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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 att från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
(numera samhällsbyggnadsnämnden) beställa en ny detaljplan för en förskola på fastigheten 
Angeln 2 i Ösmo. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2019-03-
05. 

På grund av komplikationer gällande bland annat trafiklösningen har planområdet flyttats till 
fastigheten Vansta 5:50, ett oexploaterat naturområde intill Viksängens IP, cirka 300 meter 
sydost om fastigheten Angeln 2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola i 
två våningsplan. Den nya förskolan är tänkt att ersätta Hallängens paviljonger med en större 
nybyggd förskola i två våningar med plats för sex avdelningar och cirka 120 barn.

Området är till största delen täckt av skog, främst lövträd men även en del barrträd. Det finns 
skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd i området som är tänkt att bevaras i största möjliga 
mån. Berg i dagen eller ytnära berg förekommer i slänten och på det östra området. Platsen 
har goda möjligheter att tillskapa ett naturligt lekrum för barn. Stora delar av naturmarken 
är tänkt att behållas för att möjliggöra för en plats som bidrar till barns utveckling av lek och 
motion.

I förslaget ligger parkeringen och avlämningsplatserna avskild från förskolans entré. Längs 
med gångbanan och skiljeremsan föreslås en lastplats för varutransporter. Lastplatsen 
utformas så att inga backrörelser krävs. Angöring sker från Körundavägen för att inte belasta 
bostadsområdet söder om planområdet.

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå där lek, vila och pedagogisk verksamhet, 50 dBA, överskrids 
cirka 30 meter närmast Körundavägen utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Om inga åtgärder 
utförs bör den pedagogiska verksamheten därmed placeras 30 meter från Körundavägen. 

Dagvattenhanteringen för området föreslås främst bestå av regnbäddar då denna typ 
av lösning ger både rening och tillräcklig fördröjning. Då området får en hög ökning i 
föroreningsnivåer efter utbyggnad krävs relativt stor area (260 m2) regnbäddar för att komma 
ner i nivåer i storleksordning med dagens värden. Regnbäddarna finns utritade på illustrationen 
på plankartan.
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Inledning och syfte

Inledning
Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och syftet med 
planen. Den förklarar planens innehåll, konsekvenser om den genomförs och hur den ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska läsas tillsammans med plankartan där de bindande 
bestämmelserna finns. Detaljplanen är oberoende av avtal och andra överenskommelser. 

Planförslaget bedöms sakna intresse för allmänheten, är av mindre betydelse och förenlig 
med översiktsplanen samt att den inte antas medföra en betydande inverkan på miljön. 
Detaljplanen kommer därför att handläggas med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900).

Planhandlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning.

Under planprocessen har även följande handlingar tagits fram:

• Grundkarta, Nynäshamns kommun, 2020-08-21.
• Fastighetsförteckning, Lantmäteriet, 2021-09-02.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen: 
• Barnkonsekvensanalys för detaljplan del av Vansta 5:50, Nynäshamns kommun, 2021-08-19
• Dagvattenutredning del av Vansta 5:50, NAWE, 2021-06-28
• Förskola Ösmo Trafikbullerutredning, Norconsult, 2021-05-20
• Förskola Ösmo Trafikutredning, Norconsult, 2021-05-17
• Kulturmiljöinventering, KMV forum, 2020-01-20
• Naturinventering centrala och södra Ösmo, Nynäshamns kommun, Naturcentrum, 2020-11-

16
• PM Geoteknik del av Vansta 5:50, Norconsult, 2020-10-20

Samtliga handlingar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Nynäshamns 
kommun.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas 
till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). 
Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan 
till grund för beslut om bygglov.
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Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen
När alla planhandlingar är klara ställs planen ut på samråd. Syftet med samrådet är att hämta 
in synpunkter och kunskap från de som berörs av planen. Under samrådet ska Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, kända sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget ges 
möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet sammanställs och redovisas de synpunkter som 
kommit in i en samrådsredogörelse och planförslaget justeras och kompletteras om det behövs.

Detaljplanen ställs sedan ut för granskning och det är då återigen möjligt att lämna skriftliga 
synpunkter på planförslaget. Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras 
kortare, om alla berörda är överens om det. Synpunkterna sammanställs i ett utlåtande. Efter 
granskningen ska detaljplanen antas i kommunfullmäktige. Om planen inte blir överklagad 
vinner den laga kraft och kan därefter genomföras.

Hur planprocessen ska gå till styrs av plan- och bygglagen (PBL).

PLANPROCESSEN VID STANDARDFÖRFARANDE

Planstart Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-19 att från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
(numera samhällsbyggnadsnämnden) beställa en ny detaljplan för en förskola på fastigheten 
Angeln 2 i Ösmo. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag 2019-03-
05. Syftet är att göra om detaljplanen på så sätt att det går att ersätta den befintliga förskolan 
(tre avdelningar) med en större nybyggd förskola i två våningar (sex avdelningar). 

Fastigheten Angeln 2 är dock relativt liten och under planarbetet har miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) upptäckt stora 
problem med att få plats med alla funktioner. Dels är förskolegårdens storlek begränsad, dels har 
det inte varit möjligt att hitta en säker trafiklösning med parkeringsplatser för personal, möjlighet 
till avlämning m.m. Planenheten bedömer att det är olämpligt med en större förskola på platsen. 

Planeringsavdelningen har på grund av dessa svårigheter undersökt om det finns mer lämpliga 
platser i Ösmo. I första hand har förvaltningen letat efter markområden som ägs av kommunen 
och med en area på minst 5 000 m2. 

Det område som bedöms som mest lämpligt är skogspartiet direkt öster om Viksängens IP. Det 
gäller del av fastigheten Vansta 5:50, planlagd för idrottsändamål i stadsplan S176. Fastigheten 
angränsar mot Körundavägen. Trafiksituationen bedöms som betydligt enklare att lösa än på 
fastigheten Angeln 2. Det finns inga kända planproblem på platsen. Idrottsplatsen kan ligga kvar 
om förskolan placeras på det högre belägna skogspartiet. 

Området ligger cirka 350 meter från Angeln 2, varför upptagningsområdet kan anses vara 
detsamma.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att inleda planläggning för en ny förskola på fastigheten Vansta 5:50 intill Viksängens 
IP och avsluta planuppdraget på fastigheten Angeln 2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade samma dag att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva 
förslaget genom planläggning.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet är att möjliggöra för en förskola i två våningar på del av fastigheten Vansta 5:50 i Ösmo. 
Området består av orörd naturmark med en gångväg som korsar området i nordsydlig riktning. 
Körundavägen angränsar till planområdets norra del.
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Planområdet

Läge, areal och markägoförhållanden

Läge

Planområdet ligger i Ösmo tätort, cirka 500 meter norr om Ösmo station och cirka 800 meter 
från Ösmo centrum.

Areal

Planområdets storlek är cirka 11 750 m2.

Markägoförhållanden

Fastigheten Vansta 5:50 ägs av Nynäshamns kommun.

Översiktskarta över planområdets läge i förhållande till omkringliggande struktur i Ösmo tätort.
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Tidigare ställningstaganden

Regionala beslut

Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen

Ösmo är utpekat som en landsbygdsnod i RUFS 2050. En landsbygdsnod är en ort som har 
betydelse för den omgivande landsbygden och som bedöms ha potential att utvecklas som 
både nod och bostadsort. Den har i nuläget en befolkning om minst 1 000 invånare och en 
service med viss bredd som omfattar bland annat livsmedelsbutik, skola, idrottsplats och 
äldrevård. Orten fungerar som en bytespunkt för kollektivtrafiken på landsbygden och har stöd 
för utveckling i kommunens översiktsplan. Områden av riksintressen ska särskilt tillgodoses i 
efterföljande planering.

Kommunala beslut

Översiktsplan 

I kommunens översiktsplan (ÖP) antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207) 
anges att stora delar av centrala Ösmo är glest bebyggt och det finns möjligheter till förtätning. 
Vid exploatering är det viktigt att ta hänsyn till de kvaliteter som finns inom området avseende 
natur, rekreation och kulturmiljö. Detta gäller även vid förtätning av de mest centrala delarna i 
Ösmo. Området vid Viksängens IP är utpekat som utvecklingsområde i ÖP:n.

