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Sammanfattning  
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en beachvolleyanläggning i 
Flemingsberg, söder om Flemingsbergs gård.  

Projektet har initierats av Beachhallen Tropical AB som har kontaktat 
kommunen med önskemål om en etablering i Huddinge. Beachhallen 
Tropical AB har önskemål om en inomhushall för 16 banor med 
café/restaurang, ytor för omklädning och kontor med mera på ca 4 500 m2 
samt ca 8 utomhusbanor och parkering. Det totala markområdet uppgår till  
9 204 m2. Byggherre är Beachhallen Tropical AB som bygger för egen 
förvaltning.  

Både den gällande regionplanen, RUFS 2010, och Fördjupad översiktsplan 
för Flemingsberg (ej ännu antagen) anger att Flemingsberg bör vara 
funktionsblandat med en variation av verksamheter, service och handel. 
Området bör utvecklas genom att utöka funktionsblandningen och skapa 
upplevelserika och varierade miljöer. En beachvolleyhall skulle bidra genom 
att bli ytterligare en funktion och mötesplats i Flemingsberg. 

Behov av miljöbedömning 
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. 

Genomförande 
Genomförandetiden är 5 år.  

Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighets-
ägaren. 
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Detaljplan 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en beachvolleyanläggning i 
Flemingsberg, söder om Flemingsbergs gård.  

Projektet har initierats av Beachhallen Tropical AB som har kontaktat 
kommunen med önskemål om en etablering i Huddinge. Beachhallen 
Tropical AB har önskemål om en inomhushall för 16 banor med 
café/restaurang, ytor för omklädning och kontor med mera på ca 4 500 m2 
samt ca 8 utomhusbanor och parkering. Det totala markområdet uppgår till 
9 204 m2. Byggherre är Beachhallen Tropical AB som bygger för egen 
förvaltning.  

Flemingsberg är utpekat som en av de regionala stadskärnorna i 
Stockholmsområdet och är ett område som bör utvecklas med flera typer av 
verksamheter. Detta projekt kan bidra genom att öka såväl 
funktionsblandningen i området som tillgång till mötesplatser och 
upplevelser. 

Plandata 
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger längs med Ebba Bååths väg, söder om Flemingsbergs gård 
och väster om Huddingevägen. Planområdet är 9 204 m2 och ägs av Huddinge 
kommun. På platsen finns idag ca 25 nyttjade och ca 14 outnyttjade 
kolonilotter som kommer att försvinna vid genomförandet av planen. Den 
totala arean för kolonilotterna är ca 13 000 m2 och ca 5 500 m2 av området 
kommer att tas i anspråk. Förutom kolonilotterna består området av 
naturmark med vegetation i form av träd och buskar, en promenadväg samt 
befintlig parkeringsyta.  

Området ligger ca 800 meter från pendeltågstationen i Flemingsbergs centrum 
och ca 200 meter från busshållplats på Huddingevägen, samt i anslutning till 
högskola, bostäder och service. Området ligger även i anslutning till det 
regionala cykelstråket mellan Huddinge och Södertälje samt Botkyrka.  

Tidigare ställningstaganden 
Regionplan 
Gällande regionplan, RUFS 2010, anger planområdet som regional 
stadskärna. ”Stadsmiljön bör vara mångsidig med verksamheter, bostäder, 
service och handel. Ambitionen bör vara att skapa upplevelserika, täta och 
varierade miljöer utifrån stadskärnornas respektive profiler.” 
s.156 RUFS 2010. Området är utpekat som ett grönt svagt samband, klass 2, i 
RUFS 2010.  
 
Aktuellt förslag bedöms delvis vara förenligt med regionplanen. 
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Översiktsplan 
I Översiktsplan 2030 redovisas området som ”bevarandeområde” med 
anslutning till ett grönt samband som behöver stärkas. Det aktuella förslaget 
till detaljplan syftar till att möjliggöra för en beachvolleyanläggning vilket 
inte stämmer överens med nuvarande översiktsplans markanvändning för den 
föreslagna platsen. 

I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Flemingsberg, som är under 
framtagande, redovisas området som grön dalgång, ”Grönområde – 
park/idrott” vilket omfattar enligt FÖP:en anlagda grönområden av park- eller 
idrottskaraktär.   

Intentionerna för området enligt översiktsplanen är bland annat att göra det 
mer tillgängligt, sammanhängande och till för alla. Parken utvecklas till en 
gemensam plats – rekreation för Flemingsbergs befolkning.  Att utveckla 
parkstråket är också viktigt för att stärka det svaga sambandet mellan 
Hanvedenkilen och Bornsjökilen.  
 
Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen uppfylls därmed inte. 
Anläggningen kan dock bidra med en ny mötesplats för närboende och 
övriga.  
 
