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Detaljplan för nya bostäder vid Solhagaparken, Vårby 
Haga, Masmo 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för 130 bostäder och tillbyggnad av förskola vid Solhaga-

parken har varit föremål för granskning under perioden 17 december 2015 till 

och med den 2 februari 2016. Nedan sammanfattas kortfattat de inkomna re-

missvaren och kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer och hantering av 

dessa.  

 

Huge Fastigheter AB har ingen erinran mot planförslaget. 

 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att pröva kommunens beslut och 

upphäva detaljplanen med stöd av 12 kap. ÄPBL. Denna bedömning förutsät-

ter att kommunen kan visa att bebyggelsen blir lämplig avseende risker från 

transporter med farligt gods samt med hänsyn till människors hälsa till följd 

av höga bullernivåer. 

I enlighet med Länsstyrelsens synpunkter har riskanalysen och bullerutred-

ningen reviderats. På detaljplanekartan och i planbeskrivningen har mindre 

justeringar gjorts. 

 

Natur- och byggnadsnämnden och Lantmäterimyndigheten har synpunkter 

som främst handlar om utformning av bestämmelser samt om planens genom-

förande. Förvaltningen undrar om det är klarlagt att det finns tillräckliga leky-

tor inom förskolefastigheten (S-området på plankartan).  Bestämmelser har 

förtydligats på plankartan samt planens genomförandebeskrivning. Förtydli-

gande av hur stor friytan blir per barn har uppdaterats i planbeskrivningen. 

 

Tillsynsnämnden bedömer att läget på planområdet gör att långtgående åtgär-

der måste vidtas för att komma ner till riktvärdena för trafikbuller. De påtalar 

också att vegetationen inom detaljplaneområdet ska bevaras i största möjlig 

mån. 
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Trafikförvaltningen ställer sig positiva till de förändringar som presenteras i 

granskningshandlingarna då den planerade bebyggelsen inte längre ligger 

inom tunnelbanans riskområde. De ställer sig också positivt till att Masmo 

torg nu plockats bort ur detaljplanen för att möjliggöra en framtida dragning 

av Spårväg Syd genom området. Trafikförvaltningen anser att det är beklag-

ligt att hänsyn inte har tagits till en framtida spårväg ur bullersynpunkt. 

I enlighet med trafikförvaltningens synpunkter har bullerutredningen kom-

pletterats där hänsyn även har tagits till Spårväg Syd.  

 

Trafikverket anser att samma riktvärden för bostäder bör gälla för förskolor 

och skolor utomhus, där är det önskvärt att nå 50 dB(A) på delar av ytan. De 

påpekar också att detaljplanen ligger i nära anslutning till en eventuell korri-

dor för Tvärförbindelse Södertörn och det är därför av stor vikt att exploate-

ringen samplaneras med vägdragningen. En komplettering till riskutredningen 

visar att den nya bebyggelsen fortsätter placeras och utformas så att den inte 

påverkar ett alternativt lokaliseringsförslag av Tvärförbindelsen längs med 

Botkyrkaleden. 

 

Naturskyddsföreningen önskar en bättre redovisning av redan nertagna träd på 

Botkyrkavägen och vad den ekologiska kompensationen innebär.  

 

Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som gjorts med hänsyn 

till de synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet. 

 

Stockholm vatten har synpunkter på u-områdets utbredning som bör justeras i 

plankartan. Enligt Stockholm vattens synpunkter har u-områdets utbredning 

justerats på fastigheten Skeppet 1. Övriga utpekade ledningar ligger på all-

män plats och har redan ledningsrätt varför u-områden inte föreslås där.  

 

Med anledning av de inkomna synpunkterna, har vissa ändringar och juste-

ringar gjorts i detaljplanhandlingen. Förvaltningen föreslår att detaljplanen 

antas med följande ändringar: 

 

Förändringar i plankartan 

 

 Bullerbestämmelsen för flerbostadshusen har ändrats till, För lägen-

heter där trafikbullernivån överskrider 55 dB(A) ska minst hälften av 

bostadsrummen vändas mot en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå vid fasad. 
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 Bullerbestämmelsen för förskolefastigheten har ändrats till, Trafikbul-

lernivån på de delar av förskolegården som är avsedda för lek, rekre-

ation och pedagogisk verksamhet ska inte överskrida 55 dB(A) ekviva-

lent ljudnivå. 

 Fasader ska utföras i obrännbart material ifall byggnaden placeras 

inom 50 meter (tidigare 60 meter) ifrån Botkyrkaleden, väg 259. 

 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort från Botkyrkaleden ifall 

de placeras inom 75 meter ifrån väg 259. 

 Angivna nockhöjder på befintlig bebyggelse tillkommer. 

 Avståndslinjer till Botkyrkaleden på 25 respektive 50 meter tillkom-

mer. 

 U-område utökas inom fastigheten Skeppet 1. 

