
 
 
PROGRAMHANDLING 
 

Flygfoto med programgräns. Blå linjer är fastighetsgränser. Röda linjer är 
detaljplanegränser. 

 

Detaljplan för Entré Skogås 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, januari 2011 

Reviderad maj 2012 

 

 
MILJÖ- OCH  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 
SBN PL 2010/18.313 

 x 

 



  

- 2 - 



  

- 3 - 

Inledning 

Vad är ett program? 

Ett program anger utgångspunkter och mål för en eller flera detaljplaner 

inom ett geografiskt område, programområde. Syftet är att kommunens 

beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med berördas erfarenheter och 

synpunkter. De som berörs av ett program ska ges möjlighet till påverkan 

och insyn innan kommunens ställningstaganden är låsta. 

Normalt planförfarande 

Detaljplan för Entré Skogås handläggs med normalt planförfarande enligt 

äldre PBL (1987:10). Häri ingår momenten programsamråd, plansamråd, 

utställning och antagande. I fallet med Entré Skogås har programsamrådet 

fördjupats ytterligare genom att ett antal möten hållits med boende och 

företagare i Skogås. 

Tidplan och organisation 

Ett programsamråd hölls mellan februari och april 2011. Sedan dess har 

programförslaget bearbetats och reviderats utifrån inkomna synpunkter och 

annan ny information.  Samråd kring ett detaljplaneförslag beräknas kunna ske 

tidigast första kvartalet 2013 och en lagakraftvunnen detaljplan kan tidigast 

finnas för området sista kvartalet 2013. Eventuell byggstart av hela eller delar av 

området kan ske under 2014. Pilen nedan visar det olika stegen som ingår i ett 

normalt planförarande: 

 

Programmet för Entré Skogås har tagits fram av en projektgrupp på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av Mattias Carlswärd (mark- och 

exploateringsavdelningen), Ludvig Netré, Nicklas Johansson, Stefan Stahre, 

Ann-Margreth Haglund (planavdelningen) samt Lotta Berggren och Camilla 

Fransson (gatu- och trafikavdelningen)  

 

Programbeskrivning 

Programmets syfte och huvuddrag 

Planarbetet syftar till att skapa en mer inbjudande entré till Skogås kring 

infarten från väg 73 samt att pröva förutsättningarna för etablering av 

verksamheter inom området.  

Förändringar sedan april 2011 
Programmet har efter samrådet utvecklats med hjälp av inkomna synpunkter 

och yttranden. Det färdiga programmet för Entré Skogås har föregåtts av en 

process där ett flertal olika skisser och dispositioner av markanvändning har 

prövats. En utredning av odlingsmöjligheter i södra delen av 

programområdet har utförts av Sweco. Samrådet har vidare fördjupats 

PROGRAM- PLAN- 
SAMRÅD SAMRÅD 

UTSTÄLLNING ANTAGANDE  PRÖVNING 
LAGA 
KRAFT 

ÖP 



  

- 4 - 

genom en så kallad medborgardialog där ett antal möten har hållits med 

utvalda grupper i Skogås. Medborgardialogen utfördes av företaget Interacta 

och finns presenterat i en separat rapport (finns i planavdelning arkiv).  

Stora delar av ursprungsförslaget återkommer i det slutgiltiga programmet; 

att med hjälp av arbetsplatser (hantverksby), jordlotter, idrott och en 

upprustad offentlig miljö skapa en mer inbjudande entré till Skogås. Fem 

större förändringar gentemot tidigare programförslag beskrivs i korta drag 

nedan:  

-En flytt av samtliga jordlotter från norr till söder om befintlig åkerholme är 

inte längre aktuell.  Jordlottsföreningen föreslås i det reviderade 

programmet koncentreras till den norra delen av befintligt arrende och med 

ny avgränsning norrut i liv med befintlig 24 kV luftledning. Den södra, till 

största delen ohävdade, delen av arrendet avvecklas. En del av lotterna 

behöver alltså flyttas även i det reviderade programmet. 