FÖP:en anger även allmänt för Flemingsberg att fler initiativ för 
attraktivitetsskapande åtgärder bör eftersträvas i området. Detta projekt kan 
bidra genom att öka såväl funktionsblandningen i området som tillgång till 
mötesplatser och upplevelser. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området ligger utanför detaljplanelagt område.  

Planuppdrag för detaljplanen 
Projektet finns med i Projektplan 2014-2016. 

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2013 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 
beachvolleyanläggning inom del av Grantorp 5:1, Flemingsberg. 

Planens förenlighet med miljöbalken  
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning 
med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). 

Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kap 3 § MB. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att 
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det 
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finns i dag miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och 
musselvatten samt omgivningsbuller. 

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 
(MKB) för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en 
behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en 
betydande miljöpåverkan eller ej.  

Planen 
Planen syftar till att möjliggöra för en beachvolleybollanläggning. Planen tar 
mark i anspråk som i nuläget är naturmark med promenadväg vidare in i 
området, samt används till stor del för kolonilotter. Inom planområdet 
arrenderas även mark för uppställning av burar för brevduvor. Planområdet är 
beläget nära Huddingevägen samt stambanan, vilket innebär att området är 
bullerstört.  

De viktigaste miljöfrågorna att belysa är planens påverkan på kulturmiljön 
och rekreationsområdet med kolonilottsodling, samt dess dagvattenpåverkan. 

Platsen 
Planområdet ligger inom ett större kulturhistoriskt intressant område som 
också har en viktig funktion i den övergripande grönstrukturen. Hela området 
runt Flemingsbergs gård som helhet har högt naturvärde och är utpekat som 
bevarandeområde i nuvarande översiktsplan. Området där planområdet är 
beläget utgör också en svag länk mellan Hanvedenkilen och Bornsjökilen 
som behöver stärkas.  
 
Påverkan 
Detaljplanen medför att det öppna landskapet och kulturmiljön med 
Flemingsbergs herrgård och dess omgivningar påverkas med en relativt stor 
och hög byggnad som beachvolleyhallen utgör. Beachvolleyhallen är placerad 
så nära Huddingevägen som möjligt för att minska intrånget i 
rekreationsområdet. Planförslaget bedöms ha en begränsad påverkan på 
Glömstadalens karaktär av odlingslandskap då det ligger i utkanten av 
kulturmiljöområdet och är av begränsad storlek. Planförslaget kommer att 
påverka kulturmiljön för Flemingsbergs herrgårdsanläggning då anläggningen 
kräver en höjd på ca 13 meter och därmed kommer att skymma utsikten mot 
Flemingsbergs gård från söder och öster. Utsikten från Flemingsbergs gård 
kommer att påverkas av byggnaden, men då utsikten idag består av 
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Flemingsbergs centrum med högskole- och institutionsbyggnader samt 
flerbostadshus och Huddingevägen, bedöms anläggningens påverkan vara av 
begränsad betydelse.  
 
Byggnaden kan till viss del också avskärma en del trafikbuller för 
kolonilottsområdet nordväst om planområdet. 
 
Befintliga gröna ytor kommer att minskas och hårdgjorda ytor tillkommer 
med bl.a. ökat dagvattenflöde och minskade ytor för odlingslotter som följd. 
De kolonilotter som tas bort avses inte att ersättas med nya lotter då det finns 
lediga lotter i området dit lottinnehavarna kommer kunna flytta. 
 
Planområdet avrinner till sjön Orlången, som är en vattenförekomst och 
omfattas av miljökvalitetsnormer. En dagvattenutredning har genomförts som 
redovisar förslag på omhändertagande av planområdets dagvatten. Med de 
föreslagna lösningarna kommer inte dagvattenflödet eller 
föroreningsbelastningen att öka jämfört med före exploatering.  
 
Sammanfattning och motiverat ställningstagande  
Detaljplanen medför framförallt påverkan på kulturmiljön med Flemingsbergs 
herrgård då det öppna landskapet förändras med en relativt stor och hög 
byggnad som beachvolleyhallen utgör. Då byggnaden är placerad så nära 
Huddingevägen som möjligt minskas dock intrånget i rekreationsområdet. 
Byggnaden kan till viss del också avskärma trafikbuller för 
kolonilottsområdet nordväst om planområdet. 
 
Med hänvisning till nedanstående miljöbeskrivning under rubriken 
”Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” bedöms ett genomförande 
av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Upprättande av detaljplan 
behöver därför inte kompletteras med miljöbedömning enligt MB och PBL.  
 