Förändringar av planbeskrivningen 

Avsnitten om buller och risk har uppdaterats. Spårväg Syds eventuella drag-

ning i närheten av planområdet har beaktats i bullerutredningen. Ett ytterli-

gare alternativ av dragning av Tvärförbindelse Södertörn har också beaktats i 

riskutredningen. Ett förtydligande har gjorts angående antal friyta per barn i 

samband med att planen möjliggör en tillbyggnad av den befintliga förskolan 

i området. 

 

Bakgrund 

I januari 2014 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

upprätta ny detaljplan för området Vårby Haga, Solhagaparken enligt tjänste-

utlåtande och det program som togs fram under 2013.  

Detaljplanen för Solhagaparken, Vårby Haga har tagits fram av en projekt-

grupp under ledning av plansektionen på kommunstyrelsens förvaltning. 

Syftet  med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 130 nya lägenheter förde-

lade på två bostadshus, en tillbyggnad av befintlig förskola och en lokal för 

centrumändamål. Planområdet är beläget cirka 100 meter från Masmos tun-

nelbana i Vårby Haga. 

Hur har granskningen gått till? 

Granskning har skett under tiden 17 december 2015- 2 februari 2016. 
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Planhandlingar har sänts enligt remisslista till myndigheter, kommunala 

nämnder och organisationer samt till fastighetsägare enligt fastighetsförteck-

ning. Handlingarna har funnits tillgängliga i Huddinge servicecenter, 

Sjödalstorget 13, Huddinge och på Huddinge kommuns hemsida. Kungörelse 

har införts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 18 december 2016. 

Yttranden 

Under och efter utställningstiden har 10 yttranden lämnats. Dessa yttranden 

återges, i sin helhet eller i väsentliga delar, och kommenteras om nödvändigt 

nedan. Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga hos plansektionen för 

granskning. 

 

Följande remissinstanser har inte svarat 

Vårby-Fittja hembygdsföreningen 

Hyresgästföreningen i Huddinge 

Södertörns Brandförsvarsförbund 

 

Följande remissinstanser har inget att invända 

Huge Fastigheter AB 

Södertörns Fjärrvärme  

Vattenfall AB 

 

Remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Rubricerat planförslag, upprättat i december 2015, har översänts till Länssty-

relsen för granskning i enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 125 nya lägenheter 

fördelade på två bostadshus, en tillbyggnad av befintlig förskola och en lo-

kal för centrumändamål. Planområdet är beläget cirka 100 meter från Masmos 

tunnelbana i Vårby Haga. 
 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande, daterat den 18 november 2014, framfört 

synpunkter angående risker från transportled för farligt gods. 

Enligt 5 kap. 22 § PBL ska Länsstyrelsen yttra sig över granskningsförslaget 

bland annat om det enligt Länsstyrelsens bedömning innebär att ett riksin-

tresse inte tillgodoses, en miljökvalitetsnorm inte följs, reglering av sådana 

frågor om användning av mark- och vattenområden som angår flera kommu-

ner inte har samordnats på lämpligt sätt eller att en bebyggelse eller ett bygg-
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nadsverk annars blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säker-

het eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån nu kända förutsättningar, att det inte finns skäl 

att anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva 

detaljplanen med stöd av 11 kap. 11 § PBL. Denna bedömning förutsätter att 

kommunen kan visa att bebyggelsen blir lämplig avseende risker från trans-

porter med farligt gods samt med hänsyn till människors hälsa till följd av 

höga bullernivåer. Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL. Nedan redovi-

sas Länsstyrelsens syn på hur planförslaget förhåller sig till de statliga ingri-

pandegrunderna. 

 

Risker- Transportled för farligt gods 

Södra delen av planområdet gränsar till väg 259, Botkyrkaleden. Norr om 

planområdet går väg E4/E20, Södertäljevägen. Båda vägarna utgör riksin-

tresse och är primära transportleder för farligt gods. Avståndet till E4/E20 

bedöms vara tillräckligt långt för att avståndet i sig ska utgöra ett godkänt 

skydd mot olycka med farligt gods. För Botkyrkaleden har riskerna utretts i 

riskanalys framtagen av Tyrens (2015-03-09). Länsstyrelsen finner det svårt 

att följa riskanalysen, då antaganden och beräkningar inte redogörs tillräckligt 

tydligt. Länsstyrelsen saknar resonemang om vad ett genomförande av Söder-

törnsleden utan Masmolänken skulle innebära i form av utökade transporter 

och trafikmängder och hur detta iså fall skulle påverka riskbilden för området. 

