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Planprogram för Österhagen i Länna 

Sammanfattning 

Samråd har skett kring planprogram för Österhagen i Länna. Planprogrammet 

syftar till att skapa förutsättningar för ca 140 bostäder och att tillföra nya mö-

tesplatser och rekreationsstråk som kan knyta samman Skogås och Länna. 

Vidare ger planen möjlighet att hantera saneringen av Österhagsdeponin. 

Synpunkter som framkommit har främst handlat om saneringen av deponin 

och oro för grundvattentäkter, trafik på Österhagsvägen och önskemål om en 

ytterligare koppling av området till Gamla Nynäsvägen samt bullerfrågor.  

Länsstyrelsen har även påtalat behov av riskbedömningar avseende över-

svämning, ras/skred och farligt gods på nynäsbanan. Miljökvalitetsnormerna 

för dagvatten och påverkan på Drevviken har också påtalats. 

I fortsatt planarbete kommer riskbedömningar att tas fram rörande närheten 

till Nynäsbanan samt risker för ras/skred och översvämningar. Miljökvalitets-

normerna för Drevviken får inte överskridas, vilket ska belysas. Bullerutred-

ning för både väg och järnväg ska tas fram för nuvarande trafik och framtida 

till 2030. 

Miljövärde- och naturinventering genomförs. Barnkonsekvensanalys tas fram.  

Ytterligare anslutning till området utreds. 

En förutsättning för start av plangenomförandet är att saneringsplan har god-

känts av kommunens miljötillsynsavdelning    

Bakgrund 

Tidigare samhällsbyggnadsnämnden fick i juni 2008 av kommunstyrelsen 

uppdrag att upprätta en detaljplan för Österhagen. Ett planprogram togs fram 

men slutfördes aldrig då en tillfredställande lösning att sluttäcka deponin inte 

fanns. Det tidigare förslaget till bostadsbebyggelse har därefter bearbetats och 

markägaren har presenterat förslag till hantering av föroreningarna. 
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Det nya planprogrammet syftar till att skapa förutsättningar för ca 140 bostä-

der och att tillföra nya mötesplatser och rekreationsstråk som kan knyta sam-

man Skogås och Länna. Vidare ger planen möjlighet att hantera Österhagsde-

ponin. Planen ger även möjlighet till ett äldreboende och eventuellt behov av 

förskola utreds vidare i fortsatt planarbete. 

Planprogrammet för Österhagen har tagits fram av en projektgrupp under 

ledning av plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning. 

Hur har programsamrådet/samrådet/granskningen gått till? 

Samråd har skett under tiden 9 juni – 7 september 2015. Planhandlingar har 

sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala nämnder och organisat-

ioner samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Ett informations- 

och dialogmöte hölls den 15 juni 2015. Handlingarna har även funnits till-

gängliga i kommunens servicecenter samt på Huddinge kommuns hemsida.  

Yttranden 

Följande remissinstanser har inte svarat 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Miljönämnden 

Hembygdsföreningen i Huddinge 

Friluftsfrämjandet 

Huddinge handikappråd 

 

Följande remissinstanser har ingen erinran 

Huge Fastigheter AB 
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Remissinstanser 

Länsstyrelsen 
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Kommentar: 

Riksintresset för Nynäsbanan ska beskrivas i fortsatt planarbete.  

Åtgärder för dagvattenhanteringen ska utredas. Drevviken får inte tillföras 

ytterligare föroreningar pga exploateringen och saneringsåtgärderna.    
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Tidigare provtagningar har inte påvisat flyktiga ämnen. Önskemålet om att i 

kommande planarbete undersöka förekomsten av föroreningar som avger 

flyktiga ämnen är svår att möta då deponins uppfyllning och mäktighet gör 

det svårt att provta utan att göra mycket omfattande markarbeten, detta p g a 

att deponin innehåller grova schaktmassor, vilka i sin tur gör det omöjligt att 

provborra. Provtagning skulle i så fall behöva ske med grävare i storleken 

+35 ton, och för att då kunna hantera rasvinklar skulle det krävas provgro-

par om ca 20 meter i diameter, detta skulle i sin tur öppna upp deponin för 

ökade dagvattenflöden.   

 I det fall jordtvätt/våtsiktning kommer att användas, vilket ännu inte är fast-

ställt, så kommer de massor som inte går att behandla med jord-

tvätt/våtsiktning att omhändertas på annat sätt. Mycket talar för att man ini-

tialt kommer att arbeta med torr siktning. 

Bullerutredning genomförs i planarbetet. 

