan en uppsjö olika fordon som el-sparkcyklar, vanliga 

skateboard, elskateboard, en-hjulingar, vanliga sparkcyklar osv. Även dessa fordon behöver kunna låsas fast i 

och kring en park. Även möjlighet till att ladda olika typer av fordon och andra hjälpmedel behöver 

adresseras.  

Besökare till centrum ska vara trygga med att också komma hem. Att invånare får tillgång till el innebär 

också att eventuella ojämlikheter i levnadsstandard och tillgänglighet av el i cykelförråd etc suddas ut. Alla, 

oavsett ålder och levnadssituation, får samma rörelsefrihet. Detta är en viktig infrastrukturdel som har 

bäring på flera andra mål kommunen har. 
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Gällande cykelbanan och gångstråken så kommer samhället inte endast bestå av gångtrafik, cyklar och/eller 

bilar framöver. Flera andra sorters fordon kommer att utvecklas, utöver dom som redan finns på marknaden. 

Hur dessa fordon ska samsas på trottoarer och cykelvägar behöver tydligt framgå tidigt i processen (denna 

och alla andra). 

Yttrande inkom: 2021-09-05 

Kommentar:  

Utformningen av torget ligger utanför planprocessen och kan inte regleras i detaljplan. Det finns ett 

färdigt utformningsförslag som kommer att anläggas 2022 som beaktar cykelparkering. Tillgång till el 

kommer att finnas i begränsad omfattning. 

Gällande medborgarens yttrande om planförslagets beaktande av nya framtida fordonsalternativ är detta 

inte en fråga som lyfts eller behandlas i planen, gångstråk och cykelbanor är dimensionerade efter dagens 

standard.   

Ställningstagande/Sammanfattning 

Bland inkomna synpunkter efter genomfört samråd har inga större invändningar inkommit mot förslaget. 

För att möta upp de inkomna synpunkterna från samrådet har därav inga större ändringar av planförslaget 

gjorts inför granskning. Samhällsbyggnadskontoret har vägt samtliga inkommande yttranden och anpassat 

förslaget med hänsyn till dessa. De flesta yttranden rörande planförslaget gäller förtydligande av 

planförslaget i planbeskrivningen. Därav har: resultatet från den utförda miljötekniska undersökningen, 

dagvattenhantering, trafiksäkerhet, parkering, framkomlighet för kollektivtrafik, säkerhet- och 

trygghetsaspekter, ansvar och kostnader samt genomförande förtydligas i planbeskrivningen.  

Inför granskning uppkom behovet av en kompletterande inmätning av den befintliga garageöppningen, 

därav har en ny inmätning av garaget skett för att säkerställa 3D fastighetsbildningen mellan fastigheterna 

Tälje 1:1 och Tellus 5. Förutom detta har bedömningen gjorts att inga nya utredningar behövs tas fram eller 

att befintliga utredningar behöver kompletteras.   

Plankartan har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. De ändringar som gjorts på plankartan är att 

grundkartan har kompletterats med koordinatkryss och sektion 1.0 har uppdaterats och kompletterats med 

ytterligare en sektion, sektion 2.0, för att redovisa 3D fastighetsbildningar. Tunnelns samt befintligt 

parkeringsgarages utbredning har förtydligats i plankartan genom att Köpmangatan har delats in i olika 

användningsområden där områden som tillåter (T) och (P) har specificerats mer. Administrativa 

planbestämmelsen gällande fastighetsindelning har förtydligats.   

Detaljplanen förs vidare för Granskning. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 
Planenheten 
 
 
 
Sofia Cedergren   Sofia Melin 
Planchef    Planarkitekt 
 