-En park föreslås i södra delen av programområdet för att stärka områdets 

funktion som entré och säkra tillgången på park i stadsdelen. 

-Tidigare föreslaget idrottsändamål i nordöstra delen av programområdet 

utgår och ersätts av handel. Ytor för idrott koncentreras till ett område söder 

om Beatebergsskolan där det redan idag finns BMX- och skateboardbanor.  

-Bostäder vid Österleden plockats ur programmet. Bostäder anses inte 

lämpliga inom området hänsyn till bullernivån och närheten ställverk och 

kraftledningar. 

-En ny cirkulationsplats föreslås söder om väg 73s ramper för att sänka 

hastigheten och skapa angöring till föreslaget hantverksby. 

Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap. Miljöbalken 

Markanvändningen i programmet 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. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen 

och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om 

de behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön, eller för att 

avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för utomhusluft eller omgivningsbuller, se 

under rubriken ”förutsättningar, förändringar och konsekvenser”. 

Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas med föreslagna 

ändamål. 

Det bedöms inte finnas behov att göra en miljöbedömning enligt 

förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande 

miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande.  

Plandata: läge, areal och markägoförhållanden 

Skogås är beläget i östra delen av Huddinge kommun vid Drevvikens västra 

strand och gränsar mot Trångsund i norr, Länna i söder och Ågestaskogen i 

väster. Aktuellt programområde är beläget kring infarten från väg 73 
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(Nynäsvägen) och ca 700 meter väster om Skogås pendeltågstation och 

centrum. Programområdet omfattar ca 23 hektar. Se bild på nästa sida: 

 

Programområdet domineras av på- och avfarterna till väg 73 (1), den 

cirkulationsplats (2) där Österleden (3) möter Gamla Nynäsvägen (4) I norra 

delen av området finns ett upplag (5), den inte längre nyttjade Beatebergsskolan 

(6), en fotbollsplan (7), en däckfirma (8). Över området har Vattenfall två 

luftedningar, en 70 kv av regionnättyp i öst-västlig riktning samt en 24 kv i 

nord-sydlig riktning som sammanstrålar i ett område med transformatorer och 

ställverk (9) Väster om Gamla Nynäsvägen arrenderar en jordlottsförening (10) 

marken och i den fd brandstationen har det kommunala fastighetsbolaget Huge 

ett servicekontor (11). Ett stycke kuperad skogsklädd mark, en gammal 

åkerholme, ligger i dalgångens mitt (12) Se bild nedan: 
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Markägoförhållanden 

Programområdet omfattar fastigheten Östergården 1 samt delar av 

fastigheterna Västra Skogås 1:6, 1:8, 1:9 och 1:10, vilka ägs av Huddinge 

Kommun. Vidare ingår Huges fastigheter Sirenen 2, Brandsprutan 4 samt 

del av Beatebergsskolan 2. Ingår gör även privatägda Brandsprutan 2 samt 

Isolatorn 1 och 3.  

Tidigare ställningstaganden 

Uppdrag för programmet  

Projektet finns med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 

2012-2014.   

Regionplan 

Gällande regionplan, RUFS 2010, godkändes av landstingsfullmäktige den 

11 maj 2010. RUFS anger Skogås och programområdet som regional 

stadsbygd med utbyggnadspotential. Aktuell programinriktning bedöms 

vara förenlig med regionplanen. 

Översiktsplan 

Huddinge kommuns gällande översiktsplan, Översiktplan 2000, antagen i 

december 2001, redovisar större delen av området kring infarten som 

arbetsområde med högt markutnyttjande. Området som hänvisas till i 

översiktsplanen är något mindre än det nu föreslagna programområdet och 

beläget väster om Gamla Nynäsvägen. Det benämns ”Skogås Entré” och 

beskrivs: ”Ett nytt arbetsområde föreslås tillkomma mellan 

Beatebergsskolan och fd brandstationen i anslutning till Skogås trafikplats. 

