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Detaljplan för del av Jakobslund 2:3 och 2:1 

Sammanfattning 
På Länsstyrelsen menar man att dagvattnen i varje enskilt fall ska hanteras på 
ett sätt som minskar belastningen på miljön, förutsättningarna för detta bör 
tydliggöras i det fortsatta planarbetet.  

En dagvattenutredning kommer att göras med syfte att undersöka 
markförhållandena på platsen samt att utreda lämplig hantering av dagvattnet 
för att inte öka avrinningen och mängden föroreningar via dagvatten från 
området. Vidare kommer dagvattenhanteringen att regleras i planbestämmelse 
samt i exploateringsavtal. 

Villaområdet längs Hedvägen kommer i väsentlig omfattning att påverkas av 
ökad biltrafik menar man på i Miljönämnden, det skulle vara bättre om 
tillfarten sker från Häradsvägen. En utformning med tillfart från Häradsvägen 
är dock inte lämpligt med hänsyn till nämnda vägs övergripande funktion i 
gatunätet.  
 
De boende som hört av sig i ärendet emotsätter sig ärendet i dess helhet. 

 

Bakgrund  
Projektet, del av fastigheten Jakobslund 2:3, finns med i kommunens 
projektplan för 2009 – 2011 som kommunfullmäktige beslutade angående i 
februari 2009.  

Inriktningen för programmet är att pröva om ett företagshus för kontor och 
viss handel kan uppföras på del av fastigheten Jakobslund 2:3 och 2:1 i 
Smista, Segeltorp. 

Programhandlingen har tagits fram av en projektgrupp under ledning av 
planavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Hur har programsamrådet/samrådet/utställningen gått till? 
Programsamråd skedde under tiden 11 januari – 1 mars 2010. 

Programsamrådshandlingen har enligt remisslista sänts till myndigheter, 
kommunala nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Tekniska 
nämndhuset samt på Huddinge kommuns hemsida. Ett informationsmöte 
hölls den 18 februari 2010 i Segeltorpsskolans matsal. 

Yttranden 

Följande remissinstanser har inte svarat 
Lantmäterimyndigheten i Huddinge 
Regionplane- och trafiknämnden 
Kommunstyrelsen, utv.avdelningen 
Företagarna i Huddinge 
Huddinge pensionärsråd 
Huddinge handikappråd 
Polisen, Södertörns polismästardistrikt 
Svensk Handel, region Stockholm 
Stockholm Vatten AB 
AB Stokab 
  
 
Följande remissinstanser har ingen erinran 
Vägverket  
Segeltorps hembygdsförening 
AB Storstockholms lokaltrafik 
Huddinge Naturskyddsförening 
Stockholms handelskammare, lokalavd 
SRV återvinning AB 
Södertörns Brandförsvarsförbund 
 

 

Remissinstanser 
 

Länsstyrelsen 

Dagvattenhantering 

Dagvattnet inom området avrinner mot Mälaren. Området ingår i den 
sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Även om 
dagvattnet inom programområdet bidrar till en liten andel av belastningen på 
Mälaren bör dagvattnet ändå i varje enskilt fall hanteras på ett sätt som 
minskar belastningen på Mälaren - och även på grundvattnet. 
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Vid nyexploateringar finns vanligen möjlighet och det är också lämpligt att 
man bygger på ett sätt och med material som medför att förorenat dagvatten 
inte uppkommer. Kopparmaterial och lättkorroderande zinkmaterial bör t.ex. 
undvikas. Lösningar med gröna tak är ett annat sätt minska avrinningen av 
förorenat dagvatten. Fler ekologiska anpassningar är möjliga att tillämpa. En 
beskrivning av vilka förutsättningar som finns i föreliggande 
planläggningssituation bör redovisas. 

Dagvatten från parkeringsytor är vanligen kraftigt förorenat. Eventuellt kan 
oljeavskiljare behövas innan vidare transport av dagvattnet. Länsstyrelsen 
anser att förutsättningarna för detta bör tydliggöras i det fortsatta planarbetet. 

