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Sammanfattning 

 
Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte är att möjliggöra för en förskola/skola inom en del av de 
kommunägda fastigheterna Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 som ligger 
öster om den befintliga Ängsnässkolan. Planområdet som omfattar cirka 1,2 
hektar ligger vid Centralvägen, med Lännavägen som avgränsar området 
österut. Kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2012-2014 
anger en förskola inom området. Förskolan ska fylla en del av behovet av 
förskoleplatser för den bostadsplanering som kommer i och med 
utbyggnaden av Huddinge centrum och Storängen. Planområdet ger 
förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive lekgård, 
komplementbyggnader, angöring och parkering, samt in- och utfarter mot 
Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med kapacitet för 
cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar och med tillagningskök. 

Förskolefastigheten inom planområdet föreslås bli 5000 m2 med en 
inhägnad lekgård. Marken söder mot Centralvägen kvarstår som naturmark 
och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans elever och den 
nya förskolans barn. Under planarbetet har elever från Ängsnässkolan och 
barn från Albatrossens förskola fått berätta hur de använder planområdet, 
vilka platser de tycker om och vilka de tycker mindre bra om. 
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Bebyggelsens höjd regleras med i plankartan angivna högsta nockhöjder. 
Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av en gång- och 
cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. 

En fastighetsreglering kommer att göras där Björkudden 16 och den 
nordvästra delen av Hörningsnäs 1:1 kommer att planläggas för 
kvartersmark för förskole- och skoländamål som överlåts till den befintliga 
skolfastigheten Aludden 6, Ängsnässkolan. Den yta som tillförs 
Ängsnässkolan blir cirka 3000 m2. Därmed får Huge ett skötsel- och 
underhållsansvar för området som saknas idag.  
 
 
Behov av miljöbedömning 
Planens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
De största miljöeffekterna bedöms bli den ökade biltrafiken i området 
särskilt under förskolans verksamhetstider. Biltrafiken kommer att öka i 
närområdet, men trafikens omfattning bedöms inte leda till att några 
riktvärden för buller eller luftpartiklar överskrids.  
 
En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar föreligger i 
flera provpunkter inom området. Föroreningarna har påträffats i 
fyllningsjord och i undersökningen har bedömts att den underlagrande leran 
är ren. Marken inom planområdet ska avhjälpas till nivå för känslig 
markanvändning innan bygglov kan ges. Innan avhjälpning av jordmassor 
genomförs ska en anmälan göras till kommunens miljönämnd. 

 
Genomförande 
Ett ramavtal har upprättats med Huge Fastigheter AB för planens 
genomförande. Avtalet godkändes den 11 februari 2013.  
 
Planering för planområdet sker med normalt planförfarande. Planprogram 
har inte bedöms som nödvändigt då angränsande fastighet redan är planlagd 
för allmänt ändamål (skola) och förändringen inte berör något större antal 
intressenter samt att förslaget följer kommunens översiktsplan. 
 
Den specifika inriktningen för genomförande av projektet ska utgå från 
beslut/beställning av projektet i berörda nämnder. I samband med 
detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal som reglerar 
marköverlåtelser, hantering av dagvatten och andra genomförandefrågor att 
gå upp för godkännande i kommunfullmäktige.  
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Detaljplan 
Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra en förskola. För att ge 
framtida flexibilitet tillåts även skolverksamhet. Det finns ett stort behov av 
utökad förskole- och skolkapacitet i närområdet Sjödalen/Storängen.  

Planområdet ger förutsättningar för uppförande av en förskola inklusive 
lekgård, komplementbyggnader, angöring och parkering samt in- och 
utfarter mot Lännavägen. Förskolan bedöms kunna byggas i två plan med 
kapacitet för cirka 100 förskolebarn fördelat på fem avdelningar. 

Förskolefastigheten föreslås bli cirka 5000 m2 med en inhägnad 
förskolegård om cirka 3500 m2. Den södra delen av planområdet kvarstår 
som naturmark och kan användas för spontanlek av både Ängsnässkolans 
elever och den nya förskolans barn.  
 
Området är sankt och geotekniska undersökningar har visat vilken del av 
området som kan bebyggas. Det är viktigt att bevara så mycket som möjligt 
av vegetationen, dels som grön skärm mot infart/parkering/vägar, dels som 
en tillgång inom förskoletomten. Den innebär att dagvattenavrinningen från 
området kommer att öka genom att befintlig vegetation ersätts av byggnader 
och andra hårdgjorda ytor. Fördröjning av dagvattnet bör därför ske för att 
förhindra att föroreningar och partiklar sprids i naturen, samt för att 
motverka översvämningar.  

I detaljplanearbetet har frågan om det skulle gå att bygga en förskola/skola 
för fler barn utretts med tanke på det stora behov som finns på förskole- och 
skolplatser i centrala Huddinge. Barn- och utbildningsförvaltningen har i 
nuläget bedömt att fastigheten på grund av de geotekniska och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna inte bör bebyggas med mer än fem 
avdelningar för 100 barn. En fastighetsreglering kommer att göras där 
Björkudden 16 och delar av Hörningsnäs 1:1 med en yta om 3000 m2 
kommer att överlåtas till skolfastigheten Aludden 6(Ängsnässkolan). 