Fördjupad översiktsplan

I fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ösmo tätort, upprättad december 2006, är tanken att 
Viksängens IP ska vara kvar tillsvidare och att det eventuellt på sikt ska byggas bostäder i 
området. I så fall ska Ösmo IP byggas ut. Vid en utbyggnad av området har den fördjupade 
översiktsplanen för Ösmo tätort identifierat att det uppstår ökad mängd hårdgjorda ytor och att 
grönytor tas i anspråk för bebyggelse. Dock finns det möjlighet till attraktiv grön miljö, om delar 
av området blir parkområden och trädgårdar. Naturmark tas även i anspråk om Ösmo IP byggs 
ut för att ersätta Viksängens IP. 
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Gällande detaljplaner 

För området gäller detaljplan S176 (antagen 1966). För att kunna bebygga del av fastigheten 
med en förskola krävs en ändring av markanvändningen, då det framgår av gällande detaljplan 
att området är avsett för idrottsändamål (Ri).

Kommunens klimat- och miljömål

Kommunen har, i enlighet med nationella åtaganden, övergripande mål som är uppdelade i
fyra kapitel. Dessa är (inklusive relevanta mål för varje kapitel för denna detaljplan):

1. ”Klimat, energi och luft”

Utsläppen per invånare i kommunen minskar med 40% till 2020, (jämfört med år 1990) och år 
2045 har kommunen netto-noll-utsläpp. 

All nybyggnation av kommunala fastigheter sker enligt minst Miljöbyggnad Silver (eller 
motsvarande definition)

2. ”Hållbar planering och god bebyggd miljö” 

Del av gällande detaljplan S176. Grön linje markerar ungefärligt förslag 
till planområde.
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Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10% till fördel för gång, cykel och 
kollektivtrafik (jämfört med 2015). 

Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och bebyggelse. 

All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till 2030 och ett 
klimatneutralt Nynäshamn till 2045. 

3. ”Fungerande ekosystem och friska vatten” 

Värdet av ekosystemtjänster bevaras och utvecklas i all kommunal planering och relevanta 
ekonomiska ställningstaganden. 

Kommunen värnar värdefull natur genom markskydd och andelen skyddad natur uppgår till 
minst 12%.

Kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för lokala indikatorarter och biologisk 
mångfald. 

Kommunen arbetar löpande för ingen negativ påverkan av näringsämnen och andra 
föroreningar i sjöar, vattendrag och hav.

4. ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” 

Kommunen minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp.

Kommunens riktlinjer för hållbart byggande

För att säkerställa att kommunen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med lokala, 
nationella och internationella målsättningar krävs tydliga riktlinjer som gör hållbarhet till en 
naturlig del i varje samhällsbyggnadsprojekt. Riktlinjerna syftar till att tydliggöra vad ett hållbart 
byggande innebär. Riktlinjerna och tillhörande kategorier kan skådas nedan. 

Ekologisk hållbarhet
Det vi bygger i Nynäshamns kommun ska tillvarata platsens naturliga förutsättningar och bidra 
till biologisk mångfald.

I Nynäshamns kommun skapas förutsättningar för människor att göra hållbara livsstilsval som 
har minimalt negativ påverkan på klimatet och miljön.

Social hållbarhet
Nynäshamns kommun är en plats för alla generationer och präglas av trygghet, jämlikhet och 
tillgänglighet.

Varje medborgare i Nynäshamns kommun har möjlighet att främja sin hälsa i vardagen.

Ekonomisk hållbarhet
Det som byggs i Nynäshamns kommun baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader.

I Nynäshamns kommun skapas en god ekonomisk tillväxt som främjar den sociala miljön och 
bidrar till en positiv verkan på klimatet.
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Förutsättningar och förslag
I detta kapitel redogörs både för gällande förutsättningar och förslaget under respektive rubrik.

Mark

Riksintresse

Det finns inga kända riksintressen inom området. Planområdet är beläget ett stenkast från 
riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset omfattar den medeltida kyrkan och ett stort antal 
tillhörande byggnader, vilka tillsammans ger en fullständig bild av de funktioner som i äldre tid 
kunde knytas till ett sockencentrum i en stor landsbygdssocken. 

Kulturmiljövärden

Inom området Viksängen låg tidigare torpet Viksäng eller 
Wijksäng, som det även benämndes. Torpet tillhörde Vansta 
gård och nämns första gången i husförhörslängden från 
år 1689 till 1712. Enligt kyrkoherde Axel Quist uppfördes 
torpet år 1701. Torpet revs någon gång i början av andra 
halvan av 1900-talet. Torpbebyggelsen finns med på den 
ekonomiska kartan från 1951, men på kartan från 1979 är en 
idrottsanläggning istället belägen på platsen.

Under slutet av 1800-talet byggdes Nynäsbanan mellan 
Nynäshamn och Stockholm, banan stod klar för persontrafik 
år 1901. Ösmo stationssamhälle är format efter tågbanan 
med järnvägens sträckning rakt genom samhället. Vid Ösmo 
station ligger det gamla stationshuset som idag är 
byggnadsminne. Längs med Nynäsbanan uppfördes en 
mängd stationsbyggnader med liknande arkitektur och 
färgsättning. Det spekuleras om att byggnaderna 
är ritade av den kända arkitekten och formgivaren 
Ferdinand Boberg. 

Husen längs med Körundavägens östra sida 
uppfördes efter järnvägens tillkomst mellan 
1910- och 1920-talet. Fastigheterna är relativt 
stora och har huvudbyggnaden centralt placerad 
på tomten. Området visar på ett gott exempel 
av dåtidens trädgårdsstad som växt fram med 
anledning av järnvägens dragning. 

Under andra halvan av 1900-talet har Ösmo 
samhälle fortsatt att utvecklas mycket 
med anledning av den närliggande militära 
anläggningen Musköbasen. Arbetarna vid 
Musköbasen behövde någonstans att bo och det 
uppfördes både flera villaområden och ett antal 
hyreshus på platsen. 

Karta över torpet Viksäng 
(Lantmäteriet).

Ösmo stationshus (Nynäshamn kommun).
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Enligt kulturmiljöinventeringen som genomfördes i Ösmo 2019 är Körundavägen känslig för 
nybyggnation eller avstyckning av tomter som bryter mot den ursprungliga strukturen på 
platsen. 

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar i området.

Vy från gångvägen österut. (Norconsult, 2020-09-10)

Bergslänt. (Norconsult, 2020-09-10)

Vy söderut från Körundavägen. (Norconsult, 2020-
09-10)
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Geoteknik, stabilitet och radon

Området är till största delen täckt av skog, främst lövträd men även en del barrträd. Berg i dagen 
eller ytnära berg förekommer i slänten och på det östra området. Bergets högsta punkt, i den 
södra centrala delen ligger på nivån +53. På östra delen är det nära till berg och markytan är 
blockig. Marknivån varierar mellan cirka +47 och +51. Väster om berget sluttar marken brant ner 
mot ett planare område. Skogsmarken övergår i ängsmark mot det plana området som gränsar 
till idrottsplatsen, där marknivån varierar mellan cirka +39 och +40.

Ur ett geotekniskt och grundläggnings perspektiv föredras lokaliseringen av förskolebyggnaden  
på den östra delen av undersökningsområdet (Norconsult, 2020-10-20). Marken är 
stabil och här finns ingen risk för ras eller sättningar. Inga markförbättringsåtgärder krävs 
för grundläggning. Dock kan det bli aktuellt med bergschakt för grundläggning och 
ledningsschakter, även för borttagning av större markblock.

Det finns inga uppmätta halter av radon för planområdet.

Tolkade jordarter (Norconsult, 2020-10-20).
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Bebyggelse

Pågående markanvändning

Planområdet är utpekat som idrottsändamål i gällande detaljplan S176 och är idag obebyggt.

Kulturhistoria

Området tangerar kulturmiljöområde 19 i kulturmiljöprogrammet. Det gamla Ösmo 
sockencentrum med Ösmo kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet på den då centrala platsen 
i Ösmo. Arbetet med Nynäsbanan påbörjades på 1890-talet och linjen stod klar 1901. En 
station anlades ett stycke väster om Ösmo kyrka och under de följande åren växte ett mindre 
samhälle fram. Stationsbyggnaden från 1901 är uppförd i nationalromantisk stil och klädd med 
gul fjällpanel. Först bebyggdes området öster om järnvägen med företrädesvis enkla trävillor. 
Området väster om järnvägen, mot det tänkta planområdet, beskrivs som något yngre, från 
cirka 1910- och 1920-talet. Under 1960- och 1970-talet byggdes Ösmo samhälle ut med en 
mångfald villor och radhus.

