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PLANBESKRIVNING 

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl.
Nynäshamn kommun 

Normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL (1987:10).
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SYFTE OCH INLEDNING

Planhandlingar
Detaljplanen består av flera olika handlingar som 
ska läsas tillsammans. Förutom denna
planbeskrivning ingår:
• plankarta med bestämmelser 
• genomförandebeskrivning
• granskningsyttrande

Under framtagandet av planhandlingarna har 
följande utredningar framställts:
• Översiktlig geotekniska undersökning för planerade 

byggnader inom Lidatorp 1:1 m. fl.  Geotekniska 
byggnadsbyrån 2010-08-17. 

• Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Bedömning av grund-
läggningsförutsättningar.  Geotekniska bygg-
nadsbyrån 2015-01-27.

• Björsta, Nynäshamn Trafikbullerutredning        
bostäder. ÅF Ingemansson 2011-02-14.      
Reviderad 2013-12-15.

• Inventering av Bergcikada (Cicadetta Montana) i 
Björsta. Ento Studio & Research 2010-07-08.

• Detaljerad riskbedömning för detaljplan Björsta 
2:26. WSP Stockholm 2008-06-18. 

• Uppdatering av riskbedömning för detaljplan. 
Transport av farligt gods på väg 73 Björsta 2:23 
och 2:26 m.fl., 2015-06-03

• Yttrande över grundvattenmätning för dagvatten 
inom Lidatorp. Geotekniska byggnadsbyrån 
2016-05-25.  

• Dagvattenutredning. Upplunda Bygg och     
Vatten AB 2015-12-12. 

• VA-plan för dagvattendamm. Upplunda Bygg-
teknik AB 2016-09-20.

• Skötselplan för dagvattendamm. Byggrådgivare 
AB 2016-10-04.

• VAplan, Byggrådgivare AB 2016-09-22.

Dessa handlingar finns tillgängliga hos miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen eller på 
kommunens webbsida.

Bakgrund
Ett program utarbetades i juni 2008 för att pröva 
lämpligheten för bostäder på platsen. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-
12-16 att godkänna samrådsredogörelse för       
programsamrådet samt besluta om planstart. 

I juni 2014 skickades planarbetet ut på samråd. 
Efter samrådet har en samrådsredogörelse tagits 
fram och förslaget har bearbetats ytterligare. 
Granskning av detaljplanen ägde rum under 
november 2016 till januari 2017.

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad 
av cirka 70 sammanbyggda och fristående 
bostäder med varierande hustyper i samklang 
med landskapet och terrängen. 

Planen innehåller även ett mindre verksam-
hetsområde för handel, kontor, lager och icke 
störande småindustri. Tillfarten till området sker 
från befintlig infrastruktur.

Planprocessen
Detaljplanen har upprättats med normalt plan-
förfarande enligt PBL 1987:10.

3

Planbeskrivningen anger förutsättningar och syften med planen. Den förklarar också planens 
innehåll och konsekvenser av dess genomförande.

Denna detaljplan handläggs enligt ÄPBL 1987:10, som gällde när arbetet med  
detaljplanen inleddes. Beslut om planläggning av det aktuella området gavs innan den 2 maj 
2011.
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PLANOMRÅDET
Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger norr om Nynäshamn i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 
intill riksväg 73 och gamla Nynäsvägen (väg 
545).

Området gränsar i norr till en samlad 
permanentbebyggelse i Lidatorp och i söder till 
villafastigheter längs Älvuddsvägen. 

Markägoförhållanden
Fastigheterna som i huvudsak berörs är 
Björsta 2:26 och 2:23 som ägs av exploatören.          
Fastigheten Björsta 2:35 är i privat ägo och ingår 
i planområdet. Tillsammans omfattar plan-
området cirka 9 hektar. Fastighet Björsta 2:17 
ingår inte i planområdet. 

Flygfoto från 2010, planområdet markerat inom röd linje.  

4

   2013-06-03 

Ortofoton 2010 

© Nynäshamns kommun  Det förekommer fel i ortofotona.  

Björsta
2:26

Björsta
2:23

LIDATORP 

VÄG 
73

Nynäsbanan
(spårtrafik) 

Kommunöversikt, planområdet markerat. 

ÄLVUDDSVÄGEN 
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2:35
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545 
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TIDIGARE  STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för hög-
exploaterad kust samt rörligt friluftsliv enligt 
Miljöbalken. Planområdet ligger nära väg 73 som 
är av riksintresse. Väg 73 har en viktig funktion 
som ett regionalt stråk mellan Stockholm pch 
Nynäshamn och som förbindelse för färje-
trafiken mellan Stockholm och Gotland. 
Planområdet gränsar även i väst till järnvägen, 
Nynäsbanan som är av riksintresse för 
kommunikation. Riksintressena påverkas inte av 
utbyggnaden av Björsta och denna detaljplan. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Översiktliga planer 
Området ligger inom området för planerad 
bebyggelse i Översiktsplan för Nynäshamns kommun,          
antagen oktober 2012. 

Framtida bostadsbebyggelse inom planområdet 
följer i huvudsak översiktsplanens vision kring 
ett samband som bör stärkas i stråket 
Nynäshamn - Lidatorp - Ösmo. Efterfrågan 
på att etbablera sig längs väg 73 har ökat sedan 
planerna på den nya motorvägen blev aktuella. 
I Lidatorp har en ny tätort skapats och utveck-
lingsmöjligheterna förutom Björsta är: 
 
• i Källberga planeras ett nytt område med 

bostäder och verksamheter
• länka samman Källberga, Lidatorp och 

Björsta med gång- och cykeltrafik och      
kollektivtrafik

• förbättra gång - och cykelmöjligheterna på 
östra sidan om väg 73 mellan Ösmo och 
Nynäshamn 

Området mellan Ösmo, Lidatorp och 
Nynäshamn innehåller enbart bostäder och    
saknar förskola, service, arbetsplatser och      
mötesplatser. 

5

Utsnitt ur översiktsplanen ”Samband som bör finnas 
mellan Björsta- Lidatorp- Källberga och vidare till Ösmo.” 

I stråket finns också flera risker- och säkerhets-
aspekter att ta hänsyn till. Väg 73 och järnvägen 
utgör barriäreffekter och området är utsatt för 
buller från väg och järnväg. 