I programmet anges att dagvattnet ska infiltreras. Eftersom exploateringen 
innebär en ökning av hårdgjorda ytor bör kommunen redogöra för hur detta 
låter sig utföras. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (Mälaren) 

EU:s ramdirektiv för vatten och förordningen (2004:660) om förvaltning av 
kvaliteten på vattenmiljön har bland annat medfört att Vattendelegationen i 
december 2009 fastställt kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer. Syftet 
med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla 
vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Normen för det område som 
indirekt berörs av dagvatten från programområdet är satt t i l l  god ekologisk 
status till år 2021. Detta innebär att statusen inte får försämras från nuvarande 
tillstånd. Åtgärder kan vidtas inom diverse områden (bl.a. dagvattenrening) så 
att den sammantagna effekten av åtgärder kommer att bidra till att normen 
innehålls eller ännu hellre förbättras. 

Mer information finns på http://www.vattenmyndigheterna.se/NR/rdonlvres/986CCC45-
D5E8-4669-A96A-586BC4684549/0/19FS webb2.pdf 

Markavvattningsföretag 

Enligt Länsstyrelsens kartmaterial, finns ett markavvattningsföretag 
(Segeltorp - Sätra tf 1933) inom området. Detta bör uppmärksammas under 
planarbetet och det bör framgå av planhandlingarna om och hur företaget 
påverkas av den föreslagna exploateringen. 

Buller 

Av programmet framgår att bullersituationen kommer att studeras närmare i 
det kommande planarbetet, vilket är bra. Länsstyrelsen delar kommunens 
uppfattning att bullerutredningen bör redovisa såväl nuvarande som framtida 
förväntad situation samt förslag till eventuella skyddsåtgärder för att reducera 
bullret för intilliggande bebyggelse. 
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Behovet av miljöbedömning 

Länsstyrelsen delar på föreliggande underlag kommunens uppfattning att ett 
genomförande inte medför betydande miljöpåverkan. 
 

Övrigt 
Vägverkets yttrande föreligger ännu inte. Länsstyrelsen förutsätter att 
eventuella synpunkter från Vägverket beaktas i det fortsatta 
detaljplanearbetet. 
 
Kommentar  

Dagvattenhantering 

I det fortsatta planarbetet kommer en dagvattenutredning att göras med syfte 
att undersöka markförhållandena på platsen samt att utreda lämplig 
hantering av dagvattnet för att inte öka avrinningen och mängden 
föroreningar via dagvatten från området. Vidare kommer 
dagvattenhanteringen att regleras i planbestämmelse samt i 
exploateringsavtal. 

Markavvattningsföretag 

Befintligt markavvattningsföretag kommer att beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 

 
 
Miljönämnden 

Miljötillsynsavdelningens synpunkter 

Villaområdet längs Hedvägen kommer i väsentlig omfattning att påverkas av 
ökad biltrafik. Dels ur bullerhänseende, eftersom tillfarten till parkeringarna 
kommer att ske från Hedvägen. Dels genom försämrad luftkvalité, fram för 
allt beroende på kallstartande bilar. Från den synpunkten skulle det vara 
bättre om tillfarten sker från Häradsvägen och parkeringarna placeras mellan 
den planerade bebyggelsen och Häradsvägen. I så fall kanske cykelbanan bör 
flyttas från Häradsvägen till Hedvägen. För att undvika störningar från bilar i 
form av avgaser, slammer från dörrar med mera kanske parkeringsförbud bör 
införas på Hedvägen. 

Trafikmängden och behovet av parkeringsplatser kommer att bero på vilken 
verksamhet som bedrivs. Handel kommer sannolikt att generera mest 
biltrafik.  
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Kommentar 

Buller 

Bullersituationen generellt i området kommer inte att förändras eftersom 
tillskottet av trafik är litet i förhållande till den stora trafikmängd som idag 
belastar området. Tillfarten till området, lokalisering och utformning av 
parkering och godsmottagning kommer att studeras närmare i den fortsatta 
planeringen med hänsyn till buller för närliggande bostäder. En 
bullerutredning ska utföras i det fortsatta arbetet med detaljplanen. 
 
Luftkvalitet 

Tillkommande trafik bedöms inte medföra någon nämndvärd förändring av 
luftkvalitet i området. Miljökvalitetsnormerna, enligt 5 kap miljöbalken för 
kvävedioxid, kväveoxider, kolmonoxid, ozon, svaveldioxid, bly, bensen och 
partiklar (PM 10) kommer inte att överskridas med föreslagen förändring. 
 
