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Dnr  
 
Ärendet 
Detaljplaneförslaget är på samråd och syftar till att möjliggöra för bostäder och service på 
del av fastigheten Kallfors 1:4. 
 
Förutsättningar 
Kallfors gård tillhör en av de stora säterigårdarna i Överjärna socken i Järna kommundel. 
Mangårdens byggnader är uppförda före år 1790. Kvarnen intill gården är utpekad i 
kommunens kulturhistoriska kunskapsunderlag för samhällsplaneringen. Kvarnverksamhet 
har funnits vid gården sedan medeltid. Närområdet är fornlämningsrikt men i aktuellt 
planområde finns inga registrerade fornämningar. Kulturmiljöns värden kring Kallfors 
herrgård har kraftigt försvagats i och med att dess sammanhang, det brukade 
kulturlandskapet ianspråktagits för exploateringar av en varierad villabebyggelse.  
 

Synpunkter 
Ur kulturmiljösynpunkt är det att föredra att bevara de närmast gården tidigare brukade 
markerna, fortsatt öppna för att mangården och ekonomibyggnaderna ska ha kvar en del av 
sitt kulturhistoriska sammanhang. Odlingsytor är ett alternativt att göra det. I och med att 
kulturlandskapet kring Kallfors gård redan har ianspråktagits för modern villabebyggelse 
så tillstyrks dock förslaget. För framtida detaljplanering behöver området närmast 
mangården både öster- och västerut bibehållas obebyggt för det kulturhistoriska 
sammanhanget med ett öppet landskap och vattendragets koppling till kvarnbyggnaden. 
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För att hålla samman bebyggelsen och underordna den miljön kring Kallfors gård så är det 
av vikt att hålla föreslagen färgsättning och material. Det är också av vikt att liksom 
förslaget innebär att inga byggnader högre än 2 våningar placeras närmast vägen. Detta bör 
infogas i planbeskrivningen med hänvisning från plankartan.  
 
 
 
 
 
Emma Tibblin 
Stadsantikvarie 
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Dnr: 2015-02629

Upprättad 2018-10-02 

SAMRÅDSHANDLING



Vad är en detaljplan
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 en detaljplan ges ramarna för framtida bygglovsprövningar.

Genom planläggning med detaljplan prövar kommunen att mark- och vattenområden används 

till de ändamål området 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. 

Planförfarande
Vid framtagande av en detaljplan ska reglerna för standard-, utökat eller samordnat förfarande 

tillämpas. Under vissa förutsättningar kan begränsat förfarende tillämpas som innebär endast 

ett kommunikationssteg. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet 

och regleras i plan- och bygglagens femte kapitel.

Aktuell detaljplan handläggs med ett standardförfarande. Planförfarandets olika steg redovisas 

nedan.

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. 

Samråd: Under samrådet ska kommunen redovisa planförslaget, skälen till planförslaget, det 

planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget. Kommunen ska samråda om 

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.   
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Samrådsredogörelse: Alla inkomna synpunkter som har kommit in under samrådsskedet 

ska redovisas och sammanställas i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens 

kommentarer och förslag till ändringar.  

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 

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 granskningstiden. I granskningsutlåtandet ska 

kommunens förslag med anledning av synpunkterna redovisas.

Antagande: Detaljplan antas i kommunfullmäktige. När detaljplanen har antagits underrättas 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner samt de som har senast under 

granskningstiden lämnat in synpunkter som inte har blivit tillgodesedda.  

Laga kraft: Om inget överklagande inkommit inom tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts 

på kommunens anslagstavla vinner detaljplanen laga kraft. Bygglov och andra lovpliktiga 

åtgärder kan därefter medges.
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Inledning
Handlingar
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dessutom:

•	 Denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning

•	 Fastighetsförteckning

Övrigt planeringsunderlag
•	 Översiktlig dagvattenutredning område B, Norra Myrstugan, Geosigma, 2016-11-30

•	 Detaljerad dagvattenutredning för område B, Norra Mystugan, Geosigma, 2018-03-28

•	 Naturvärdesinventering del av Kallfors 1:4, Kallforsån, Geosigma, 2016-11-01

•	 Naturvärdesinventering Kallfors ängar och Norra Mystugan, Ekologigruppen, 2018-06-20

•	 Grundvattennivåer i Kallfors, Geosigma, 2015-2018

•	 Översiktlig markundersökning, ÄC-konsult AB, 2017-01-18

•	 Geotekniskt utlåtande, Sigma, 2018-06-26

•	 Riskbedömning för översvämning Kallfors ängar och Norra Myrstugan, Geosigma, maj 

2017

•	 Trafikutredning Kallfors 1:4, Norconsult 2018-04-11

•	 Trafikbullerutredning Norra Mystugan , Norconslut 2018-04-11 

•	 Groddjursinventering, Ekologigrupppen 2018-06-28 

•	 Behovsbedömning 2018-02-26

•	 Miljökonsekvensutredning, Structor 2018-08-06

•	 Trafikutredning Tvetavägen. Ramböll, 2018-08-17

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och service i form av livsmedelsbutik på 

del av fastigheten Kallfors 1:4.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
I miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel anges att mark- och vattenområden ska användas för det 

ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov.  Företräde ska ges sådan användning som medför  god hushållning ur allmän synpunkt. 

I miljöbalkens 5:e kapitel anges föreskrifter om miljökvalitet som behövs för att skydda och 

avhjälpa skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. Idag finns det miljökvali-

tetsnormer (MKN) för luft, vatten och omgivningsbuller. 

Miljöbedömning för MKB
Plan- och bygglagen och miljöbalken föreskriver att detaljplaner skall behovsbedömas, vilket 

innebär att en bedömning görs om huruvida planens  genomförande kan antas medföra  
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betydande miljöpåverkan. Om behovsbedömningen visar att risk för betydande miljöpåverkan 

finns krävs en miljöbedömning, vilket bl a innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

enligt miljöbalken 6 kap 11§ upprättas och redovisas som en del av planhandlingarna. 

En gemensam behovsbedömning har tagits fram för denna detaljplan för Norra Myrstugan och 

den intilliggande planerade detaljplanen för Kallfors Ängar, Uppsamlingsvägen. Genomförandet 

av de båda detaljplanerna har i samråd med länsstyrelsen (Yttrande över behovsbedömning och 

preliminär avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Dnr 402-11195-2018) bedömts  kunna 

medföra betydande miljöpåverkan och en gemensam miljökonsekvensbeskrivning har därför 

upprättats för de två detaljplanerna och biläggs planhandlingarna. I denna planbeskrivning 

redogörs dock enbart för miljökonsekvenser som rör detaljplanen för Norra Myrstugan, 

bedömningen är att planen med föreslagna kompensationsåtgärder ej längre medför risk för 

betydande miljöpåverkan.   

Då detaljplanen påbörjats innan 1 januari 2018 tillämpas i enlighet  med övergångsbestäm-

melserna PBL 2017:965, äldre föreskrifter för handläggning och bedömning. Behovsbedömning 

och miljöbedömning följer därför bestämmelserna i MB och MKB-förordningen i dess lydelse 

innan 1 januari 2018. 

Plandata

Lägesbestämning och areal

Området ligger ca 2 km norr om Järna samhälle i anslutning till Tvetavägen och Kallfors Gård. 

Planområdet omfattar ca 3,5 hektar mark som idag främst består av en grusad yta och sly. En 

väg korsar området i norr.

Markägoförhållanden

Fastigheten Kallfors 1:4 ägs av en privat markägare. 

Andra rättigheter

Servitutområdet Kallfors S:2 (div. ledningsrätter) samt ytterligare en ledningsrätt längs med 

Tvetavägen berörs av planen. Tvetavägen ligger som vägrätt och tillhör Trafikverket. Marken 

vägen ligger på tillhör exploatören.
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Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan Framtid Södertälje 2013-2030 med 

avseende på följande: 

•	 Utbyggnad ska fokuseras till de orter som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas till 

centra i sitt omland. 

•	 Järna är en av de utvecklade tyngdpunkterna på landsbygden. 

•	 I Järna finns potential att växa i och i anslutning till tätorten. Ny bebyggelse ska i första 

hand lokaliseras inom tre kilometers radie från Järna station. Det förutsätter att gena och 

säkra gång- och cykelstråk byggs ut. I första hand ska tätorten förtätas med bostäder och 

småskaliga verksamheter längs de centrala stråken, enligt principen ”bygg Järna inifrån och 

ut”. 

Fördjupad översiktsplan för Järna

Området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett utredningsområde för bostäder. 

Tidigare avskilda enklaver i närheten av tätorten ska sammanbindas med tätorten och nya 

utbyggnadsområden ska lokaliseras inom 3 km radie från Järna station.

Gällande planer

Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 

Grönplan

Grönplan för Södertälje tätort, 2011, har inte redovisat planområdet.

Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2010

RUFS pekar ut Järna tätort som en regional stadsbygd med utvecklingspotential: ”Ökad täthet 

innebär att man främst bör bygga i eller i direkt anslutning till redan bebyggda områden med 

god kollektivtrafikförsörjning och i övrigt goda lägesegenskaper.”

Kommunala beslut i övrigt

Kommundelsnämnden  i Järna beslutade 5 april 2016 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att upprätta detaljplan för området samt gå ut på samråd.

7

Detaljplan för Kall fors 1:4 (Norra Myrstugan) (dnr 2015-02629)                  planbeskrivning



Förutsättningar
Pågående markanvändning
Området är starkt påverkat av mänskliga aktiviteter, men inte bebyggt. En del av området har 

tidigare används som sandtag. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet innehåller ingen bebyggelse. Direkt söder om planområdet ligger ett villakvarter.  

I väster angränsar planområdet till Kallfors gård med bebyggelse från 1700-talet. Här finns 

bland annat lador som har omvandlats till radhus. Nordost om planområdet på andra sidan 

Kallforsån finns ett område som är detaljplanelagt för förskola och/eller äldreboende som inte 

genomfört.

Natur, kultur och rekreation

Terräng

I den södra delen av planområdet finns en större yta av i huvudsak grus samt en låg bullervall. 

I områdets västra del finns en sänka som är en rest från ett tidigare sandtag och öster om 

planområdet rinner Kallforsån. Plangränsen i öster ligger hundra meter från ån och utgör 

gränsen för strandskydd.  Området är flackt men sluttar i öster ned mot ån som ligger lägre än 

planområdet. 

Vegetation och naturmiljö

Vegetationen består av unggran, sly och högt gräs. I områdets centrala del finns ett parti med 

björkar samt ett par äldre granar. Både Geosigma och Ekologigruppen har utfört naturvärdes-

inventering (NVI) enligt SIS-standard  som visar att de flesta och högsta naturvärden i Norra 

Myrstugan är kopplade till Kallforsån. Planområdet bedöms inneha påtagligt naturvärde 

klass 3, enligt naturvärdesbedömningarna. Detta innebär att naturen har betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på kommunal nivå. 

Området i direkt anslutning till bron över Kallforsån har högt naturvärde, klass 2. Plangränsen 

har placerats 100 meter från ån med hänsyn till strandskydd och naturvärden förutom 

vid vägdragningen fram till ån där den befintliga vägen permanentas i detaljplanen och 

strandskyddet föreslås upphävas för vägområdet. Naturvärdena beskrivs och konsekvenserna 

av planen bedöms även i den till planen tillhörande MKB:n. 

Området och dess omgivning har inventerats och bedömts avseende både skyddade arter 

och naturvårdsarter. Öster  om ån  har tre arter listade i § 4 artskyddsförordningen påträffats: 

spillkråka, större vattensalamander och åkergroda. Även livsmiljöer för dessa arter har 
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identifierats och bedömts. Även de häckande rödlistade fågelarterna gröngöling, ängspiplärka 

och spillkråka har identifierats öster om Kallforsån. Samtliga livsmiljöer och kompensations-

åtgärder för dessa är belägna öster om Kallforsån och ej inom eller i direkt anslutning till 

planområdet Norra Myrstugan.  

H

Tidigare föreslagen bebyggelse, 
Kallfors ängar

Planområdesgräns

Bebyggelse enl. samrådsförslag, 
Norra myrstugan

ögt naturvärde - naturvärdesklass 2

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Teckenförklaring

100 0 100 200 300 400 m

Den del av planområdet beläget norr om Rudsjövägen, utgörs av näringspåverkad, igenvuxen 

betesmark med flera grova asplågor. I området finns även en grov björk med bohål. I området 

mot Tvetavägen/Rudsjövägen finns en igenvuxen åkerholme med stenrösen och större björkar 

och aspar.  Sly håller på att ta över biotopen och kringliggande mark utgörs inte längre av 

betesmark eller åkermark. Åkerholmens klassning, avgränsning och biotopvärde bedöms därför 

som osäkert då den inte längre kan sägas utgöra en viktig restbiotop i ett i övrigt rationaliserat 

landskap. I direkt anslutning till planområdet observerades den rödlistade arten stare som är 

klassad som sårbar enligt rödlistan. Även naturvårdsarten lönnlav påträffades i området norr 

om Rudsjövägen, arten lever främst på äldre ädellövträd. 

Området söder om Rudsjövägen  är ett grusigt, sandigt område med typisk flora för ruderatmark, 

dvs. område som är stört av mänsklig aktivitet. Området kan tänkas hysa flera naturvårdsarter 

Detaljplanen för Norra Myrstugan berör 
område 18 och 19 i naturvärdesinven-
teringen och innehar naturvärden klass 
3, påtagligt naturvärde. NVI Ekolo-
gigruppen 2018.  

H

Tidigare föreslagen bebyggelse, 
Kallfors ängar

Planområdesgräns

Bebyggelse enl. samrådsförslag, 
Norra myrstugan

ögt naturvärde - naturvärdesklass 2

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Teckenförklaring

100 0 100 200 300 400 m

Foto av större delen av planområdet, beläget söder om den befintliga Rudsjövägen. 

Foto taget från vägen söderut.  
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av insekter. I dagsläget utnyttjas delar av området som en plats för att lasta av schaktmassor 

(provtagna och ej förorenade) och sprängsten. Sandmiljöerna i området har  ett landskapsvärde 

då de utgör en del av ett cirka 1,5 km brett stråk med stort inslag av sandiga jordarter som sträcker 

sig söderut från sjön Vällingen ner till Järna.

Livsmiljöer för identifierade växt- och djurarter säkerställs genom naturvärdesinventeringarnas 

förslag på undvikande och kompenserande åtgärder. Det gäller de sandiga miljöerna, den grova 

björken, åkerholmaren/dungen i norr och den planerade dagvattendammen vilket det går att 

läsa mer om på sidan 21 under Naturmiljö. 

Skyddad natur 

Inom strandskyddsområdet, norr om planområdet finns en allé med biotopskydd. Allén 

bevaras och bedöms inte påverkas negativt av föreslagen bebyggelse. Den övervuxna 

åkerholmen omfattas eventuellt av biotopskydd om dess funktion som åkerholme fortfarande 

bedöms gälla. På sidan 21 under Naturmiljö beskrivs den anpassning och kompensations-

åtgärder som gjorts i projektet.

Foto av Kallforsån i riktning mot nordost
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Skyddad bebyggelse/anläggning

Det finns ingen skyddsvärd bebyggelse eller anläggning inom planområdet. Strax nordväst 

om planområdet, på en höjd intill Tvetavägen ligger Kallfors gård. Gårdens corps-de-logi är en 

byggnad i karolinsk stil med timrad stomme och panelade fönsteröppningar. Huvudbyggnaden 

flankeras av två lägre timrade och panelade flyglar. Till gården hör även ekonomibyggnader 

och uthus, bl.a. en ålderdomlig timrad kvarnbyggnad. Gården har inget formellt skydd. 

Stads- och landskapsbild

Genomförandet av detaljplanen innebär att obebyggd mark tas i anspråk för bostadsändamål. I 

områdets norra del medför det röjning av skog och sly, före detta hagmark. I de centrala och södra 

delarna innebär det ianspråktagande av en stor grusyta och ett före detta sandtag med blottade 

sandytor. Längs Tvetavägen planeras även bullerplank för att uppnå godtagbara bullernivåer för 

tillkommande bostäder. Den planerade bebyggelsen påverkar landskapsbilden och området får 

i framtiden en helt annan karaktär än idag. 

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom området. Påträffas fornlämningar i samband med 

markarbetena ska de, i enlighet med 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 

Länsstyrelsen underrättas.

Lek och rekreation

Närområdet har stigar som används för olika typer av rekreation.  I områdets närhet finns skog 

som kan nyttjas för motion och rekreation. Längs med ån finns en grusad gångväg.

Grusad gångstig längs med Kallforsån.
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Riksintressen

Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Strandskydd
Strandskydd gäller vid havet, sjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och vatten. Det råder 100 meter strandskydd från Kallforsån. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Det finns varken arbetsplatser eller bebyggelse inom planområdet. Ca 600 m sydväst om 

planområdet ligger Kallfors golfbanas klubbhus. I verksamheten ingår bland annat restaurang, 

övernattningsrum samt konferens. Området ligger mitt emellan Järna och Södertälje där det 

finns arbetsplatser.

Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger relativt nära Järna centrum med dess utbud av offentlig och kommersiell 

service. Närmaste livsmedelsbutik ligger ca 3 km från planområdet.