Plandata 
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet avgränsas av ett mindre glest björkbeväxt område vid 
Centralvägen i söder, Lännavägen i öster, Klarabergsvägen i norr, och 
Ängsnässkolan i väster. 
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Området omfattar cirka 1,2 hektar och innefattar delar av fastigheten 
Hörningsnäs 1:1 och Björkudden 16 som ägs av Huddinge kommun.  

   
  

Utdrag på planområdet från kartdatabas.  
 
 

Ortofoto på planområdet (år 2014) markerat med rött.  
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Tidigare ställningstaganden 
Regionplan 
RUFS 2010, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen anger 
området som regional stadsbygd med utvecklingspotential, vilket stämmer 
överens med detaljplanens intentioner.  
 
Översiktsplan 
I Översiktsplan 2030, antagen i juni 2014, är området utpekat för kommunal 
service.  
 
Fördjupad översiktsplan för Storängen 
I den fördjupade översiktsplanen för Storängen från 2009, har det tagits 
fram fyra olika lokaliseringar av förskolor/skolor för de behov som kommer 
i och med föreslagen bebyggelse i området. I bedömningen av behovet av 
skolor och förskolor har man då antagit att Storängen kommer kunna rymma 
2300-3200 bostäder.  Minimibehovet för FÖP Storängen bedömdes vara: 
 Två F-3 skolor (skolor med 6-åringar i förskoleklasser upp till barn i 

tredje klass) som samlokaliseras med sex förskoleavdelningar. 
 Ytterligare tolv förskoleavdelningar utöver de avdelningar som 

samlokaliseras med F-3 skolorna. 
 En grundskola årskurs 4-9 med cirka 450-500 elever. 

 
 

Detaljplaner 
 

Användningen enligt gällande detaljplan (Hörningsnäs parkhem) är för den 
östra delen av fastigheten kvartersmark med friliggande hus i två våningar . 
På den västra delen anger planen (Hörningsnäs Villastad) allmän parkmark, 

 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Storängen som visar möjliga lokaliseringar,  
det aktuella planområdet är markerat med siffran 1 och utpekas med blå pil. 
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gatuplantering förutom den norra delen som är angiven som kvartersmark. 
Detaljplanernas genomförandetider har gått ut.  

Planuppdrag för detaljplanen 
Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 
2012-2014. Kommunstyrelsen beslöt den 28 januari 2013 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Öster 
om Ängsnässkolan, Ängsnäs förskola.  
 
 

Planens förenlighet med miljöbalken  
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken. 
Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. 

Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande 
miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. 

Behovsbedömning  
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 
för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Planen 
Planens betydelse för en hållbar utveckling är positiv med avseende på ett 
effektivt användande av tätortens markresurser. Ett redan ianspråktaget 
område kompletteras med en ny förskola. 

Platsen 
Idag används området som skolgård för Ängsnässkolans verksamhet. 
Marken består till stor del av naturmark med gräs och en del björkar. I södra 
delen är det sankt. I den norra delen finns en liten bergknalle. Planområdet 
gränsar till Lännavägen vilken delvis är ganska trafikerad och ger upphov 
till en del buller.   

En markteknisk undersökning har genomförts. Föroreningar från en tidigare 
handelsträdgård föreligger i flera provpunkter inom området. 
Föroreningarna ska avhjälpas innan bygglov får ges. 
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Påverkan 
Intilliggande bostadsområden kan i viss mån påverkas av planens 
genomförande då trafiken till och från området periodvis kommer att öka. 
Dock inte så mycket att människors hälsa eller miljö riskeras. 

De viktigaste miljöfrågorna att belysa och beakta i planarbetet bedöms vara 
de hydrogeotekniska förutsättningarna, trafikbuller och 
dagvattenhanteringen samt åtgärder av markföroreningarna.  

Miljökvalitetsnormer riskerar inte att överskridas. Särskilda natur- eller 
kulturvärden påverkas inte. 

Sammanfattning och motiverat ställningstagande  
Med hänvisning till rubrik ”Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” 
bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Upprättande av detaljplan behöver därför inte kompletteras med 
miljöbedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Ekologisk kompensation/balanseringprincipen 
Kommunfullmäktige uppdrog den 11 maj 2009 åt kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden att gemensamt utreda hur en 
metod som bygger på den s.k. balanseringsprincipen kan utformas och hur 
metoden skulle kunna tillämpas och integreras i Huddinge kommuns fysiska 
planeringsprocess. Ekologisk kompensation ska tillämpas när ingrepp sker i 
befintlig miljö som påverkar natur-, kultur-, eller rekreationsvärden. 
 
Kompensationsåtgärd ska ske så att kompensationen fyller liknande 
funktion som det som kompenseras för. Det innebär att när ingrepp sker som 
påverkar naturvärden ska kompensationen öka naturvärden och när ingrepp 
sker som påverkar rekreationsvärden ska kompensationen påverka 
rekreationsvärden o.s.v.  
 