Ekologisk kompensation  
Den 16 april 2012 godkände kommunfullmäktige ”Metod för ekologisk 
kompensation i den fysiska planeringsprocessen”. Ekologisk kompensation 
bygger på balanseringsprincipen och innebär i stort att ekologiska 
kompensationsåtgärder tillämpas när olika typer av grönmark tas i anspråk i 
samband med bebyggelseplanering i den kommunala fysiska planeringen. 
Kompensationsåtgärderna innebär att funktioner och värden som går 
förlorade vid en exploatering åtgärdas inom planområdet eller i nära 
anslutning till det.  

De kompensationsåtgärder som föreslås kommer innebära viss ersättning för 
flytten av de nyttjade odlingslotterna som försvinner i området.  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser   
 
Natur  
Mark och vegetation  
Detaljplaneområdet består till stor del av gräsbevuxen mark och kolonilotter. 
En mindre asfalterad parkeringsyta ligger i den sydöstra delen av planområdet 
och en grusad gångväg löper från parkeringsytan vidare upp mot 
Flemingsbergs gård. I den västra delen går en gångväg som leder vidare ut i 
dalgången förbi det resterande kolonilottsområdet. I den nordöstra delen av 
planområdet finns en del lövträd som bildar utkanten av miljön runt 
Flemingsbergs gård. Denna miljö beskrivs i grönstrukturplanen som 
herrgårdspark, med vildvuxen ädellövskog med Mälardalens alla ädellövträd 
(ask, lönn, alm, lind, fågelbär, bok, och ek). En del träd finns även i den 
sydvästra delen av planområdet. Detaljplanen medför att de lövträd som finns 
inom planområdet måste tas bort, vilket ger en påverkan på det 
sammanhängande skogsbrynet nedanför Flemingsbergs herrgård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturvärden 
Planområdet ligger inom ett större kulturhistoriskt intressant område som 
också har en viktig funktion i den övergripande grönstrukturen. Exempelvis 
har hela området runt Flemingsbergs gård som helhet ett högt naturvärde och 
är utpekat som bevarandeområde i nuvarande översiktsplan. Det är viktigt att 
öppenheten värnas och att de angränsande trädgårdarna, betesmarkerna och 
fornlämningarna vårdas.   
 
Området där planområdet är beläget utgör också en svag länk mellan 
Hanvedenkilen och Bornsjökilen som behöver stärkas. Området är utpekat 
som ett svagt grönt samband klass 2 i RUFS 2010.  I Huddinge kommuns 

Vägar och stigar i planområdet. 
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grönstrukturplan är området utpekat som viktig del av grönstrukturen som bör 
värnas samt att viktiga gröna samband behöver bibehållas eller stärkas1.  
Åtgärder som kan förstärka det svaga avsnittet är exempelvis se på sambandet 
mot Flemingsbergsviken och titta på åtgärder som behöver göras för att stärka 
detta. Detaljplanen bidrar inte med en förstärkning av det svaga avsnittet. Den 
största påverkan på grönstrukturen i denna del, är dock väg 226 
(Huddingevägen) och Västra stambanan, med den barriär de utgör. 
Detaljplanen är placerad så nära Huddingevägen som möjligt för att i 
möjligaste mån minska påverkan.  
 
För att ytterligare minska påverkan kan växtbäddar anläggas längs med 
byggnaden, enligt förslag till dagvattenlösningar, samt i övrigt buskar och 
planteringar anläggas där ytor finns tillgängliga. Gröna tak är ytterligare en 
lösning för att minska påverkan, då de utgör ersättningsmiljöer och 
spridningsvägar för växter och djur. De har också en renande och fördröjande 
effekt på det dagvatten som uppkommer på fastigheten. Gröna tak har också 
ett flertal andra positiva effekter såsom exempelvis estetiska, luftrenande, 
bullerdämpande och energibesparande. Dessa frågor är något som kommunen 
förespråkar men kan inte lösas med planbestämmelser, utan genom avtal med 
exploatören. Avtalen är ännu inte lösta.  
 
Detaljplanen medför att det öppna landskapet förändras med en relativt stor 
och hög byggnad som beachvolleyhallen utgör. Byggnaden kan komma att 
skymma Flemingsbergs herrgård om man kommer söderifrån. Befintliga 
gröna ytor kommer att minskas och hårdgjorda ytor tillkommer med bl.a. ökat 
dagvattenflöde och minskade ytor för odlingslotter som följd. 
Beachvolleyhallen är placerad så nära Huddingevägen som möjligt för att 
minska intrånget i rekreationsområdet.  
 