Närmaste förskola finns i Norra Starrbäcken och i Södra Kallfors. Låg- och mellanstadieskola 

finns i Södra Kallfors och Ene. Tavestaskolan inne i Järna har elever från förskoleklass till 

år fem. Eneskolan har elever från förskoleklass till år nio. Projektet kommer med största 

sannolikhet att innebära ökat behov av förskolor och skolor. 

Tillgänglighet
Marken är i stort sett plan så förutsättningarna är goda att tillgodose kraven på tillgänglighet 

inom området.

Gator och trafik

Gatunät

Längs med planområdets västra sida ligger Tvetavägen.  Hastigheten på vägen är begränsad till 70 

km/h och mätningar från 2014 visar ett trafikflöde om cirka 3300 fordon/dag. Tillfartsvägen till 

området sker från Tvetavägen som är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Gatunätet 

i planområdets närhet har kommunalt huvudmannaskap. 

Gång- och cykeltrafik

I områdets östra del längs Kallforsån finns en gångbana. Den börjar vid korsningen Rudsjövägen 

och leder förbi villaområdet Myrstugan vidare till Järna centrum. 

Längs Tvetavägens östra sida finns en grusad gång- och cykelväg. Den förbinds med gång- och 

cykelsystemet inom Pärlängsbergsområdet, som i sin tur har kontakt med Järna. I dagsläget 

saknas ett sammanhängande cykelnät mellan Järna och Södertälje.
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Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats är Kallfors som ligger längs Tvetavägen i anslutning till planområdet. 

Hållplatsen trafikeras av buss 784 (Södertälje centrum - Norrvrå) och buss 785 (Södertälje 

centrum - Mörkö) och har en turtäthet på tre avgångar i timmen respektive en gång i timmen 

under rusningstrafik. Planområdet ligger cirka 3 km norr om Järna station. Från Järna station går 

bland annat pendeltåg till och från Stockholm city.

Geotekniska förhållanden 

Enligt kartunderlag från Sveriges geologiska undersökning (SGU) utgörs planområdet i huvud-

sak av glacial lera. I områdets västra del finns partier med sandig morän, isälvsediment och 

postglacial sand. 

Hydrologiska förhållanden

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom den yttre skyddszonen för Myrstugans vattenskyddsområde. Vatten-

skyddsområdet fastställdes 1970 av Vattendomstolen enligt vattenlagen. Grundvattenmagasin 

användes fram till december 2007 för Järnas vattenförsörjning. Dricksvattentäkten används 

inte längre aktivt. Myrstugan är ett grundvattenmagasin med goda eller mycket goda uttags-

möjligheter för dricksvatten för de bästa delarna av magasinet. Uttagsmöjligheterna ligger i 

Jordartskarta 1:25 000–1:50 000 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt 
förekomsten av block i markytan. Ytliga jordlager med en mäktighet som understiger en halv till 
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landformer, såsom moränbacklandskap, moränryg ygsanddyner redovisas. Jordarterna 
indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. 
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storleksordningen 1-5 L/s. Den skulle potentiellt kunna användas för reservvattenförsörjning 

till Järna, Hölö och Mölnbo.

TÄLLEBY

ÖVERJÄRNA-TUNA

RÖMORA

KALLFORS

ENE

KALLFORS

Norrtuna

Skola

Logsjömossen
Logsjön

Skidbacke

Vattenverk

Fotb.pl. Kallfors
Södra

Idrottspl.

RÖMORA

Vadsbro

Norra

Herrvreten

Sörm
landsleden

KALLFORS

Svalsätter
Kallforsån

Starrbäcken

Kolningsgrop

Golfbana

Fornborg

Kallforsån

Golfbana

Myrstugan

Hålväg Kallforsgamla tomt

mossen
Kallfors-

Fornåkrar



Pärlängsberget

Vallängen
Stora

KALLFORS

TAVESTA

Myrstugans Vattenskyddsområde

Inre skyddszon

Yttre skyddszon

Bild som visar den inre och yttre skyddszonen för Myrstugans vattenskyddsområde.

Grundvatten

Grundvattnet har mätts under cirka ett års tid och grundvattennivån ligger mellan 0,5-1 meter 

från markytan i de södra delarna samt närmast Kallforsån. I de centrala delarna av området 

ligger grundvattennivån lägre. Stora delar av planområdet ligger inom vattenskyddsområdet för 

grundvattenförekomsten (dricksvattentäkt) Myrstugan. Myrstugan är en grundvattenförekomst 

med god kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Utifrån de uppmätta grundvattennivåerna 

går det att konstatera att grundvattenströmningen är riktad mot Kallforsån och inte mot grund-

vattenförekomsten.  

Dagvatten

I dagsläget finns ingen utbyggd dagvattenhantering i området, dock finns ett antal diken. 

Infiltration sker i naturmarken. Recipienten för dagvatten är Kallforsån som i sin tur är en del 

av Moraån. Moraån klassas som en ytvattenförekomst med god kemisk status (med undantag 

för kvicksilver och bromerande difenyletrar) och måttlig ekologisk status. Moraån ska nå god 

ekologisk status senast år 2027. Läs mer om föreslagna åtgärder i och med bebyggelse av området       

på sidan 25-28.
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Hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk

Enligt Länsstyrelsens övergripande översvämningskartering är Kallforsån uppströms vägen 

benägen att översvämmas vid kraftiga regn. Enligt länsstyrelsens kartunderlag finns en, delvis 

två lågpunkter i området som kan översvämmas vid häftiga regn. Se sidan 31 hur områdena 

hanteras. 

Buller

En bullerutredning för bebyggelseförslaget har tagits fram av Norkonsult (2018). Utredningen 

visar att det i planområdets västra del, längs med Tvetavägen, råder ekvivalenta ljudnivåer om 

50-65 dB(A) och i planområdets östra del, bort från Tvetavägen, 40-50 dB(A).  

I detaljplanen tillämpas bullerkraven som ställs i bullerförordningen som började gälla 1 juni 

2015. Enligt bullerförordningen bör buller från vägar inte överskrida 60 dB(A) vid en bostads-

byggnads fasad samt 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en bostads-

byggnads uteplats. Dessa bestämmelser ska tillämpas vid bedömningen av huruvida kravet på 

förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt eller inte.

Radon

Södertälje kommun har gjort en kartering av markradon. Den ger en ungefärlig bild av risken 

för markradon i olika områden. Kartan bygger på hur geologin ser ut och på ett antal stickprovs- 

mätningar. Största delen av området är klassat som lågriskområde för radon enlig kommunens 

markradonkarta. Västra delen av området är eventuellt ett högriskområde.

Riskområden för radon enligt kommunens markradonkarta. Grönt visar område som bedöms som 
lågriskområde. Gult visar mark med normalrisk och orange eventuell högrisk. Skrafferad yta visa 
hällmark.
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Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom området. Dock har fyllnadsmassor påträffats vid ett av 

borrhålen i områdets norra del. Dessa massor schaktas bort inför nybyggnation.  

Farligt gods

Tvetavägen är inte utpekad som varken primär eller sekundär transportled för farligt gods. Dock 

förekommer sådanna transporter ändå.

Störande verksamheter

Det ligger inte någon störande verksamhet inom eller i anslutning till området. Tvetavägen är en 

bullerkälla. Den planerade livsmedelsbutiken utformas för att ej störa befintliga och planerade 

bostäder med fläktbuller eller buller från lastning och lossning. 

Gasledning

Öster om Tvetavägen ligger en gasledning som tillhör Telge nät. Då den exakta sträckningen 

på ledingen fortfarande utreds är det oklart om ledningsdragningen kan kombineras med den 

planerade utbyggnaden av Norra Myrstugan. Därför har frågan ställts till Telge nät om det 

finns möjlighet att flytta ledningen vilket visade sig var möjligt. Ett arbete med att hitta en ny 

lokalisering för ledningen förbi Norra Myrstugan har påbörjats. 
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Planförslag
Bebyggelse
Området har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden vilket innebär att skalan hålls nere 

och gaturummen blir intima. Till varje radhus föreslås en liten trädgård framför och en lite 

större trädgård bakom huset. De lummiga baksidorna vätter mot varandra och länkas ihop 

med en mindre gångstig som löper igenom området. Flerbostadshusens medvetna placering 

skapar levande, lummiga gårdar för olika åldrar. Alla kvarter omges av en häck för att skapa en 

rumsbildning. 

Bild tv: Exempel material och färgsättning av husbebyggelse från Tullinge trädgårdsstad, Botkyrka 
kommun. Bild th: Exempel på trädgårdsstad med häck och en mindre trädgård på framsidan. 