Det är främst de ekologiska och de rekreativa faktorerna som är relevanta att 
bedöma. Någon avvägning funktionerna emellan görs inte. Den ekologiska 
kompensationen utgörs i det här fallet av återplantering av vegetation i 
planområdet och en satsning på en hållbar dagvattenhantering vilket regleras 
genom exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
 
Natur  
Mark och vegetation  
Markanvändningen i närområdet präglas av villabebyggelsens struktur och 
Ängsnässkolan med dess skolgård. Hårdgjorda ytor finns i form av gator 
och uppfarter. Grönytor utgörs av gräsmattor, buskar och träd.   

Planområdet är idag obebyggt och hyser inga stora naturvärden men utgör 
en resurs för Ängsnässkolans elever som yta för spontanlek. Vid den norra 
delen av tomten finns en grusplan, ett infiltrationsdike och en inhägnad 
dagvattenanläggning. Den södra delen är mer trädbevuxen med mestadels 
björkar. Centralt finns en höjd i form av berg i dagen med en högsta nivå på 
cirka +25,2. Vid bergkullen finns rester av en äldre grundmur.  

Vid sydöstra delen av tomten finns ännu en inhägnad dagvattenanläggning 
för hantering av dagvatten.  Tomten är i övrigt relativt plan med marknivåer 
mellan +22,1 och +23,5. 

Geologiska förhållanden 
Området ligger på mark som tidigare varit sjöbotten, vilket gör att den är 
sank. Utanför bergspartiet består jorden av mulljord och mycket lös lera. En 
geoteknisk undersökning har genomförts som visar att det endast är en 
begränsad del av fastigheten som kan bebyggas, se skiss på nästa sida. I det 

Bild: Naturområdet nedanför den planerade förskolefastigheten.  
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gulmarkerade området bör byggnader placeras med hänsyn till 
grundläggning, markförstärkning och utan att ledningar behöver flyttas.  

 
Bild som visar vilken del av fastigheten som kan bebyggas. (Underlag från 
Grontmij) 
 
På det blåmarkerade området kan skolbyggnaden utökas vid flytt av ledning. 
Markförstärkningsåtgärder krävs. Uppfyllnad på lermarken ger sättningar 
och bör undvikas. Uppfyllnad bör begränsas till max 0,5 meter.  
 
Markradon 
Någon känd radonrisk finns inte inom planområdet.  

Hydrologiska förhållanden 
Området ligger inom sjön Trehörningens tillrinningsområde som i sin tur 
tillhör Tyresåns avrinningsområde. Trehörningen har ett mycket näringsrikt 
tillstånd vilket gör att den behöver avlastas från näringsämnen.  
Vattenkvaliteten i sjön påverkar vattenförekomsterna nedströms, d.v.s. 
Magelungen och Drevviken, vilka omfattas av miljökvalitetsnormer.  
Trehörningen har tidigare tagit emot avloppsvatten från hushåll och 
verksamheter, men numera består det inkommande vattnet till största delen 
av dagvatten. Sedan avlastningen från avloppsvattnet har vattenkvaliteten 
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förbättrats avsevärt, men fortfarande visar sjön många symtom på 
övergödning i form av syrefria bottenförhållanden, fosforfrigörelse från 
bottnarna, litet siktdjup och algblomningar. 
Grundvattentrycksnivån i friktionsjorden (så kallad sand- och grusjord) 
under lera är uppmätt till +22,2, det vill säga i nivå med markytan. I 
infiltrationsdiket finns ytvatten cirka en halv meter under markytan.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Magelungen och Drevviken är sådana sjöar som räknas som så kallade 
vattenförekomster och som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Det 
gör även Norrån som ligger uppströms dessa sjöar och således närmare 
Trehörningen. Miljökvalitetsnormerna innebär att sjöarna ska nå god 
ekologisk vattenstatus år 2021. Trehörningen saknar miljökvalitetsnorm, 
eftersom den är för liten, men den påverkar vattenområdena nedströms med 
sitt mycket näringsrika vatten.   
 
Sjöarnas nuvarande status är ”måttlig” och får inte försämras. För att uppnå 
”god ekologisk status” behöver näringshalterna i sjöarna mer än halveras. 
Båda sjöarna har stor betydelse för friluftslivet. 
 
Ett förändrat klimat 
Huddinge kommun arbetar sedan flera år aktivt med klimatfrågorna. Det 
innebär bland annat att kommunen har analyserat hur klimatförändringarna 
kan påverka kommunen i framtiden (Översiktlig klimat- och 
sårbarhetsanalys Huddinge kommun, juni 2012).  
 
För hela Stockholmsområdet innebär klimatförändringarna torrare somrar 
och varmare vintrar. Antalet kraftiga skyfall kommer att öka. I Huddinge 
blir konsekvenserna relativt begränsade men vattennivåerna i våra sjöar 
kommer sannolikt att höjas, till exempel riskerar Mälaren och Tyresåns 
sjösystem att översvämmas. Risker för ras och skred kan komma att öka 
inom vissa områden. Detta påverkar i sin tur bebyggelse, vägar, vatten och 
avlopp med mera.  
 