Rekreation och friluftsliv  
Området runt Flemingsbergs herrgård samt Glömstadalen utgör lättillgängliga 
och välfrekventerade promenad/rekreationsområden som också används för 
ridning. Det område där planområdet är beläget består av kolonilotter. Inom 
planområdet finns till vänster en gångväg som leder vidare längs med 
kolonilottsområdet och vidare ut i dalgången. Från parkeringsytan går en 
annan gångväg som ansluter till en stig mot Flemingsbergs gård. På den norra 
delen av planområdet finns en stig som även den ansluter till stigen upp mot 
gården. Närheten till Huddingevägen gör att denna del av rekreationsområdet 
är bullerstörd.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Flemingsberg, som ännu inte är antagen,  
är området där detaljplanen ingår, utpekat som grön dalgång – område för 
park/idrott. Intentionerna för området enligt översiktsplanen, är bland annat 

                                                 
1 Karta: Strategiskt skydd av Huddinges grönstruktur – Grönstrukturplan 2012. 
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att göra det mer tillgängligt, sammanhängande och till för alla. Parken 
utvecklas till en gemensam plats – rekreation för Flemingsbergs befolkning.  
Att utveckla parkstråket är också viktigt för att stärka det svaga sambandet 
mellan Hanvedenkilen och Bornsjökilen.  
 
En beachvolleyanläggning i detta område kommer att behöva ta mark som 
används för kolonilotter i anspråk. Lotterna som försvinner kommer inte att 
ersättas, men lottinnehavarna kommer kunna flytta till befintliga lotter inom 
kolonilottsområdet. I och med planen kommer ca 25 nyttjade och ca 14 
outnyttjade odlingslotter att försvinna. De befintliga vägarna som går genom 
planområdet kommer i och med planens genomförande att försvinna. Dock 
kommer dragningen av det regionala cykelstråket norr om planområdet skapa 
en alternativ väg genom området. Planen kommer medföra mer trafik till 
området. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen uppfylls därmed inte. 
Anläggningen kan dock bidra med en ny mötesplats för närboende och 
övriga.  
 
Geologiska förhållanden 
Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun 
(Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken inom planområdet 
huvudsakligen av Lös jord – lerjord utan genomgående torrskorpa.  
 
Hydrologiska förhållanden 
Planområdet är relativt flackt och består av lera enligt den översiktliga 
geologiska kartan, vilket medför sämre infiltrationsförmåga för dagvatten. 
Området avvattnas via dagvattenledningar och öppna diken till 
Flemingsbergsvikens våtmark och vidare till sjön Orlången. Orlången ingår i 
Tyresåns sjösystem, ett sjösystem där Östersjön är slutrecipient. Orlången är 
en vattenförekomst som har ett mycket näringsrikt tillstånd och belastas med 
näringsämnen, främst fosfor - dess totalfosforhalt är högre än 50 μg/l. 
Näringstillförseln leder till igenväxning, algblomning och syrefria bottnar. 
Sjöns djupvatten blir i det närmaste helt uttömt på syre under både vinter- och 
sommarstagnationen. Det är viktigt att bidraget av näringsämnen inte ökar till 
sjön. I första hand bör påverkan från inkommande flöden begränsas, så att 
inte vattenkvaliteten försämras nedströms i de efterföljande 
vattenförekomsterna. Sjön med dess omgivningar ingår i Orlångens 
naturreservat och har stor betydelse för friluftslivet i området.  
 
Avrinning av dagvatten från området kommer att öka då den planerade 
anläggningen medför att planområdet får fler hårdgjorda ytor bland annat i 
form av parkeringsplatser, takytor samt infart. En dagvattenutredning har 
genomförts som redovisar förslag på hur planområdets dagvatten ska 
omhändertas. Målsättningen är att dagvattenflödet inte ska öka efter 
exploateringen. Se vidare avsnittet för dagvatten. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer 
av vatten. Målet är en god vattenstatus, bevarad och förbättrad vattenkvalitet, 
samt ingen försämring, senast år 2015. Alla vatten omfattas, men av praktiska 
skäl finns en nedre storleksgräns för vilka vatten som beskrivs och får 
fastställda miljökvalitetsnormer inom ramen för vattenförvaltningen. Den 
minsta enheten benämns vattenförekomst. Orlången är en vattenförekomst 
och har klassificerats ha ”god kemisk status”, men har ”måttlig ekologisk 
status”. Orlången förslås få ”god ekologisk status” senast år 2021, dvs. sjön 
behöver i detta avseende förbättras betydligt. Målet för Orlången är en 
totalfosforhalt på cirka 23 mikrogram/l. Orlången är en av de sjöar som i 
Tyresåns åtgärdsprogram 2010-2015, är prioriterade för åtgärder som rör 
minskning av näringsbelastningen. 
 
Enligt dagvattenutredningen (SWECO 2014-06-18) kommer 
föroreningsbelastningen att minska eller vara oförändrat jämfört med nuläge.  
 