Bild tv: Gångvägar mellan trädgårdar ger möjlighet för rörelse mellan tomterna. Foto: Pixabay.com, 
Linda Schilén. Bild th: Kallfors gård.
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Norra Myrstugan utformas för att inrymma ca 115 bostäder och en livsmedelsbutik. Området är 

uppdelat i sex kvarter där ett kvarter består av radhus i två våningar, fyra kvarter består av mindre 

flerfamiljshus i 2-4 våningar. Det sjätte kvarteret består av en livsmedelsbutik med tillhörande 

markparkering. Flerfamiljshusen är utformade i två olika storlekar och radhusen i en typ. Inom 

området ska det dessutom finnas miljöstationer och en transformatorstation. Flerbostadshusen 

placeras antingen med kortsidan eller långsidan mot gatan beroende på väderstreck, för att få 

så bra solförhållanden som möjligt på gården som bildas mellan husen. Livsmedelsbutiken med 

markparkering placeras söder om Uppsamlingsvägen. Varje kvarter ska omges av en häck för att 

skapa intimitet.  Direkt norr om Uppsamlingsvägen ska även träd placeras som en ensidig allé 

tillsammans med häcken. Alla större parkeringar ska mjukas upp och delas upp med hjälp av 

träd och i områdets ytterkanter planeras kantstensparkeringar som ska varvas med träd. Träden 

kring området ska upplevas som ett pärlband av träd som ringar in området. I kvarteret med 

radhus regleras en smal gångväg genom kvarteret där baksidorna till radhusen möts. I de andra 

kvarteren visar illustrationen flerfamiljshus men detaljplanen möjliggör även för radhus. Om 

det uppförs radhus istället för flerfamiljshus ska en liknande gångväg anläggas genom kvarteret. 

Gångvägen utformas som en gemensamhetsanläggning. Innanför flerfamiljshusen skapas 

gröna, lummiga gårdar med plats för sittbänkar, odlingsmöjligheter eller lekmöjligheter för 

barn. De frodiga rabatterna fungerar som växtbäddar och renar dagvattnet vid stor nederbörd. 

Husen målas i huvudsak falurött, i enlighet med Kallfors gård som ligger på andra sidan 

Tvetavägen. Taken förses med rött tegel medan komplementbyggnaderna till flerfamiljshusen 

får gröna tak, sk sedumtak. 

Området delas in i sex kvarter, där 
varje kvarter ska kantas av en häck. 
Området planeras enligt nedan:
gult- flerfamiljshus
grönt- flerfamiljshus
lila- radhus
orange- flerfamiljshus
rosa- matvarubutik och ev gym
turkos- flerfamiljshus
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ILLUSTRATION

illustrationsplan detaljplan
Norra Myrstugan

SKALA 1:1000 (A3) - ver 180830

EXPLOATERINGSFAKTA:

- 98 lgh i tvåvånings ”Flex” :
 - 43 st 2 rok
 - 40 st 3 rok
 - 15 st 4 rok
- 7532 kvm BTA ”Flex”
- 6471 kvm BOA ”Flex”

- 19 lgh radhus; (beräknat som 3D)
- 2508 kvm BTA radhus
- 2223 kvm BOA radhus

Totalt: 10040 kvm BTA 
- total ianspråktagen tomtyta ca 32090 kvm 
e-tal: ca 0,29
p-platser: 104+19(38)
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Förslag på utformning av området för Norra Myrstugan. Det röda strecket symboliserar bullerskärm mot 
Tvetavägen.



20

Detaljplan för Kall fors 1:4 (Norra Myrstugan) (dnr 2015-02629)                  planbeskrivning

Sektionerna visar höjden på ett 2, 3 respektive 4-våningshus.

Plan 1 +0,45

Plan 2 +3,52

+9,67

Plan 3 +6,59

Plan 1

Plan 2

Plan 4

Plan 3

+0,45

+3,52

+9,67

+6,59

+12,59

100 meter9080706040 503020100

Illustrationen visar exempel på hur en innergård kan se ut men plats för odlingslådor.
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Service, offentlig och kommersiell

Det finns ingen service i området idag. Den närmaste servicen finns i Järna som ligger 2,5 

km söder om området. Inom området, söder om Uppsamlingsvägen, möjliggör planen för en 

livsmedelsbutik. 

Natur och grönstruktur
Park

Planområdet ligger nära natur och Kallforsån. Längs Kallforsån löper en grusväg som används 

för rekreation. Planförslaget föreslår inga parkytor, men området innehar upplevelsevärden 

kopplat till naturmiljöerna i områdets närhet. 

Naturmiljö

Planförslaget har anpassats till naturvärden i området, men en större björk i norra delen av 

området  och de befintliga sandiga solbelysta miljöerna som finns i stora delar av området 

ianspråktas. Som kompensation föreslås åkerholmen/dungen i norra delen av planområdet 

rensas på sly för att återfå sina naturvärden och blir ett värdefullt inslag i den lokala boendemiljön. 

Den gamla björken som tas ned läggs som död ved  strax norr om planområdet. 

Stärkta sandiga miljöer med kärlväxter föreslås i delar av det gulmarkerade området mellan 

planområdet och Kallforsån. Dagvattendammen direkt sydost om planområdet utformas för att 

gynna växt- och djurarter i området. 20 meter hålls som skyddsavstånd till övriga befintliga träd 

och småbiotoper. 

Området angränsar till flera skogar med naturstigar. 

100 0 100 200 300 400 m

TECKENFÖRKLARING
Planområdesgräns

Fynd av groddjur

Träd som ska skyddas (ungefärligt läge)

Träd som ska skyddas

Spridningssamband

Tidigare föreslagen bebyggelse, 

Kallfors ängar

Bebyggelse enl. samrådsförslag, 

Norra myrstugan

Föreslagen skyddszon runt sumpskog

Kompensation för grodmiljö

Kompensation för landmiljö

Befintlig sjö/damm

Våtmark

Strandskyddslinje

Planerad väg

100 0 100 200 300 400 m

TECKENFÖRKLARING
Planområdesgräns

Fynd av groddjur

Träd som ska skyddas (ungefärligt läge)

Träd som ska skyddas

Spridningssamband

Tidigare föreslagen bebyggelse, 

Kallfors ängar

Bebyggelse enl. samrådsförslag, 

Norra myrstugan

Föreslagen skyddszon runt sumpskog

Kompensation för grodmiljö

Kompensation för landmiljö

Befintlig sjö/damm

Våtmark

Strandskyddslinje

Planerad väg

Den föreslagna bebyggelsen innebär att en björk norr om befintlgi väg kommer att tas bort och läggas 
ned som död vet norr om planområdet. 
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Rekreation och lek

Förhoppningsvis kommer skogs- och naturområden i områdets närhet bli mer lättillgängliga 

för allmänheten i och med att Norra Myrstugan planläggs för bostäder. Det finns ingen lekplats 

planerad inom området men skogen runt omkring finns tillgänglig för spontan lek. 

Strandskydd

I detaljplanen för Norra Myrstugan föreslås en liten del av strandskyddet upphävas för den 

befintliga vägdragningen fram till ån.  Vägdragningen permanentas i detaljplanen. De särskilda 

skäl som åberopas enligt Miljöbalken 7 kap 18 c § är skäl nummer 1, att området redan tagits i 

anspråk på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt skäl nummer 5 att 

vägen behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området, då den befintliga vägen behövs även för att angöra befintliga bostadsområden öster om 

Kallforsån. 

Gator och trafik
Gatunät

Planförslaget nås från Tvetavägen via en korsning. Korsningen kommer tillhöra Trafikverket som 

är väghållare för Tvetavägen som klassar vägen som en landsväg. Hastigheten förbi korsningen 

bör enligt den Trafikutredning som tagits fram i augusti 2018 av Ramböll sänkas till 50 kilometer 

per timme. Korsningen bör utformas med trafiköar som förses med refuger samt belysning. 

Tillfarterna på Tvetavägen bör utföras med sidoförskjutning. Detaljplanen reserverar mark för 

en cirkulationsplats om det skulle bli aktuellt i framtiden.  Korsningen kopplas ihop med den 

nya genomfartsgatan, den så kallade Uppsamlingsvägen som löper genom planområdet. I öster 

sammanstrålar Uppsamlingsvägen med den befintliga vägen som går över Kallforsån och vidare 

mot Kallfors. Från genomfartsgatan skapas en utfart norrut till det nya bostadsområdet och 

en utfart söderut till livsmedelsbutiken samt flerbostadshus med tillhörande markparkering. 

Den centrala vägen genom bostadsområdet är dubbelriktad och utgör stommen. I detaljplane-

områdets ytterkanter anläggs enkelriktade gator. Alla gator inom område föreslås smala för att 

hålla nere hastigheterna samt för att skapa en miljö där inte bilen får ta överhanden.   