Bebyggelse

Området är idag inte bebyggt. Det planeras för en förskola i två våningsplan med tillhörande 
skolgård och en ny gångväg.

Stadsbild och gestaltning

Runt området finns villor i en till två våningsplan och flerbostadshus i tre våningsplan. Området 
är en del av Ösmo tätort.

Bostäder

Det finns angränsande villor öster om planområdet och flerbostadshus söder om planområdet.

Arbetsplatser och offentlig service

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en förskola i två våningsplan med cirka 120 elever 
fördelade på sex avdelningar. Antal pedagoger beräknas uppgå till cirka 20 st.

Kommersiell service

Den närmaste kommersiella servicen finns på östra sidan av Körundavägen, cirka 100 meter från 
planområdet i form av en kiosk. Det planeras inte för någon kommersiell service i området.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Körundavägen har en lutning på mellan 7–8% vilket innebär låg standard för funktionsvarierade 
(kan ej användas av rullstolsburen med 8% lutning en längre sträcka). Även gångvägen inne i 
planområdet medför bristande tillgänglighet för gående, cyklister och funktionsvarierade då den 
följer den kuperade terrängen i planområdet. Gångvägen kommer att dras om och få en bättre 
standard.

Lek och rekreation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola på en plats med goda möjligheter för att 
tillskapa ett naturligt lekrum. Stora delar av naturmarken kommer att behållas för att möjliggöra 
för en plats som bidrar till barns utveckling av lek och motion. 
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Gator och trafik

Gatunät

Gatunätet vid den planerade förskolan kommer inte att förändras. Körundavägen går längs 
planområdets norra del. En asfalterad gångväg går genom planområdet som knyter an med 
bostadsområdet i söder.

Söderifrån bedöms det finnas goda möjligheter för gående och cyklister att ta sig på ett säkert 
sätt till förskolan via bostadsområdet söder om planområdet. Längs planområdets norra gräns, 
vid Körundavägens södra sida, saknas det idag gångbana. För att fotgängare ska kunna ta sig in i 
planområdet på ett tryggt och säkert sätt bör möjlighet till gångbana ses över här. Cyklister 
hänvisas idag till körbanan på Körundavägen. En gen cykelkoppling till stationen längs 
Körundavägen, enligt gång- och cykelplanen, kan uppmuntra till att hämta och lämna barnen 
via cykel och därmed minska bilavändningen. De två övergångsställena, på var sin sida om 
planområdet är inte hastighetssäkrade idag och där vägen är skyltad 40 km/h, detta kan vara 
lämpligt att se över.

Körundavägen har en lutning på mellan 7–8% vilket innebär låg standard för funktionsvarierade 
(kan ej användas av rullstolsburen med 8% lutning en längre sträcka). Även gångvägen inne i 
planområdet medför bristande tillgänglighet för gående, cyklister och funktionsvarierade då den 
följer den kuperade terrängen i planområdet. Gångvägen ska dras om och få en bättre standard.  

Karta över närliggande gångstråk.
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Gångtrafik

Längs Körundavägen finns en gångbana på vägens norra sida förbi planområdet. I anslutning till 
planområdets västra och östra del löper även en gångbana på södra sidan av Körundavägen. Det 
finns ett övergångsställe i anslutning till områdets västra delar. Detta är ej hastighetssäkrat idag. 
Genom planområdet går en asfalterad gång- och cykelväg. Denna planeras att dras om så att 
den ligger på planområdets östra sida, intill villorna. Gång- och cykelvägen ska vara 3,7 meter i 
bredd enligt kommunens tekniska handbok.

Cykeltrafik och cykelparkering

Kommunens parkeringspolicys syfte är att bidra till att fler barn går eller cyklar till skolan. I 
parkeringspolicyn står att de barn, föräldrar och anställda som går, cyklar eller åker kollektivt 
till skolan ska prioriteras i trafikmiljön närmast skolan. För att möta kommunens mål angående 
hållbara resor till och från skola och förskola har det lägre parkeringstalet använts samtidigt som 
cykelparkering har beräknats finnas i anslutning till förskolans entré. Enligt parkeringspolicyn ska 
det finnas 0,4 cykelparkeringar per anställd på förskolan. Tillsammans med cykelparkering för 
hämtande och lämnande bör det finnas minst 11 st cykelparkeringar. Enligt kommunens tekniska 
handbok ska cykelparkering placeras med ett avstånd till målpunkten med högst 25 meter. 
Cykelparkeringsplatsen ska vara minst 2 meter lång och 0,9 meter bred. Där parkering sker 
längre tid bör cykelstället utformas med tak och belysning samt möjlighet att låsa fast cykelns 
ram.

Cyklister hänvisas för närvarande till körbanan på Körundavägen. Det saknas gena gång- och 
cykelkopplingar till Ösmo station i dagsläget men en utbyggnad av gång- och cykelnätet längs 
Körundavägen föreslås i kommunens gång- och cykelplan. Utöver cykelparkering bör det även 
finnas möjlighet att parkera och låsa fast barnvagnar på förskolan. 

Kollektivtrafik

Den närmaste busshållplatsen vid planområdet är hållplats Bergshöjden som ligger vid 
korsningen Bergsvägen/Körrundavägen, cirka 50 meter från den planerade förskolan. 
Hållplatsen trafikeras av regionbusslinje 858 som går mellan Nynäshamn – Grödby via Ösmo 
och regionbusslinje 862 mellan Ösmo Industriområde och Slakthuset, Stockholm. Under 
rusningstid är turtätheten 2 bussar i timmen för linje 858. Linje 862 till Stockholm avgår en gång 
per dag.

Vy söderut från norra delen av gångvägen. (Nynäshamns kommun, 2020-06-03).
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Ösmo station ligger cirka 500 meter gångväg från planområdet och trafikeras av två 
pendeltågslinjer, linje 42 och linje 43. Linje 42 går mellan Märsta och Nynäshamn via Stockholm 
city och linje 43 går mellan Bålsta och Nynäshamn via Stockholm city med en turtäthet på 30 
minuter. Körundavägen är en bussgata och viktig koppling mot pendeltågsstationen vilket kräver 
en körbanebredd på 7 meter. Idag är gatan cirka 6,2 meter förbi planområdet och bör därför 
med fördel breddas.

Biltrafik och bilparkering

Körundavägen är en kommunal huvudgata som löper i nordsydlig riktning längs Ösmo tätort. 
Längs vägen ansluter små lokalgator till mindre bostadsområden samt Björn Barkmans väg, 
som är en lokalväg med uppsamlingsfunktion. Körundavägen är hastighetsbegränsad till 40 
km/h i dagsläget och har bärighetsklass BK1. Vägen ansluter till riksväg 73 i trafikplats Ösmo via 
Nyblevägen med cirka 2 kilometer körväg från planområdet.

Fastigheten ligger i zon 1 enligt Nynäshamn parkeringspolicy och har därför striktare 
parkeringsnorm än övriga zoner. Inom zon 1 gäller ett parkeringstal på 0,3–0,6 parkeringsplatser 
per anställd på förskolor. En uppskattning av antalet anställda på förskolan har beräknats utifrån 
Skolverkets statistik på personaltäthet i förskolor med 5,1 barn per heltidstjänst. Förskolan 
planeras för 120 barn vilket ger 24 anställda enligt statistiken. Enligt parkeringspolicyn innebär 
detta att det behövs mellan 7–14 parkeringsplatser för de anställda och besökande på förskolan. 
Enligt kommunens tekniska handbok bör bredd på parkeringsutrymme vara minst 2,2 meter för 
personbil (kantstensparkering) och minst 3 meter för lastbilsuppställning.

Den totala trafikmängden för Körundavägen år 2040 beräknas bli 2376 fordon per 
årsmedeldygn enligt uträkningar utförd av Norconsult (2021-05-17). 2040 används som 
prognosår. Tillskottet av trafik till och från området norr om Ösmo räknas inte påverkas av den 
generella trafiktillväxten. Enbart väg 225 räknas upp med årlig trafiktillväxt. Men det påverkar inte 
den kommande förskolan. För andelen tung trafik har en mätning längre upp på Körundavägen 
använts. Där uppgår andelen tung trafik till 6,9%.