Ökad nederbörd leder till problem främst i topografiska sänkor med stor 
andel hårdgjorda ytor. Det finns flera topografiska sänkor i kommunen som 
riskerar att översvämmas, planområdet ligger inom en, se bild på nästa sida. 
 
Översvämningar sker då och då nedströms planområdet i Storängen och det 
beror på att dagvattenledningen som försörjer Huddinge centrum och 
Storängens industriområde har för låg kapacitet att leda bort vattnet.  
 
Att klimatanpassa den fysiska planeringen innebär att förebygga och 
minimera negativa effekter av klimatförändringar det vill säga ökad 
nederbörd, stigande havsnivåer, skred, ras, erosion och 
temperaturförändringar.  
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Bilden visar topografiska sänkor i Sjödalen- Fullersta, (de skrafferade ytorna) 
(Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge, IVL, 2012-04-17). 
Planområdet vid den röda pilen.  
 
Exempel på hur Huddinge kan komma att påverkas av 
klimatförändringarna:  
– Dag- och spillvattensystemen i Huddinge kommun löper ökad risk att bli 
överbelastade, med åtföljande översvämningar och bräddningar, till följd av 
ökad nederbörd.  
– Risken för lokala översvämningar, till följd av intensiva och långvariga 
regn, ökar. Framförallt områden med mycket hårdgjorda ytor, t.ex. Kungens 
kurva och områden i Sjödalen, riskerar att drabbas. 
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Det finns inte några registrerade fornminnen inom planområdet, inte heller 
har några kulturmiljöer som berör planområdet avgränsats i kommunens 
kulturmiljöinventering 2003.  
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse  
Området är idag obebyggt och ligger i ett småskaligt villaområde där 
merparten av byggnaderna är uppförda på 1930-1940-tal. Området Ängsnäs 
glänta som byggts under 2010-talet, på motsatt sida om Lännavägen och 
som även brer ut sig i en större del av Hörningsnäs har gett plats för cirka 90 
bostäder. Omedelbart söder om planområdet ligger ett område med 
kolonilotter och längre sydväst Storängen. Väster om planområdet ligger 
Ängsnässkolan med årskurserna 4-6, uppförd år 1996. Norrut domineras 
byggnationen av villor.  

Storängen 
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Områdesbild från Ängsnäs glänta på andra sidan Lännavägen.  

Ljusförhållanden och lokalklimat 
Förskolans gårdsytor kan med en placering av förskolebyggnaden i nordväst 
få relativt goda ljusförhållanden med solljus under dagen från söder och 
väster.  
Bostäder, Arbetsplatser, övrig bebyggelse 
Storängen som ligger väster om planområdet planlades 1950, planen 
omfattade både bostäder och industri då man ville skapa arbetstillfällen.  

Ny bebyggelse  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en förskola för cirka 100 
barn. Byggnaden föreslås omfatta två våningar för att passa in i 
omgivningen enligt arkitektförslag nedan. 

 

Gårdens friyta exklusive byggnader och parkering på knappt 3500 m2 
rymmer utemiljö för fem förskoleavdelningar med en friyta på 33,5 m2 per 
barn.  Den nya förskolan får en byggnadsarea om cirka 630 m2, se nästa sida 
för förslag på den nya förskolans placering. Stadsbilden kommer att ändras 
genom att den nu obebyggda tomten bebyggs. Bebyggelsens höjd regleras 

Vy från Lännavägen med förskolan på vänster sida. Illustration: AQ Arkitekter 



  

- 15 - 

med i plankartan angiven högsta nockhöjd, 13 meter. Den södra delen av 
planområdet planläggs som naturmark samt en yta för tekniska anläggningar 
(befintlig anläggning för Vattenfall) och dagvattenanläggning. Björkudden 
16 och den nordvästra delen av Hörningsnäs 1:1 planläggs för mark för 
skola/förskola. Marken är till största del korsprickad för att mindre 
komplementbyggnader ska kunna uppföras. Yta för dagvattenhantering är 
reserverad på plankartan. 

 Vy från Klarabergsvägen. Illustration: AQ Arkitekter 
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Tillgänglighet 
Tillkommande bebyggelse i planområdet ska utformas med god 
tillgänglighet gällande såväl utomhus- som innemiljön.  
 
Offentlig och kommersiell service 

Den närmsta förskolan, Albatrossen, ligger på Centralvägen/Förrådsvägen. 
De närmaste skolorna är Ängsnässkolan, Balingsnässkolan (F-9) och 
Kvarnbergsskolan (7-9). God kommersiell service finns vid Huddinge 
centrum cirka 1 km från planområdet och vid Kvarnbergsplan.  