1 512,9 m2

Förslag på utformning av korsningen 
på Tvetavägen i svart. Turkos färg 
illustrerar plats för cirkulationsplats 
som reserveras på plankartan. 
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Trafikmätningar från 2014 på Tvetavägen visar att flödet var ca 3300 fordon/dag. Trafik-

prognosen för Tvetavägen visar att trafiken år 2040 blir ca 4700 fordon/dag utan den alstrade 

trafiken från Kallfors höjder och Norra Myrstugan. Bostäderna i Norra Myrstugan bedöms alstra 

ca 550 fordonsrörelser/dag medan livsmedelsbutiken bedöms alstra 350-400 fordonsrörelser/

dag. Detta göra att det krävs ett bullerplank eller bullervall mellan Tvetavägen och bostäderna 

för att få klara riktvärdena, se avsnittet om buller.

 

TECKENFÖRKLARING
Planområdesgräns
Befintlig lokalgata
Ny lokalgata
Landsväg, Trafikverket
Ny väg, kommunal
Planerad bebyggelse
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Gång- och cykeltrafik

Öster om Tvetavägen finns en befintlig, separat gång- och cykelstråk som inte är samman-

hängande med andra gång- och cykelbanor till centrala Järna. Gång- och cykelvägen leder fram 

till infarten från Tvetavägen som ligger mitt emot Kallfors gård. Infarten från Tvetavägen kommer 

att försvinna i och med detaljplanens genomförande. Den separata gång- och cykelvägen öster 

om Tvetavägen kommer därför att försvinna. Tanken är att de som cyklar och går och vill till 

ansgränsande bostadsområde använder den gång- och cykelväg som planeras längs Uppsam-

lingsvägen. Väster om Kallforsån löper en grusad gångväg som leder in till Järna.

TECKENFÖRKLARING
Planområdesgräns
Gång- och cykelbana
Gångväg
Ny gång- och cykelbana
Planerad bebyggelse

100 0 100 200 300 m

Gaturstrukturen inom och omkring 
detaljplaneområdet. 

Gång- och cykelvägar inom och 
omkring detaljplaneområdet. 
En cykelväg i nord- sydlig riktning 
längs med Tvetavägen utreds.
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Kollektivtrafik

Lokaltrafik trafikerar närområdet. Tvetavägen trafikeras med bussarna 784 och 785 som leder 

söder ut till Järna centrum och norrut till Södertälje. I samband med detaljplanens genomförande 

och att korsningen anläggs på Tvetavägen, flyttas busshållplatsen som idag ligger norr om Kallfors 

gård söderut, närmare korsningen. Den tillkommande bebyggelsen innebär ökat underlag för 

kollektivtrafik och service. På sikt kan bussen komma att köra in på Uppsamlingsvägen och 

vidare till angränsande bostadsområden. 

Parkering, varumottagning, utfarter

Behovet av parkeringsplatser anges i förhållandet till ortens biltäthet och lokala parkeringsre-

kommendationer. All parkering ska ske med markparkering på kvartersmark. Parkeringstalet 

för radhusen är 1,5/radhus inklusive besöksparkering vilket betyder att varje hus har tillgång 

till 1,5 plats. För flerbostadshusen gäller 1,0/lägenhet inklusive besöksparkering. Dvs en parke-

ringsplats per hushåll. Till livsmedelsbutiken skapas möjligheter att anlägga 65-70 parkerings-

platser. Busshållplatsen ligger i anslutning till området vilken förhoppningsvis medför att bilin-

nehavet hålls nere. För att hålla ner antalet parkeringsplatser finns intresse att införa bilpool i 

området. Det skulle skapa möjligheten att inom området ha tillgång till 1-2 bilar vid behov. För 

att kunna låna en bil genom bilpool krävs att man betalar medlemsavgift till det externa bil-

poolsföretaget som sköter om bilpoolen. Det är ett bra sätt att ha tillgång till bil utan att ha en 

egen bil.

Tillgänglighet för räddningstjänsten

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordon förutsätts vara tillgodosedd på gatumark. Inom 

kvartersmark ska angöringsgator m.m. utformas så att utrustning och slang inte behöver bäras 

och dras mer än 50 meter. Inre radien i kurvor ska vara minst 7,0 m. Markbeskaffenheten runt 

byggnaderna måste ordnas så att ”utskjutsstege” med lätthet går att resa mot byggnadens 

alternativa utrymningsvägar från lägenheter. Södertörns brandförsvarsförbund förordar att 

byggnader utförs så att ingen stegutrymning ska behöva genomföras för de boende. Istället ska 

tekniska lösningar tillföras trapphuset så att det vid nödlägen alltid finns en säker väg ut. 

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.

Hydrologi

Enligt jordartskartan och jorddjupskartan från SGU består jordlagren inom planområdet av 

isälvssediment, postglacial sand och sandig morän i planområdets centrala och västra delar. 
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Det finns också inslag av schaktmassor i området, framförallt öster om det gamla grustaget. 

I övriga delar av planområdet består jordlagren av glacial lera. Jordlagrens mäktigheter upp-

skattas till 0 – 10 meter utifrån SGU:s jorddjupskarta där de största jorddjupen är att förvänta 

i anslutning till det gamla grustaget. Där kan jorddjupet vara större än vad som indikeras av 

SGU:s jorddjupskarta. I anslutning till områden med isälvssediment, postglacial sand och 

sandig morän bedöms infiltrationsförmågan vara god. I områden med postglacial lera bedöms 

infiltrationsförmågan vara dålig.

Grundvatten

Större delen av planområdet befinner sig innanför Myrstugans vattenskyddsområde. Grund-

vattennivåmätningar inom planområdet visar dock att grundvattenströmningen är riktad mot 

Kallforsån och inte mot Myrstugans vattentäkt. Detta stämmer även överens med SGU:s karte-

ring av grundvattenförekomstens tillrinningsområde. Myrstugans kvantitativa status (uttags-

möjligheterna av dricksvatten från magasinet) riskeras alltså inte att påverkas negativt av den 

planerade bebyggelsen inom planområdet eftersom planområdet inte ligger inom vattentäk-

tens tillrinningsområde. 

Dagvattenhantering

Lokalt omhändertagande av dagvatten, (LOD), ska tillämpas så långt som möjligt, vilket inne-

bär att det dagvatten som genereras ska omhändertas inom fastigheten genom infiltration. 

Dagvatten som innehåller föroreningar får inte ledas till Kallforsån eller till grundvattnet. Detta 

särskilt på grund av planområdets läge inom den yttre skyddszonen för Myrstugans vatten-

skyddsområde. 

Den detaljerade dagvattenutredning som tagits fram av Geosigma, 2018-03-28 utgör bilaga till 

planhandlingarna. Utredningen har beräknat flöden vi 10-årsregn och 100-årsregn med kli-

matfaktor 1,25 samt föroreningsnivåer och gett följande åtgärdsförslag: 

Inom de bebyggda områdena leds dagvatten från tak, väg och parkeringsytor till växtbäddar. 

Växtbäddarna förses med dräneringsledningar som leder till Kallforsån. Dagvatten från gröna 

tak, gång- och cykelvägar avleds mot kringliggande grönytor för infiltration till grundvattnet. 

Utrymmen för växtbäddar och infiltrerbara ytor finns i plankartan, se figur på sidan 27 men 

regleras först vid bygglov.  Växtbäddarnas utformning och effekt hanteras i exploateringsavtal 

utifrån dagvattenutredningens riktlinjer.  Områdena kompletteras med dränerings/infiltra-

tionsstråk som fungerar som sekundära avledningsvägar vid häftiga regn samt främjar infiltra-

tion. Samtliga komplementbyggnader förses med biotoptak. 

Då det södra kvarteret har höga grundvattennivåer kompletteras området med ett dränerings-
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dike med dräneringsledning i botten. Detta område kompletteras även med en dagvattendamm 

för ökad rening. 

Dagvatten från den nya vägen leds mot ett växtbeklätt dike med upphöjda kupolbrunnar. Diket 

placeras mellan väg och gång- och cykelbanan. 

För beräkning av flöden och föroreningsbelastning idag och med föreslagen utveckling har 

planområdet delats in i fyra delområden. Åtgärderna är dimensionerade att hantera flöden vid 

ett 10-årsregn med klimatfaktor utan att öka avrinningen från området. I delområde 1 krävs 

en utjämningsvolym på 73m3 , i delområde 2 och 3 krävs ett utjämningsmagasin på 110m3 och i 

delområde 4 krävs en utjämningsvolym på 59 m3. Områdesindelning visas i bilden nedan och 

erforderlig volym med placering visas i bilden på sidan 27. 

De föreslagna dagvattenlösningarna tas omhand av en gemensamhetsanläggning inom områ-

det förutom dammen i söder som tillhör matvarubutiken då dammen främst renar vattnet från 

de hårdgjorda ytorna oh parkeringen i sanlutning till butiken.
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Trots flödes- och reningsåtgärder i planförslaget överskrids föroreningshalterna (l/m3) för 

krom, PAH och Benso(a)pyren dagens nivåer. Föroreningshalterna efter exploatering under-

stiger dock Regionplane- och trafikkontorets riktvärden, nivå 1M. Avseende halter (mängd/kg) 

ökar samtliga ämnen utom zink och suspenderad substrat. För att öka reningen ytterligare kan 

två dammar anläggas utanför planområdet, inom strandskyddat område. Med dammarna hålls 

halterna för krom under dagens nivåer, PAH överskrids dock fortsatt marginellt och mängder-

na överskrids fortsatt för samma ämnen som beskrivet ovan. 