Risk för skred/höga vattenstånd 
Frekvensen av intensiv och långvarig nederbörd kommer att öka i ett 
förändrat klimat. Ökad nederbörd leder till problem, framförallt i topografiska 
sänkor med hög faktor hårdgjorda ytor. En topografisk sänka definieras som 
en lokal lågpunkt i terrängen. Vid nederbörd eller översvämning kommer 
dessa områden att ta emot vatten från omgivningen. 
 
Huddinge kommuns översiktliga klimat- och sårbarhetsutredning visar på 
potentiella riskområden för översvämning och riskområden för skred och 
erosion. Detaljplaneområdet är beläget inom ett riskområde för översvämning 
(topografisk sänka).  Norr om planområdet ligger naturmarken högre än 
planområdet. Vid högre flöden föreligger därför en risk att planområdet 
översvämmas om ingen åtgärd för detta görs. Den genomförda 
dagvattenutredningen föreslår ett avskärande dike längs med 
planområdesgränsen. Ett avskärande dike tillkommer norr om planområdet, i 
samband med utbyggnad av det regionala cykelstråket.  
 
Ett viktigt moment är också höjdsättningen av bebyggelse och 
dagvattenanläggningar, för att klara av att avvattna planområdet, både vid 
normala regntillfällen samt kraftiga regn. Dagvattenutredningen har inte utrett 
markförhållanden och markstabilitet. En geoteknisk utredning ska 
genomföras i ett senare skede. 
 
Bebyggelse 
Landskapsbild 
Idag består området delvis av låga koloniträdgårdar och delvis av vegetation. 
Den föreslagna planen medger en sportanläggning med en storlek av ca 4 500 
m2 och en nockhöjd på ca 13 m. Detta kommer att påverka landskapsbilden, 
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dels för kolonilotterna som kommer få anläggningen som direkt granne, dels 
för Flemingsbergs gård som ligger på en höjd norr om planområdet med 
utsikt söderut. Landskapsbilden kommer även att förändras för de som 
kommer från söder och öster då anläggningens nockhöjd planeras att bli 13 
meter från marknivån och kommer att skymma Flemingsbergs gård som 
ligger på en höjd ca 15 meter över marknivån för anläggningen. För att 
begränsa påverkan på landskapsbilden bör byggnaden utformas för att smälta 
in i omgivningarna. Plankartan har därför en bestämmelse om ofärgad 
träliknande fasad.   

 
Förslag på gestaltning av anläggningen med fasad av träpanel samt grönt tak, sett från 
Huddingevägen (Illustration av InScreen AB, baserad på Sillrén Arkitekters ritningar.) 
 
Övrig bebyggelse 
Arrendatorn av marken för uppställning av burar för brevduvor kommer i och 
med planens genomförande att flytta.  
 
Kulturhistoriska miljöer 
Platsen ligger inom området för kulturmiljö Flemingsberg – Glömsta – 
(Tingsvägen). Bedömningen för kulturmiljön är att Glömstadalens odlade 
sprickdal tydligt visar på områdets historia som storjordbruk och att 
detsamma gäller för Flemingsbergs herrgårdsanläggning som med sin park 
och allé är en av kommunernas bäst bevarade större gårdar.  
 
Riktlinjerna för kulturmiljön är att Glömstadalens karaktär av 
odlingslandskap ska bevaras och att det lämpligast genom någon slags agrar 
verksamhet. För Flemingsbergs herrgårdsanläggning rekommenderas att den 
vårdas varsamt och att om- och tillbyggnader bör undvikas. Till bevarandet 
hör även att de angränsande trädgårdarna, betesmarkerna och 
fornlämningarna vårdas.  
 
Planförslagets bedöms inte påverka Glömstadalens karaktär av 
odlingslandskap då det ligger i utkanten av kulturmiljöområdet och är av 
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begränsad storlek. Planförslagets kommer att påverka kulturmiljön för 
Flemingsbergs herrgårdsanläggning då anläggningen kräver en höjd på ca 13 
meter och därmed kommer att skymma utsikten mot Flemingsbergs gård från 
söder och öster. Utsikten från Flemingsbergs gård kommer att påverkas av 
byggnaden men då utsikten idag består av Flemingsbergs centrum med 
högskole- och institutionsbyggnader samt flerbostadshus och Huddingevägen 
bedöms anläggningens påverkan vara av begränsad betydelse.  
 
För att begränsa påverkan på kulturmiljön placeras planområdet och 
byggnaden inom planområdet så nära Huddingevägen som möjligt.  

Ljusförhållanden och lokalklimat  
För att i så stor mån som möjligt undvika att skugga de kvarvarande 
koloniträdgårdarna ska byggnaden placeras så långt österut inom planen som 
möjligt. Att placera byggnaden mot öster innebär även att utomhusbanorna 
placeras västerut, mot koloniträdgårdarna och att dessa då får bra sol- och 
ljusförhållanden med eftermiddags- och kvällssol.  