Åtgärdsförslag enligt skissen ovan innebär en parkeringsplats vid planområdets nordvästra 
hörn samt angöringsplatser med anslutning till Körundavägen. Parkeringsplatsen rymmer 7 
personalparkeringar och 8 korttidsparkeringar för hämtning och lämning av barn. Gångbanan 
är 2,5 meter bred för att möta de utrymmeskraven som finns, enligt kommunens tekniska 
handbok, för parkering för rörelsehindrade. Mellan gångbanan och angöringsplatsen ligger en 
skiljeremsa på 0,5 meter för skydd av uppslängande bildörrar och plats för avstigning. På så sätt 
skyddas barn från exempelvis bildörrar som öppnas. Åtgärden tar även höjd för breddning av 
Körundavägen till 7 meter.

Parkeringen och avlämningsplatserna ligger avskild från förskolans entré. Längs med gångbanan 
och skiljeremsan föreslås en lastplats för varutransporter. Lastplatsen utformas så att inga 
backrörelser krävs. Ytan för hårdgjord mark uppgår till cirka 1 400 m2. 

Angöring

Angöring sker via Körundavägen i den norra delen av planområdet. Detta för att trafiken som 
uppstår inte ska belasta bostadsområdet söder om den planerade förskolan.

Skiss på parkeringslösningar (Norconsult, 2021-05-17).
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Ösmo station ligger cirka 500 meter gångväg från planområdet och trafikeras av två 
pendeltågslinjer, linje 42 och linje 43. Linje 42 går mellan Märsta och Nynäshamn via Stockholm 
city och linje 43 går mellan Bålsta och Nynäshamn via Stockholm city med en turtäthet på 30 
minuter. Körundavägen är en bussgata och viktig koppling mot pendeltågsstationen vilket kräver 
en körbanebredd på 7 meter. Idag är gatan cirka 6,2 meter förbi planområdet och bör därför 
med fördel breddas.

Biltrafik och bilparkering

Körundavägen är en kommunal huvudgata som löper i nordsydlig riktning längs Ösmo tätort. 
Längs vägen ansluter små lokalgator till mindre bostadsområden samt Björn Barkmans väg, 
som är en lokalväg med uppsamlingsfunktion. Körundavägen är hastighetsbegränsad till 40 
km/h i dagsläget och har bärighetsklass BK1. Vägen ansluter till riksväg 73 i trafikplats Ösmo via 
Nyblevägen med cirka 2 kilometer körväg från planområdet.

Fastigheten ligger i zon 1 enligt Nynäshamn parkeringspolicy och har därför striktare 
parkeringsnorm än övriga zoner. Inom zon 1 gäller ett parkeringstal på 0,3–0,6 parkeringsplatser 
per anställd på förskolor. En uppskattning av antalet anställda på förskolan har beräknats utifrån 
Skolverkets statistik på personaltäthet i förskolor med 5,1 barn per heltidstjänst. Förskolan 
planeras för 120 barn vilket ger 24 anställda enligt statistiken. Enligt parkeringspolicyn innebär 
detta att det behövs mellan 7–14 parkeringsplatser för de anställda och besökande på förskolan. 
Enligt kommunens tekniska handbok bör bredd på parkeringsutrymme vara minst 2,2 meter för 
personbil (kantstensparkering) och minst 3 meter för lastbilsuppställning.

Den totala trafikmängden för Körundavägen år 2040 beräknas bli 2376 fordon per 
årsmedeldygn enligt uträkningar utförd av Norconsult (2021-05-17). 2040 används som 
prognosår. Tillskottet av trafik till och från området norr om Ösmo räknas inte påverkas av den 
generella trafiktillväxten. Enbart väg 225 räknas upp med årlig trafiktillväxt. Men det påverkar inte 
den kommande förskolan. För andelen tung trafik har en mätning längre upp på Körundavägen 
använts. Där uppgår andelen tung trafik till 6,9%.

Åtgärdsförslag enligt skissen ovan innebär en parkeringsplats vid planområdets nordvästra 
hörn samt angöringsplatser med anslutning till Körundavägen. Parkeringsplatsen rymmer 7 
personalparkeringar och 8 korttidsparkeringar för hämtning och lämning av barn. Gångbanan 
är 2,5 meter bred för att möta de utrymmeskraven som finns, enligt kommunens tekniska 
handbok, för parkering för rörelsehindrade. Mellan gångbanan och angöringsplatsen ligger en 
skiljeremsa på 0,5 meter för skydd av uppslängande bildörrar och plats för avstigning. På så sätt 
skyddas barn från exempelvis bildörrar som öppnas. Åtgärden tar även höjd för breddning av 
Körundavägen till 7 meter.

Parkeringen och avlämningsplatserna ligger avskild från förskolans entré. Längs med gångbanan 
och skiljeremsan föreslås en lastplats för varutransporter. Lastplatsen utformas så att inga 
backrörelser krävs. Ytan för hårdgjord mark uppgår till cirka 1 400 m2. 

Angöring

Angöring sker via Körundavägen i den norra delen av planområdet. Detta för att trafiken som 
uppstår inte ska belasta bostadsområdet söder om den planerade förskolan.

Skiss på parkeringslösningar (Norconsult, 2021-05-17).
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

Dagvatten från planområdet kommer efter utbyggnaden främst från takytan och parkeringarna. 
Relativt stor andel av planområdet behåller sin befintliga markanvändning och utformning varför 
dagvattenåtgärderna bör koncentreras till de tillkommande hårdgjorda ytor, i synnerhet till 
parkeringarna då det är dessa som skruvar upp föroreningsnivåerna.

Vid ett 20-årsregn som dimensionerande regn blir det erforderliga fördröjningsbehovet inom 
planområdet 40 m3. Volymen dagvatten som behöver renas för att nå ner till föroreningsnivåer 
i enlighet med MKN är dock högre än volymen som behöver fördröjas för att inte öka flödet. 
Av den anledningen är det främst föroreningarna och inte flödet som dagvattenanläggningarna 
dimensioneras för.

Dagvattenhanteringen för området föreslås främst bestå av regnbäddar då denna typ av lösning 
ger både rening och tillräcklig fördröjning. Då området får en hög ökning i föroreningsnivåer 
efter utbyggnad krävs relativt stor area (260 m2) regnbäddar för att komma ner i nivåer i 
storleksordning med dagens värden. Regnbäddarna finns placerade på illustrationen på 
plankartan. Det är en grov skiss på hur placeringen av växtbäddarna skulle kunna se ut. Placering 
och utformning behöver ses över när detaljer kring utbyggnad och höjdsättning finns.

För att inte öka dagvattenflödet från området till grannfastigheten i öst bör ett avskärande dike 
anläggas längs gång- och cykelbanan. På så vis ges en extra säkerhetsbarriär vid skyfall då 
dagvattenanläggningarna går fulla.

Värme

Ledningar för fjärrvärme finns i området. Fastighetsägaren ansvarar för påkoppling av fjärrvärme 
på del av fastigheten.

El, tele och fiber

Ledningar för el, tele och fiber finns utbyggt runt området. Fastighetsägaren ansvarar för 
påkoppling av el, tele och fiber på del av fastigheten.

Avfall

Sophantering ska lösas i samråd med Södertörns miljö- och hälsovårdsförbund och SRV 
återvinning AB. Närmaste återvinningsstation finns på andra sidan Viksängens IP, cirka 120 meter 
västerut från planområdet.



Samrådshandling, augusti 2021
Detaljplan för del av Vansta 5:50

21dnr. MSN/2020/0726

Miljö

Natur och vegetation

En naturinventering (NVI) har gjorts för platsen (Naturcentrum, 2020-11-16). Sammantaget finns 
det både påtagliga och vissa naturvärden i området. För området med påtagliga naturvärden 
återfinns både skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd. 

I området för påtagligt naturvärde förekommer gran, lönn, ek, asp, sälg, björk, hassel, fågelbär, 
rönn, inslag av gammal tall och senvuxen ek. Buskskikt av ek, hassel och gran samt högvuxna 
enbuskar i högt belägna partier. Rikligt med död ved av främst lövträd samt gott om hålträd. Det 
solexponerade läget och rika förekomsten av håligheter och spår av vedlevande insekter tyder 
på att området utgör en intressant miljö för denna grupp. Förekomsten av blåsippa indikerar 
även inslag av kalkhaltiga markförhållanden. 