Efter föreslagen rening ökar belastningen på recipienten för flertalet ämnen jämfört med nu-

varande förhållanden (innan exploatering). Förändringarna är dock förhållandevis små för de 

flesta ämnen och kan sägas ligga inom modellens felmarginal, framförallt om områden utanför 

den exploaterade delen av planområdet utnyttjas för dagvattenhantering. Detta är naturligt då 

naturmark exploateras och markanvändningen i området blir asfalts- och takytor. Att årsme-

delhalterna minskar samtidigt som belastningen ökar beror på att volymen dagvatten ökar. 

Även om halterna minskar till följd av reningen så är ökningen av volymen dagvatten till-

räckligt stor för att öka belastningen. Beräkningarna är baserade på schablonvärden för olika 

Föreslagna platser för dagvattenhantering, i växtbäddar i enlighet med dagvattenutredningens åt-

gärdsförslag (Geosigma 2018). 

50 0 50 100 m

Planområdesgräns
Planerad bebyggelse
Växtbädd
Dagvattendamm
Diken i anslutning till väg

TECKENFÖRKLARING
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markanvändningar vilket innebär att det finns osäkerheter i beräkningarna. Dessutom är det 

rimligt att anta att de mellersta delarna (delområde 2) av planområdet genererar en större föro-

reningsbelastning än vad beräkningarna indikerar på grund av den tidigare täktverksamheten. 

och upplaget av schaktmassor.

Sammantaget sker det en belastningsökning av framförallt kväve- och fosfor. Den största 

ökningen av föroreningsmängd sker för kväve vilket till viss del beror på att mycket av marken 

omvandlas från naturmark till gräsmatta/tomtmark som i beräkningarna antas gödslas i viss 

omfattning. Att rena dagvattnet från planområdet så att belastningen inte ökar jämfört med 

nuvarande förhållanden är praktiskt taget inte möjligt eftersom marken idag utgörs av natur-

mark. De lösningar som föreslås i dagvattenutredningen är omfattande, men räcker fortfarande 

inte för att minska föroreningsbelastningen till recipienten i förhållande till dagsläget. Belast-

ningen från planområdet måste dock sättas i relation till den totala belastningen på Kallforsån/

Moraån.

Som exempel kan nämnas att enligt VISS sker det en betydande diffus belastning på vattendra-

get av fosfor från framförallt jordbruksmark (75 %) och enskilda avlopp (21 %). Jordbruksmark 

och enskilda avlopp bidrar även till kvävebelastningen till vattendraget. Kommunen har i sam-

arbete med Södertörn och Vattenmyndigheten norra Östersjön tagit fram ett åtgärdsprogram 

för Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystems åtgärdsområde som presenterar tid-

satta och prioriterade åtgärder för minskad belastning av fosfor och kväve. Bland annat genom 

anpassade skyddszoner, anläggning av tvåstegsdiken, och strukturkalkning av åkermark. Samt 

ökad tillsyn av enskilda avlopp.  Tillsammans med åtgärdsprogrammet och kommunens vat-

tenplan bedöms föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen vara tillräckliga för att säkerställa 

en god kemisk och ekologisk status i Kallforsån. 

Avfall/Återvinning

Kommunens mål är att öka den fastighetsnära insamlingen varpå all avfallshantering kommer 

att ske inom området. Radhusen får egen hemsortering vid fastighetsgräns. För flerbostadshusen 

kommer en eller flera miljörum, alternativt underjordsbehållare för hushållsavfall och återvin-

ningsfraktioner placeras ut.

El

Bebyggelsen inom planområdet ansluts till Telge Nät AB. En transformatorstation uppförs i 

områdets norra del. 

Elektroniska kommunikationer

Stadsnät kan erbjudas och kan samförläggas i samma schakt som elkablar till respektive byggnad. 

Matning sker från Telge näts fördelningsnod i Kallfors östra.
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Värme

Området ligger ej i närheten av befintligt fjärrvärmenät. Uppvärmning bör ej ske med direkt-

verkande el eller med fossila bränslen. 

Hälsa och säkerhet

Geotekniska frågor

En översiktlig geoteknisk undersökning finns framtagen av ÄC-konsult 2017-01-18 för området 

som utreder markförhållanden för grundläggning av enbostadshus och vägdragningar. 

Utredningen finns till planhandlingarna och visar att marken är fast med några områden av 

något lösa lerlager. Dessa lösare lager bedöms inte medföra någon risk för skred. De ytliga lagren 

schaktas bort. Uppfyllnaden av området bör hållas låg. Dessutom togs ett geotekniskt utlåtande 

fram av Sigma 2018-06-26 som reder ut stabiliteten i området i förhållande till Kallforsån. Den 

uppskattade utbredningen för eventuellt stabilitetsbrott ligger mer än 50 meter från den östra 

gränsen av planområdet.

Radon

Bostäderna ska uppföras på ett radonsäkert sätt då det finns risk för radon inom området. 

Detta är något som kontrolleras i bygglovsskedet. 

Buller

Den bullerutredning som togs fram i april 2018 av Norconsult visar att bullerskyddsåtgärder 

krävs för att uppfylla rådande krav. Bullerutredningen har tagits fram med den nya genomfarts-

gatan och utan befintlig enskild väg.

Med en två meter hög  bullerskärm mot Tvetavägen skulle riktvärdet ekvivalent ljudnivå 60 

dBA vid fasad klaras för samtliga hus. Däremot uppfylls inte kraven för uteplatser vid alla bo-

stadshus.  En lösning är att anordna en för området gemensam uteplats med godkända ljud-

nivåer för att kompensera för uteplatser med sämre ljudnivå. En annan lösning är att förlänga 

bullerskärmen mot Uppsamlingsvägen samt vika av och runda det nordligaste huset i området. 

Ytterligare höjd på bullerskärmen resulterar naturligen i lägre ljudnivåer både vid fasad och 

utomhus inom området. 

Utöver bullerskärm eller vall föreslås en hastighetssänkning på Tvetavägen från 70 till 50 

km/h. En sådan sänkning skulle resultera i en 3-4 dB(A) lägre ekvivalent ljudnivå vid de mest 

utsatta fasaderna och skulle också medföra en betydande förbättring av ljudmiljön i hela områ-

det. Skulle hastigheten på Tvetavägen sänkas till 30 km/h förbi området skulle en vall eller ett 

plank inte behövas. En vall passar bättre in i landskapsbilden än ett bullerplank och skulle, ifall 

utrymmet mellan Tvetavägen och det nya bostadsområdet tillåter, vara att föredra. Vid val av 

markhöjd inom bostadsområdet är det fördelaktigt om området ligger lägre än Tvetavägen och 

den vägnära bullerskärmen. På så sätt maximeras den skärmande effekten.
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Bilagagorna 3A och 3B visar utbyggnadsförslaget med bullerskärm och är tagna ur bullerutredningen 
framtagen av Norconsult. 3A visar den ekvivalenta ljudnivån och 3B visar den maximala ljudnivån. 
På Tvetavägen är hastigheten 70 km/h. Ytterliggare bulleråtgärden som förlängd bullerskärm krävs. 
Tvetavägen föreslås utformas med korsning istället för cirkulationsplats.

Bilagagorna 4A och 4B visar utbyggnadsförslaget med bullerskärm och är tagna ur bullerutredningen 
framtagen av Norconsult. 4A visar den ekvivalenta ljudnivån och 4B visar den maximala ljudnivån. I 
den här förslaget har hastigheten på Tvetavägen sänkts till 50 km/h. Ytterliggare bulleråtgärden som 
förlängd bullerskärm krävs inte förutom någon mindre justering. Tvetavägen föreslås utformas med 
korsning istället för cirkulationsplats.
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Farligt gods

Tvetavägen är inte utpekad som transportled för farligt gods även om det förekommer tung 

trafik. Bostäder planeras längre än 12 meter från vägens kant. Om inget annat förskrevs gäller 12 

m från vägområde som ska hållas fritt från byggnader enligt väglagen. 

Gasledning

Öster om Tvetavägen ligger en gasledning som tillhör Telge nät. Gasledningen kommer att 

flyttas och ett arbete med att hitta en ny lokalisering för ledningen förbi Norra Myrstugan har 

därför påbörjats. 