Tillgänglighet 
Planområdet är flackt utan några större höjdskillnader vilket gör att 
tillgängligheten till fastigheten och anläggningen kommer att vara god.  

Kommersiell service 
Planområdet ligger ca 600 m från Flemingsbergs centrum och där finns idag 
verksamheter som restauranger, mataffärer och annan typ av handel. 
Uppförandet av en beachvolleyhall beräknas bidra till att de befintliga 
verksamheterna får ett större kundunderlag. 

Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafik 
Planområdet ligger i nära anslutning till det regionala gång- och cykelstråket 
utmed Huddingevägen. Under 2014 kommer en ny gång- och cykelväg från 
Regulatorvägen genom befintlig tunnel under Huddingevägen och vidare till 
det regionala stråket utmed Glömstavägen att byggas. Detta stråk kommer att 
passera förbi norr om planområdet och sedan ner längs med östra sidan mot 
Huddingevägen.  
 
Kollektivtrafik 
Flemingsbergs station med pendeltåg mellan Södertälje och Märsta via 
Stockholm C ligger på ca 800 meters avstånd från området. På ca 200 meters 
avstånd finns busshållplatser med busstrafik till bland annat Huddinge 
Centrum. 
 
Enligt Riplan (Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län) 
är riktvärdet för rimligt avstånd till kollektivtrafik för nyetablerade 
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arbetsområden med hög arbetsplatstäthet 500 m verkligt avstånd. Inget 
riktvärde anges för idrottshallar, men utifrån ovanstående riktvärden bedöms 
planområdet vara relativt kollektivtrafiknära eftersom det för avstånd till 
stationer normalt kan tillämpas något längre avstånd.  
 
Biltrafik 
Med bil nås planområdet via Ebba Bååts väg som ansluter till 
Flemingsbergsleden. Ca 25 % av resorna till anläggningen förväntas ske med 
bil och samåkningsgraden bedöms vara 1,1 person/bil. Anläggningens 24 
banor antas generera ca 600 besökare per/dag. Den totalt alstrade biltrafiken 
till och från anläggningen blir med dessa förutsättningar ca 300 rörelser/dygn. 
 
Parkering, varumottagning, utfarter 
Anläggningen kräver ca 40- 50 parkeringsplatser för bil (norm baserad på 
liknande uppförda anläggningar). Det ska även anordnas gott om parkering 
för cykel inom området. 
 
Elektromagnetiska fält  
Ca 50 meter från planområdet finns en kraftledning på 220 kV. Elektriska 
anordningar avger elektromagnetisk strålning. Magnetfält avklingar med 
avståndet och Socialstyrelsen bedömer att det inte finns risker för människor 
med magnetfält under 0,4 μT. En magnetsfältsberäkning har gjorts på 
fastigheten av Svenska Kraftnät och visar att ett avstånd på 37 m krävs mellan 
byggnad och ledningens närmsta faslina. Skyddsavståndet från ledningen till 
planområdet klaras. 
 
Luft, lukt 
Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalkens 5 kap 3 §. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft gäller för 
olika föroreningar i utomhusluften. För närvarande finns miljökvalitetsnormer 
för bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, bensen, kväveoxider, partiklar (PM 
10 och PM 2,5) kolmonoxid, bensen och ozon. Svårast att klara är normerna 
för PM10 och kvävedioxid. Vid starkt trafikerade gator i stadskärnor och 
utmed större infarter ligger halterna i närheten av eller över normvärdena.  
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte inom planområdet.  
Enligt den översiktliga karteringen (http://www.slb.nu/lvf/) ligger PM10 
halterna i intervallet 20 -22 μg/m3.  Dygnsmedelvärdet som inte får 
överskridas är 50 μg/m3. 

För kvävedioxid ligger halterna i intervallet 24-30 μg/m3. Dygnsmedelvärdet 
som inte får överskridas är 60 μg/ m3.   