Här finns även naturvårdsarterna liljekonvalj, blåsippa och vispstarr. Vanlig padda har tidigare 
noterats omkring 30 meter nordväst om området (maj 2018) och bedöms åtminstone 
tillfälligtvis kunna förekomma i området. Blåsippa (8§), liljekonvalj (9§) och vanlig padda (6§) är 
fridlysta enligt artskyddsförordningen. Samtliga fridlysta arter är vanliga både lokalt, regionalt 
och nationellt och betecknade som livskraftiga (LC) i rödlistan 2020. Arternas bevarandestatus 
bedöms inte påverkas negativt av 
planförslaget.

I NVI:n ingick en inventering av 
skyddsvärda träd där sju träd 
betraktades som skyddsvärda, 
medan fyra klassats som 
särskilt skyddsvärda. De särskilt 
skyddsvärda träden utgörs av 
tre aspar och en björk, alla med 
hålighet i huvudstammen. Ett 
träd som klassats som särskilt 
skyddsvärt har mycket höga 
värden för biologisk mångfald 
och bör helst inte tas bort ens 
när det är dött. De skyddsvärda 
träden utgörs av tall, ek, asp, 
björk och sälg och är gamla eller 
har håligheter. För att bevara 
naturvärdena kopplade till träden 
planläggs samtliga träd som pekas 
ut i NVI:n (förutom två aspar i 
planområdets västra gräns och en 
björk i planområdets södra gräns) 
med bestämmelsen n

1
/träd

1
. 

Bestämmelsen innebär att träden 
bara får fällas om de är sjuka eller 
utgör en säkerhetsrisk. Diametern 
för egenskapsbestämmelserna 
utgår från kronutbredningen.

Resultat från naturinventeringen (Naturcentrum, 2020-11-16).
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I området för vissa naturvärden återfinns hällmarkstallskog med inslag av björk, rönn, ek och sälg 
på blockrik mark. Sparsamt med död ved av främst björktorrakor, varav vissa har stamhåligheter. 
Högstammig tall förekommer i sluttningen i sydväst. Inslag av något äldre träd. Större hackspett 
har noterats häckande i objektet år 2020. Arten är en nyckelart som är av betydelse för många 
andra arter genom de hålträd den skapar vid häckningen.

Planområdet ingår i en del av länsstyrelsens områden med förbud mot markavvattning.

Stora delar av planområdet innehar vissa eller påtagliga naturvärden. De delar med flest 
skyddsvärda träd i området med påtagliga naturvärden avsätts som NATUR i planen, medan de 
övriga delarna i huvudsak hamnar inom den framtida förskolegården. Detta möjliggör tillräcklig 
friyta för barnen samt bevarar naturen i området. Naturvärdena kommer utsättas för slitage, 
men till största delen kommer den högre vegetationen att bevaras och kunna samexistera med 
förskoleverksamheten.

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänst definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att 
rena luft och vatten, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och 
hälsosamma miljöer. 

Området består av orörd naturmark med en blandad uppsättning träd och växter. Dessa träd 
och växter bidrar både direkt och indirekt till människans välbefinnande. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet som ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter har beslutat om åtgärder för att 
följa normerna där vissa åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns miljö- och 
kvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver 
regeringen att ”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa”. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa 
av omgivningsbuller.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av luftföroreningar har regeringen utfärdat 
en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, (luftkvalitetsförordningen 
2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav 
som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Det finns normer för en rad ämnen, till exempel kväveoxider, svaveloxider, bensen, kolmonoxid, 
ozon med flera. Generellt gäller att luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator 
och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna.

Efter behandling i regnbäddar reduceras föroreningsnivåerna med mer än 50 % för de allra 
flesta föroreningar jämfört med dagens situation. Fyra föroreningar (kväve, krom, kvicksilver och 
PAH16) ökar i nivåer jämfört med dagens situation, även efter behandling i regnbäddar. Dessa 



Samrådshandling, augusti 2021
Detaljplan för del av Vansta 5:50

23dnr. MSN/2020/0726

reduceras dock kraftigt jämfört med vad fallet hade varit utan behandling i regnbäddar (NAWE, 
2021-06-26)

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. De områden som klassificeras är 
avgränsade bland annat efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning. De 
begrepp som används för att beskriva grundvatten är ”god kvantitativ status” och ”god kemisk 
status”. 

Det finns ingen grundvattenförekomst inom planområdet. Närmaste 
grundvattenförekomst heter Ösmo och ligger cirka 330 meter norr om planområdet. 
Grundvattenförekomsten uppnår både god kemisk och kvantitativ status i dagsläget.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den 
ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfattar 
även påverkan på vattendragets form, om bottnen har förändrats, marktyp i närmiljön och 
strukturen på strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är detsamma över tid. Allt 
detta är yttre påverkan som oftast är negativ för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller 
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör 
hemma i våra ytvatten, till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föroreningar 
som används i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för ytvatten är ”god” eller 
”hög ekologisk status” och ”god kemisk status”.

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Muskan (SE654353-162104). 
Miljökvalitetsnormerna för sjön är att god kemisk status samt god ekologisk status skall uppnås 
till 2027.

Muskan uppnår i dagsläget måttlig ekologiskt status, framförallt beroende på övergödning. 
Kemisk status klassas som uppnår ej god. Detta beror på förhöjda halter av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE) i hela Sverige. Ämnena sprids 
genom nedfall från luften. Om kvicksilver och PBDE undantas från bedömningen uppnår 
Muskan god kemisk status.

Buller

Miljökvalitetsnormen för buller infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Normen har sitt ursprung från de krav på kvaliteten på miljön som följer av 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (5 kap. 2 § p 4. Miljöbalken).

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 
på människors hälsa”. Med omgivningsbuller menas ett oönskat och skadligt utomhusljud 
(environmental noise) från vägar, järnvägar, flyg, industrier, byggarbetsplatser, vindkraft, skjutfält, 
motorsport- och bilprovningsbanor.
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En trafikbullerutredning har tagits fram (Norconsult, 2021-05-20). Beräkningarna visar att 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå är dimensionerande. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivån där lek, 
vila och pedagogisk verksamhet, 50 dBA, överskrids cirka 30 meter närmast Körundavägen utan 
särskilda bullerskyddsåtgärder. 

Om skolgård med ytor för 
lek, vila och pedagogisk 
verksamhet placeras där 
riktvärdena inte klaras (inom 
cirka 30 meters avstånd 
från Körundavägen) krävs 
åtgärder. Möjliga åtgärder 
för att få större ytor där 
riktvärdena inte klaras är 
t.ex.:

• Skärm längs Körundavägen
• Ändra förskolebyggnadens 
form och placering. Bäst ur 
bullersynpunkt är ett långt 
lamellhus parallellt med 
Körundavägen. Byggnaden 
kommer då i sig fungera 
som en bullerskärm
• Förrådsbyggnad längs 
Körundavägen.
• En kombination av 
åtgärderna ovan. 

Nynäsbanan som går mellan 
Nynäshamn och Stockholm 
är belägen cirka 200 meter öster om den planerade förskolan. Mycket översiktliga beräkningar 
har gjorts av järnvägsbuller med utgångspunkt från rapporten ”Vansta 5:28, Ösmo, Nynäshamn. 
Buller- och vibrationsutredning för detaljplan” framtagen av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 2019-
06-27.

Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå från järnvägen sannolikt kommer att 
klaras inom hela utredningsområdet. Riktvärdet för maximal ljudnivå klaras sannolikt inom större 
delen av utredningsområdet men kan möjligtvis komma att överskridas med någon dBA på 
höjderna i östra delen av utredningsområde.

Luftkvalitet

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i 
EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.

Kommunen har inga aktuella mätningar för luftkvalité. Förslaget bedöms inte påverka 
luftkvalitén i någon större utsträckning.