 

Länsstyrelsen anser att ansatt befolkningstäthet om 783 pers/km2 uppräknat 

till 970 pers/km 2 år 2030 som underlag för beräkningar på samhällsrisk är 

lågt satta, och inte konservativa som konsulten uttryckt. Inom planområdet 

som är ca 0, I km 2 skulle det motsvara 97 personer, vilket är orimligt i för-

hållande till de 125 lägenheter som planeras.  I det direkta närområdet finns 

dessutom större bostadskomplex, både öster om, i form av Ormen Långe, och 

direkt söder om Botkyrkaleden, Myrstuguberget. Inom ett avstånd på ca 800 

meter från Masmo tunnelbanestation, belägen ca 100 meter öster om planom-

rådet, bor drygt 2500 personer i dagsläget och det finns ett stort antal arbets-

platser. Personantalet har av konsulten bedömts som konservativt eftersom 

det är mycket skogsmark och obebyggt område i angränsning till planområ-

det. Länsstyrelsen vill dock påpeka att det är i Botkyrkaledens närhet som 

risken att drabbas av en olycka är högst, och det är där som bostäder och 

verksamheter finns och planeras. Att det i omkringliggande område finns 

skog och obebyggd mark, har därför främst inverkan på de farligt godsolyck-
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or som har långa konsekvensområden. Länsstyrelsen anser att konsekvensbe-

räkningarna behöver uppdateras med rimliga värden för persontäthet. 

 

Avståndet mellan väg och ny bebyggelse beskrivs i riskanalysen som 51 me-

ter. Vid kontrollmätning på plankartan framgår det dock att bostäder får upp-

föras som närmast ca 30 meter från leden och ca 25 meter från buss-

fil/vägområde. 

 

Riskanalysen och planbeskrivningen behöver uppdateras så att de anger 

samma avstånd som plankartan mellan bebyggelse och Botkyrkaleden. Av-

stånden bör mätas från vägkant. Beräkningarna i riskanalysen behöver även 

de uppdateras så att de utgår från korrekta avstånd. 

 

Tyrens AB rekommenderar ett antal åtgärder som ska genomföras/beaktas vid 

utformning av området för planerad bebyggelse. Det är viktigt för fortsatta 

åtgärder att veta varifrån avstånd för åtgärd räknas. I planbeskrivning och 

plankarta har dessa avstånd dessutom utökats i vissa fall, samt lagts att gälla 

hela planområdet i vissa. Som exempel kan nämnas att planbestämmelsen för 

entreer och friskluftsintag är formulerad så att den gäller för hela planområ-

det. 

 

Länsstyrelsen ifrågasätter att samtliga entreer, i den norra delen av planområ-

det, skulle behöva vändas bort från Botkyrkaleden på grund av risken för 

olyckor med farligt gods. Innan antagande av planen behöver kommunen be-

arbeta/tydliggöra planhandlingarna avseende avstånd och motivering av plan-

bestämmelserna. 

 

Länsstyrelsen ser även problem med hur de båda planbestämmelserna om 

träfasad och bestämmelse om icke brännbart material ska uppfyllas i samma 

plankarta. Ett sätt att komma runt detta vore att reglera brandklass på fasad, 

förslagsvis minst EBO där det finns behov, då detta lättare uppfylls i kombi-

nation med träfasad. 

 

Hälsa och säkerhet - Buller 

 

Buller bostäder 

Planområdet exponeras för buller från omgivande väg- och tågtrafik. Som 

mest uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna till 62 dBA vid fasad (Tyrens 2014-

09-10) varför avsteg från gällande riktvärde behöver göras. Avsteg från rikt-

värdet kan accepteras i stadsnära områden och i lägen med goda kollektivtra-

fikförbindelser. Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad/lägenhet samt 
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uteplats bör då vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med högst 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå i de fall riktvärdet inte klaras. Länsstyrelsen anser att det 

aktuella planområdet är ett område där avsteg från riktvärdena kan göras en-

ligt ovan. 

En planbestämmelse reglerar att minst hälften av bostadsrummen eller samt-

liga sovrum ska vändas mot tyst eller ljuddämpad sida med max 50 dBA ek-

vivalent ljudnivå vid fasad. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att den ek-

vivalenta ljudnivån på den bullerdämpade sidan är mellan 50-55 dBA. I den 

redovisning av planlösningar som finns med i planbeskrivningen framgår 

även att de planerade mindre lägenheterna om ca 25 kvm med fönster mot 

Varvsvägen inte innehåller riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå utanför 

fasad/fönster. Bullerdämpande åtgärder kan därmed behövas för dessa lägen-

heter för att klara riktvärdet. 

 

Ljudnivå förskola 

I Boverkets vägleding "Gör plats för barn och unga" (Rapport 2015: 8) anges 

att det är önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 

förskolegården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksam-

het. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. På 

plankartan regleras att det ska anordnas minst en skyddad plats för utevistelse 

där ekvivalent ljudnivå inte får överskrida 55 dBA och 70 dBA maximal 

ljudnivå för skola/ förskola. Enligt Länsstyrelsen är det önskvärt att se över 

möjligheten att en större del av förskolegården får högst 50 dBA ekvivalent-

nivå. 