Rekreation och friluftsliv  

Det mindre skogspartiet i södra planområdet erbjuder möjligheter till lek och 
rekreation för barn. För den tilltänkta förskolan utgör det angränsade skogspartiet 
också en naturpedagogisk resurs. I anslutning till Kvarnbergsplan ca 1 km från 
planområdet finns både idrottshall och simhall. Fina promenadstigar finns vid 
sjön Trehörningen. 

Situationsplan över planområdet med möjlig placering av förskolan. AQ Arkitekter.  
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Sociala konsekvenser 
Den planerade bebyggelsen bedöms få positiva sociala konsekvenser. 
Möjligheten att bygga fler förskolor möter ett angeläget behov i kommunen. 
 
Barnperspektivet 
Under planarbetet har elever från Ängsnässkolan och barn från Albatrossens 
förskola fått berätta hur de använder planområdet, vilka platser de tycker om 
och vilka de tycker mindre bra om. Pedagoger och barn från Albatrossens 
förskola som är den förskola som ligger närmast går inte till planområdet för 
att leka utan tar istället buss till Balingsnäs där bättre och trevligare 
möjligheter till lek finns att tillgå. I planområdet finns däremot flera ställen 
som är mycket populära bland Ängsnässkolans elever.  
 
Bland annat används det lilla skogspartiet för att bygga kojor på, leka olika 
rollekar samt att det finns flera omtyckta klätterträd. En grundmur från ett 
gammalt hus är ett annat populärt tillhåll för barnen. Alla plana ytor oavsett 
underlag används för fotboll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den lekutrustning som finns används flitigt, men det framkommer också att 
det finns flera funktioner som efterfrågas. Framförallt aktiviteter för de barn 
som inte tycker om att spela fotboll. Förskolebarnen och eleverna har också 
fått komma med önskemål om hur de skulle vilja att förskolans lekgård och 
skolgården ska utformas. Det som framkom var många olika typer av 
lekutrustningar såsom gungbrädor, olika sorters gungor och rutschkanor 
men också buskar, blommor, fruktträd, ytor att odla på och sittplatser att 
kunna äta mellanmål på. Pedagogerna var mycket positiva till alla typer av 
vattenlekar förutom dammar där barn kan trilla i. Rännor eller andra typer 
av anordningar som kan fördröja vatten är säkrare. När förskolan byggs är 
det viktigt att se till att de funktioner som barnen använder idag kan ersättas 
på andra platser eller med en liknande funktion.  

Grundmuren.  
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Under arbetet med arkitektförslaget har förskolans placering skjutits söderut 
så att grundmuren och bergspartiet blir kvar i linje med skolbarnens 
önskemål.  

Gator och trafik 
Planområdet ligger i anslutning till Lännavägen mellan Centralvägen och 
Klarabergsvägen. 

Gång- och cykeltrafik 
Utmed Lännavägen och Centralvägen finns idag separerade gång- och 
cykelbanor med anslutning till Kvarnbergsplan, Huddinge Centrum och väg 
259 mot Sundby. Utmed Klarabergsvägen planerar man att utföra en 65 m 
lång separerad gångbana i samband med genomförandet av projektet. Denna 
gång- och cykelbana kommer delvis att ersätta den gångväg som idag 
passerar tvärs genom planområdet mellan Lännavägen och Ängsnässkolan. 
Gång- och cykelvägen längs med Lännavägen kommer eventuellt att sänkas 
för att få en acceptabel angöring till förskolan. Detta eftersom marken som 
förskolan anläggs på ligger lägre än gång- och cykelvägen, vilket kan 
innebära att angöring annars blir för brant. Enligt ett geotekniskt utlåtande 
går det inte att höja marken under förskolan, vilket annars skulle kunna vara 
ett alternativ till att sänka gång- och cykelvägen.  

Kollektivtrafik 
Centralvägen trafikeras av buss med anslutning till Huddinge centrum, 
närmaste hållplats ligger ca 300 meter från planerad förskola. Vid 
Kvarnbergsplan som ligger ca 700 meter bort finns ett antal busslinjer och 
det är ca 1300 meter till Huddinge station med pendeltåg mellan Märsta och 
Södertälje via Stockholm. Enligt RIPLAN (Riktlinjer för planering av 

Koja inom planområdet. 
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kollektivtrafik i Stockholms län) är riktvärdena för rimligt avstånd till 
kollektivtrafik för områden med hög arbetsplatstäthet dit skolor kan räknas 
500 m verkligt avstånd. 
Biltrafik 
Området nås med bil från Lännavägen och tillfart till planområdets 
parkering med mera ska ske från denna väg. 

Parkering, varumottagning 
Kommunens gällande parkeringsnorm för förskola ska tillämpas: 
– 1 p-plats per 18 barn Platserna avser angöring 
– 0,3 – 0,6 p-platser per arbetande 
 
Även cykelparkering ska anordnas enligt norm. Varumottagning ska ske 
från Lännavägen och anordnas inom kvartersmark. 
 