Bullerkarta på ekvivalent ljudnivå. Utdrag ut bullerutredningen (Norconsult, 
2021-05-20).
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Sociala perspektiv
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola. Detaljplanen påverkar därmed barn 
direkt och en barnkonsekvensanalys har tagits fram av Nynäshamns kommun (2021-08-19). 
Barnkonsekvensanalysen förespråkar att Boverkets riktlinjer för den totala friytan och att antalet 
m2 per barn (40 m2/barn i förskolan) efterföljs. Friyta kallas den yta som barnen kan leka på och 
som är tillgänglig för barnen. I friytan ingår inte byggnader eller parkeringar.

Gångvägen genom planområdet fungerar som en passage till centrum för boende på t.ex. 
Bergsvägen och möjliggör för att ta sig i en miljö utan motordrivna fordon till centrum, vilket 
är särskilt viktigt för barn. I centrum finns många målpunkter för barn såsom Vanstaskolan, 
biblioteket och simhallen. Att gångvägens funktion kompenseras är därmed viktigt för 
barnens rörelsefrihet. I norr kan även barns rörelsefrihet förbättras genom tidigare föreslagna 
trafikåtgärder (hastighetsbegränsning, farthinder, förlängd gångbana på södra delen). 

Platsen används även för hundrastning och det har inte framkommit att skogsdungen är en 
särskild plats där barn leker. Vid tidpunkten för platsbesöket fanns inga tecken på att barn leker i 
området (hyddor eller dyl.). Förskolan Hallängen brukade tidigare göra utflykter till skogsdungen 
men gör det inte längre eftersom att de upplever platsen som skräpig. Även vid platsbesöket 
(2021-05-29) observerades skräp. På grund av den täta vegetationen och begränsade insynen 
är det en plats där man är gömd för omgivningen vilket kan upplevas som otryggt. Gångvägen 
möjliggör för boende på Bergsvägen att i en miljö utan motordrivna fordon kunna ta sig t.ex. till 
centrum. En sluttning med en höjddifferens om cirka 10 meter, finns belägen i den västra delen 
vilket gör platsen svårtillgänglig. Sluttningen kan utgöra en fallrisk för barn som är nära den. Ett 
staket behöver sättas upp.

Planområdet innehåller flera egenskaper som utgör goda förutsättningar för en kvalitativ 
utemiljö. Vegetation och träd bidrar till goda sol- och skuggförhållanden och topografin och 
den naturligt kuperade terrängen är positiv för barns fysiska utveckling. Enligt bullerutredningen 
(Norconsult, 2021-05-20) går det med föreslagna åtgärder att skapa en god ljudkvalité. Det finns 
möjlighet att säkra tillräcklig stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse inom planområdet 
(cirka 5 826 m2). Friytan blir då cirka 48 m2/barn om man räknar på 120 barn. Friytan bedöms 
som tillräckligt stor för att i utformning och gestaltning skapa en varierad förskolegård med 
olika platser för olika typer av aktivitetszoner (samlingsplats, lugn och ro, vild lek mm.). Enligt 
Boverket bör även förskolegården kännetecknas av god luftkvalité, men kommunen har inga 
aktuella mätningar för luftkvalité.
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Störningar på platsen

Risk

Körundavägen är inte utpekad som en väg för farligt gods. Ingen trafik för farligt gods planeras 
att gå via förskolan.

Buller

Trafikbuller från Körundavägen förekommer in på planområdet. Buller bedöms utgöra en 
olägenhet för barns lek och motion inom 30 meters avstånd från Körundavägen. Skolgården bör 
placeras minst 30 meter från Körundavägen. Alternativt att de åtgärder som listas under avsnittet 
om buller genomförs.

Vibrationer

Inga vibrationer förekommer utöver de vibrationer som uppstår vid byggnation av förskolan.

Ljusstörningar

Detaljplanen möjliggör en förskola med tillhörande ljuskällor både inom- och utomhus. 
Kommunen bedömer att detaljplanen inte medför några ljusstörningar.

Luftkvalitet

Detaljplanen medför inga störningar i luftkvaliteten.

Elektromagnetiska fält

Det finns inga kraftledningar eller elektromagnetiska fält i eller i närheten av planområdet.
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Sammanfattning av planförslaget
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förskola i två våningsplan. Geotekniska 
förhållanden visar på att det inte är några större hinder vid byggnation på den del där berg 
råder. Planområdet är oexploaterat och innehar en mängd naturvärden som är tänkt att 
bevaras i så stor mån som möjligt. De naturvärden som tas i anspråk bör kompenseras så långt 
det är möjligt. Intilliggande bebyggelse och landskapsbild bedöms inte störas i någon större 
omfattning. Parkering för hämtning och lämning av barn och varutransporter kommer att 
lösas genom att anordna fickparkeringar intill en ny gångväg parallellt med Körundavägen. 
Det är även tänkt att parkering ska anordnas intill Viksängens IP. Skolgården bör placeras 
minst 30 meter från Körundavägen för att klara riktvärden för buller. Alternativet är att placera 
bulleråtgärder så att riktvärdena klaras.

Planbestämmelser

Allmänna platser

Områden som planläggs som NATUR är delar som klassats till påtagliga naturvärden i 
naturvärdesinventeringen och värdekärna i den landskapsekologiska analysen.

Den befintliga gångvägen som går genom området är tänkt att flyttas österut närmare villorna 
för att frigöra mer friyta för skolgården. Markerat med GCVÄG

1
.

Egenskapsbestämmelsen träd
1
 innebär att träd ska bevaras. Träd med bestämmelsen får enbart 

fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs vid fällning. Bedömning av 
om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk ska göras av sakkunnig på kommunen (TRAQ-
certifierad eller likvärdig kompetens).

Kvartersmark

Stora delar av planområdet utgörs av användningen förskola som betecknas med S
1
.

Prickmark gäller för de områden där underjordiska ledningar finns samt för den södra delen av 
planen som planeras för yta för lek och rörelse. Här får inga byggnader uppföras.

Högsta nockhöjd i meter regleras till 10 meter för att möjliggöra för en förskola i två 
våningsplan. Begränsning av höjden syftar även till att minimera byggnadens påverkan på 
landskapsbilden.

Egenskapsbestämmelsen n
1
 innebär att träd ska bevaras. Träd med bestämmelsen får enbart 

fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Marklov krävs vid fällning. Bedömning av 
om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk ska göras av sakkunnig på kommunen (TRAQ-
certifierad eller likvärdig kompetens).

Det går ledningar i den västra och i den norra delen av planområdet. Bestämmelsen u
1
, som 

reglerar att ett område reserveras för att ge utrymme för ett visst allmännyttigt ändamål, är 
därmed utritad på plankartan. 

Bulleråtgärder, i form av exempelvis bullerskärm, ska anordnas vid det fall skolgården 
placeras inom 30 meter från Körundavägen. Området betecknas med m

1
. Se avsnittet Buller i 
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planbeskrivningen för mer information.

Stängsel ska finnas vid förskoleområdets västra kant då det finns en slänt där. Detta för att 
säkerställa barns säkerhet i området. 

Största byggnadsarea begränsas till maximalt 750 m
2
 för att säkerställa att tillräcklig friyta skapas 

för förskolebarnen.

Egenskapsbestämmelser för all allmän plats

Marklov krävs även för fällning av träd inom område med bestämmelsen träd1. Detta för att 
kunna kontrollera efterlevnaden av bestämmelsen

Egenskapsbestämmelser för all kvartersmark

Marklov krävs även för fällning av träd inom område med bestämmelsen n1. Detta för att kunna 
kontrollera efterlevnaden av bestämmelsen.
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Konsekvenser

Mark
Planförslaget bedöms inte påverka marken i någon större utsträckning. Mycket av naturmarken 
är tänkt att bevaras och de geotekniska förutsättningarna är goda i området. Om den föreslagna 
parkeringslösningen ska uppnås behövs sprängning av det berg, som ligger intill Körundavägen, 
ske.

Bebyggelse
Området är idag obebyggt. Det finns bostadsområden runt omkring och enligt planförslaget ska 
skolan vara i två våningsplan. Skolan kommer förslagsvis att ligga bland skog och skymd från de 
närmaste bostadsområdena. Planförslaget bedöms inte påverka befintlig bebyggelse i någon 
större utsträckning.

Kommunens riktlinjer för hållbart byggande

Planförslaget påverkar kommunens riktlinjer för hållbart byggande på följande sätt:

Ekologisk hållbarhet
Förskolan som byggs anpassas efter platsens naturliga förutsättningar varpå en stor del av 
naturen och den biologiska mångfalden kommer att bevaras. Gång- och cykeltrafikanter 
prioriteras vilket bidrar till att påverkan på klimatet och miljön hålls nere.