 

På plankartan regleras även att buller inomhus för förskolan inte får överstiga 

40 dBA ekvivalent ljudnivå. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus (FoHMFS 2014: 13) som gäller för undervisningslokaler, dit försko-

lor räknas, är 30 dBA ekvivalent ljud och 45 dBA maximalt ljud. Länsstyrel-

sen anser att Folkhälsomyndighetens råd ska klaras. 

 

Kommentarer:  

Risk: Riskutredningen har kompletterats med hur riskbilden påverkas vid ett genom-

förande av Södertörnsleden utan Masmolänken. Värdena för persontätheten i konse-

kvensberäkningarna har uppdaterats. Planbestämmelserna avseende avstånd har 

uppdaterats både gällande bestämmelsen om icke brännbar fasad och av placering 

av luftintag. Avståndet mellan väg och ny bebyggelse uppgår till 51 meter. På 

plankartan har ett skalfel gjort att avståndet har framstått som mindre.  

Buller: Bestämmelsen har uppdaterats till att bostad/lägenhet samt uteplats bör vara 

vänd mot tyst eller ljuddämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå efter 
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uppdatering av bullerutredningen. Bestämmelsen om inomhusnivåer tas bort ifrån 

plankartan med anledning av att kommuner inte bör planbestämma om inomhusni-

våer. Länsstyrelsens önskemål om att en större del av förskolegården får högst ha 50 

dB(A) bedöms som svårt att klara. Kommunen instämmer i Länsstyrelsens bedöm-

ning om att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ska klaras. 

 

 

Natur- och byggnadsnämnden 

Natur- och byggnadsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att lämna över tjänsteutlåtandet som svar på remissen. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Nämnden beslutar att lämna över tjänsteutlåtandet som svar på remissen. 

 

Skäl för beslutet 

Natur- och byggnadsnämnden ser positivt på den planerade bebyggelsen och 

utökning av befintlig verksamhet. Det finns en del genomförandefrågor som 

behöver förtydligas i detaljplanen och några frågor som inte är besvarade i 

planhandlingarna. Dessutom finns några planbestämmelser som behöver för-

tydligas. 

 

Ett område i plankartan är utlagt som kvartersmark fast med bestämmelsen x 

som betyder att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 

Att ha mark som ska vara allmänt tillgänglig på privatägd mark kan vara pro-

blematiskt. T.ex. är det inte klarlagt vem som har ansvar för underhåll och 

skötsel av området så att det faktiskt går att använda som passage för gång 

och cykeltrafik. Ansvarsfördelningen går att lösa genom servitut men det är 

tveksamt om ett sådant servitut går att bilda via lantmäteriförrättning utan 

kommunen får förlita sig på s.k. avtalsservitut. 

 

Förvaltningen undrar om det är klarlagt att det finns tillräckliga lekytor inom 

S-området? 

 

I granskningshandlingen står det att en gemensanhetsanläggning ska bildas 

för det nya parkeringsdäcket. Gemensamhetsanläggning är i det här fallet en 

bra lösning men det går inte att låsa parterna till den lösningen utan att göra 

fastighetsindelningsbestämmelser. Det bör också framgå av plankartan att 

gemensamhetsanläggning är den föreslagna lösningen. 
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Plankartan och planbestämmelserna saknar angiven nockhöjd på befintligt 

höghus, bara ett våningsantal, X = I 0, finns angivet. Det är inte klarlagt om 

byggnaden i dagsläget är 10 våningar hög eller om det finns möjligheter  för 

tillbyggnad   uppåt. 

 

Det skulle vara önskvärt om plankartan visade 25 resp. 60 meters avståndslin-

jer från Botkyrkaleden. Dels för att veta var avståndet mäts ifrån (ledens mitt 

eller kanten på vägbanan) och dels för att underlätta i bygglovsskedet då det 

då skulle vara enkelt att se vad som påverkas av avstånden. 

 

Diverse mindre förslag på omskrivningar, justeringar och påpekande av skriv-

fel har meddelats separat och tas inte upp i detta utlåtande. I övrigt har natur- 

och byggnadsnämnden inga synpunker på förslaget. 

  

Kommentarer: Ansvarsfördelningen mellan exploatören och kommunen för 

den privatägda marken som ska vara allmänt tillgängligt löses med avtals-

servitut. Inom projektgruppen har lösningen för att knyta parkeringsdäcket 

till de nya bostäderna föreslagits ske genom att bilda en gemensamhetsan-

läggning. Projektgruppen ser över genomförandebeskrivningen med anled-

ning av yttrandet för att förtydliga att gemensamhetsanläggningen inte är 

bindande. 

 

Friytan per barn blir cirka 20 kvm, därmed bedöms barn ha goda möjligheter 

till att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras be-

hov. Med planbestämmelsen att fastigheten får bebyggas med som max 1600 

m
2 

säkerställs att förskolegården blir som minst cirka 2700 m
2
. Ett rimligt 

dimensionerande mått utifrån antalet barn kan vara 40 kvm friyta per barn i 

förskolan och 30 kvm friyta per barn i grundskolan enligt Boverkets Gör plats 

för barn och unga! som kom ut år 2015.  Den omedelbara närheten till den 

nyanlagda Solhagaparken och flertalet mindre lekparker samt skogspartier 

bort mot Flottsbro är anledningen till att en mindre friyta per barn bedöms 

kunna accepteras i detta projekt. 