Sedan flera år tillbaka arbetar Huddinge kommun med projektet Säkra 
skolvägar. Arbetet syftar till att få fler barn och föräldrar att gå, cykla och 
åka kollektivt till skolan och på så sätt minska antalet bilar kring skolan. För 
att få det säkrare vid och runt skolorna arbetar kommunen att vid behov 
bygga om och göra skolvägarna säkrare, men också med 
informationsinsatser och aktiviteter för att främja gång och cykel till skolan. 
 
Åtgärder som har gjorts för att bidra till trafiksäkerheten för eleverna på 
Ängsnäs- och Hörningsnässkolan är att ersätta det signalreglerade 
övergångstället på Lännavägen vid Björkhultsvägen med en upphöjd 
avsmalning. Även övergångstället vid Gideon Hydéns väg på Lännavägen 
har gjorts trafiksäkert genom avsmalning. I projektet säkra skolvägar har 
kommunen även arbetat aktivt med återkommande information och 
aktiviteter till elever och föräldrar. Bland annat är skolorna med i de årliga 
aktiviteterna Bilfri vecka och Gå- och cyklatävlingen.   
 

Störningar och risker 
Förorenad mark 
Under våren 2014 har marktekniska undersökningar (provborrning) 
genomförts inom del av fastigheten Hörningsnäs 1:1. Uppgifter om att det 
tidigare funnits en handelsträdgård inom området har framkommit och att 
det förmodligen finns föroreningar i marken inom planområdet. 
Provtagningsresultatet visade på halter av metaller (bl.a. barium, bly och 
zink), över riktvärdena för känslig markanvändning.  

Föroreningarna har påträffats i fyllningsjord och i undersökningen har det 
bedömts att den underlagrande leran är ren.  
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Sammantaget bedöms hälsorisken vid nuvarande markanvändning som liten 
p.g.a. begränsad exponering för den förorenade jorden. Vid planerad 
markanvändning (skola/förskola) ökar dock skyddsvärdet på området med 
avseende på skyddsobjektens exponering, vilket gör att en ökad hälsorisk 
inte kan uteslutas.  
 
Innan bygglov beviljas ska de förorenade massorna tas bort eller 
föroreningen avhjälpas på annat sätt till nivå för känslig markanvändning. 
Det gäller oavsett om marken ska hårdgöras eller inte. Innan avhjälpning 
sker av marken ska en anmälan göras till miljönämnden i Huddinge 
kommun.  
 
Buller 
De riktvärden för buller från vägtrafik som tillämpas för undervisnings-
lokaler är att det inomhus ska vara högst 30 dBA ekvivalent nivå och 
utomhus vid fasad högst 55 dBA ekvivalent nivå. Något riktvärde för 
uteplatser anges inte i riktvärdena men man kan jämföra med bostäder där 
nivåerna bör vara under 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå. 

Fastigheten utsätts för trafik från Länna- och Centralvägen. Utan åtgärd 
beräknas den ekvivalenta trafikbullernivån på gården uppgå till 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 77 dBA maximal ljudnivå. Med en placering längs 
med Lännavägen och en 2, 4 meter hög skärm, kan riktvärdena innehållas 
på upp till ca 95 % av den totala gårdsytan.  
 

Föreslaget läge för de 2,4 meter höga bullerskyddsskärmarna. 
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Bilden till vänster: Nollalternativ, utan bullerskärm uppgår bullernivåerna 
närmast Lännavägen till 58- 75 dBA. Bilden till höger: Med bullerskärm klaras 
riktvärdena på upp till 95 % av den totala gårdsytan.  
 

 
Illustration på det typ av bullerplank som föreslås placeras utmed  
Lännavägen. Bild: Byggros 
 
Den tillkommande trafiken, till och från förskolan, bedöms inte påverka 
bullernivån i området nämnvärt. Den planerade verksamheten bedöms inte 
ge några större olägenheter för omgivningen. Ljudnivån i området kommer 
emellertid att förändras under verksamhetens öppettider; dels genom 
utomhuslek, dels genom ökad trafik. Parkering, lastzon och varumottagning 
bör placeras så att negativ påverkan på omgivande bostadsfastigheter 
minimeras. Vissa tillfälliga störningar kan tänkas uppstå under byggtiden 
för de närmast boende.  
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Luft 
Området ligger långt ifrån trafikleder. De föroreningsnivåer som fastslagits i 
förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, kommer 
inte att överskridas med föreslaget ändamål. Miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid, svaveldioxid och bly klaras generellt med mycket stor 
marginal i Stockholms län. Det finns inte anledning att befara att 
miljökvalitetsnormerna av partiklar (PM10) eller bensen överskrids.  

Farligt gods  
Planområdet berörs inte av transportled för farligt gods. 

Teknisk försörjning 
Vattenförsörjning, spillvatten 
Området va-försörjs genom att anslutning sker till det allmänna 
ledningsnätet. Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga vatten- och 
avloppsledningar inom och intill området.  

Dagvatten 
Dagvatten är ytavrinnande regn-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda 
ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter. 