Buller, vibrationer 
Planområdet påverkas av trafikbuller från Huddingevägen (väg 226) samt 
spårtrafikbuller från stambanan. Beachvolleyanläggningen planerar 
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utomhusbanor, samt uteservering i västra delen av planområdet. Det finns 
inga riktvärden för trafikbuller för denna typ av verksamhet. De riktvärden 
som kan vara tillämpbara utomhus är Naturvårdsverkets riktvärden för 
rekreationsområden i tätort, 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Enligt Huddinge 
kommuns översiktliga bullerkartläggning (Tyréns 2012) ligger den 
ekvivalenta ljudnivån för samlat buller vägnät och järnväg i intervallet 60 – 
65 dBA i östra delen av planområdet. I den västra delen ligger nivån på 55-60 
dBA ekvivalent ljudnivå. Då byggnaden kommer att avskärma en del av 
bullret från väg och järnväg, förmodas ljudnivåerna bli lägre i den västra 
delen av planområdet, där utomhusbanorna ska placeras. Byggnaden kan till 
viss del också avskärma en del trafikbuller för kolonilottsområdet nordväst 
om planområdet. Inomhus kommer förutom beachvolleyplaner även cafeteria 
och kontorsutrymmen finnas.  För kontorslokaler finns Naturvårdsverkets 
riktvärde inomhus, 40 dBA ekvivalent ljudnivå. Inomhus regleras ljudnivån 
genom Boverkets byggregler, BBR. De anger att ”Byggnader skall 
dimensioneras och utformas med hänsyn till förekommande bullerkällor och 
så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. 

     
Samlat vägnät 2 m över mark Samlat vägnät+ järnväg 2 m över mark 

  
Järnväg max ljudnivå 2 m över mark 

 
Byggnadsfritt avstånd till statlig väg 
Trafikverket Region Stockholm kräver nedanstående mått då detaljplan 
upprättas. Avstånd mellan väg och byggnad delas upp i två olika mått: 
 
a) beläggningskant och kvartersgräns  
b) kvartersgräns och byggnad.  
 
Vägtyp   Km/h  a)  b) Totalt  
Motorväg    25 m  10 m  35 m  
Ramper    15 m  10 m  25 m  
Primära länsvägar 70  10 m  5 m  15 m  
  50  8 m  5 m  13 m  
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Övriga länsvägar  70 8 m  3 m  11 m 
  50  5 m  3 m  8 m 
 
Vägverket Region Stockholm kräver vissa avstånd mellan statlig väg 
(Vägnummer under 100 är Europavägar och riksvägar, primära 100-499, 
övriga från 500 och uppåt) och byggnad då detaljplan upprättas. 

Planområdet ligger på tillräckligt avstånd från Huddingevägen som räknas 
som primär riksväg.  

Farligt gods  
Länsstyrelsen rekommenderar att olycksriskerna vid framtagande av 
detaljplaner ska beaktas inom 150 meter från transportleder för farligt gods 
(Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006). Planområdet ligger ca 80 m från 
Huddingevägen som utgör en sekundär transportled för farligt gods och ca 
120 m från stambanan som är transportled för farligt gods, och ska därför 
omfattas av riskpolicyn.  

(Figur från Länsstyrelsens  Riskhantering i detaljplaneprocessen, 2006) 
 
Utifrån zonindelningen för riskhanteringsavstånd i riskpolicyn, befinner sig 
planområdet som närmst i zon B. Zon B anger bland annat kontor och 
idrottsanläggning som möjlig markanvändning, vilket stämmer överens med 
planförslaget.  
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Teknisk försörjning 
Dagvatten  
Planområdet består till största delen av naturmark samt odlingslotter. 
Detaljplanen medför att marken till stor del hårdgörs. De hårdgjorda ytorna 
kommer till stor del bestå av takytor, samt befintlig parkeringsyta, vilken 
kommer att utökas. Denna yta bör förses med genomsläpplig beläggning i 
enlighet med riktlinjerna i Huddinge kommuns dagvattenstrategi. 
Utomhusbanorna kommer att bestå av sand. En dagvattenutredning har 
genomförts (SWECO 2014-06-18). Den redovisar fyra förslag på hanteringen 
av det dagvatten som uppkommer inom planområdet och var anslutning sker 
till kommunalt ledningsnät. Två av förslagen föreslår dagvattenåtgärder inom 
planområdet, samt två förslag som föreslår att även utnyttja kommunal mark 
för fördröjning. Målsättningen är att dagvattenflödet inte ska öka efter 
exploatering. Eftersom den befintliga dagvattenledningen som leder till 
Flemingsbergs våtmark är hårt belastad, är det också av denna anledning 
viktigt att inte öka flödet från planområdet. Det innebär att planområdets 
maximalt avledda dagvattenflöde för 10-års regn inte får överstiga 20 l/s. De 
åtgärder som föreslås är bland annat gröna tak, växtbäddar samt 
dagvattenkassetter för fördröjning av dagvattnet.  
 
Enligt beräkningarna minskar föroreningshalterna i dagvattnet avseende 
kväve, fosfor och suspenderad substans med planerad exploatering och det 
beror på att dessa halter schablonmässigt är högre i dagvatten från ett 
koloniområde än schablonhalterna för det planerade verksamhetsområdet. 
Övriga beräknade föroreningshalter är oförändrade. Alla halter ligger under 
riktvärden för dagvattenutsläpp, varför inga ytterligare reningsåtgärder anses 
nödvändiga inom planområdet. 
 