 

Nockhöjder på det befintliga punkthuset samt avståndslinjer på 25 respektive 

50 meter läggs till på plankartan.  

 

Tillsynsnämnden 

Miljötillsynsavdelningen vill lyfta fram de synpunkterna vi lämnade samråds-

skedet. 
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Det utsatta läget mellan E4/E20 och Botkyrkaleden gör att så långtgående 

åtgärder som möjligt måste vidtas för att komma ned till de riktvärden som 

finns för trafikbuller. Trafiken kommer att förändras med förbifart Stockholm 

och tvärförbindelse Södertörn. 

 

Den befintliga vegetationen ska behållas så långt som möjligt, speciellt de 

äldre träden. Träd och vegetation har en positiv effekt på luftföroreningar och 

kan även verka bullerdämpande. 

 

Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet av luften, inte 

god luftkvalitet. Av hälsoskäl är det därför alltid önskvärt att nå betydligt 

längre än miljökvalitetsnormerna. Miljötillsynsavdelningen anser därför att 

det är angeläget att åtgärder vidtas vid planeringen av ännu fler bostäder för 

att minska påverkan på människors hälsa. Planering av ytterligare träd och 

vegetation i området kan ha effekt på partikelhalten genom att partiklarna 

fångas upp på bladytan på växterna. 

 

Dagvattnet ska tas omhand enligt Huddinge kommuns dagvattenstrategi. 

Även Östra Mälarens skyddsföreskrifter gällande dagvatten ska följas, vilka 

innebär att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser 

inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. 
 

Kommentarer: Förvaltningen bedömer att det goda kollektivtrafikläget gör att 

avsteg kan göras från riksdagens bullerriktvärden. Minst hälften av bostads-

rummen i varje bostad/lägenhet samt uteplats bör då vara vända mot tyst 

eller ljuddämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå i de fall rikt-

värdet inte klaras. 

 

De för planområdet mest relevanta miljökvalitetsnormerna för luft är kväve-

dioxid och partiklar (PM10). För kvävedioxid ligger dygnsmedelhalten på 

mellan 24-30 μg/m3 (år 2010) enligt Slb analys. Miljökvalitetsnormen som 

inte får överskridas är 60 μg/m3. Halterna bedöms inte att bli överskridna 

ens med trafikprognoser för en utbyggd Förbifart Stockholm år 2035. För 

partiklar PM10 ligger dygnsmedelhalten mellan 20-25 μg/m3 (år 2010) enligt 

Slb analys. Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 är 50 

μg/m3. Halterna kommer att öka något med en utbyggd Förbifart Stockholm år 

2035 men inte heller dessa bedöms bli överskridna. Exploatören ska spara så 

många befintliga träd som möjligt, vilket regleras i genomförandeavtalet med 

exploatören. Återplantering av förlorade träd ska ske inom planområdet. 

Trädrad längs med Varvsvägen utgör viss del av återplanteringen. Vid pro-

jektering av bebyggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation, 
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utgångspunkten ska vara att exploateringsområdet ska förses med vegetation 

och genomsläppliga material där så är möjligt. I samband med att exploatö-

ren upprättar en situationsplan för exploateringsområdet inför bygglovsan-

sökan ska förslag till bevarande av vegetation och kompletterande plante-

ringar redovisas (vegetationsplan). Vegetationsplanen ska skriftligen god-

kännas av kommunen före bygglovsansökan.  

 

Naturskyddsföreningen 

Detaljplan för Vårby Haga, Solhagaparken 

Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats 

tillfälle att granska förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Haga  

1:108 m f1 inom kommundelen Vårby. 

Vi vill härmed lämna våra synpunkter. Grunden för dessa är främst Natur-

skyddsföreningens strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men 

också behoven av långsiktigt arbete mot alla former av miljö- och resursför-

störing inklusive klimatförändringarna. 

Föreningen hade möjlighet att yttra sig under programsamrådet i maj 2013, 

vilket vi också gjorde. Plansamrådet i november 2014 missade vi dock av för 

oss okänd anledning. Vår kunskap om ärendet begränsas därför till de aktu-

ella handlingarna inklusive samrådsredogörelsen. 

 

Planförslaget 

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad av flerbo-

stadshus, inklusive en lokal för centrumändamål i gatuplanet. Byggnaderna är 

placerade utmed Varvsvägen ca 100 m från tunnelbanestationen Masmo i 

Vårby Haga. Förslaget illustreras med två u-formade huskroppar i 5-6 vå-

ningar med ca 125 lägenheter. Byggnaderna föreslås utformas med fasader i 

trä och med vegetationsklädda tak. 