Risk för översvämning, ras och skred beskrivs i kommande planhandling. Då 

naturmarken efter utförd sanering är frilagd kommer geoteknisk undersök-

ning att genomföras. Därefter kommer återfyllning att ske enligt anvisningar 

från Geokonsult och Bredenbergs Teknik. Massorna kompakteras pallvis ef-

ter återläggning. 

I riskanalys för närheten till Nynäsbanan ska hänsyn tas till ökad trafik med 

farligt gods från Norvik. 

Äldreomsorgsnämnden 

Nämnden ser positivt på utvecklingen av kommunens östra delar. Som plan-

programmet anger, är det absolut nödvändigt att saneringssituationen löses 

innan några vidare steg i planeringen tas.  

Av programmet framgår att en framtida kollektivtrafikförsörjning inte är san-

nolik, då underlaget är för litet. Nämnden vill betona vikten av att planera för 

ett tillräckligt boendeunderlag, samt en tillräcklig kommersiell och offentlig 

service i området. Att området knyts ihop med kollektivtrafiknätet är en vik-

tig del av arbetet med att låta kommunen växa utan att skapa segregerande 

barriärer och avstånd. 
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Protokollsanteckning 
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Kommentar: 

I fortsatt planarbete kommer möjliga kopplingar till Skogås att utredas när-

mare vilket förbättrar tillgängligheten till kollektivtrafik och service i någon 

mån. Befintlig kollektivtrafik i närområdet finns på Gamla Nynäsvägen. 
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Stockholm Vatten  

 

 

Kommentar: 
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Åtgärder för dagvattenhanteringen ska utredas. Drevviken får inte tillföras 

ytterligare föroreningar pga exploateringen och saneringsåtgärderna. I detta 

ingår att föreslå åtgärder mot läckage under saneringen. Översvämningsris-

ker och dagvattenhantering efter områdets utbyggnad beskrivs i fortsatt 

planarbete.  

Huddinge Kommuns dagvattenstrategi ska  följas. Dagvatten kommer att han-

teras under byggtiden.   

I det fall projektet kommer att nyttja jordtvätt/våtsiktning så sker detta i 

slutna system. Spolvattnet kommer att renas i anläggningen och det över-

blivna och förorenade vattnet kommer att transporteras bort med ADR-bil till 

godkänd mottagningsanläggning, troligtvis SRV Återvinning. 

Dagvatten kommer att omhändertas och renas med mobilt reningsverk under 

saneringsarbetet. Det initiala förslaget var också att bygga en buffert-

/sedimenteringsdamm. Detta kommer att justeras till två stycken. Deponin 

kommer att öppnas stegvis vilket begränsar lakvatteneffekten. Hela dagvat-

tenhanteringen kommer att beskrivas i detalj och mängdberäknas tillsam-

mans med expertis på dagvatten. Mobila reningsverk och deras funktion och 

kapacitet kommer att hanteras i §28-anmälan (saneringsanmälan) där allt 

verifieras av Huddinge kommuns miljötillsynsavdelning.  

Södertörns Fjärrvärme AB 

 

För kartskisser se akten. 
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Trafikverket 
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Kommentar: 

Riksintresset för Nynäsbanan ska beskrivas i fortsatt planarbete.  

Bullerutredning genomförs i planarbetet med utgångspunkt i ny förordning. 

I riskanalys för närheten till Nynäsbanan ska hänsyn tas till ökad trafik med 

farligt gods från Norvik. 

Trafikutredning om påverkan på väg 605 och 73 bör inte behövas men en 

beräkning av hur mycket trafik den nya bebyggelsen alstrar ska göras. 
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Trafikförvaltningen 
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Kommentar: 

Bullerutredningen kommer att ta hänsyn till samtliga bullerkällor från trafi-

ken samt vibrationer och stomljud. 

Behovet av äldreboende inom området kommer att övervägas ytterligare i 

fortsatt planarbete.  

Vattenfall 

 

Vid eventuella schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. 
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Kommentar: 

Synpunkterna beaktas i kommande plan- och genomförandearbete. 

SRV återvinning AB 

SRV förutsätter samråd i bygglovsförfarande med avseende på utformning 

och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshanteringen. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas i kommande plan- och bygglovsprocess. 

FTI AB 

Positivt om yta avsätts för återvinningsstation/källsortering eftersom detta och 

intilliggande område saknar källsorteringsmöjligheter idag. Närmast återvin-

ningsstationer är i höjd med Skogås station eller på andra sidan väg 73, invid 

Willys. 