Ingen geoteknisk utredning är genomförd i detta skede. De dagvattenåtgärder 
som föreslås kan dock anpassas till markförhållandena och exempelvis göras 
täta vid höga grundvattennivåer. 
 
Området kan VA-försörjas genom anslutning till allmänt ledningsnät då det 
ligger inom Stockholm Vatten AB:s verksamhetsområde för dagvatten.  
 
Energiförsörjning 
Enligt Huddinge kommuns klimat- och energiplan, antagen augusti 2010, ska 
på kommunalägd mark, endast hus med passivhusstandard eller ännu lägre 
energianvändning anläggas ifall inte mycket goda skäl finns, då lågenergihus 
kan anläggas. Om värmekälla behövs bör fjärrvärme eller annan förnyelsebar 
energikälla användas. 
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Avfallshantering 
Närmaste återvinningsstation finns i Flemingsbergs centrum. 
Avfallshantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående 
källsortering och återvinning. Nödvändiga utrymmen för källsortering bör 
anordnas.  

Räddningstjänst 
Södertörns brandssvarsförbund PM 608 och 609 angående framkomlighet och 
brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen.  

Den föreslagna bebyggelsen innebär inte risker för omgivningen.  
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Genomförande  

Organisatoriska frågor 
Planförfarande 
Planförfarandet sker enligt Plan- och bygglagen, PBL 2010:900, med normalt 
planförfarande. Något program har inte upprättats. 

Tidplan 
Beslut om planuppdrag i KS               17 juni 2013 

Beslut om plansamråd i SBN     19 september 2013 

Plansamråd                       2 okt – 13 nov 2013 

Granskning        9 sep – 10 okt 2014 

Antagande i KF   första kvartalet 2015 

Laga kraft*, tidigast   första kvartalet 2015 

(*om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft ca 4 veckor efter antagandebeslutet) 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighets-
ägaren.  
 
Stockholm Vatten ansvarar för va-ledningar på allmän mark fram till 
förbindelsepunkt placerad 0.5 m utanför tomtgräns. 
 
Vattenfall ansvarar för el-ledningar på allmän mark och på kvartersmark fram 
till överlämningspunkt (elcentral). 
 
Skanova ansvarar för tele-ledningar på allmän mark och på kvartersmark 
fram till överlämningspunkt (fasadmätarskåp). 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Detaljplanen förutsätter att planområdet avskiljs genom avstyckning till en 
egen fastighet.  
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Förrättningskostnader 
Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom till 
exempel avstyckning betalas av fastighetsägaren. Kostnaden är beroende av 
tidsåtgången för förrättningen.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i 
Huddinge, 141 85 Huddinge. Ansökan görs av fastighetsägare, lednings-
dragande verk, rättighetshavare eller annan sakägare. 
 
Ekonomiska frågor 
Avtal 
Ett plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören 
rörande kostnader för planarbete och tillhörande tryck, annons- och 
eventuella utredningskostnader.  

Ett ramavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. 

Vatten och avlopp 
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt 
SVAB:s gällande VA-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift 
(engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift).  
 
SVAB har rätt att debitera anläggningsavgiften när en förbindelsepunkt för 
fastigheten till de allmänna ledningarna finns. Normalt debiterar dock SVAB 
anläggningsavgiften först efter ansökan om anslutning av fastighetsägaren 
eller av kommunens miljökontor. Kontakta SVAB för mer information. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har 
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras 
enligt kommunens bygglovtaxa.  
 
Planavgift 
Planläggningskostnaden har reglerats i avtal, ingen planavgift utöver detta 
kommer att utgå.  

Fastighetsbildning 
Behov av fastighetsbildningsåtgärder klarläggs i det fortsatta 
detaljplanearbetet. 

El och tele m.m. 
Det ligger på exploatören att hos respektive ledningsdragare informera sig om 
anslutningsavgifter för el, tele fjärrvärme med mera. Information vart man 
vänder sig kan fås genom kommunens mark- och exploateringsavdelning eller 
avdelning för väg- och trafikfrågor. 
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Administrativa frågor 
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan ligger på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med medverkade 
från kommunens förvaltningar.  

Handlingar har arbetats fram av en projektgrupp inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektdeltagare är Maria Springman Kjell, 
planavdelningen; Juan Pinones, mark- och exploateringsavdelningen; Britt 
Inger Sjökvist, miljöhandläggare; Lotta Berggren, gatu- och 
trafikavdelningen; Sara Runhem, bygglovavdelningen. 

 
 
 
 
Maria Springman Kjell 
 
Planarkitekt 
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