Hela planområdet omfattas av primärt vatten-
skyddsområde. Det innebär att ny bebyggelse 
måste uppföras enligt särskilda krav på grund-
läggning och dagvattenhantering för att inte 
riskera att skada grundvattnet. Den nya 
bebyggelsen i Källberga och Björsta kommer att 
skapa ett utökat befolkningsunderlag för 
kollektivtrafik och service i stråket mellan 
Nynäshamn och Ösmo. 

Planområdet omfattas även av en fördjupad 
översiktplan - Den goda småstaden för Nynäshamns 
stad, antagen av kommunfullmäktige i 
september 2004. Planen omfattar centrala 
Nynäshamn fram till Lidatorp. Riktlinjer som 
berör planområdet är att möjliggöra 
integration av bostäder och verksamheter i 
befintlig och tillkommande bebyggelse och att 
befintlig VA-struktur behåller sitt läge och nya 
ledningar förläggs i de nya lokalgatorna. 
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Kulturmiljöprogram
Vid Björsta och Valsjö finns stora gravfält av 
karakteriskt yngre järnålderstyp. Ur kultur-
miljösynpunkt bör ny bebyggelse undvikas öster 
om väg 73 och järnvägen inom närmiljön. Den 
sammanhängande fornlämningsmiljön med 
bronsålderslämningar och järnäldersgravfält ska 
bevaras. 

Lokala miljömål
I Nynäshamns kommun lokala miljömål för år 
2010 till 2016 och i aktuell översiktsplan anges 
att ny bebyggelse inte ska anläggas på värdefull   
odlingsbar jordbruksmark. Men då planområdet 
ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
i en tätort med tillgång till kommunalt vatten 
och avlopp, allmänna kommunikationer och  
service kan argumenten för en exploatering på 
jordbruksmark i detta fall anses väga tyngre. 

Nya bostadsområden ska vara belägna inom 300 
meter till ett grön- eller parkområde och inom 
900 meter från en busshållplats.

Övriga mål från de lokala miljömålen är:
• bygga ut och skapa bättre möjligheter för ett 

fossilbränslefritt transportsystem där gång, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras

• ny bebyggelse ska i första hand byggas 
i  närheten av, samt ansluta till kommunalt  
vatten och avlopp

• kommunens värdefulla kulturmiljö och 
strandskydd ska bevaras 

• dagvatten i tätorterna ska hanteras så att 
mängden dagvatten som behöver avledas 
minskar samt att föroreningskällan 

      minimeras
• använda förnybar energi och energisnåla  

metoder vid nybyggnation. 

Fornlämningar
I områdets nordvästra del finns en registerad 
känd fornlämning (så kallad kommunikations-
lämning) i form av en äldre milstolpe i granit, 
registrerad år 1979 hos Riksantikvarieämbetet.  
Den ligger inom föreslagen naturmark och   
kommer därför lämnas orörd i och med 
planförslaget. 

6

Utdrag ur häradsekonomiska kartan 1901-06. Lantmäteriet.
Björsta avser kartnamnet ”Manhem”

Utdrag ur ekonomiska kartan 1951. Lantmäteriet.
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Aktuella planer i området  

Naturinventering 
Planområdet ingår inte i kommunens över-
siktliga naturinventering där naturområden 
beskrivs och klassas efter hur värdefulla de 
bedöms vara.

Gällande detaljplaner,         
förordnanden och övriga 
program 
Planområdet är idag inte planlagt och är till 
större del obebyggt.

I norr angränsar området till äldre 
byggnadsplaner, Byggnadsplan B 505 (fastställd  
år 1948) och B 501 för Lidatorp (fastställd år 
1944) och för det senaste tillkommande 
bostadsområdet gäller detaljplan B 768 
(fastställd 1999-03-24). 

Skola och övrig service finns i Nynäshamn tätort 
och i Ösmo. I den gällande detaljplanen för 
Lidatorp finns även möjligheten att bygga 
förskola, fritidshem, kiosk och närbutik.  

76

Planområdet 
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MILJÖBEDÖMNING 
Miljöbedömningen är en process som sker parallellt med detaljplaneprocessen.

För att kunna bedöma om detaljplan ska miljöbedömas med en miljökonsekvensbeskrivning ska  
kommunen göra en behovsbedömning. Den bedömer miljöpåverkan som den föreslagna planeringen ger 
upphov till samt hur den påverkas att yttre faktorer. 

Påverkan
Planförslaget innebär att bebyggelse 
tillkommer i den mindre dalgången. Den till-
kommande bebyggelsen bedöms inte påverka 
landskapsbilden i någon större utsträckning då 
angränsande områden är bebyggda. Planen är i 
enlighet med översiksplanens intentioner att ny 
bebyggelse ska koncenteras på östra sidan om 
väg 73 mellan Nynäshamn och Ösmo. 

Inom området finns inga skyddsvärda kultur-
miljöer, kulturlämningar eller natur. Den 
föreslagna bebyggelsen kommer inte påverka 
riksintressena för kommunikation, väg och 
järnväg som finns väster om planområdet.

Området ligger inom föreslagen primär skydds-
zon för vattentäkt. Omarbetning av skydds- 
föreskrifter pågår och denna innebär att 
planområdet kommer ligga inom primär skydds-
zon för vattentäkt. Bedömningen är att ny 
bebyggelse kan tillkomma inom den primära 
skyddzonen förutsatt att skyddsföreskrifterna 
följs.

Områdets bebyggelse ligger invid väg 73 som 
är den främsta tillfarten till Nynäshamn. Väg 73 
har under planarbetet färdigställts och gamla väg 
73 har blivit en lokalgata intill planområdet. Väg 
73 är primär transportled för farligt gods. 

En riskutredning har utförts och reviderats 
under planarbetet i och med att planförslaget 
har ändrats. Denna anger åtgärder som förut-
sätts genomföras om bebyggelsen ska kunna 
tillkomma. Åtgärderna bedöms som möjliga att 
genomföra.

 

En bullerutredning har gjorts och reviderats   
under framtagandet av planen. Utredningen    
visar att genom vissa åtgärder klaras riktvärdena 
för buller.

Motiverat ställningstagande
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer inte att detaljplanen medför en sådan 
betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning 
ska göras. Förvaltningen bedömer att 
bestämmelserna i 3 kap och 4 kap i miljöbalken 
(MB) tillgodoses i planförslaget och en miljö-
bedömning enligt 6 kap 11-18 §§ miljöbalken 
behöver därför inte göras.