Området är ca 7 ha stort och ligger väl till, exponerat från Nynäsvägen. 
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Inriktningen är att det ska vara högt markutnyttjande. Entréfunktionen till 

Skogås kräver extra omsorg om bebyggelsens och tomtmarkens 

utformning.” Programmet överensstämmer med översiktsplanens inriktning.   

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området är till stor del inte tidigare planlagt. Detaljplaner finns för följande 

områden inom och angränsande till programområdet. (se figur nedan): 

Dp 19-A-8, Beateberg 1, 1979-03-16; planen föreskriver huvudsakligen 

allmänt ändamål, industri och park.  

Dp 20-F-3, Skogås III (3), 1968-05-09; planen föreskriver huvudsakligen 

allmänt ändamål, småindustri och ställverk.  

Dp 20-F-14, Skogås XII (12), 1966-10-20; planen föreskriver 

flerbostadshus, allmänt ändamål och park.  

Dp 19-A9:1, Stortorp 3:28, 2004-05-12; planen föreskriver huvudsakligen 

industri, kontor och en mindre del natur.  

Dp 21-A, Länna 1:4 och 2:4 m.fl., 1939-02-21; planen föreskriver 

villabebyggelse.  

Ob 21-A-10, Trångsund och Länna, 2002-03-11; områdesbestämmelserna 

föreskriver fritidsändamål.  
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Befintliga detaljplaner i området. 
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Program 

   
Beatebergs jordlottsförening och biodlingar i åkerholmen. 

    

Natur och kultur 

Naturvärden 

I samband med kartläggning av området genomförs en inventering av 

naturvärden och rekreativa värden. Bedömningen grundar sig på fältbesök 

vid ett tillfälle, 2010-09-23, information från Artportalen och kommunala 

underlag såsom grönstrukturplan (1997) m.fl. Besöket är inte gjort under 

optimal tid för inventering av de flesta organismer vilket innebär en källa till 

osäkerhet i bedömningen.  

Området utgörs av en dalgång i NV-SO riktning med odlingsbar mark och 

omgärdas av högre liggande områden som Lyckåshöjden, Säterbacken och 

Loftvägen. Dalgången utgörs till större delen av gräsmark av växlande 

fuktighetsgrad, där en liten del i nordväst utgörs av videmarker. Flera öppna 

diken ramar in gräsmarken. I dalgångens mitt ligger en skogklädd 

kulle/gammal åkerholme. Åkerholmen bör bevaras i syfte att avskilja 

föreslagna verksamheter och behålla en grön länk i området. 

De delar av området och direkt angränsande områden vilka används som 

upplag, industriområde, fotbollsplan m.m. bedöms hysa trivial natur med 

mycket små naturvärden eller inga naturvärden. 

Övrig mark inom planområdet, framför allt dalgången väster om Gamla 

Nynäsvägen, bedöms ha vissa naturvärden av lokalt intresse. Vidare består 

värdet i den öppna ytan i ett i övrigt relativt slutet, skogklätt alternativt 

exploaterat hårdgjort område. Öppna områden och kanske främst 

koloniområdets alla blommande växter utgör en viktig födoresurs för många 

fåglar och fjärilar samt andra insekter. Södra koloniområdet är till största 

delen ohävdat med en längre gången igenväxning. På den ohävdade marken 

växer bland annat ung gran och tall samt ett mycket stort bestånd av 

kanadensiskt gullris. 
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Det till största delen ohävdade södra koloniområdet 

På kullen/åkerholmen växer företrädesvis tall med någon enstaka ek. 