Genom att avsätta yta i detaljplanen säkras möjligheterna att etablera källsor-

tering vid senare tillfälle.  

Kommentar: 

Yta för återvinningsstation föreslås till planförslaget. 

Naturskyddsföreningen Huddinge 
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Södertörns brandförsvarsförbund 

Vattennätet i det nya/ändrade planområdet bör klara att försörja sprinkler i de 

byggnader där det kan bli aktuellt. Södertörns brandförsvarsförbund förespråkar 

sprinkler som en del i brandskyddet. Både som alternativ lösning när man gör 

avvikelser i det byggnadstekniska brandskyddet och som en del i brandskyddet i 

de fall där inga avvikelser förekommer. Både så kallade bostadssprinkler (t ex 

enligt SBF-reglerna) i en- eller flerbostadshus och konventionella sprinkleran-

läggningar i andra byggnader utgör ett bra och kostnadseffektivt skydd mot 

brand och brandskador. I de fall kommande exploatörer är kända bör en diskuss-

ion ske mellan kommunen och dessa redan i detaljplanskedet för att underlätta en 

sprinklerinstallation samt minimera kostnaderna.  

Vi betonar vikten av att en riskanalys tas fram för transporter av farligt gods på 

järnvägen samt risker till följd av järnvägsnära bostadsetablering. Utöver risker 

med farligt gods bör risker med urspårning, spårspring och suicid beaktas. Vid 

utförande av riskanalys i samband med miljökonsekvensbeskrivningen ska utfö-

raren ha lämplig kompetens och vana av att utföra sådana analyser. 

Kommentar:  

Riskanalys kommer att genomföras i planarbetet. 

Lantmäteriavdelningen 

Inga synpunkter i det här läget. Avdelningen vill gärna ha med en projekt-

medlem i plan- och genomförandeskedet (Mimmi Schmidt). 

En fråga om avgränsningen: Varför är Länna 4:167 och 4:170 undantagna? 

Kommentar: 

Fastigheterna, Österhagens gård mm, är undantagna då de redan är be-

byggda och inte är aktuella för någon förändring. 

Huddinge pensionärsråd 

Bra att man tänkt bygga ett äldreboende. Rådet instämmer i övrigt i äldre-

omsorgsnämndens yttrande i ärendet. 

Kommentar: 

I fortsatt planarbete kommer möjliga kopplingar till Skogås att utredas när-

mare vilket förbättrar tillgängligheten till kollektivtrafik och service i någon 

mån. Befintlig kollektivtrafik i närområdet finns på Gamla Nynäsvägen. 
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Länna-Drevvikens fastighetsägarförening 
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Kommentar. 

Avsikten med VA-utbyggnad i området är att ansluta tillkommande fastighet-

er, dvs inte det redan befintliga området intill. Provtagningsprogram kommer 

att ske för de brunnar som finns i närområdet. 

Ytterligare möjlighet till tillfart till området studeras i fortsatt planarbete.   

Fastighetsägare Österhagsvägen 2 

 



 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
  SIDA 

 KS 2015/2547 
 

23 (34) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
  SIDA 

 KS 2015/2547 
 

24 (34) 

 
 

 

 

 

Kommentar: 

Att hantera gamla miljösynder som annars inte kan saneras p g a kostnaden 

genom att skapa bostäder är det idag mest tillämpade tillvägagångssättet. 

Finansiering av saneringar genom att skapa byggrätter sker i ex vis Västra 

Hamnen i Malmö, Hammarby Sjöstad, Hjorthagen, Norra Älvstranden i Gö-

teborg, Dalenum på Lidingö och kommande sanering av Loudden. Att driva 

krav mot den s k första kretsen, under tiden som deponin blir stående utan 

åtgärd kommer rimligtvis inte att leda någonstans, och är dessutom tidskrä-

vande. Regeringsrätten fastslog domen 2001 och det är snart 15 år sedan. 

Fastighetsägare Österhagsvägen  

Som boende i fastigheten Länna 4:170 är vi antagligen det hushåll som kom-

mer att påverkas mest under hela projektet. Lastbilar med farligt avfall på 

tomtgränsen, störningar under både sanering och utbyggnad under flera års 

tid. Och när det är klart får vi en miljö som inte är den som gjorde att vi flyt-

tade hit. 

Trots detta är projektet positivt som helhet, viktigt att Österhagen saneras och 

det är bra att det byggs bostäder. 
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Invändningar finns dock till områdets planering och det finns frågor kring 

ansvarsfördelning och projektets ekonomi. 