Enligt kommunens dagvattenstrategi ska dagvatten i möjligaste mån 
omhändertas på den egna fastigheten genom att i första hand infiltreras, i 
andra hand fördröjas innan avledning sker till det allmänna nätet. Målet är 
att uppnå en hållbar dagvattenhantering.  

Grontmij AB har genomfört en dagvattenutredning som ingår i underlaget 
för detaljplanen (Dagvattenutredning -Granskningshandling Hörningsnäs 
förskola uppdragsnummer 10004664, 2013-05-20 rev, 2014-12-15)  
 
Enligt det geotekniska PM (Grontmij, 2012) som använts som underlag för 
utredningen är infiltrationsmöjligheterna mycket begränsade i området 
p.g.a. markens beskaffenhet och att grundvattentrycksnivån ligger högt. Att 
använda genomsläppliga material på hårdgjorda ytor, såsom markplattor 
med håligheter, kan dock innebära en viss fördröjning av dagvattenflödet, 
vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Om marken fylls upp 
med massor som har förmåga att fördröja dagvatten skulle flödet till och 
med kunna minska till följd av byggnationen. 
 
Förslag på dagvattenåtgärder för planförslaget: 
Till att börja med bör dagvattenflödet begränsas genom att använda sedum 
eller annan passande vegetation på taket samt genomsläppliga material på 
övriga ytor. På parkeringsytan kan det vara lämpligt att använda marksten 
som kan fördröja dagvatten. 
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Exempel på beläggning med marksten. Bild: Vegtech            
 
En ny damm förläggs på fastighetens sydvästra del för fördröjning av 
dagvatten. Dammen föreslås ha ett djup på cirka 1 meter, en bottenarea på 
cirka 20 m2 och släntlutning 1:2 (ytarean 45 m2). Dammen förses med en 
bräddledning till befintlig dagvattenledning med maximalt utflöde på 
cirka10 l/s. Dammen ska i första hand fungera som ett fördröjningsmagasin 
för dagvatten från tak- och gårdsytan, men kan även ta emot dagvatten från 
parkeringsytan. Dammen förses med en bräddledning till befintligt dike.  
 
Takflödet avleds via stuprör i skålade betongrännor alternativt ledning via 
stuprör till en dagvattenbrunn med sandfång som leder till den nya dammen.  
Gårdsytan avvattnas via dräneringsledningar till dagvattenbrunnar med 
sandfång som leder vidare till den nya dammen. Parkeringsytan avvattnas 
via en dräneringsledning till en dagvattenbrunn med sandfång som 
via ett dike eller en ledning leder vattnet vidare till befintligt dike till 
dammen i sydväst.   
 
På skolfastigheten finns idag två mindre dagvattenhanteringar, dessa bör 
integreras i den nya dagvattenanläggningen. Detta för att göra 
dagvattenanläggningen mer estetiskt tilltalande än i nuläget samt för att 
möjliggöra att använda dagvattenanläggningen för rekreation och som 
pedagogisk resurs, se exempel nedan och på nästa sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exempel på pedagogisk och estetisk dagvattenhantering i form av 
balanseringstenar och en dagvattenränna. Bild Veg tech 
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Parallellt uppdrag 
Under planarbetet har det framkommit att naturmarken inom den blivande 
förskoletomten inklusive de befintliga ”dagvattenanläggningarna” (två 
stycken) samt delar av Hörningssnässkolans skolgård har fungerat som ett 
enda stort fördröjningsmagasin för dagvatten. Området har tagit emot och 
fördröjt dagvatten som delvis kommer uppifrån från Hörningsnäsområdet.  
 
Stockholm Vatten AB har tillsammans med Grontmij fått i uppdrag att 
utreda dagvattensituationen utifrån ett större perspektiv för att se hur 
dagvattnet ska hanteras, genom att anlägga en ny mer funktionell 
dagvattenanläggning i naturmarken söder om förskoletomten. På plankartan 
avsätts därför plats/mark som möjliggör anläggande av en 
dagvattenanläggning på naturområdet.   
 
Värme och elförsörjning 
Södertörns fjärrvärme AB har en befintlig fjärrvärmeledning i området vid 
Ängsnässkolan via Centralvägen. Den tillkommande bebyggelsen kan 
anslutas till fjärrvärmenätet. En transformatorstation finns i grönområdet  
söder om planområdet.  
 
Energiförsörjning 
Enligt Huddinge kommuns klimat- och energiplan ska det på kommunalägd 
mark så långt som möjligt anläggas endast aktivhus (hus som producerar 
mer energi än de förbrukar) eller hus med passivhusstandard. Finns det 
mycket goda skäl kan också lågenergihus anläggas. Detta är en inriktning 
som även följs genom reglering i exploateringsavtal. 

Avfallshantering 
Sophantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående 
källsortering och återvinning.  

Exempel på pedagogisk vattenlek i förskolemiljö. Bild: Veg Tech 
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Räddningstjänst 
Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående 
framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i 
projekteringen. 

Genomförande  
Organisatoriska frågor 
Planarbetet sker med normalt förfarande.  