Brynzonen är igenvuxen med relativt ung asp och björk. Den västra delen av 

dalgången är också den fuktigaste. Igenväxning pågår framför allt i 

brynzonen i branten mot Lyckåshöjden och det finns ett vattendrag/dike i 

kanten. Ytan söder om Beatebergsskolan utgörs av en grusad yta som 

omgärdas av diken och ett fuktigare parti med stående vatten i norr. Norra 

delen av programområdet domineras av fotbollsplanen, den gamla 

brandstationen och skolan samt tillhörande parkering, och gräsmarker. En 

del av gräsmarken klipps regelbundet och en del får växa ohävdat. Få äldre 

träd finns och igenbuskning pågår. Ett fuktigare parti bevuxet med vass och 

vide återfinns nära diket vid Gamla Nynäsvägen. Enstaka sälgar är en viktig 

födoresurs för tidiga insekter. 

I området har bland annat följande fågelarter noterats, enligt uppgift från 

Artportalen; tornfalk (födosök), morkulla (drag/spelande), rödstjärt 

(häckande), gröngöling, nötskrika, steglits och törnsångare (sjungande). 

Geotekniska förhållanden 

Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun 

(Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består åkerholmen av berg (berg i 

dagen eller berg på ringa djup) och all övrig mark utgörs av lös jord (lerjord 

utan genomgående torrskorpa. Större delen av planområdet är lågriskområde 

för radon som utgörs av lera, mjäla och gyttja. 

Det finns inga kända markföroreningar i området. 
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Utredning avseende odlingsförutsättningar 

I programförslaget från 2011 ingick att koncentrera Beatebergs 

jordlottsförening till den södra delen av programområdet. I syfte att jämföra 

den södra med den norra delen av jordlottsföreningens arrende gjordes en 

utredning (SWECO, hösten 2011) av markens förutsättningar för odling 

d.v.s. dess bördighet. Markens bördighet bestäms av mineralens 

vittringsbenägenhet, markens texturella sammansättning och struktur, 

näringsinnehåll samt mullhalt (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU). 

Dessutom ska en bördig mark ha god tillgång till luft, vilket bestäms av 

genomsläpplighet och dränering. Utredningens slutsats är att den norra 

delen är mer bördig än den södra. Orsaken är dåliga hydrologiska 

förhållanden som i sin tur beror på en blöt och kall jordart i alven. I 

utredningen ingick även att göra en schematisk solstudie för att avgöra 

skillnaden i antal soltimmar på respektive yta. Även denna visade att den 

södra delen är mindre lämplig för odling än den norra.  Fullständig rapport 

finns i planavdelningens arkiv. 

Hydrologiska förhållanden och dagvatten 

Området sluttar mot norr vilket också är grundvattnets strömningsriktning. 

Området avvattnas till sjön Magelungen och ingår i Tyresåns sjösystem.  

I programskissen föreslås att dagvattnet omhändertas i dalgången i ett öppet 

dagvattendike. Ett befintligt dike som löper i nord-sydlig riktning längs 

dalgången föreslås iordningsställas och breddas. Tillsammans med en 

nyanlagd och belyst gångväg kan detta bli en attraktiv plats som på ett 

pedagogiskt sätt belyser dagvattnets kretslopp. I övrigt område bör 

dagvatten så långt som möjligt omhändertas inom den egna fastigheten. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Ingen risk för översvämning föreligger i området enligt dimensionerande 

flöde. Risk för skred bedöms inte föreligga. 

Fornlämningar 

I närheten av cirkulationsplatsen Gamla Nynäsvägen-Österleden finns en 

registrerad fornlämning (RAÄ nr 231:1), en milstolpe, numera borttagen. 

Enligt Riksantikvarieämbetets webbverktyg, Fornsök, är milstolpen 

återfunnen ca 100 m väst-nordväst om den tidigare angivna platsen. 

Kulturhistoriska miljöer 

Beatebergsskolan ritades av arkitekten Harald André och invigdes 1944. 

Skolan utgör en så kallad solitär enligt Huddinge, reviderad kulturmiljö-

inventering; (Stockholms läns museum rapport 2003:20 i samarbete med 

Huddinge kommun) Med solitär menas en byggnad som inte ligger i någon 

av de utvalda miljöerna men som är värd uppmärksamhet och varsamhet 

tack vare sina arkitektoniska eller kulturhistoriska värden. Byggnaden är 

viktig att ta hänsyn till i det fortsatt planarbetet. 
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Programområdet sett norrifrån med den fd brandstationen (nuvarande platskontor 
för Huge), ställverket och cirkulationsplatsen.  