Österhagsvägen kan inte vara den primära vägen in till det nya Österhagen. 

Det blir en lång omväg. Bättre med en ny väg från Österhagen till Gamla 

Nynäsvägen via Skogåsavfarten. Det blir ca 4,5 km kortare. Med en beräknad 

trafikmängd på ca 700 bilar/dygn för det nya området blir det 225 mils extra 

bilkörning om dagen om ca 500 av bilarna ska norrut/kommer norrifrån. En 

ny väg ligger också i linje med att knyta samman Skogås och Länna. 

Ur säkerhetssynpunkt är det inte heller en bra lösning att ha Österhagsvägen 

som enda trafikförsörjning. 140 nya bostäder, äldreboende och förskola/skola 

behöver kunna nås på ett enkelt sätt även för t ex ambulans och brandkår. 

Vägen går genom skog, ett nedfallet träd kan skära av all trafik. 

För boende på Österhagsvägen och Drevviksvägen blir förändringen enorm 

med 700 bilar inom 30-området. Redan idag finns problem med fortkörning. 

Vägen löper precis längs våra tomtgränser och är väg till dagis och tilltänkt 

skola. 

Att Österhagsvägen blir infarten till det nya området innebär också att rondel-

len vid Bauhaus ska bära trafiken. Redan idag är det inte ovanligt med kö-

bildning i rondellen. Ska den klara av ytterligare 700 bilar plus den ökande 

trafiken från utbyggnaden av Vega? 

Det bästa här är närheten till Drevviken och dess omgivande natur. För att nå 

Drevviken är alla boende i området tvungna att korsa järnvägen via någon av 

de två gång- och cykelbroarna. Att öka tillgängligheten till dess genom 

trygga, vackra gång- och cykelvägar skulle lyfta hela området. Likaså skulle 

hela området påverkas negativt av nuvarande plan, som skär av dessa två 

broar med en 8,5 meter bred och hårt trafikerad väg. Precis invid brofästet på 

dessa viktiga övergångar. 

I planprogrammet uppges att Österhagsvägen ska breddas till 8,5 m och att 

det vid våra fastigheterna (4:167 och 4:170) saknas 1,5 m för denna bredd-

ning. Detta är felaktigt, passagen nedaför oss är ca 6 m bred. Det saknas såle-

des 2,5 m. 

I programmet står att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och omgiv-

ningsbuller inte kommer att överskridas med föreslaget ändamål. Garanterar 

kommunen att ingen av dess nivåer kommer att överskridas längs Österhags-

vägen och Drevviksvägen?  



 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
  SIDA 

 KS 2015/2547 
 

26 (34) 

 
 

Österhagsvägen har knappt 45 m ner till Drevviken. Bullerproblem skulle 

också drabba ett betydande område runt Drevviken genom vattnets ljudre-

flektion. 

I nuvarande planbeskrivning föreslår man 255 500 bilar per år körandes end-

ast 15 m från naturreservatet. Ingenstans i planbeskrivningen nämns naturre-

servatet. 

Runt vår tomt finns ett fantastiskt djurliv, utter i viken, älgar och ett nästan 

overkligt fågelliv. 

I planen framhålls att naturen på området inte är naturlig, men byggplanerna 

sträcker sig långt utanför den onaturliga miljö som behöver saneras. 

Skogen som börjar på höjden bakom Länna 4:167 är en naturlig och vacker 

bit urskog . Här ska man inte bygga. Markägare vill utnyttja marken maximalt 

men ifrån kommunens sida bör man titta på de tillgångar som finns. 

Vi anser även att vårt hus Österhagens gård (Länna 4:170) med tillhörande 

tidigare tjänstbstad Länna 4:167 har ett kulturellt värde för området. Vi tycker 

att man bör ta tillvara naturen och de kulturella värden som finns här genom 

att inte bebygga skogen och den gamla fruktträdgården som finns bakom oss. 

Det skulle vara en stor tillgång också för det nya Österhagen. 

Hela upplägget för nuvarande plan för Österhagen är ju att få en sanering utan 

att belasta kommunens ekonomi. Att markägarna genomför saneringen och 

byggnationen av Österhagen för att i bästa fall gå plus minus noll är inte sant. 

Detta har framhållits både på samrådsmötet i juni (Imprestors representant) 

och på Fastighetsägarföreningens möte i augusti (kommunens representanter). 

Detta urholkar förtroendet för projektet och kommunen, det är inte kommu-

nens detaljplan utan markägarnas blir känslan. 