Risk för ras, skred och erosion

Då avståndet från Kallforsån till närmsta bebyggelse hålls till mer än hundra meter och befintlig 

växtlighet vid ån behålls som mothållande faktor och stabiliserande åtgärd bedöms risken för 

erosion vara låg och i ett framtida klimat. Viss erosion kan förekomma i direkt närhet till ån men 

det bedöms ej utgöra någon risk för den planerade bebyggelsen. 

Enligt det geotekniska utlåtandet baserat på borrningar i området bedöms det inte finnas risk 

för sked till följd av den nya bebyggelsen och vägdragningen. 

Översvämningsrisk 

Bebyggelseförslaget har anpassats efter översvämningsrisk från Kallforsån och skyfall. Det finns 

en, delvis två lågpunkter som identifierats som översvämningsområden enligt länsstyrelsens 

kartläggning. Den lågpunkt som finns inom föreslagen bebyggelse kommer att fyllas ut för att 

hantera översvämningsrisken i enlighet med översvämningsanalysen som togs fram av Geosigma 

i maj 2018. Den andra kommer att utvecklas för att värna den biologiska mångfalden i området.

 
Område 4 och delvis område 5 ligger inom 
planområdet och riskerar att svämma över vid 
kraftiga regn enligt länsstyrelsens kartläggning.
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Konsekvenser

Miljökonsekvenser
Enligt framtagen behovsbedömning samt avgränsningssamråd med länsstyrelsen i Stockholms 

län har konsekvenser för grundvatten, dagvatten, naturmiljö, artskydd samt strandskydd kunna 

innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 

fram och biläggs planhandlingarna. Den sammanvägda bedömningen av utvecklingsförslag av 

Norra Myrstugan och Kallfors ängar visar att de finns risk för konsekvenser till följd av planens 

genomförande, och att det krävs omfattande åtgärder för att negativa konsekvenser inte ska 

uppstå. Konsekvenser och åtgärder berör främst Kallfors ängar/uppsamlingsvägen men för Norra 

Myrstugan har åtgärder för dagvatten, grundvatten och naturmiljö inarbetats i planförslaget för 

att planen ej längre ska innebära risk för betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Planarbetet bekostas av exploatören enligt undertecknat plankostnadsavtal.

Exploateringsavtal

Ett intentionsavtal och exploateringsavtal kommer att tecknas mellan fastighetsägaren och 

kommunen och antas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunens ekonomiska ansvar

Fastighetägaren bekostar genomförandet av detaljplanen samt utbyggnad av alla gemensamma 

och enskilda samt kommunala anläggningar. Kostnadsansvaret för utbyggnad av allmänna 

anläggningar regleras i ett exploateringsavtal. Skötsel, underhåll och drift av gemensamma 

anläggningar kommer att ligga på samfälligheten. Allmänna anläggningar driftas av kommunen.
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Tidplan 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande. 

 
Preliminär tidplan för den fortsatta planprocessen:

Plansamråd: 4:e kvartalet 2018

Granskning: 1:a kvartalet 2019

Antagande/ Laga kraft: 2:a kvartalet 2019 

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen har vunnit laga kraft (4 kap. 21-25 

§ PBL). Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genom-

förandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan 

att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt. Denna detaljplan 

handläggs med standardförfarande.

Markägoförhållande

All mark inom detaljplaneområdet ligger inom fastigheten Kallfors 1:4. Fastigheten är i privat 

ägo och fastighetsägaren är i fortsättningen kallad fastighetsägaren.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

De allmänna platserna inom planområdet består av genomfartsgatan, den sk Uppsamlingsvägen 

och korsningen i anslutning med Tvetavägen. Södertälje kommun ska vara huvudman för  

Uppsamlingsvägen medan Trafikverket, som är väghållare för Tvetavägen kommer att vara 

huvudman för korsningen. Trafikverket ansvarar och bygger ut korsningen enligt deras standard. 

Fastighetsägaren är ansvarig för att genomfartsvägen, den sk Uppsamlingsvägen byggs enligt 

kommunens önskade standard. Efter att Uppsamlingsvägen är färdigställd och godkänd slutbe-

siktning av kommun, kommer kommun att överta drift och underhåll av vägen.

Avtal

Kommunen har tecknat ett plankostnadsavtal med fastighetsägaren. 

Parallellt med det fortsatta planarbetet kommer först ett intentionsavtal, sedan ett exploate-

ringsavtal att upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. Avtalet kommer huvudsakligen 

att innehålla eventuella marköverlåtelser som behövs för att tillgodose behovet av allmän plats, 
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finansiering av anläggande av allmän plats samt finansiering av anläggningar för vattenför-

sörjning och avlopp etc. Avtalet kommer också att innehålla eventuella fastighetsbildnings-

åtgärder, reglering av dagvattenhantering samt hantering av ledningar. Exploateringsavtalet 

upprättas för att säkerställa att fastighetsägaren och exploatören utför sina åtaganden enligt 

detaljplanen samt gentemot kommunen och därmed att Exploatören också utför dessa åtgärden.

Ett separat avtal kommer att tecknas mellan fastighetsägaren och de exploatörer som kommer 

bebygga området och eventuellt avser köpa marken. Det är en exploatör för bostäderna och en 

annan för matvarubutiken. Exploatören är i fortsättningen kallad Exploatör Boende och Exploatör 

Handel. Hur dessa parter löser ekonomi sinsemellan för att hantera fastighetsägarens ansvar och 

skyldigheter för att genomföra detaljplan är upp till dessa parter. Exploatörerna kommer efter 

fastighetsköp att överta den nuvarande fastighetsägaren ansvar inom kvartersmark gentemot 

kommun gällande genomförande av detaljplan.

Avtal mellan fastighetsägaren och ledningsägare kan behöva tecknas för utbyggnad av och 

anslutning till ledningsnät i området samt VA och återvinning.

Fastighetsfrågor

Fastighetsindelning

Detaljplanen möjliggör byggrätter i form av bostäder och en byggrätt för handel. 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. Ansökan om 

avstyckning, fastighetsreglering samt bildande av ledningsrätt och samfällighet m.m. lämnas in 

till den kommunala lantmäterimyndigheten i Södertälje.

All erforderlig fastighetsbildning som är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska ske 

på initiativ från fastighetsägaren och bekostas av denne, dessa utgifter som kommer därefter 

regleras mellan exploatörerna och fastighetsägaren.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar inrättas med fördel då flera fastigheter behöver en anläggning 

som kan användas av flera, t.ex. väg, lekplats parkering etc. Gemensamhetsanläggningen bildas 

genom en anläggningsförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten. I beslutet slås fast 

vilken standard anläggningen ska ha och hur kostnader för drift och underhåll fördelas mellan 

berörda fastighetsägare. Kostnader för anläggningarna inom kvartersmark kommer att belasta 

fastighetsägaren, i förläningen exploatören.

En gemensamhetsanläggning kan skötas av en samfällighetsförening.
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Gemensamhetsanläggningar som bedöms behövas är:

•	vägar

•	gångväg

Nya rättigheter

Tillstånd som krävs enligt miljöbalken

Utreds under samrådet. 

Servitut och ledningsrätt

Inom områden markerat med u, s.k. u-områden samt inom E-områden i plankartan ges 

ledningsägare möjlighet att lägga ner allmänna ledningar. Handläggning för att bilda servitut 

eller ledningsrätter genomförs av den kommunala lantmäterimyndigheten i Södertälje kommun 

efter ansökan från ledningsägaren.

Det löper en ledningsrätt, 0181K-4/1993.1 i planområdets västra del, längs med Tvetavägen. 

Ledningen genar sedan över planområdet i nordvästlig riktning. Ledningen är en gasledning 

och ägs av Telge nät AB som är ett kommunalt bolag. Om gasledningen inte är förenlig med 

detaljplanens intentioner kommer ledningen att flyttas. Flytten bekostas av fastighetsägaren 

och regleras i exploateringsavtalet.

Avtalsservitut 01-IM9-72/140.1 (tillika akt 72/140 med inskrivningsdatum 1972-01-19) är ett 

servitut för avloppsledning till förmån för Ene 18:5

Avtalsservitut 01-IM9-89/4530.1 (tillika akt 89/4530 med inskrivningsdatum 1989-05-24) är ett 

servitut för damm till förmån för Tavesta 17:1

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Plankostnadsavtal tecknas separat mellan Fastighetsägaren och Planenheten.

Kostnader för lantmäteriförrättning

All fastighetsbildning inom kvartersmark ska ske på initiativ från fastighetsägaren. Alla fastig-

hetsbildningsåtgärder som krävs för genomförandet av detaljplanen både inom kvartersmark 

och på allmän plats ska bekostas av fastighetsägaren.
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Bygglov

Förutom avgift för bygglov och anmälan tas avgift ut för nybyggnadskarta, utstakning samt 

lägeskontroll och debiteras enligt gällande taxa.

Väg

Driftfrågor, utreds under samrådet.