Kommunen slutsats är att planförslaget inte 
kommer medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen har i sitt tidigare yttranden över 
planen förklarat att man delar kommunens åsikt 
att planen inte medför betydande miljöpåverkan.

8
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
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Landskapsbild 
Planområdet utgörs av en mindre dalgång som i 
norr avgränsas av en ås med nordsydlig 
sträckning och i öster av ett skogsbeklätt berg.       

Dalgången har en nordostlig - sydvästlig 
sträckning och öppnar sig mot en större nord-
sydlig dalgång i väster. Åsen har branta sidor 
mot öster och söder medans västslutningen har 
en vänligare lutning. De högre skogshöjderna 
bjuder på vida utblickar över jordbruks-
landskapet. 

Runt bostadshuset på fastighet Björsta 2:23 finns 
anlagda villaträdgårdar av enklare utförande och 
med enstaka fruktträd. 

Vegetationen på bergssluttningarna är blandad
och består huvudsakligen av tall och gran men 
även av björk, asp och hassel. Huvuddelen av 
planområdet är öppet och omringad av hagmark 
och bevuxet med buskar och lövträd. 

Den övergripande idén är att skapa 
förutsättningar för bostäder av olika karaktär 
som anpassas väl till landskapet och som får en 
naturlig koppling till Lidatorp. När Björsta 
bebyggs kommer upplevelsen av området 
förändras. Bostadsgrupperna ska utformas och 
anpassas utifrån det omgivande landskapet som 
finns. Bebyggelsen bör uppfattas som en del av 
landskapet och harmonisera med det.

Planområdet idag

Bilder Björsta från google maps 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bergshöjder

Låglänt område 
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Tall och ”berg i dagen”

              Björsta 2:17 och 2:23 med områdets kuperade höjd i bakgrunden. 

Inom de kuperade områdena är intentionen att 
bygga i naturen och anpassa bebyggelsen till    
nivåskillnader och vegetation i så stor 
utsträckning som möjligt. Genom att behålla 
naturområden mellan kvarteren på höjderna 
kommer landskapet behålla sin topografi och 
växtlighet vilket förstärker platsens karaktär.

Bergscikada 
En undersökning har gjorts sommaren 2010 
för att fastställa eventuell förekomst av insekten 
bergscikada (Cicadetta Montana). Bergcikadan  
kräver solexponerade stora glesa skogsområden 
och mark med riklig vegetation av örter och  
buskage. Utredningen visar efter en intensiv 
eftersökning att det inte finns bergscikada inom 
aktuellt område. 
 

10

Befintlig bebyggelse, Björsta, 2:23 och 2:25
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              Björsta 2:17 och 2:23 med områdets kuperade höjd i bakgrunden. 
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Bebyggelse
Det finns tre befintliga bostäder inom plan-
området, samtliga med direkt angöring från väg 
545. Husen har blandade åldrar med fritidshus-
karaktär och med detaljplanen bekräftas den 
befintliga bebyggelsen. Invid väg 545 finns 
en äldre ladugård som hyrs ut för mindre 
verksamhet som i förslaget rivs och ersätts med 
en handelsplats som ger möjlighet till fler möten.

Genom ny bebyggelse på områdets höjder 
kopplas området ihop med Lidatorp i norr och 
Älgviken i söder. Planområdet blir en naturlig 
koppling med Lidatorp med äldre fritidshus. 
Under senaste tioårsperioden har Lidatorp 
kompletterats med småhusbebyggelse.

Kvartersinnehåll och 
delområden
Föreslagen bebyggelse består till stor del av 
bostäder och främst friliggande hus men även 
tätare bostadstyper föreslås med sammabyggda 
parhus och radhus. Bebyggelse möjliggör även 
större fastigheter med anpassning till terräng 
med stora höjdskillnader både med suterränghus 
och hus på pelare. 

Verksamhetsområde: flexibel användning för 
handel, kontor, lager och småindustri som inte 
är störande för omgivningen. Området skapas 
för att tillmötesgå framtida behov och ge 
möjlighet till närservice och kontorslokaler. 
Handel får utgöra 30 procent av den totala 
byggnadsarean. Området är lämpligt i för-
hållande till väg 73 och fungerar samtidigt som 
bulleravskärmning för bakomliggande bostads-
bebyggelse.

Inom kvarteret avsätts även plats för besöks-
parkering närmast vägen samt en större 
byggnadsvolym som blir en tydlig entré till 
området och som samtidigt  skyddar bakom-
liggande bebyggelse från buller.

Hus på höjden: vid skogsområdet som gränsar 
mot Lidatorp och i planområdets östra del pla-
neras bebyggelse som anpassas efter natur och 
terräng. Husen ”ska klättra” upp för höjderna 
både fristående och sammanbyggda. 

Bebyggelsen ska placeras så att den befintliga 
naturmiljön bevaras både på kvatersmark och 
naturmark. För att tillskapa naturtomter krävs 
att ingreppen i naturmarken är små samt att 
ta tillvara på höjdskillnader vid byggnade. För 
bebyggelsen medges en våning för hus på pelare 
och två våningar och suterräng möjliggörs i 
planområdets sydöstra höjd. 

Dalgången - radhus och parhus: området 
planeras för hus med en tätare 
bebyggelsestruktur med sammanbyggda radhus 
och parhus. Byggnader får uppföras i två 
våningar. Området är relativt plant och 
möjliggör på så sätt en tätare kvarterstruktur. 

Bostäder: Planområdet omfattar upp till 70         
bostadshus i form av friliggande hus men också 
radhus och parhus. 
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Bostäder 
Inom planområdet föreslås cirka 70 nya 
bostäder med en huvudbyggnad och tillhörande 
garage och carport per fastighet. Bebyggelsen 
uppförs  i 1, 1 ½ och 2 våningar med en 
byggnadsarea mellan 115 till 185 m². 

Tillbyggnadsmöjligheterna begränsas av husets
centrala placering på fastigheten men också för  
möjlighet till utblickar. 

Sprängning och utfyllnader ska undvikas i så stor 
utsträckning som möjligt. En bestämmelse har 
därför införts på plankartan att marklov krävs 
för all schaktning och fyllning som överstiger 0,4 
meter.  

Högsta tillåtna byggnadshöjd är beräknad från 
markens färdiga golv för att ge en indikation på 
vad de naturliga förhållandena ger för 
förutsättningar på fastigheten. Husens 
anslutning till marken är särskilt viktig att 
studera för att undvika onaturliga slänter och 
uppfyllnader.