 
Beatebergsskolan ritad av arkitekten Harald André 
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Delområden 

Hantverksby (1) 

I programmet föreslås en så kallad hantverksby norr om söder om 

föreslagen ny cirkulationsplats.  Området bör inte innehålla för 

omgivningen störande verksamhet utan utformas för småskaliga verkstäder, 

mindre tillverkning och sällanköpshandel. Hantverksbyn utgör en viktig 

visuell del av Entré Skogås och stor vikt ska därför läggas vid utformning, 

tillgänglighet och skötsel. Ett gestaltningsprogram bör tas fram under 

detaljplanearbetet och utgöra ett ramverk för utformningen av byggnader, 

gator och andra platser. Möjligheten att plantera träd längs infarten och 

delar av Österleden bör utredas.  

 

Handel (2) 

Område nordöst om befintlig cirkulationsplats föreslås inrymma handel 

exempelvis sällanköpshandel och livsmedelsbutiker. Området är väl lämpat 

för detta ändamål då det relativt enkelt kan nås till fots eller cykel från 

övriga Skogås. Handelsbyggnader bör utformas med gestaltningsmässig 

omsorg i enlighet med ovan nämnda gestaltningsprogram.  

 

Idrott (3) 

Området söder och väster om Beatebergsskolan används idag för BMX- och 

skateboardåkning. Dessa aktiviteter ska ges möjlighet att utvecklas och ett 

samlat grepp bör tas för området kring Beatebergsskolan för att uppmuntra 

till fortsatt lek och idrott.  

 

 
Skateboardpark och BMX-bana vid Beatebergsskolan 

 

Ny cirkulationsplats (4) 

En ny cirkulationsplats föreslås söder om ramperna till väg 73 för att dels 

sänka hastigheten på denna dela av Österleden, dels möjliggöra en in- och 

utfart till södra delen av hantverksbyn.  

 

Jordlotter och park (5) 

En viktig utgångspunkt för arbetet med Entré Skogås är att så långt det går 

behålla och utveckla de sociala och kulturella aspekter som idag finns på 

platsen. Den jordlottsförening som sedan ett par decennier arrenderar ytan 

norr och söder om åkerholmen utgör ett viktigt inslag. Inriktningen i 
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programförslaget från 2011 att flytta samtliga lotter till söder om befintlig 

åkerholme har ändrats.  Odlingar skapas över lång tid och är svårflyttade, 

dessutom visar en utredning (utförd av Sweco hösten 2011) att 

förutsättningarna för odling på den södra delen är sämre än på den norra.  I 

programmet görs en avvägning mellan ett bevarande av befintligt arrende 

och möjligheten att skapa nya rationella ytor för en hantverksby. 

Jordlottsföreningen föreslås i det reviderade programmet koncentreras till 

den norra delen av befintligt arrende och med ny avgränsning norrut i liv 

med befintlig 24 kV luftledning. Den södra, till största delen ohävdade, 

delen av arrendet avvecklas. En del av lotterna behöver alltså flyttas även i 

det reviderade programmet. Förhoppningen är att samtliga jordlotter kan 

inrymmas på den yta som i skisserna för ny park nedan är redovisade som 

gult fält betecknade med ”koloniområde 2 ha”. En park föreslås tillkomma i 

den södra delen av programområdet för att stärka tillgången på parkmark 

och områdets funktion som entré.  Två alternativ till utformning av parken 

har tagits fram och ska ses som diskussionsunderlag inför den kommande 

detaljplaneläggningen ”anlagd park” alternativt ”naturpark”, beskrivna 

nedan: 
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Alternativ 1 – anlagd park 
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Alternativ 2 –naturpark 

 

 

 

 

Infrastruktur 

Biltrafik 

Programområdet kan nås från fyra håll; Gamla Nynäsvägen norrifrån från 

Trångsund, Gamla Nynäsvägen söderifrån från Länna, Österleden österifrån 
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från Skogås samt västerifrån från Väg 73:s ramper.  