Parkering 

Parkeringsförbud på Hedvägen kan inte regleras i detaljplanen. I Huddinge 
gäller i normalfallet att det är tillåtet att parkera högst 24 timmar i sträck. 
Parkeringsförbud hela eller delar av dygnet kan införas med en 
lokaltrafikföreskrift. Det tillämpas endast om det uppstår problem t.ex. 
svårigheter att komma till eller från fastigheter. 
 
Tillfart 

Tillfart från Häradsvägen är inte lämpligt med hänsyn till dess övergripande 
funktion i gatunätet. Det är inte heller lämpligt att lägga om gång- och 
cykelbanan till Hedvägen eftersom det dels försämrar orienterbarheten för 
cyklister och fotgängare, dels försämrar säkerheten eftersom det är biltrafik 
på Hedvägen. 
 
 
 
Demokratiforum Segeltorp 
Detaljplanen för industribyggnation vid Jakobslund 2:3 i Segeltorp har 
inkommit från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Demokratiforumet anser att detaljplanen inte ska antas i nuvarande skick. 
Synpunkter finns på att buller från den planerade infarten kan störa boende på 
Hedvägen och därför bör detaljplanen omarbetas.  
 
Kommentar 

Vad gäller buller, se kommentar till Miljönämnden. 
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Segeltorps villaägareförening 
Vi anser att kommunen har tagit upp de viktiga aspekterna och vi utgår ifrån 
att de angivna åtgärderna genomförs med beaktande av 
- säkerställning av att bullernivån inte ökar för berörda fastigheter 
- utformning av fasaderna mot Hedvägen i villaliknande stil 
- plantering av grönska för att få en villaliknande miljö 
 

Kommentar 

Vad gäller buller, se kommentar till Miljönämnden. 
 

 

Telia Sonera, Skanova 

Telia Sonera Skanova Access AB har befintliga teleanläggningar inom 
området. Bifogad karta illustrerar det befintliga telenätet, se bilaga [i akten].  
 
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga tele-
anläggningar i deras nuvarande lägen för att undvika sådana olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flytt. Hamnar någon av de 
anläggningar som i bifogad karta markerats med pil inom kvartersmark 
önskar Skanova att u-område skapas till skydd för anläggningen.  
 
De undanflyttningsåtgärder som Skanova behöver vidta för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova bekostas av den part som initierar åtgärden.  
  
Skanova önskar att från att de nödvändiga åtgärderna i Skanovas telenät till 
följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. 
[---]. 

Kommentar 

För anläggningar som i karta markerats med pil inom kvartersmark, se 
bilaga [i akten], tillskapas u-område i detaljplanen om så krävs.  

Eventuell flytt av Skanovas befintliga anläggningar inom fastigheten kommer 
att bekostas av fastighetsägaren vilket tillförs genomförandebeskrivningen 
och regleras i avtal. 

Övrig information tillförs ärendet och vidarebefordras fastighetsägaren.  
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Vattenfall Eldistribution AB 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta, se bilaga [i akten]. [---]. Samtliga ledningar är markförlagda 
kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. 
 
Planområdet berörs eventuellt av 0,4 kV ledningar. Ledningens läge är 
osäkert. Utbyggnad av området kommer att omfatta nya ledningar som 
förläggs i mark både inom och utanför planområdet. Utbyggnaden av 
eldistributionsnätet kommer att ske från nuvarande transformatorstation. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och måste uppfylla det 
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.  
[---]. 
I övrigt gäller att befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla 
skeden av plangenomförandet. Vid markarbeten skall kabelutsättning begäras. 
[---]. 

Kommentar 

För anläggningar inom kvartersmark tillskapas u-område i detaljplanen om 
så krävs. Eventuell flytt av befintliga anläggningar inom fastigheten kommer 
att bekostas av fastighetsägaren vilket tillförs genomförandebeskrivningen 
och regleras i avtal. 

Övrig information tillförs ärendet och vidarebefordras fastighetsägaren.  
 

 

Södertörns Fjärrvärme AB 
Om kommunalmark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar 
skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen 
medverkar till upprättande av servituts- eller ledningsrättsavtal, med ny 
fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställaren. 
Kartskiss över området se bilaga [i akten]. [---]. 