 ”Hus på höjden”

”Verksamhets-
     område” 

 ”Dalgång”  ”Hus på 
   höjden”

Konceptskiss för området delområden

12

 ”befintliga
    hus”

 ”befintligt
    hus”

Tillgänglighet
Ny bostadsbebyggelse samt utemiljöer ska vara
tillgängliga för personer med rörelsehinder.
Suterränghusen ska uppförs i halvvåning där
samtliga basfunktioner ska finnas på 
entrévåningen. 

Vid utarbetandet av planförslaget har kraven på
god tillgänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning beaktats. Hur kraven
på tillgänglighet i byggnader samt på fastigheter
i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband
med byggnads- och markprojekteringen och
därmed vid kommande bygglovprövning och
bygganmälan.

Friytor - lek och rekreation 
Utanför planområdet finns naturmiljöer för 
rekreation. Närliggande grönytor innebär att 
förutsättningarna för friytor för lek och 
rekreation är gynsamma. 

Mellan husgrupperna sparas vegetation och     
bebyggelsen binds samman med vägar och 
gångstråk som följer terrängen. Gångvägar och 
stigar möjliggör promenader i naturmiljö där 
bostäder i närheten skapar trygghet för gående 
under dygnets mörka timmar.
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 ”Hus på 
   höjden”

Konceptskiss för området delområden

12

 ”befintligt
    hus”
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Övrig bebyggelse -
Verksamhetsområde för 
handel, kontor, småindustri 
och lager

I planområdets västra del, utmed väg 545 pla-
neras ett verksamhetsområde om 2000 m² för 
handel, kontor, lager och icke störande 
småindustri. Högsta byggnadshöjd blir 8 meter. 
Intentionen är att verksamhetsområdet ska 
fungera som entréplats för Björsta och utgöra 
ett bullerskydd för bakomliggande bebyggelse. 
Inom denna zon närmast vägen får inte bostäder 
uppföras. Ambitionen är att bebyggelsen ska ha 
en hög kvalitet i utformning och dämpad 
färgsättning och få en långsmal byggnad utmed 
hela fastigheten. 

Angöring till kvarteret sker i söder via de två 
befintliga infarterna vid väg 545. Utfart från 
området sker via den nya lokalgatan - 
Tofsspinnarvägen och från planområdet har 
parkeringen fått en ny placering för att sikten vid 
områdets korsningslägen inte försämras. 

Det är viktigt att de ytor som skapas för gående 
och cyklister blir lätta att orientera sig i och att 
inga tveksamheter uppstår om hur det ska 
användas. 

llustration handelsplats. 2ka Arkitekter 

                                  Illustration sett från norr. 2ka Arkitekter. 

lastgård 

infart

parkering 

Referens till fasadutformning. 2ka Arkitekter. 

entréer

in- och utfart 
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Huvudprincipen för utformningen av området 
är att skapa en variationsrik bebyggelse med ett 
brett utbud av hustyper i olika skala, täthet och 
uttryck. Husen ska ges en småskalig karaktär 
som betonar områdets olika nivåskillnader.

Bebyggelsen planeras med stor hänsyn och 
inspiration till områdets terrängskillnader och 
naturförhållanden. Planförslaget innehåller 
friliggande, sammanbyggda hus, suterränghus 
och enstaka hus som vilar direkt på plintar. Med 
husens grundläggning på pelare minimeras 
behovet av sprängning och fyllning. 

Vissa hus regleras även i dess placering och 
utformning med tillhörande bullerskärmar. På 
detta sätt minimeras ingrepp i naturmark. 
Uteplatser utformas som trädäck eller altaner 
med pelare till fast mark. 

I områdets låglänta delar föreslås en kvadratisk 
planform medan de mindre hustyperna får en 
mer rektangulär planform. 

När det gäller fasadmaterial ska husen och 
tillhörande komplementbyggnad och garage 
utföras med en utvändig träpanel och spån. 

Gestaltningsidéerna reglerar med bestämmelser 
föreslagen takvinkel, placering av entré, 
byggnadshöjd, våningsantal, färgsättning och 
fasadmaterial. Eventuella skyltar vid 
verksamhetsområdet prövas vid bygglovet.

14

GESTALTNING 

Principsektion genom området. 

Föreslaget pelarhus och referens från Sollentuna

          







































sockel-
höjd

Nockhöjd
 (sockel oräknad) 

Medelmarknivå 

Byggnadshöjd
(sockel oräknad) 

Marknivå 

Taklutning 
i grader

Golvnivå

Principskiss över hur taklutning och höjder beräknas 
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Med en ljusgrå fasad eller cederträ kan en
kombination med accentfärg bli en fin detalj om 
man vill framhäva vissa partier på huset, eller 
markera en husdetalj, till exempel med en 
färgsatt dörr och fönsterfoder.  

Takmaterial föreslås i första hand med takpapp 
alternativt i plåt. Detta avser även
komplementbyggnad. Hängrännor och stuprör 
ska vara i svart eller gråsvart plåt. Takets vinklar 
för hus med en våning blir 10 till 45 grader och i 
två plan 3 till 45 grader. För handelsplatsen och  
komplementbyggnad föreslås regleras 3 till 10 
grader.  

Val av färgsättning på fasad och tak ska 
harmoniera med omgivande natur och medverka 
till den enheltiga karaktären. Husen ska antingen 
vara obehandlade (ceder- eller lärkträ), 
behandlade med järnvitrol eller kisel för att få en 
mörkgrå nyans eller målas med svart slamfärg 
eller svart. Färgvalen får blandas inom området. 

15

Friliggande och sutteränghus. 2ka Arkitekter.

Planområdets olika hustyper. 2ka Arkitekter. 



Dp 861, laga kraft den 20 november 2017                                  dnr. 2005.0227 
Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Nynäshamns kommun 

16

      Illustrationsplan. 2ka Arkitekter 
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Gatunät 
Huvuddelen av angöringen till planområdet 
kommer att ske från befintlig tillfart från väg 545 
som idag leder till till fastighet Björsta 2:17 och 
2:26 i norr och Björsta  2:35 i söder. 
Tillfarsvägen (Trollsländevägen) förlängs mot 
öster för att sedan delas i en t-korsning till 
norra- och södra bostadskvarteren (Cikada- och 
Ekooxeslingan) på områdets högre höjder. 