 
Tidplan 
TIDSPLAN  
Tecknande av plankostnadsavtal 

Plansamråd 

Granskning 

Godkännande av exploaterings- 

avtal och detaljplan i KS 

Antagande av exploaterings- 

avtal och detaljplan i KF 

Laga kraft* 

Genomförande 

Inflyttning för förskoleelever 

Oktober 2013 

November 2013- januari 2014 

Aug - sep 2014 

Jan 2015 

 

Feb 2015 

 

2015 

2015-2016 

Vårterminen 2017 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.  
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. Planen fortsätter att gälla 
efter genomförandetiden om inte kommunen ändrar eller upphäver planen.  
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Huddinge kommun är huvudman för allmänna platser (gatumark och 
parkmark). Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på 
fastighetsägaren. Stockholm Vatten AB är huvudman för VA-ledningar och 
dagvattenledningar/anläggningar på allmän mark. Södertörns fjärrvärme AB 
ansvarar för fjärrvärmen. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för 
elledningar på kvartersmark och allmän mark.  

 PLAN- 
 SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE PRÖVNING 

LAGA 
KRAFT ÖP 
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Avtal 
Kommunstyrelsen beslöt i januari 2013 att godkänna ramavtal mellan 
kommunen och Huge Fastigheter AB avseende exploatering av del av 
Hörningsnäs 1:1. I samband med att detaljplanen antas kommer ett 
exploateringsavtal att godkännas av kommunfullmäktige i vilket 
marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar med mera regleras. 

Fastighetsrättsliga frågor   
Fastighetsbildning 
Denna detaljplan innebär att exploatören, Huge Fastigheter AB, behöver 
förvärva mark och att fastighetsbildning behövs för att anpassa 
fastighetsgränser till de nya kvartersgränserna i detaljplanen. För att 
bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheten överensstämmer med 
detaljplanen. 

Ledningsrätt 
Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar säkerställs genom 
ledningsrätt. Ett ledningsområde (u-område) föreslås kring befintliga 
ledningar inom kvartersmark.  

Ansökan 
Ansökan om fastighetsbildning och ledningsrättsförrättning inlämnas till 
Lantmäterimyndigheten i Huddinge.  

Ekonomiska frågor 
Kommunalekonomiska konsekvenser  
Inom detaljplanen ansvarar kommunen för nybyggnad av planerad gång- 
och cykelväg, cirka 65 meter parallellt med Klarabergsvägen. Gång- och 
cykelvägen bekostas av kommunen. Exploatören finansierar all byggnation 
inom kvartersmark samt ersätter kommunen för dess plankostnader. 
Kostnader för övriga eventuella allmänna anläggningar ska regleras närmare 
i kommande exploateringsavtal. 
 
Försäljning av mark inom planområdet innebär intäkter för kommunen, och 
ska regleras i kommande exploateringsavtal mellan exploatören och 
kommunen i samband med detaljplanens antagande.  
Fastighetsbildning 
Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången. Fastighetsägare 
betalar i normalfallet fastighetsbildningskostnaden för att bilda fastigheter 
inom kvartersmark. Bildande av ledningsrätt betalas i normalfallet av 
ledningsägaren.  

Kostnader för exploatören 
Vatten och avlopp 
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt 
Stockholm Vatten AB:s Va-taxa.  
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Gatukostnader 
Ersättning för gatukostnader avses ingå i exploateringsavtal.  
 
Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Huge Fastigheter AB ska förvärva mark som är utlagd som kvartersmark i  
detaljplanen och betalar ersättning för marken. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras 
enligt kommunens bygglovtaxa.   

Planavgift 
Då fastighetsägaren bekostar planarbetet enligt plankostnadsavtal kommer 
det inte att tas ut någon planavgift för detaljplanen. 

Fastighetsbildning 
Kostnad för fastighetsbildning beror på tidsåtgången.  

Kostnader för miljöskyddsåtgärder 
Åtgärder för bullerskydd för blivande bebyggelse åligger exploatören. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Geoteknisk utredning, Grontmij, augusti 2012 
Dagvattenutredning Grontmij, maj 2013, reviderad december 2014 
Trafikbullerutredning, Tyréns, juni 2013, reviderad november 2014 
Markteknisk undersökning, Grontmij, maj 2014 
 
Övriga utredningar: 
Barnkonsekvensanalys, MSB, Huddinge, april 2014 
 

Administrativa frågor 
Detaljplanen har tagits fram av en projektgrupp inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen under ledning av Karin Segerdahl. Övriga 
deltagare i projektgruppen: Isabelle Petersson och Lotta Berggren, gatu- och 
trafikavdelningen; Carina Lindberg, planavdelningen; Karin Almgren, 
lantmäteriavdelningen och Jonas Pettersson, mark- och 
exploateringsavdelningen. Externt har Bengt Hammarlund och Elaine 
Jansson från barn- och utbildningsförvaltningen samt Håkan Lindblom från 
Huge Fastigheter AB deltagit. Huges arkitekter, AQ Arkitekter, står för 
illustrationerna.  

Karin Segerdahl 
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