 

Planens betydelse för en hållbar utveckling ligger i ett mer effektivt nyttjande 

av tätortens markresurser i kollektivtrafiknära lägen. Området består idag till 

största delen av parkmark på en åshöjd med planterade träd i en enkelsidig 

alle. Planen förväntas enligt förslaget inte medföra någon betydande miljöpå-

verkan. Av samrådsredogörelsen framgår att boende i området skulle vilja 

bevara trädallen. Ett skäl är följande: "Området runt parken har på senare tid 

skövlats hårt på uppvuxna träd. Bland annat har alla träden som kantade Bot-

kyrkavägen tagits ner, de stora körsbärsträden på Max-tomten är avverkade 

och även flera stora kastanjer i Solhagaparken har tagits bort. Uppemot hälf-

ten av trädbeståndet har försvunnit och ännu har inget enda av dessa träd er-

satts med nyplanteringar." Det framgår dock också att ett antal nya träd sam-

tidigt planterats i anslutning till satsningar på Solhagaparken. 
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Planförslaget innehåller ekologisk kompensation i form av återplantering av 

förlorade träd inom planområdet. Fastighetsägaren Huge uppges också arbeta 

med att öka grönytefaktom i projektet, för att säkerställa en viss mängd vege-

tation och vatten. 

  

Yttrande 2 Vårby Haga  

Våra synpunkter 

I vårt yttrande över programmet berörde föreningen frågor kring buller, växt-

lighet, natur, dagvatten, studentbostäder, energi och bilplatser. De flesta av 

dessa synpunkter tror vi är omhändertagna i processen.  Vi koncentrerar oss 

därför nu på områdets växtlighet. 

 

Som en stor grupp av boende påpekat är uppvuxna träd oerhört värdefulla för 

livsviktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald m m. Vi ansluter oss till 

kravet på att så många som möjligt av kvarvarande befintliga träd sparas. I 

den mån de ändå måste tas ner upprepar vi som ett oavvisligt krav att full 

ekologisk kompensation i form av återplantering skyndsamt sker, med så 

stora träd som möjligt. Huges satsningar på ökning av grönytefaktorn är vär-

defull och måste också uppmuntras och stöttas. 

 

Kommentar: Exploatören ska spara så många befintliga träd som möjligt. 

Återplantering av förlorade träd ska ske inom planområdet. Trädrad längs 

med Varvsvägen utgör viss del av återplanteringen. Vid projektering av be-

byggelsen ska hänsyn tas till befintliga träd och vegetation, utgångspunkten 

ska vara att exploateringsområdet ska förses med vegetation och genom-

släppliga material där så är möjligt. I samband med att exploatören upprät-

tar en situationsplan för exploateringsområdet inför bygglovsansökan ska 

förslag till bevarande av vegetation och kompletterande planteringar redovi-

sas (vegetationsplan). Vegetationsplanen ska skriftligen godkännas av kom-

munen före bygglovsansökan. 

 

 

 

Trafikförvaltningen 

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att uppföra flerbostads-

hus, om ca 125 lägenheter, med en lokal för centrumändamål i gatuplanet. 

Planen möjliggör även en etablering för matbutik i tillbyggnaden till höghuset 

på Botkyrkavägen på fastigheten Skeppet 1. Parkering till de nya bostäderna 

löses genom ett parkeringsdäck på den befintliga parkeringsplatsen på Varvs-

vägen. Detaljplanen möjliggör även en tillbyggnad av den befintliga försko-
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lan för ytterligare två avdelningar för att tillgodose nya behov i och med de 

nya bostäderna. 

 

Trafikförvaltningen ser fortsatt mycket positivt på planen som möjliggör bo-

stadsbebyggelse i ett utmärkt kollektivtrafiknära läge, cirka 100 meter från 

Masmos tunnelbana. 

 

Tunnelbanan 

Med de förändringar som presenteras i granskningshandlingarna så ligger den 

planerade bebyggelsen inte längre inom tunnelbanans riskområde. 

 

Spårväg Syd 

Trafikförvaltingen ser positivt på att Masmo torg nu plockats bort ur detalj-

planen för att möjliggöra en framtida dragning av spårväg syd genom området. 

 

Buller 

Trafikförvaltningen ser det dock som olyckligt att det även i granskningshand-

lingen bortses från Spårväg syds tänkta dragning i bullerutredningen. 
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Kommentarer:  

I enlighet med Trafikförvaltningens synpunkter har bullerutredningen kom-

pletterats där hänsyn även har tagits till Spårväg Syd. 

 

Trafikverket 

Trafikverket region Stockholm har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i 

egenskap som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering 

av det samlade transportsystemet i regionen. 

Planens syfte är att uppföra flerbostadshus, med lokal för centrumändamål i 

bottenplanet, och tillhörande parkering.  Södra delen av planområdet gränsar 

delvis till väg 259 - Botkyrkaleden och norr om planområdet går väg E4/E20. 