Utöver de nämnda gatorna blir det en ny 
lokalgata (Tofsspinnarvägen) bakom 
handelsområdet som leder till bostäderna, verk-
samhetsområdet och det tekniska området. För 
att säkerställa att det endast är den
befintliga utfarten som ska användas kommer 
in- och utfartsförbud att gälla längs med väg 
545. 

Trafikplats med påfart till väg 73 finns i söder 
vid Älgviken och i norr vid Lidatorp. 

Gatusektionen som föreslås i detaljplanen ska ha 
en bredd på 10 meter för att inrymma 
kommunala vatten- och spillvattenledningar, 
men även för hantering av dagvatten. 
Höjdsättningen av gatan blir beroende av 
lämplig höjd på tomtmark och VA-systemets 
höjd- och lutningsförhållanden.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållsplats ligger inom cirka 200-
600 meters avstånd. Där trafikerar busslinje 858 
och 783 väg 545 med halvtimmestrafik i vardera 
riktning vidare till Nynäshamns centrum eller 
Ösmo, Västerhaninge och Södertälje.

Närmaste pendeltågsstation är Nynäsgård vilket 
ligger cirka 2,5 km från Björsta och som trafike-
rar sträckan Nynäshamn-Stockholm med 1-2 tåg 
per timme.  

Gång- och cykeltrafik
Utmed Nynäsvägen finns idag ingen gångväg. I 
samband med utbyggnaden av väg 73 sträckan 
Älgviken - Fors har Nynäsvägen byggts om för 
lokaltrafik och bussar. Cyklister hänvisas att 
färdas på väggrenen som har fått en röd 
beläggning. Det regionala cykelstråket ansluts till 
Ösmo vilket gör att möjligheten attt cykla mellan 
Ösmo och Nynäshamn har förbättrats. Inom 
planområdet blandas gång- och cykeltrafik med 
biltrafik.  

I övrigt utformas gatorna med biltrafik på de 
gåendes villkor. Genvägar med trappor kommer 
att binda ihop de övriga delarna av planområdet 
samt vidare till Lidatorp. Intill handelsplatsen 
vägleds de gående från busshållsplatsen längs 
med en ny anlagd gångväg till befintlig buss-
hållplats i söder. Gångvägen ingår inte i 
planområdet.

Föreslagna gatunamn för området nya gator 
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För att fotgängare och cyklister på ett säkert sätt 
ska kunna ta sig till och från busshållplatserna 
ska en gångbana anläggas längs med väg 545. 
Cykelbana finns redan idag. Gångbanan bör ha 
en bredd om 1,8 meter och utformas som en 
trottoar med upphöjd kantsten.

Vägen har idag en hastighet om 70 km/h men 
föreslås sänkas hastigheten till 50 km/h. Då 
räcker det att den separera gångbanan från 
vägbanan med kantsten (klassisk trottoar). För 
att sänka hastigheten krävs åtgärder på vägen 
genom övergångsställe och någon form av 
avsmalning. Utformning och genomförande har 
skett i samråd med Trafikverket och kommer 
regleras i avtal mellan Trafikverket och
exploatören. 

Parkering
Parkering ska dimensioneras i enlighet med 
kommunens parkeringsnorm vilket anger antalet 
parkeringsplatser för olika ändmål. All parkering 
ska lösas inom kvartersmark. Inom 
verksamhetsområdet har respektive ändamål 
olika parkeringsantal  och det kommer anläggas 
en markparkering mellan byggnaden och väg 
545. All parkering ska rymmas inom 
fastigheten. Utifrån fördelning och byggrättens 
storlek uppskattas parkeringstalet för 
verksamhetsområdet bli 34 parkeringsplatser. 
Parkeringsytan ska delas upp genom träd-
planteringar och materialbehandling och minst 
två handikapplatser och cykelparkering ska 
finnas med närhet till byggnadens entréer. 

Parkeringantalet för bostäder är 12 p-platser för 
1000 m². En generell bedömning är att 2 
p-platser kommer behövas per bostad. All 
parkering ska lösas på kvartersmark inom
respektive fastighet. För att minska avrinningen 
från hårdgjorda ytor och om det finns möjliget 
till infiltation kan markbeläggning utgöras av så 
kallad  genomsläpplig beläggning. Det medför 
att dagvattnet får en långsammare avrinning.   
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Markradon 
Området är beläget inom normalriskområde 
för radon. Bostadsbyggnader ska utföras med       
radonskyddande konstruktion vilket ska
redovisas i bygglovsskedet.

Hydrogeologi
Risken för att hydrogeologiska förhållandena i
planområdet och dess närhet ska påverkas av
föreslagen byggnation bedöms vara liten. Detta
förutsatt att byggnaderna utförs som planerat
med suterräng och att övriga delar av
planområdet så långt som möjligt medger
infiltration och naturlig avrinning.

Geotekniska förhållanden 
Enligt jordartskartan består planområdet lägre 
delar av lera och silt och de två dalgångarna som 
går genom området av morän och de högsta 
platserna av berg. Enligt Översiktlig geoteknisk     
undersökning, (2015-01-27) är den planerade
bebyggelsen ur geoteknisk synpunkt klassad 
som mark med god bärighet men där byggnads-
tekniska åtgärder måste tillämpas för delar av 
området.  

Aktuellt område kan delas in i tre stycken 
delområden. Det norra, som utgörs av 
skogsmark, det centrala som huvudsakligen 
utgörs av ängsmark och det östra, som utgörs av 
skogsmark. 
 
Det norra området som ligger norr om fastig-
heterna Björsta 2:17 och 2:23 består i den södra 
delen av en brant slät som lutar åt söder. I denna 
slänt skall en tillfartsväg anläggas. Inom detta 
delområde finns en hel del block i markytan. Det 
är troligt att djupet till berg här är ringa. 
Resterande del av området ligger uppe på en 
platå. Denna övergår i väster i en sluttning 
som lutar ned åt väster. Några hus kommer att 
hamna i denna sluttning. Området är i den västra 
delen bevuxen med barrskog. I övrigt förekom-
mer mycket sly. 
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Denna platå består delvis av berg eller berg un-
der tunna jordtäcken. Dock finns det delar där 
det ser ur som vatten finns i eller nära markytan 
under delar av ett år. Detta vatten är regn- och 
smältvatten som är instängt i svackor i berget 
och kan därför lätt dräneras bort. 
 