 

För att ytterligare förstärka entrén till Skogås och för att sänka hastigheten 

planeras för en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 73s ramper, strax 

väster om den befintliga cirkulationsplatsen. Det nya verksamhetsområdet 

söder om ramperna kan angöra mot denna nya cirkulationsplats.  

 

Befintlig cirkulationsplats utformas i relation till den nya cirkulationsplatsen 

så att en inbjudande helhetsverkan uppstår. Ett nytt övergångsställe öster om 

den befintliga cirkulationsplatsen föreslås för att öka möjligheten att röra sig 

till fots i nord-sydlig riktning inom området. 

Samtliga vägar är idag hastighetsbegränsande till 50 km/h. Ett förslag finns 

om att sänka hastigheten till 40 km/h. 

Trafikmängd: 

Österleden: 8 800 fordon per dygn. 

Gamla Nynäsvägen norr om cirkulationsplatsen: 3 800 fordon per dygn. 

Gamla Nynäsvägen söder om cirkulationsplatsen: 2 800 fordon per dygn. 

Gång- och cykeltrafik 

Utmed Gamla Nynäsvägen finns idag en separat gång- och cykelbana och 

arbetet med att förlänga denna pågår (2012). Detta cykelstråk är en del av 

det regionala cykelstråket mellan Stockholm och Nynäshamn. Det finns 

även ett öst-västligt gång- och cykelstråk som passerar området utmed Väg 

73:s ramper och Österleden.  En gång- och cykelförbindelse föreslås längs 

med det öppna diket i områdets västliga gräns samt en ny koppling till 

Lyckåshöjden i via en trappa. Övriga stärkta eller nya gång- och cykelstråk 

finns redovisade i programkartan. Dessa bör ses som förbindelser mellan 

punkter och inte exakta i sin placering. 

Kollektivtrafik 

Buss 830 (Farsta Centrum – Handenterminalen) och buss 831 (Farsta 

Centrum - Länna industriområde) passerar området på Österleden och 

Gamla Nynäsvägen. Hållplatslägen finns på Österleden samt på Gamla 

Nynäsvägen i områdets södra ände. Längsta avståndet till hållplats inom 

området är ca 400 m fågelvägen eller ca 500 m verkligt avstånd. Detta 

avstånd uppfyller rekommendation på avstånd till kollektivtrafik enligt SL:s 

RIPLAN för de planerade verksamheterna. 

Parkering 

Huddinge kommuns gällande parkeringsnorm ska tillämpas. För 

verksamheter/industri gäller ca 15 platser/1000 kvm BTA (bruttoarea),  

för handel ca 30 platser/1000 kvm BTA. 

Störningar 

Standard beträffande ljudnivå, luftföroreningar och sanitära förhållanden i 

övrigt samt eventuella skyddszoner eller särskilda tekniska krav på 

bebyggelsens kommer att utredas mer utförligt under det fortsatta 

planarbetet. 
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Buller 

Hänsyn har tagits till de förhöjda bullernivåerna i delar av området då 

programmet tagits fram. På grund av bullersituationen föreslås verksamheter 

som är relativt okänsliga förlagts till området. 

Byggnadsfritt avstånd 

Inom området finns Österleden och Gamla Nynäsvägen samt ramper till  

väg 73. För dessa gäller ett byggnadsfritt område räknat från vägens 

beläggningskant av totalt 15 respektive 25 m. 

Vattenfall Eldistribution AB har ställverk kraftledningar inom 

programområdet. En 70 kV-luftledning av regionnätstyp som passerar över 

programområdet norra del i öst-västlig riktning matar ställverket norrifrån. 