Social hållbarhet
Förskolan ska vara tillgänglighetsanpassad och öppen och inbjudande för alla åldrar. Skolgården 
kommer att vara tillräckligt stor för att inrymma lek och motion. Om möjligt kan medborgarna 
antingen gå eller cykla till förskolan istället för att ta bilen, detta för att främja hälsan. Gång- och 
cykeltrafikanter prioriteras.

Ekonomisk hållbarhet
Ambitionen är att förskolan ska byggas i minst Miljöbyggnad Silver (eller motsvarande definition) 
och kommer att baseras på hållbara val och överlagda livscykelkostnader.

Gator och trafik
För att möta kommunens mål om ökad mängd cykelresor har en yta som möjliggör för 15 
cykelparkeringar beräknats. 14 cykelparkeringar, en lastcykelparkering med en buffertzon 
motsvarar en yta på ungefär 45 m2. Cykelparkeringen bör göras väderskyddad för personalens 9 
platser och ge plats för minst en cykelkärra. Det kan även vara en idé att se över möjligheterna 
att ha en cykelparkering vid busshållplatsen Bergshöjden, alternativt fler cykelparkeringar vid 
förskolan för att underlätta för föräldrar som cyklar med sina barn till skola/förskola för att 
sedan ta bussen vidare till jobbet. Möjligheten till att ha väderskyddat ställ för att kunna låsa fast 
barnvagnar på förskolan bör även ses över.

Det föreslagna avståndet mellan parkering och förskola bedöms vara lämpligt för att undvika 
trafik i förskolans närmiljö där många barn rör sig. Parkeringsplatsens placering innebär att 
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bilar kommer att korsa gångbanan. Gångbanan kan därför göras upphöjd och genomgående 
för att säkra hastigheten på fordon som kör in och ut. Det skulle visa på att fotgängare 
prioriteras högt vilket i förlängningen kan uppmuntra gång som färdsätt till och från skolan. 
Gångbanan kan i upphöjningen även markeras tydligare med exempelvis gatsten för att 
upplysa bilföraren om att det är en gångbana som korsas. Parkeringsplatsen kan anläggas 
med genomsläppliga markmaterial som exempelvis grus för att även kunna samnyttjas som 
dagvattenlösning. Det bör tydligt framgå vilka platser som regleras som korttidsparkering, 
exempelvis 30-minutersparkering, och vilka platser som tillhör förskolans personal. Samordning 
av leveranser för lastplatsen till den kommande förskolan bör göras så leveranserna inte 
kommer under perioden då det är som mest trafik i området (i synnerhet mellan kl. 07.15-08.15). 
Samordning bör även ske mellan angöring till kök, godsmottagning och avfallshantering då 
endast en lastplats erbjuds i förslaget.

Trafikmiljön på Körundavägen bör utformas så att motorfordonsförare som färdas på 
Körundavägen uppmärksammas om att en lägre hastighet bör hållas utanför förskoleområdet. 
Det kan göras genom en lokal hastighetssänkning till 30km/h, hastighetssäkring av passager 
eller annan upplysande skyltning.

Teknisk försörjning
Då det inte finns ett utbyggt VA-nät inom planområdet antas att ett sådant kommer anläggas 
och därmed anpassas efter gällande krav och standard. Föreslagna regnbäddar kommer kunna 
fördröja och rena den ökade mängd dagvatten som uppkommer vid ett framtida 20-årsregn 
med klimatfaktor jämfört med dagens avrinning vid samma återkomsttid.

Den största föroreningspåverkan i planområdet kommer från parkeringsytor varför det är 
prioriterat att omhänderta dagvatten från dessa. Utifrån de översiktliga föroreningsberäkningarna 
minskar de flesta föroreningsnivåer med över 50 % jämfört med dagens nivå efter behandling 
i regnbäddar. En viss ökning i föroreningsnivåer sker dock för de fyra ämnena kväve, krom, 
kvicksilver och PAH16. Även dessa minskar dock flera gånger om jämfört med vad fallet hade 
varit utan regnbäddarna varför en helhetsbedömning tordes kunna göras för fallet. Då den 
illustrerade planen inte har detaljritats ännu bör dagvattenhanteringen ses över och anpassas 
ytterligare i nästa skede.

Avseende konsekvenserna vid ett 100-årsregn och/eller ett Köpenhamnsregn är detta helt 
avhängt på vilka val som görs vid höjdsättning av den utbyggda planen. Om de råd som givits 
avseende tydliga skyfallsvägar och inga lågpunkter intill fastighet följs bedöms extremregn 
kunna avledas från området.

Miljö
Inom området finns skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd. Dessa ska bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Förslaget tar naturen i hänsyn och minimerar onödiga ingrepp då 
tanken är att mycket av naturen planeras att bevaras för rekreation, biologisk mångfald och för 
ekosystemtjänster som bidrar till exempelvis dagvattenlösningar.

Kommunens klimat- och miljömål

Konsekvenserna för detaljplanen kopplat till kommunens klimat- och miljömål är följaktligen:

Utsläppen per invånare minskar och andelen biltrafik minskar till fördel för gång, cykel och 
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kollektivtrafik då förskolan placeras i närheten till busshållplatser och gång- och cykelvänliga 
vägar. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.

Koldioxidutsläppen minskar och på så sätt är detta ett steg mot kommunens målbild om ett 
fossilfritt Nynäshamn till 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045. 

Ambitionen är att den nya förskolan ska byggas med minst Miljöbyggnad Silver eller 
motsvarande definition.

Mycket av naturen i området kommer att bevaras som ett naturligt lekrum för barnen. Värdet av 
skyddsvärd natur, ekosystemtjänster, lokala indikatorarter och biologisk mångfald kommer att i 
så stor mån som möjligt utvecklas och bevaras i området.

Kommunen minskar andelen skadliga ämnen i naturliga kretslopp genom att 
dagvattenhanteringen primärt föreslås ske i regnbäddar.

Sociala perspektiv
Planförslaget påverkar de barn som kommer att gå på den nya förskolan på fastigheten 
Vansta 5:50 och förslaget bedöms som lämpligt utifrån ett barnperspektiv. Planområdet är 
tillräckligt stort för att skapa en lämplig yta för lek och utevistelse, vilket innebär att Boverkets 
rekommendationer om total friyta och antalet m2 per barn kan uppfyllas. På den föreslagna 
platsen finns god möjlighet att skapa en variationsrik miljö, med olika zoner anpassade för olika 
typer av lekar. Om vegetationen bibehålls kan bra ljus och skuggförhållanden skapas. 

Funktioner och värden som kan komma att gå förlorade om det byggs en förskola på platsen är 
den bostadsnära naturen och möjligheten till hundrastning. Passage för fotgängare och cyklister 
kommer att finnas kvar. En förskola kan samtidigt stärka platsen och skapa nya värden såsom 
att platsen görs tillgänglig för framför allt fler barn som kan använda förskolegårdens lekplats 
på helger. En förskola kan även öppna upp platsen och förbättra insynen vilket kan göra den 
mer trygg att vistas i eller korsa. Förskolegårdens placering och staket mot sluttningen kan göra 
platsen mer säker och minska risken för olyckor. 

Regnbäddarna som föreslås kommer vara nedsänkta, vilket kan utgöra en fallrisk för 
förskolebarnen. För att på bästa möjliga sätt förhindra att barn utsätts för skador måste detta ses 
över i genomförandeskedet.

Störningar på platsen
Anläggande av en förskola medför att intilliggande bostadsområden eventuellt kan störas av ljud 
från barns lek och rörelse i planområdet under normala skoltider.
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Genomförande
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska 
och tekniska åtgärder som krävs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Det ska framgå när, hur och på vilket sätt planen ska 
genomföras. Det ska även kartläggas vem som är ansvarig för olika delar av genomförandet 
och vilka ekonomiska förutsättningar som finns.

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska 
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen har upprättats genom utökat förfarande enligt PBL (2010:900).
För detaljplanen gäller följande tidplan:

Samråd  -  september/oktober 2021
Granskning  -  kvartal 2 2022
Antagande  -  kvartal 4 2022
Laga kraft  -  kvartal 4 2022

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer 
planarbetet. 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan ansökan om lov och lantmäteriförrättningar enligt 
detaljplanen prövas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft.