Inom detta område är det troligt att inga större 
grundläggningsproblem uppstår för planerade 
byggnader. När planen är antagen och alla 
byggnadernas lägen har fastslagits krävs en mer 
förfinad grundundersökning  för att fastställa 
markförhållandena på platsen för varje enskild 
byggnad.

MARKFÖRHÅLLANDEN
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VATTEN
Primärt vattenskyddsområde 
Planområdet ingår i den föreslagna primära 
skyddszonen för Älby-Berga-Fjättern 
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet 
sträcker sig mellan Nynäshamn och Ösmo och 
syftar till att säkerställa grundvattenuttag för 
reservvattenförsörjning för bland annat 
Nynäshamn. De föreslagna skyddszonerna ska 
fastställas av Länsstyrelsen och ska beaktas i 
samband med exploateringen. 

Enligt skyddsföreskrifterna för primär 
skyddszon ska ingrepp i jordlager och i 
berggrund vid uppförande byggnader inte leda 
till skada på grundvattnet och det gäller speciellt 
vid pålning, schaktning eller sprängning. 
Ledningar och andra anordningar för spillvatten 
ska vara täta och underhållas så att föroreningar 
av grundvattnet inte sker. Utsläpp från hård-
gjorda ytor av större omfattning, såsom
parkering med fler än 20 parkeringsplatser 
får inte ske direkt till mark utan rening. 
Fordonstvätt får inte ske om det kan medföra 
risk för grundvattenförorening.

Vattenområden och 
miljökvalitetsnormer
Planområdet ligger inom Kvarnbäckens avrin-
ningsområde och inom delavrinningsområde 
Älvviken. Miljökvalitetsnormen, MKN, för sjön 
Älvviken, det vill säga statusen på 
vattenförekomsten är preliminärt klassad av
vattendelegationen 2013 till ”måttlig ekologisk 
status”. Delar av planområdet ligger på 
grundvattenförekomsten Älby-Berga. Där är 
miljökvalitetsnormen klassad 2009 till ”god 
kemisk och kvantitativ status”. 

Enligt EU:s vattendirektiv får inga vatten 
försämras. Planområdet bedöms medföra låga 
halter av föroreningar i dagvattnet, främst från 
vägdagvattnet. Föroreningar bedöms kunnas tas 
om hand inom området genom täta 
dagvattendiken och damm utan att påverka 
närliggande vattenområden nämnvärt. 
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I norra delen av planområdet har det tidigare 
funnits två torrläggningsföretag (tf). Björsta- 
Älby tf  från 1938 och Björsta tf  från 1936. 
Dessa har upphävts 2007 under pågående 
planprocess och istället ombildats till ett nytt 
företag, benämt Björsta dikningsföretag 2010. 
Genom det nya företaget har områden som 
tidigare berörde planområdet utgått. 

Bakgrunden till dessa beslut är att regeringen 
den 26 februari 2004 beslutade att tillåta 
trafikverket att bygga väg 73 till fyrfältsväg på 
sträckan Älgviken till Fors i Haninge. Med 
anledning av detta ansökte trafikverket hos 
dåvarande miljödomstolen om tillstånd till 
vattenverksamhet som berörda torrläggnings-
företag ovan.

Planområdet ligger inom Kvarnbäckens 
avrinningsområde och inom delavrinnings-
området för sjön Älvviken som har en måttlig 
ekologisk status. Älvviken är en långsmal sjö som 
ligger mellan Ösmo och Nynäshamn. Sjön var 
tidigare vattentäkt för Nynäshamns tätort men 
har upphört som sådan 2009. Idag får 
Nynäshamn sitt dricksvatten från Stockholm. 

Älvviken avvattnas via Kvarnbäcken vidare till 
Nynäsviken. Älvviken är idag endast klassad som 
en preliminär vattenförekomst och omfattas inte av 
någon kvalitetsnorm. Kvarnbäcken är klassad 
som övrigt vatten och lyder heller inte under 
någon kvalitetsnorm.  

Nynäshamns kommun har tagit fram ett förslag 
till vattenplan för att redogöra vad kommunen 
kan göra för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska uppnås. I förslaget föreslås följande 
riktlinjer för Kvarnbäckens avrinningsområde att 
vid planer på exploatering ska åtgärder vidtas så 
att exploateringen inte påverkar vattenkvaliteten 
i Kvarnbäcken, Älvviken, Fjättern, Valsjön eller 
Nynäsviken negativt. Istället ska exploateringen 
bidra till att vattenkvaliteten förbättras. 
Detaljplanen bedöms medföra marginella 
negativa konsekvenser av Älvvikens ekologiska 
status.



Dp 861, laga kraft den 20 november 2017                                  dnr. 2005.0227 
Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Nynäshamns kommun 

20

Dagvatten
Planområdet bedöms medföra låga halter 
föroreningar i dagvattnet, främst från väg-
dagvattnet. Eftersom planområdet ligger inom 
vattenskyddsområde behöver dagvattenhante-
ringen utformas så att risk för föroreningar av 
grundvattnet minimeras. Det innebär att 
infiltration av vägdagvatten är olämplig. 
Nynäshamns kommuns dagvattenpolicy, antagen 2010 
ställer krav på viss rening av dagvattnet för det 
aktuella planområdet. Detta går att åstadkomma 
genom att dagvattnet avleds i täta diken och 
vägar till en tät dagvattendamm och olje-
avskiljare där föroreningarna kan fastläggas 
innan dagvattnet lämnar området för att så 
småningsom nå sjön Älvviken. För att minimera 
föroreningskällorna ska byggnader och 
konstruktioner bestå av material som inte 
förorenar omgivningen. 

Utgångspunkten i dagvattenhanteringen, är att 
varken dagvattenflödet eller mängden förore-
ningar från området ska öka efter explo-
ateringen. Dagvattenhanteringen ska där det är 
möjligt ske genom lokal infiltration till mark. 
Lämpligast sker det genom att på tomtmark 
anlägga perkolationsmagasin med breddning till 
lokala vägdiken. Planområdet ska utformas så att 
det klarar extrem nederbörd (100-årsregn) utan 
att byggnader skadas. Gatorna projekteras så att 
de kan översvämmas tillfälligt, det vill säga ligger 
lägre än omgivande fastighetsmark. Färdigt golv 
i husbyggnader bör om möjligt ligga 70 cm över 
gatans höjd, om det inte är möjligt ska dimen-
sioneringsberäkning utföras som visar att den 
lokala hanteringen av dagvatten kan hanteras 
genom lokalt LOD system, utan breddning till 
vägdiken.