Kommentar 

Se ovan 

 

Sakägare, enligt fastighetsförteckningen  

 
Fastighet Enbacken 19 

Ang. bebyggelse av vår lilla skog 
1. Vi vill ha vårt lilla grönområde kvar med den stora myrstacken! Vi lider ej 
av trafiken på Häradsvägen! Längst ner på Hedvägen har vägverket sitt 
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sandupplag för halkbekämpning.  Det behövs inte fler kontor och industrier i 
vårt område, det räcker med dem som finns. 
 
2. Vår närmiljö blir negativt påverkad om vårt lilla naturområde skulle 
försvinna. Visserligen inget rekreationsområde, men betydligt trivsammare att 
se på än två stora byggnader 7 meter höga. Dessutom har vi nog med 
verkstäder och industrier runt vårt lilla villaområde. De flesta av våra grannar 
är helt överens med mig. 
 
Kommentar 

Projektet Jakobslund 2:3 finns med i kommunens projektplan för 
samhällsbyggnadsprojekt 2009 – 2011 och bakgrunden till det är att en 
intressent anmält intresse för att uppföra företagshus för kontor och viss 
handel inom fastigheten. 
 
Motiven till och effekterna av förslaget är att det tillgodoser ett gott 
näringslivsklimat och fler arbetsplatser i kommunen, ökad närservice till 
boende i området samt en förbättrad bullersituation för vissa inom 
småhusbebyggelsen söder om planområdet. 
 
 
 
Fastighet Enbacken 17 

För det första varför har denna handling ej sänds till oss? Vi bor dessutom 
allra närmast denna tänkta expansion? Vi fick tag i detta dokument av en 
händelse för ett par dagar sedan via en granne. 
 
Vi motsätter oss helt att dessa fastigheter skall bebyggas med kontors 
och/eller affärslokaler, det enda tänkbara som jag kan se är ett par tre stycken 
välplanerade villatomter, med bullerskydd mot Häradsvägen. Detta skulle alla 
tjäna på och det gröna intrycket skulle kunna bestå någorlunda.  
 
Det finns gått om lediga affärslokaler i närområdet och någon utökning av 
dyl. bebyggelse på just detta lilla grönområde känns helt fel, den enda lilla 
gröna plätt som finns kvar i närheten. Att utöka Segeltorps industri område 
till denna sidan av Mälarvägen o Häradsvägen måste vara en oriktig tanke.   
 
Detta medför  
*mer buller i närområdet pga. ännu mer trafik 
*den lilla återvändsgatan (Hedvägen) skulle få en EJ önskvärd mer trafik av 
stora mått. Vi kan som det är idag ej sova med öppet fönster pga. bullernivå, 
det är redan på en oacceptabel nivå, mer behövs inte tillföras. 
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*En förfulning av området av stora mått. Vi behöver grönskan för att 
någorlunda freda oss mot redan uppförda fastigheter i området. 
 
Detta är ej acceptabelt och anser att detta förslag skall förkastas., 
 

Kommentar 

Samtliga berörda fastighetsägare fick del av utskicket som skedde 11 januari 
2010. 
 
Projektet Jakobslund 2:3 finns med i kommunens projektplan för 
samhällsbyggnadsprojekt 2009 – 2011 och bakgrunden till det är att en 
intressent anmält intresse för att uppföra företagshus för kontor och viss 
handel inom fastigheten. 
 
Motiven till och effekterna av förslaget är att det tillgodoser ett gott 
näringslivsklimat och fler arbetsplatser i kommunen, ökad närservice till 
boende i området samt en förbättrad bullersituation för vissa inom 
småhusbebyggelsen söder om planområdet. 
 
Vad gäller buller, se kommentar till Miljönämnden. 
 
 

* 
 

Ett informationsmöte 

Ett informationsmöte i ärendet hölls den 18 februari 2010 i Segeltorpsskolans 
matsal. Två personer som representerade fastigheten Enbacken 19 deltog. 

Närvarande från kommunen var Ilga Lanestedt, planarkitekt, Åke Andersson, 
planchef, och Charlotte Bengtsson, mark- och exploateringsavdelningen. 

Fastighetsägarens synpunkter: Finns inte tillräckligt med arbetstillfällen i 
området redan? Är inte störda av Häradsvägen, ser till E4:an nu, vill inte se 
plank och husfasader. Vill ha kvar grönområdet och dess kvaliteter. 

Kommentar 

Trycket och efterfrågan på mark i storstockholmsområdet är stort, därför 
finns projektet med i kommunens projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 
2009-2011. 
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