Med genomförandetid avses den tid då fastighetsägaren har en garanterad rätt att bygga enligt 
detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorade rättigheter (exempelvis för förlorad byggrätt). 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare eller rättighetshavare har rätt till ersättning.

Genomförandetiden har bestämts med tanke på fastighetens perifera läge. Avsaknaden av 
andra intressen i området innebär att det är mindre troligt att kommunen kommer vilja ändra 
användningen i området inom en snar framtid.
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Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän plats

Nynäshamns kommun ansvarar för all allmän plats i detaljplanen. Detta gäller både utförande 
och drift. 

Kommunen ansvarar även för dagvattenhantering inom allmän platsmark. Nynäshamns 
kommun är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kvartersmark

Fastighetsägare av kvartersmark ansvarar för fastighetsbildning samt iordningställande och 
utbyggnad av den byggrätt som detaljplanen möjliggör.

Vatten, avlopp och dagvatten

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Nynäshamns kommuns VA-avdelning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar med tillhörande anläggningar, och ansvarar för dess utbyggnad, drift och 
underhåll fram till anvisad förbindelsepunkt som är 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Fastighetsägaren till kvartersmarken bekostar utbyggnad av erforderliga vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt dagvattenhantering fram till förbindelsepunkten. 

Kommunen ansvarar även för dagvattenhantering inom allmän platsmark. 

El, tele etc

Exploatören ansvarar för att den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till exempelvis el-, tele 
- , vatten- och avloppsledningar.

Avtal

Om det anses nödvändigt kommer ett avtal tecknas internt mellan kommunens olika 
avdelningar för att ytterligare förtydliga vilken förvaltning eller avdelning som ansvarar för 
iordningställande av mark, utbyggnad av anläggningar samt den interna fördelningen av 
kostnader.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning (bilda ny fastighet), marköverföring 
genom fastighetsreglering och bildandet av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut 
med mera. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen och officialrättigheter i Sverige. 

Lantmäteriet genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom lantmäteriförrättning. 
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Vanligtvis görs detta efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Kommunen har initiativrätt att söka förrättning för att exempelvis genomföra en detaljplan. 

Fastighetsägare

Fastighetsägare framgår av fastighetsförteckningen.

Fastighetsbildning

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. 

Detaljplanen medför att nedanstående fastighetsbildningsåtgärder behövs för att fastigheten 
och deras gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Allmän plats

Allmän platsmark utgörs av del av Vansta 5:50. Kommun äger fastigheten. Den mark som ingår i 
allmän platsmark kommer att ligga kvar i denna fastighet.

Kvartersmark

Kvartersmark inom detaljplanen utgörs av ny fastighet med ändamål förskola. Ny fastighet 
kommer att styckas av som kvartersmark.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, 
ofta vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen ingår flera 
fastigheter och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten.

Inom planområdet finns idag en gemensamhetsanläggning som berörs av detaljplanen, 
Vansta ga:2. Vansta ga:2 har ändamål vägar med tillhörande vändplaner, gångbanor, 
parkeringsplatser, slänter, diken och belysning samt grönområde. Planområdet förutsätter 
att gemensamhetsanläggningen omprövas och att den yta som ingår i den utesluts ur 
gemensamhetsanläggningen. Innebörden av detta är att den förening som förvaltar Vansta ga:2 
inte längre förvaltar ytan. För den del av ytan som utgör allmän plats så kommer kommunen att 
ta över drift- och underhållsansvar.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker i egenskap av markägare om fastighetsbildning inom planområdet.

Ekonomiska frågor

Kommunalekonomiska konsekvenser

Den kommunala ekonomin bedöms inte påverkas nämnvärt av detaljplanen.
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Kommunstyrelsens inkomster och utgifter

Kommunstyrelsen bekostar framtagandet av detaljplanen.

Samhällsbyggnadsnämndens inkomster och utgifter

Bygglovavgift kommer att debiteras enligt den bygglovtaxa som gäller vid debiteringstillfället.

Planekonomi

Upprättande av detaljplanen bekostas av Nynäshamns kommuns kommunstyrelse.

Kostnader för allmän plats

Nynäshamns kommun bekostar utbyggnad av allmän plats inom planområdet.

Kostnader för kvartersmark

Fastighetsägaren bekostar utbyggnad av kvartersmark inom planområdet.

Förrättningskostnader

För fastighetsbildningsåtgärder som utförs av Lantmäteriet erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 
Nynäshamns Kommun bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder.

Teknisk försörjning

Utbyggnad och drift av teknisk försörjning (VA, el och tele) finansieras av anslutnings- och 
brukaravgifter. 

För uppgift om kostnad för anslutning till respektive ledningsnät kontakta ledningsägarna.
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Tekniska frågor

Trafik

Angöring till den nya fastigheten sker via Körundavägen. 

Gator

Ny gångväg mellan förskolan och Körundavägen, i den norra delen av detaljplaneområdet, ska 
anläggas. Den befintliga gångstigen som går genom området är ska flyttas till den östra sidan, 
intill villorna.

Vatten och avlopp

Ny bebyggelse ska ansluta till det befintliga kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Förbindelsepunkt upprättas en halv meter utanför fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvar 
för utbyggnad, underhåll och drift av servisledning mellan förbindelsepunkt och byggnad. 
Fastighetsägaren ska ansöka om att förbindelsepunkt upprättas hos kommunens VA-avdelning. 

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas (renas och fördröjas) lokalt på kvartersmark i enlighet med 
kommunens dagvattenpolicy och den dagvattenutredning som tagits fram för området. 
Dagvattnet behöver dock sedan anslutas till kommunens dagvattennät.

El, tele, bredband

Installationer inom kvartersmark för att tillgodose områdesförsörjning av el, tele och bredband 
kommer att projekteras och förläggas av berörd fastighetsägare.

Fjärrvärme

Huvudman för fjärrvärmenätet är Värmevärden AB. För en eventuell anslutning till 
fjärrvärmenätet ska fastighetsägaren kontakta Värmevärden AB.

Byggnation

Bulleråtgärder

En bullerutredning har tagits fram inför samråd. Buller från främst Körundavägen behöver 
hanteras. Åtgärder i den som föreslås är ex. Skärm längs Körundavägen, anpassning av 
förskolebyggnadens form och placering så att den fungerar som bullerskärm, anlägga en 
förrådsbyggnad mot Körundvägen alternativt kombination av detta. Detta är åtgärder inom 
kvartersmark och som ska utföras av fastighetsägaren till den nya fastigheten.

Störningar under byggtid

Naturvårdsverkets allmänna råd gäller för både byggbuller och materialhantering och kommer 
att tillämpas för att minska störningarna under byggtiden.



Samrådshandling, augusti 2021
Detaljplan för del av Vansta 5:50

37dnr. MSN/2020/0726

Brandskydd

Berörd fastighetsägare ska redovisa att brandvattenförsörjningen är säkerhetsställd i samband 
med bygglov. Sprinklers godkänns inte av kommunen om inte fastigheten anlägger eget 
vattenmagasin.

Tillträde för räddningstjänstens fordon är tillgodosett från Körundavägen. 

Natur

Under byggnation ska träd inte tas ner i onödan. Södra delen av skolgården bör bevaras så intakt 
som möjligt och ska inte utgöra byggväg, plats för byggbodar eller olika typer av upplag.
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Hur berör detaljplanen dig?
Konsekvenser för berörda fastighetsägare och rättighetshavare m.fl. redovisas i tabell 
nedan. Se även fastighetskonsekvenskarta. För mer information hänvisas till avsnittet 
”Fastighetsrättsliga frågor” i genomförandebeskrivningen.

Fastigheter Avstår mark Erhåller mark Rättighet upphör/
bildas/omprövas

Del av Vansta 5:50 Ja Nej Nej

 

Tabell 1. Konsekvenser för fastighetsägare, rättighetshavare m.fl. Observera att frågor om rättig-
heter och om upplåtelse av mark prövas och beslutas slutligen av lantmäteriet.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Nynäshamns kommuns samhällsbyggnadsförvaltning under 
medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Nynäshamns kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad augusti 2021

Pitchayan Buachoom  Ida Olén
planarkitekt   planchef 
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