Dagvatten inom planområdet skall ledas via täta 
svackdiken/avsärande dike som leds till 
planerad fördröjningsdamm. Fördröjnings-
dammen utförs på fastighet 2:26. 
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Där lokal infiltration inte är möjlig dras 
dränering och stuprör direkt till områdets väg-
diken. Från vägdikena leds dagvattnet till 
planerad fördröjningsdamm. Breddning från 
dammen sker till befintligt dike söder om 
planområdet och vidare genom flacka åkerdiken 
till sjön Älgvikssjön vilket är områdets slutliga 
recipient.

Vatten och avlopp (VA)
Den nya bebyggelsen ska anslutas till
kommunens ledningar för vatten och spillvatten. 
Omläggning av kommunala VA-ledningar 
sammanfaller med de nya vägarnas sträckning 
och en utjämningsdamm möjliggörs i södra 
området. Förbindelsepunkt upprättas vid 
respektive fastighet. 
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Uppvärmning
Eftersom planområdet berörs av vattenskydds-
område för Älby-Berga får inte anläggningar för 
uttag av värmenergi ur berg, mark eller grund-
vatten etableras. Det innebär en direktkontakt 
med grundvatten och medför risk för förore-
ningar.

Kommunen har som mål att uppvärmningen ska 
ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt samt 
att energianvändningen ska minimeras. Avsikten 
är att utbyggnaden ska försörjas i enlighet med 
kommunens mål om hållbart byggande och låg 
miljöbelastning och att uppvärmning ska ske 
med förnyelsebar energi, värmeåtervinning eller 
energisnåla uppvärmningssytem. Direktverkande 
el får inte installeras.

Avsikten är att uppvärmning ska ske med 
förnyelsebar energi eller värmeåtervinning eller 
energisnåla uppvärmningssytem. 

Energi (elförsörjning)
Vid en totalutbyggnad av området krävs minst 
en transformator som placeras vid handels-
platsen. Byggnadshöjden för transformatorn får 
inte överstiga tre meter i byggnadshöjd. 
Förslagen placering av transformator är inom 
handelsfastigheten. 

Tele och bredband  
Ledningsnät för telefoni och optokabel finns.
Bredbandsmarknaden är marknadsanpassad och 
utbyggnad av nätet sker i takt med att området 
blir bebyggt och efterfrågas. 

Avfall 
Avfallshantering inom Nynäshamns kommun
sköts av SRV Återvinning AB och ska planeras 
enligt kommunens avfallsplan. Det är varje 
fastighetsägares ansvar att hushållsavfall som 
uppkommer inom fastigheten hanteras. Där 
vändplatser inte kan ordnas planeras ett 
gemensamt hämtningsställe/uppsamlingsplats. 
Plankartan reglerar att sophantering endast får 
uppföras i nedgrävda behållare eller i ett tätt 
sophus

Inom planområdet ska en miljöstation för 
återvinning placeras centralt i området så att 
respektive fastighet har tillgång till återvinning 
inom 300 till 600 meter. 

Grov- och elavfall samt farligt avfall lämnas på
SRV återvinningsstation i Hammarhagens 
industriområde, cirka 1,5 km från planområdet.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
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Skala 1:2000
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Björsta, Nynäshamn kommun

Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
vid fasad (mest utsatta våningsplan).

555281 D012014-04-01

Per Lindkvist Åsa Lindkvist

Bullerskyddsskärm /-vall
Höjd enligt rapport

Byggnadstyp
Enplanshus på pelare
(2,4 m hög lokal bullerskyddsskärm
på veranda)  

Tvåplanshus

Handelsplats, 7 m hög

Souterränghus

Enplanshus

Befintliga byggnader

Övrigt
Väg

Järnväg

7 m hög bullerskyddsskärm/vägg 

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dB(A)
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50
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Buller
Utredningen är beräknad med föreslagen 
bebyggelse och gatunivåer samt aktuella trafik-
siffror och vad trafiken kan tänkas bli med ett 
30-års perspektiv. Vid eventuell höjning av mark 
för den norra delen från 1, 2 eller 4 meter 
påverkas ljudnivån enbart marginellt, med cirka 
1 dBA lägre med den högre markhöjden.

Med den befintliga bullerskyddsskärmen och vall 
utmed väg 73 samt med föreslagna lokal buller-
skyddsskärmar vid områdets mest utsatta 
byggnader uppnås riksdagens riktvärde för 
samtliga bostäder.

Planområdet utsätts för buller från både väg och 
tågtrafik och området är dessutom kuperat och 
skapar ett så kallat bullerregn som faller över de 
högst belägna fastigheterna.  

Verksamhetsområdet regleras med byggnads-
höjd för att på så sätt utgöra ett bra skydd mot 
de bakomliggande bostadshusen. Genomförd 
bullerutredning visar att sju fastigheter i plan-
områdets norra del behöver regleras med buller-
skyddskärm för att klara riktvärdena för buller. 

Pelarhus med bullerskärm 

Utsnitt från genomförd bullerutredning. Efter samrådet har en 
mindre justering av byggrätten skett men kravet på byggnadens 
avskärmande effekt kvarstår 

Befintlig bullerskärm utmed planområdet. 

Skala 1:2000
00 10 20 40 60 80

m

Björsta, Nynäshamn kommun

Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
vid fasad (mest utsatta våningsplan).