Vatten och spillvatten (VA)

Detaljplaneområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för VA. Anslut-

ningsavgift betalas av exploatören enligt kommunens gällande VA-taxa när förbindelsepunkten 

är upprättad av Telge Nät.

Dagvatten

Området kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten-

hanteringen ska följa den utredning som tagits fram och bekostas av exploatören. Fastighetsä-

garen ansöker och bekostar åtgärden. Utförandet och drift utreds.

El

För uppgift om anslutningskostnader till el ska fastighetsägaren kontakta och förhandla med 

Telge Nät AB.

Exploatering och genomförande

Fastighetsägaren ansvarar för samtliga kostnader som uppstår i samband med planens genom-

förande. 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Påträffas fornlämningar i samband med mark-

arbetena ska de, i enlighet med 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Läns-

styrelsen underrättas.

Tekniska frågor

Störande verksamheter

Bullerskärm ska uppföras innan bostäderna får byggas. Tvetavägen är en bullerkälla. Den 

planerade livsmedelsbutiken utformas för att ej störa befintliga och planerade bostäder med 

fläktbuller eller buller från lastning och lossning. Riktvärden, s 28, ska följas. Detta regleras i 

ett exploateringsavtal.

Markarbeten

Markens ytliga lager ska schaktas bort. Två lågpunkter som länsstyrelsen identifierat ska fyllas 

ut för att hantera översvämningsrisken. Se sidan 31 i planbeskrivningen.
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Yt- och dagvatten

En dagvattenutredning har gjorts för att utreda förutsättningarna för omhändertagandet 

av dagvatten. Utredningen ska främst pröva möjligheterna till lokalt omhändertagande av 

dagvatten och utförande av LOD-anläggning. 

Inom de bebyggda områdena leds dagvatten från tak, väg och parkeringsytor till växtbäddar. 

Områdena kompletteras med dränerings/infiltrationsstråk som fungerar som sekundära avled-

ningsvägar vid häftiga regn samt främjar infiltration. Samtliga komplementbyggnader förses 

med biotoptak.

Flöden och regn; Planområdet har delats in i fyra delområden, s 25-16 utvecklar detaljerat 

delområden och lösningsförslag. Detta lösningsförslag skall följas.

Vatten- och spillavlopp

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA nätet. Telge Nät AB står för utbyggnaden 

fram till tomtgräns. Fastighetsägaren bekostar all VA-utbyggnad inom kvartersmark och 

anslutning till hänvisad anslutningpunkt.

Dagvatten från den nya vägen leds mot ett växtbeklätt dike med upphöjda kupolbrunnar.

Gasledning och servitut vattenverksamhet bl a damm

Öster om Tvetavägen ligger en gasledning som tillhör Telge nät. Då den exakta sträckningen 

på ledingen fortfarande utreds är det oklart om ledningsdragningen kan kombineras med den 

planerade utbyggnaden av Norra Myrstugan. Därför har frågan ställts till Telge nät om det 

finns möjlighet att flytta ledningen vilket visade sig var möjligt. Ett arbete med att hitta en ny 

lokalisering för ledningen förbi Norra Myrstugan har påbörjats.

Avtalsservitut för avloppsledning till förmån för anläggning ägd av Telge utreds. Ett servitut för 

damm utreds också. 

Dagvattendammen direkt sydost om planområdet utformas för att gynna växt- och djurarter i 

området. Utförandet och drift utreds, det är inte allmän platsmark. Fastighetsägaren ansöker 

och bekostar åtgärden.

Tekniska utredningar

Nedanstående utredningar har tagits fram under planprocessen:

•	 Översiktlig dagvattemutredning område B, Norra Myrstugan, Geosigma, 2016-11-30

•	 Detaljerad dagvattenutredning för område B, Norra Mystugan, Geosigma, 2018-03-28
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•	 Naturvärdesinventering del av Kallfors 1:4 Kallforsån, Geosigma, 2016-11-01

•	 Naturvärdesinventering Kallfors ängar och Norra Mystugan, Ekologigruppen, 2018-06-20

•	 Grundvattennivåer i Kallfors, Geosigma, 2015-2018

•	 Översiktlig markundersökning, ÄC-konsult AB, 2017-01-18

•	 Riskbedömning för översvämning Kallfors ängar och Norra Myrstugan, Geosigma, maj 

2017

•	 Trafikutredning Kallfors 1:4, Norconsult 2018-04-11

•	 Trafikbullerutredning Norra Mystugan , Norconslut 2018-04-11 

•	 Geotekniskt utlåtande, Sigma, 2018-06-26

•	 Groddjursinventering, Ekologigrupppen 2018-06-28 

•	 Behovsbedömning 2018-02-26

•	 Miljökonsekvensutredning, Structor 2018-08-06

•	 Trafikutredning Tvetavägen. Ramböll, 2018-08-17

Elledningar

Planområdet ska anslutas till Telge Nät AB:s befintliga elnät. En transformatorstation uppförs i 

områdets norra del. Omkostnaderna för detta avtalas med Telge Nät AB.

Stadsnät

Möjlighet finns att ansluta planområdet till stadsnät.

Värme

Direktverkande el eller fossila bränslen får inte användas för uppvärmning vid ny bebyggelse. 

Kommunen rekommenderar att ny bebyggelse förbereds för att kunna anslutas till bergvärme.

Avfallshantering

Fastighetsägaren ska lösa avfallshanteringen inom kvartersmark i samråd med Telge återvinning. 

Valet av lösning för flerbostadshusen. För radhusen krävs fyrfacksbehållare för att kunna fullgöra 

nya förpliktelser enligt lag.

Räddningsstjänst

Framkomlighet för Räddningstjänstens fordons skall vara tillgodosedd på gatumark. Inom 

kvartersmark ska angöringsgator m.m. utformas så att utrustning och slang inte behöver bäras 

och dras mer än 50 meter. Inre radien i kurvor ska vara minst 7,0 m. Markbeskaffenheten runt 

byggnaderna måste ordnas så att ”utskjutsstege” med lätthet går att resa mot byggnadens 

alternativa utrymningsvägar från lägenheter. Ingen stegutrymning ska behöva genomföras för 

de boende, teknsika lösningar ska istället tillföras trapphuset.
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Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom området. Dock har fyllnadsmassor påträffats vid ett av 

borrhålen i områdets norra del. Dessa massor schaktas bort inför nybyggnation.

Allmänt om ledningar

Om ledningar behöver flyttas eller skyddas bekostas detta av fastighetsägaren, i förlängningen 

löses detta mellan fastighetsägaren och exploatören.

Parkering

Fastighetsägarenen ska lösa den parkering som behövs på kvartersmark.

Undersöker möjligheter för bilpool.

Kommunala vägen

Den så kallade Uppsamlingsvägen som löper genom planområdet blir allmän platsmark med 

kommunalt huvudmannaskap. Delar av strandskyddet upphävs med motiveringen att området 

redan tagits i anspråk på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att 

vägen behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området, då den befintliga vägen behövs även för att angöra befintliga bostadsområden öster 

om Kallforsån. I öster sammanstrålar Uppsamlingsvägen med den befintliga vägen som går över 

Kallforsån och vidare mot Kallfors. Från vägen som löper genom det detaljplanerade området 

skapas en utfart norrut till det nya bostadsområdet och en utfart söderut till livsmedelsbutiken 

samt flerbostadshus med tillhörande markparkering.

Korsningen kopplas ihop med den nya genomfartsgatan. Detaljplanen reserverar mark för en 

cirkulationsplats om det skulle bli aktuellt i framtiden. 

Dike placeras mellan gc-vägen och vägen.

Tvetavägen

Det krävs ett bullerskärm eller bullervall mellan Tvetavägen och bostäderna för att klara 

riktvärdena. Bullerplanket skall vara avåkningssäkrat och färdig innan bostäderna byggs. Detta 

regleras i ett exploateringsavtal.

Cykelvägar

Cyklar och gångare använder den gång- och cykelväg som planeras längs Uppsamlingsvägen. 

Väster om Kallforsån löper en grusad gångväg som leder in till Järna
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Medverkande
Kommunala tjänstemän som medverkat i planarbetet

Pia Nixon, Bygglovshandläggare

Sabri Touma, Bygglovshandläggare

Anders Eklind, Utredningsingenjör, gatu- och parkplanering

Carin Wesslau, Exploateringsingenjör

Daniel Edwardsson, Kommunala lantmäterimyndigheten i Södertälje kommun

Konsulter som medverkat i planarbetet

Anna Ahlstrand, Uppdragsansvarig planarkitekt, ETTELVA Arkitekter

Ludvig Holmberg, Handläggande planarkitekt, ETTELVA Arkitekter

Emma Östlund, Miljöplanerare/Hållbarhetsstrateg, ETTELVA Arkitekter

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Andreas Klingström     Eva Kjellander

Planchef     Projekt- och exploateringschef
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