Båda dessa vägar är av riksintresse för kommunikationer. 

 

Trafikfrågor 

Trafikverket anser, liksom kommunen, att det antal fordon som tillkommer på 

grund av planen är litet i jämförelse med vad som idag går på Botkyrkaleden. 

Dessa fordon påverkar sannolikt inte trafiksituationen på Botkyrkaleden. 

 

Bullerfrågor 

I planen är bullerriktvärdena för bostäder inomhus under rådande riktvärden. 

Trafikverket är positiva till lägre riktvärden men vill samtidigt påminna om 

att det är kommunen som ansvarar för bullerstörningar och att krav inte kan 

ställas på Trafikverket att bekosta åtgärder för att nå de lägre nivåerna. 

För skol- och förskoleändamål är riktvärdena för buller över rådande riktvär-

den. Barn anses utgöra en särskilt utsatt grupp varför Trafikverket anser att 

det är viktigt att inom och utomhusmiljöer där barn ofta vistas, skyddas från 

störande trafikbuller, eller lokaliseras så att de inte är exponerade för trafik-

bullernivåer högre än riksdagens riktvärden för boendemiljöer. 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ska samma 

riktvärden gälla för lokaler för undervisning som för bostäder, d.v.s. 30 

dB(A). Trafikverket anser att samma riktvärden för bostäder bör gälla för 

förskolor och skolor utomhus, där är det önskvärt att nå 50 dB(A) på delar av 

ytan. 

 

Kommunen är planerande myndighet och kan under vissa förutsättningar ac-

ceptera avstegsfall från gällande bullerriktlinjer. Kommunen tar ansvar för 

bullerstörningen och gör en medveten avvägning. Därmed förutsätts att krav 

inte kommer att ställas på Trafikverket, i egenskap av verksamhetsutövare, 

bekosta bullerdämpande åtgärder efter planens genomförande. 
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Riskfrågor 

En riskutredning har gjorts som visar att delar av bebyggelsen ligger närmare 

än länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd 75 m från Botkyrkaleden, 

som är utpekad primär transportled för farligt gods. För denna bebyggelse ska 

ett antal åtgärder genomföras. Trafikverket hänvisar i övrigt till länsstyrelsens 

bedömning. 

 

Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn är en planerad vägförbindelse mellan E4/E20 vid 

Vårby och väg 73 vid Haninge centrum. Syftet är att förbättra resandet i tvär-

led på Södertörn med kortare restid och förbättrad trafiksäkerhet. 

Tvärförbindelse Södertörn är i ett tidigt skede i vägplaneprocessen. Under 

2015 påbörjades vägplanen och under 2016 kommer projektet att ta fram en 

lokaliseringsutredning för vägen, d.v.s. en tänkbar korridor för vägen. I det 

skede som planarbetet befinner sig i nu så finns det en tänkbar korridor för 

Tvärförbindelse Södertörn i det läget där dagens Botkyrkaled ligger. Detta 

betyder att om den lokaliseringen blir aktuell kommer dels vägområdet att blir 

bredare, dels trafikmängden att öka. Detaljplanen ligger i nära anslutning till 

en eventuell korridor och det är därför av stor vikt att exploateringen sampla-

neras med Tvärförbindelse Södertörn. 

 

Om Tvärförbindelse Södertörn förläggs i korridoren utmed Botkyrkaleden 

kommer den ökade trafiken medföra en ökad påverkan på bland annat buller-

situationen, luftkvaliten och risknivåer i det planerade området, både för bo-

ende, förskola och verksamheter som etablerar sig. Planbeskrivningen har inte 

alls beaktat en eventuell lokalisering av Tvärförbindelse Södertörn, vilket inte 

är i överensstämmelse med den dialog som förs mellan Trafikverket och 

Huddinge kommun. Planbeskrivningen bör ta hänsyn till en eventuell till-

kommande tvärförbindelse i området och beskriva konsekvenserna för en 

eventuell tillkommande trafikled. Alternativt kan kommunen avvakta med 

detaljplanprocessen så att den kan samordnas med vägplanen. I väntan på ett 

beslut över vald korridor kan kommunen i samråd med vägprojektet göra en 

känslighetsanalys för att se vilka buller, luft- och risknivåer som alstras av en 

väg i den aktuella korridoren. Tvärförbindelsen kommer att bli en led plane-

rad för godstransporter. Länsstyrelsen ser också att leden bör vara primärled 

för farligt gods. Trafikverket anser att det är bra att fasader upp till 60 m ska 

utföras i icke brännbart material. Det bör dock även läggas till att fönster ska 

hålla brandteknisk klass liknande plan: http://www.huddinge.se/ Glo-

bal/bygga_bo_och_miljo/planer_ och_ny_bebyggelse/ galla 

nde_planer/segeltorp/0126k-1 3356/Plankartao126K-13356.pdf 
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Kommentarer: Bullerutredning gjord 2014-09-10 samt med komplettering 

gjord 2016-02-26  visar att det med bullerskyddsåtgärder går att få till bo-

städer med god ljudkvalitét trots det bullerutsatta läget. Bestämmelsen har 

uppdaterats till att bostad/lägenhet samt uteplats bör vara vänd mot tyst eller 

ljuddämpad sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå efter uppdatering av 

bullerutredningen. Bestämmelsen om inomhusnivåer tas bort ifrån plankartan 

med anledning av att kommuner inte bör planbestämma om inomhusnivåer. 