555281 D012014-04-01

Per Lindkvist Åsa Lindkvist

Bullerskyddsskärm /-vall
Höjd enligt rapport

Byggnadstyp
Enplanshus på pelare
(2,4 m hög lokal bullerskyddsskärm
på veranda)  

Tvåplanshus

Handelsplats, 7 m hög

Souterränghus

Enplanshus

Befintliga byggnader

Övrigt
Väg

Järnväg

7 m hög bullerskyddsskärm/vägg 

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dB(A)
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50
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Ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik
vid fasad (mest utsatta våningsplan).
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Per Lindkvist Åsa Lindkvist

Bullerskyddsskärm /-vall
Höjd enligt rapport

Byggnadstyp
Enplanshus på pelare
(2,4 m hög lokal bullerskyddsskärm
på veranda)  

Tvåplanshus

Handelsplats, 7 m hög

Souterränghus

Enplanshus

Befintliga byggnader

Övrigt
Väg

Järnväg

7 m hög bullerskyddsskärm/vägg 

Ekvivalent ljudnivå
för dygn
i dB(A)
70 <
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

STÖRNINGAR OCH RISKER
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Risk - farligt gods 
För att bedöma riskerna i planområdet har två 
riskutredningar tagits fram under planarbetet. 
I utredningen Detaljerad riskbedömning för detaljplan 
Björsta 2:26 redovisas en riskbedömning 
avseende transporter av farligt gods på väg 73. 
Väg 73 är tvåfältig väg med avskiljande mitt-
sträcka som färdigställdes under pågående plan-
arbete. Under utbyggnaden av vägen installera-
des även en mot marken tättslutande, 
avskärmande barriär mellan vägen och plan-
omådet för att reducera strålning från brand och 
hindra pölbrands- och gasmolnsutbredning. Väg 
73 har idag ingen direkt av- och påfart vid 
planområdet. Järnvägen (Nynäsbanan), cirka 200 
meter från planområdet tas inte med i denna 
riskbedömning. 

Risknivån i området som ligger i direkt 
anslutning till vägen är hög och sådan att 
följande riskreducerande åtgärder ska genom-
föras:

• tillse att entréer till bostadshusen är  
placerade så att säker utrymning kan ske 
även vid olycka på väg 73 med utrymnings-
dörrar som vetter bort från väg 73.

• placera ventilationsdon på den östra sidan 
av byggnaden vid handelsplatsen, närmast 
vägen. 

• utforma platsen mellan husen och vägen så 
att det inte uppmuntrar till stadigvarande  
vistelse. Genom att ”styra” var människor 
vistas utomhus reduceras konsekvensen av 
en stor olycka på vägen. 

Sedan 2008 då planen var på programsamråd 
och då utredning genomfördes har planförsla-
get förändrats på så sätt att radhusbebyggelsen 
närmast vägen har ersatts av ett verksamhets-
område och antalet byggrätter ökat. En uppda-
terad utredning  har genomförts efter samrådet 
Uppdatering av riskbedömning för detaljplan. Transport 
av farligt gods på väg 73 Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., 
2015-06-03. Inkomna yttranden efterfrågade 
förtydligande kring om det planerade avståndet  
för byggnaderna på 40 meters avstånd kan vara 
rimligt samt om verksamhetsområdets utform-
ning kan utföras med brännbar fasad.  
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Verksamhetsområdet ligger 40 meter från väg 
73 och bostäderna bakom föreslagen placering 
av verksamhetsbyggnaden på 75 meter avstånd. 
25 meter från väg med farligt gods ska det vara 
bebyggelsefritt men markparkering får finnas. 
Parkering placeras här och gestaltas så att det 
inte uppmanar till stadigvarande vistelse. 
Bebyggelsen på norra delen av planområdet 
ligger cirka 73-75 meter från vägen samt med en 
höjdskillnad på närmare 20 meter ovan vägen 
vilket inte bör på orsaka några problem vare sig 
ur riskhänseende eller med anledning av 
transporter med farligt gods. 

I och med att ett område om 75 meter från väg 
73 måste hållas bebyggelsefritt ingår inte 
fastighet Björsta 2:17 inom planområdet, då risk-
reducerande åtgärder inte kan uppnås. 

Resultatet från riskbedömningen visar att 
acceptabla risknivåer uppnås givet att man upp-
rättar en bebyggelsefri zon på 25 meter ifrån 
yttersta körfält på väg 73. Den bebyggelsfria 
zonen ska utformas så att den inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse och att inga nya 
byggnader upprättas inom 40 meter ifrån vägen. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS              
GENOMFÖRANDE  
Planområdet bedöms vara viktig att bebygga för 
att ge kommunen de bästa förutsättningarna att 
växa genom utveckling mellan tätorterna 
Nynäshamn och Ösmo, i enlighet med översikts-
planen.

Planområdet angränsar direkt till befintlig 
bebyggelse i Lidatorp i norra planområdet och 
vidare norr till pågående bostadsprojekt 
Källberga med planerad service och förskola. 
Inom planområdet tillförs även ett mindre 
verksamhetsområde. 

Gång- och cykeltrafik inom planområdet sker till 
stor del i blandtrafik med bilar. Beroende på 
planområdet terräng har genvägar mellan 
områdena tillskapats. Naturmarken som 
omringar bebyggelsen skapar möjlighet för lek 
och rekreation. Till närmaste busshållsplats 
anläggs en gångväg. 

Det aktuella planområdet har bristande 
kollektivtrafikförsörjning vilket kan leda till ett 
ökat eller fortsatt högt bilberoende inom 
kommunen. Även om planområdet är loka-
liserat perifert från centrala Nynäshamn så 
ligger centrala Nynäshamn och Ösmo relativt 
nära. Möjligheterna att gå till olika arbetsplatser, 
dagligvaruhandel, skolor och kollektivtrafik är 
begränsande. Med anlagd gångväg till närmaste 
busshållsplats uppmuntras ökat användande av 
kollektivtrafiken. 

Föreslagen markanvändning medför intrång i 
jord- och skogsmark. Idag bedrivs dock inte 
något aktivt bruk inom planområdet. Plan-
förslaget innebär en viss påverkan på landskaps-
bilden men stor omsorg har ägnats åt 
bebyggelsens placering i landskapet.
 
Planområdet utbyggnad bedöms inte medföra 
negativa konsekvenser för allmänna intressen 
som naturvård, kulturmiljö, naturresurser samt 
hälsa och säkerhet. Gällande miljökvalitets-
normer bedöms heller inte påverkas i negativ 
riktning. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är tio år från det datum      
planen vinner laga kraft.

Kommunen är inte huvudman för allmän plats 
inom planområdet. Skälet är att planområdet 
är beläget inom område där direkt angränsande          
bebyggelseområden har enskilt huvudmannaskap, 
och därför bör samma princip för huvudmanna-
skap även gälla för detta område. 

Medverkande 
Planförslaget har tagits fram av Planenheten,     
Nynäshamns kommun. I referensgruppen har 
tjänstemän från kommunens förvaltningar deltagit.

Sandra Zachrisson, exploteringsingenjör, har skrivit 
genomförandebeskrivning och avtal. 

2Karsman Arkitekter

Nynäshamns kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
2017-05-19

Maria Landin
Planchef  
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