Om de miljöaspekter som ska följas upp under arbetet står inget om områdets 

brunnsvatten. Prover är inte gjorda på 10 år. Att lakvattnet från deponin föro-

renar grundvattnet är ju själva kärnan i detta. Hur kan det komma sig att man 

från kommunens sida inte skaffat sig en uppdaterad bild ens av huvudproble-

met? Även här bli det svårt med förtroendet. Vem garanterar och kontrollerar 

att dricksvattnet inte påverkas av saneringen? 

Märkligt att informationen till de boende i området varit så otroligt bristfällig. 

Vi tror att en byggnation av Österhagen skulle kunna bli något riktigt bra för 

hela Länna och Skogås. Det blir det inte med nuvarande planprogram. Ta 

tillvara på detta fina läge och den fantastiska natur som finn här utanför våra 

knutar. 



 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
  SIDA 

 KS 2015/2547 
 

27 (34) 

 
 

Kommentar: 

Provtagningsprogram kommer att ske för de brunnar som finns i närområdet. 

Dagvatten kommer att omhändertas och renas med mobilt reningsverk under 

saneringsarbetet. Deponin kommer att öppnas stegvis vilket begränsar 

lakvatteneffekten. Hela dagvattenhanteringen kommer att beskrivas i detalj 

och mängdberäknas. Mobila reningsverk och deras funktion och kapacitet 

kommer att hanteras i §28-anmälan (saneringsanmälan) där allt verifieras av 

Huddinge kommuns miljötillsynsavdelning.  

Ytterligare möjlighet till tillfart till området studeras i fortsatt planarbete.  

Bullerutredningen kommer att ta hänsyn till samtliga bullerkällor från trafi-

ken. 

Knäroten 1, Österhagsvägen 19 

 

 

 

 

 

Kommentar: 
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Österhagsvägen är i sin konstruktion anpassad för BK1-trafik (bärighetsklass 

1). Alla massor på Österhagen har gått in på Österhagsvägen vilket gör den 

bäst lämpad för trafiken vid saneringen. 

Ytterligare möjlighet till tillfart till området studeras i fortsatt planarbete.  

Länna Drevvikens Fastighetsägarförening 
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Kommentar: 

 

Effekten på grundvatten är en långsamt pågående miljöskada, lakvatten där-

emot är en snabbare pågående miljöskada. Lakvattenflödena påverkas av 

nederbörd och av tjäle som orsakar förändringar. Vintrar utan tjäle gör 

också att deponin vattnas igenom. Sjunkningarna på deponin ökar också ge-
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nomströmning och skapar syresättning av deponins innehåll. Det organiska 

materialets förruttnelse skapar tomrum och utsöndrar då deponigas. Detta 

talar för att saneringen av deponin är en process som inte bör skjutas för 

långt i tid.  

 

Området är inte lämpligt som rekreationsområde i dag p g a uppstickande 

avfall, sjunkningar och mindre ras.  

 

Massorna i dag är inte väl packade. Det kommer att finnas omfattande sä-

kerhetsåtgärder kring grundvattnet vid avtäckning av deponin, ligger deponin 

däremot orörd kommer det att finnas fortsatt skadligt lakvatten från deponin som 

troligen skadar grundvattnet. 

Ytterligare möjlighet till tillfart till området studeras i fortsatt planarbete.  

Bullerutredning kommer att genomföras i planarbetet. 

Det pågår även ett arbete inom kommunen att ta fram ett nytt VA-

försörjningsprogram och området öster om järnvägen bedöms i samband 

med detta. 

Österhagens tomt- och vägförening 
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Kommentar: 

Provtagningar efterfrågas, vilket kommer att göras inom kort, men endast för 

de fastigheter som tidigare provtagits. Detta kan justeras till att gälla samt-

liga fastigheter. 

Vattnet kan aldrig vara dödligt från en djupborrad brunn p g a intilliggande 

deponi. Egna djupborrade brunnar har generellt sett problem med bakterier 

från stående vatten i pumpar/filterlösningar, radon m.m. 

Österhagens tomt- och vägförening, fler synpunkter 
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Kommentar: 

Viss sammanblandning sker mellan grundvatten, lakvatten och ytvatten. Kontamine-

ring av Drevviken får antas ske genom ytvatten. Detta bör förtydligas. Lakvattnet tar 

troligtvis två vägar, ner i sprickor i berggrund och når där brunnarna. Ytvattnet som 

når Drevviken är det vatten som går i diken, kulvertar och ovanpå hälleberg och 

lera. 

  

  

  

  

 

 

     