Länsstyrelsens och Trafikverkets önskemål om att en större del av förskole-

gården får högst ha 50 dB(A) bedöms som svårt att klara. Kommunen in-

stämmer i länsstyrelsens bedömning om att Folkhälsomyndighetens allmänna 

råd om buller inomhus ska klaras för förskolan. 

Vid tidpunkten för när planhandlingarna för granskningstillfället togs hade 

inte alternativet med en korridor för tvärförbindelsen Södertörn längs med 

Botkyrkaleden presenterats för kommunen. Kommunen har justerat planför-

slaget efter de inkomna synpunkterna i samrådsskedet genom att Masmo torg 

utgick helt ur planförslaget. En komplettering till riskutredningen framtagen 

av Tyréns 2016-02-26 visar att den nya bebyggelsen fortsätter placeras och 

utformas så att den inte påverkar ett alternativt lokaliseringsförslag av Tvär-

förbindelsen längs med Botkyrkaleden. Förslaget fortsätter utgå från att ing-

en ny bebyggelse ligger närmare än 50 meter från Botkyrkaleden. Den kom-

pletterade riskutredningen har inte föranlett några större ändringar i plan-

förslaget eller plankartan. Önskemålet om att fönster även ska hålla brand-

teknisk klass har inte bedömts nödvändig i riskutredningen. 

 

Stockholm Vatten 

Befintliga va-ledningar 

I Stockholm Vattens remissvar i tidigare planskede har felaktigt meddelats att 

planerad bebyggelse inte kommer i konflikt med befintliga va-ledningar. 

 

Närmare studier visar att planerad bebyggelse kommer i konflikt med Stock-

holms Vattens va-ledningar, som bitvis är förlagda med ledningsrätt.  Det 

gäller framförallt parkeringshuset. U-område krävs för att möjliggöra drift, 

underhåll och förnyelse av befintliga va-ledningar samt för omläggning i 

samband med den planerade bebyggelsen enligt detaljplaneförslaget. Den 

avsatta ytan för u-område för va-ledningar bör justeras och kompletteras i 

plankartan enligt bifogad kartskiss. 

 

Kostnaden för erforderliga omläggningar av va-ledningar skall 
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byggherren/exploatören svara för och det regleras via genomförandeavtal 

mellan Stockholm Vatten VA AB och byggherren/exploatören. 
 

Övrigt 

I övrigt har Stockholm Vatten ingen erinran mot förslaget utöver vad som har 

angetts vid remissvar i tidigare planskede 

 

Kommentar: Enligt Stockholm vattens synpunkter har u-områdets utbredning 

justerats på fastigheten Skeppet 1. Övriga utpekade ledningar ligger på all-

män plats och har redan ledningsrätt varför u-områden inte föreslås där.  

 

 

Södertörns fjärrvärme AB 

Om kommunalmark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeled-

ningar skyddas genom införande av u-område på detaljplanen, samt att kom-

munen medverkar till upprättande av servituts- eller ledningsrätts- avtal, med 

ny fastighetsägare. Eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av beställa-

ren. Södertörns Fjärrvärme AB har ingen erinran. 

Teknisk försörjning 

Föreslår att uppvärmning sker med vattenburna system som kan ansluta till 

fjärrvärmenätet. 

 

Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärme i området efter Solhagavägen och 

Glömstaleden där följande kv. Ormen Långe 1- 8, Skeppet 1, 3-4, Riggen 1-2, 

Masten 1, Seglet 10, Vårby 5: 116 är ansluten till fjärrvärme och markvärme i 

bussfil i Glömstaleds backen.  

Kommentar: Remissvaret innebär ingen invändning mot detaljplanen. In-

formationen har vidarebefordrats till exploatören. 

 

Vattenfall Eldistribution AB 

Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall i 

inget ytterligare att tillägga. Vattenfall har inget att invända mot de revide-

ringar som gjorts med hänsyn till de synpunkter Vattenfall framförde i sam-

rådsskedet. 

 

Kommentar: Remissvaret innebär ingen invändning mot detaljplanen. In-

formationen har vidarebefordrats till exploatören. 
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Skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts  

Sakägare med erinran och som ska få besvärshänvisning saknas, ingen syn-

punkt på detaljplanen som inte kunnat tillgodoses inom ramen för planarbetet 

har inkommit. 

 

 

Karin Segerdahl 

Planarkitekt 