För kraftledningar gäller två skyddsavstånd. Inom 10 m på vardera sidan om 

kraftledningens mitt måste hållas byggnadsfritt och området endast utnyttjas 

för verksamheter helt utan brandfara. Beroende på byggteknik mm kan 

avståndet till byggnad behöva vara upptill 25 meter räknat från ledningens 

mitt. För idrottsplats bör avståndet vara 20 meter och för gc-väg 10 meter.  

Markförlagda 24 kV kraftledningar inom området bör ha ett 

säkerhetsavstånd på 4 meter räknat från ledningens mitt och luftburna 24 kV 

ledningar ett säkerhetsavstånd på 5 meter. Inom detta område bör det hållas 

fritt från byggnader eller verksamheter som gör att människor vistas där 

varaktigt. För mer detaljerad information kring ledningar i området se bild 

nedan. Exakta säkerhetsavstånd bör utredas utförligt under detaljplaneskede. 

Eventuell flytt av ledningar utförs av Vattenfall AB men bekostas av 

exploatören. 
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Karta som visar elanläggningar inom området. Heldragna linjer är luftledningar och 
streckade linjer är markförlagda kablar. 
Lila=70 kV högspänningsledning 
Turkos=24 kV högspänningsledning 
Svart= 24 kV högspänningsledning, ännu inte i drift 
Blå= 0,4 kV lågspänningsledning  

Teknisk försörjning 

Vattenförsörjning, spillvatten 

Området va-försörjs genom anslutning till allmänt ledningsnät. Byggnader 

bedöms kunna anslutas med självfallsledningar.  

Värme och gas 

Södertörns Fjärrvärme AB har vattenburna fjärrvärmeledningar söder om 

Österleden och längs Gamla Nynäsvägen. En gasledning går parallellt med 

Gamla Nynäsvägen och ner genom den södra delen av programområdet via 

åkerholmen. 
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Avfallshantering 

Närmaste återvinningsstation finns vid Säterbackens p-plats, samt 

vändplanen vid Loftvägen och Vallhornsvägen 1. Nya återvinningsstationer 

bör placeras inom kommunalt ägd kvartersmark. Avfallshantering ska ske 

enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och 

återvinning. 

Kommunalekonomiska konsekvenser  

I samband med antagande av detaljplanen kommer det att, i den mån det 

finns exploatörer som visat intresse för mark i området, skrivas 

exploateringsavtal i vilka marköverlåtelse, kostnads- och 

genomförandeansvar regleras.  

Idrottsanläggningar är markanvändning som kräver ett exploateringsavtal 

innan detaljplan antas. Huddinge kommun kommer att teckna avtal med 

någon exploatör för dessa markområden innan detaljplanen antas för att 

reglera marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar. 

Kommunen kommer att träffa avtal/överenskommelser med berörda 

fastighetsägare avseende mark som ska förvärvas (inlösas) för allmän plats. 

Den industrimark som kommer tillskapas kommer att säljas efter 

detaljplanen är antagen med speciella villkor för att uppfylla planens 

gestaltningsvisioner för att uppnå den förändring av Entré Skogås som är 

planens huvudsyfte. 

Jordlotterna i Beatebergs jordlottsförening bör enligt programförslaget till 

största vara kvar på befintlig plats. De jordlotter som är belägna norr om 

befintlig kraftledning (24 kv luftledning) samt de på södra delen av 

befintligt arrende föreslås dock avvecklas. Ett nytt långtidsarrende med 

föreningen ska skrivas med kommunen.  Avtalet ska skrivas med föreningen 

innan detaljplanen antas. 

Programförslaget medför viss ändring av fastighetsgränserna för att kunna 

utnyttja marken enligt programmets intentioner, största fastighets 

förändringarna kommer att ske mellan det Huge Fastigheter AB och 

Huddinge kommun. Alla fastighetsförändringar kommer att i största möjliga 

utsträckning ske genom frivilliga överenskommelser. De enskilda 

fastighetsägarna kommer att kontaktas och avtal skrivas vid behov. 
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