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Under de senaste åren har planprocessen legat i fokus. I Stockholm råder en stor bostadsbrist 

och de långa planprocesserna som kan sträcka sig upp till fem år eller mer har medfört att ett 

antal utredningar och rapporter har genomförts för att se vari problemen ligger. De långa och 

komplicerade planprocesserna medför även att konkurrenssituationen mellan byggherrar 

påverkas då enbart de större byggherrarna har den tid och resurser att genomgå denna 

utdragna process. I den nya plan- och bygglagen som infördes 2 maj 2011 fanns en del 

förändringar som hade som mål att effektivisera denna process men än finns det utrymme för 

förbättringar.  

 
I vårt examensarbete har vi analyserat tre projekt i tre olika kommuner för att se huruvida de 

utredningar som krävs skiljer sig mellan kommunerna. Kommunerna vi har valt är Stockholm, 

Solna och Södertälje och för att få en mer nyanserad bild har vi pratat med 

stadsbyggnadskontoret i Södertälje kommun samt två exploatörer i Stockholm och Solna om 

deras syn på processen. Självfallet skiljer sig åsikterna mellan en privat aktör och en kommun 

och detta har varit intressant att bevittna.  

 
Vår första tanke var att det i Stockholm skulle krävas fler utredningar än i resterande 

kommuner då fler åsikter skulle behöva tas i beaktande, dock märkte vi allt eftersom att så 

inte är fallet. Vilka utredningar som krävs beror helt och hållet på förutsättningarna som 

existerar i området, dvs. markförutsättningar, trafiksituationen, påverkan på omgivningen och 

olika slags risker. Exempelvis tvingades exploatören i Stockholm genomföra en kostsam och 

utdragen barnkonsekvensanalys då ett skogsparti skulle tas i anspråk. Denna egendomliga 

utredning, som grundar sig på intervjuer med förskolebarn, visar på att det är 

förutsättningarna i området som styr vilka utredningar som måste genomföras. Dessutom sade 

vår intervju med exploatören i Stockholm att många av utredningarna går att hoppa över 

genom att använda sunt förnuft. I vår analys tar vi upp egna åsikter och förslag på åtgärder 

som kan effektivisera planarbetet. 
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Abstract  
  
  Title: The protracted construction process  

- A study of investigations in the planning process 
Authors David Sjöberg and Erik Martling 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 179 
Supervisor Hans Lind 
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The planning process has been in focus for several years. There is a huge housing shortage in 

Stockholm and the time-consuming planning process, which can extend up to five years and 

sometimes even more, has resulted in that a number of studies and reports have been 

conducted to see where the problems lie. The long and complex planning processes has also 

created an unfair competitive situation where only the major property developers have the 

time and resources to go through this lengthy process. In the new Planning and Building Act 

from May 2, 2011, there were some changes done that aimed to streamline this process, 

however there is still room for improvement.  

 
In our thesis, we have analysed three projects in three municipals to see whether the necessary 

investigations differ between them. The municipals we have chosen are Stockholm, Solna and 

Södertälje. To get a more nuanced picture we have spoken to the city planning office in 

Södertälje and two private developers in Stockholm and Solna about their views on the 

process. Obviously, the opinion of a private developer and that of a municipal differs, and  

this has been interesting to witness.  

 
Our first thought was that Stockholm municipal would require more investigations than in the 

remaining municipalities because more opinions would have to be taken into account, but we 

discovered this is not the case. The investigations that are required depend entirely on the 

conditions that exist in the surrounding area, i.e. soil conditions, traffic conditions, impact on 

the environment and the different kinds of risks involved. For example, the developer in 

Stockholm was forced to conduct a costly and protracted child impact assessment since a 

forest area would be exploited. This unusual investigation, based on interviews with preschool 

children, shows that the conditions in the area controls which type of investigations that must 

be conducted. Our interview with the developer in Stockholm also told us that many of the 
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investigations could be avoided by using common sense. In our analysis, we discuss our 

opinions and suggestions on measures to streamline the planning process. 
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Förord 

 

Detta kandidatarbete skrevs som den avslutande delen av kandidatexamen på 

kandidatprogrammet Fastighet och finans på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2013.  

 

Resan har kantats av diverse motgångar och problem. Efter sex veckors skrivande insåg vi att 

vårt dåvarande ämne inte skulle gå att färdigställa pga. bristfällig information och tid. I 

samråd med vår handledare beslutade vi oss för att byta ämne vilket då medförde tidsbrist. 

Trots detta anser vi att vi har sammanställt ett gediget arbete och vi känner absolut att vi har 

lärt oss något under resans gång.  

 

Först och främst vill vi tacka de som ställt upp på möten och försett oss med nödvändig 

information. Alla har varit tålmodiga och förstående med det faktum att vi har varit påstridiga 

med tanke på vår tidsbrist vilket vi är ytterst tacksamma för. Slutligen vill vi tacka vår 

handledare Hans Lind, professor vid institutionen för Fastigheter och Byggande på KTH, för 

hans givande idéer och diskussioner under arbetets gång.  

 

Stockholm, Maj 2013 

 

David Sjöberg   Erik Martling  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund	  	  

Att det är brist på bostäder i Stockholm är ingen nyhet. Kvoten mellan de bostäder som byggs 

och de som faktiskt behövs är skrämmande låg då allt fler väljer att flytta till Stockholm.  

Enligt en rapport från Boverket råder en stor brist på bostäder. Antalet kommuner där det 

råder brist på bostäder har ökat under de senaste åren och det är nu 135 som redovisar att 

efterfrågan överstiger utbudet. Dessutom har kommunerna där det redovisas ett överskott 

minskat under 2012. Bostadsbristen är främst tydlig i flertalet högskoleorter och i 

storstadsregionerna.1 Några effekter detta medför i Stockholm är bland annat en utbredd 

marknad för svarta hyreskontrakt, stora svårigheter att hitta bostäder samt höga bostadspriser.  

 

Byggprocessen är utdragen, ineffektiv och väldigt reglerad. Dessa faktorer medför att 

bostadsbyggen tar tid att genomföra och i många fall stoppas i ett tidigt skede. En konsekvens 

av detta är att konkurrenssituationen mellan byggherrar påverkas. De allt längre 

planprocesserna gör att endast de större byggherrarna har resurser nog att gå igenom dem.  

 

I en planprocess är många parter inblandade och är då beroende av en mängd faktorer. Dock 

är det lagstiftningen som utgör ett ramverk för hur denna process ska drivas framåt och denna 

lag är Plan- och bygglagen.  

 

När vi iakttar hur denna process går till ser vi att det finns utrymme för en rad förbättringar 

vilket gör det till ett intressant och aktuellt ämne att studera. Utredningarna en byggherre 

måste genomgå är ofta många och kostsamma vilket har en inverkan på vilka aktörer som har 

nödvändiga resurser för att kunna initiera ett byggprojekt. 

 

1.2 Syfte	  

Vårt syfte med detta examensarbete är att klargöra följande frågor;  

• Vilka utredningar måste genomföras vid ett detaljplaneprojekt? 

• Hur får man information om nödvändiga utredningar?  

• Vad kostar dessa utredningar?  

                                                
1 ”Bostadsmarknaden 2012-2013” 
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• Hur påverkar detta konkurrenssituationen mellan byggherrar?  

• Vad tycker involverade parter om den rådande situationen? 

 

1.3 Metod	  

Vårt arbete går ut på att undersöka vilka utredningar en byggherre måste genomgå innan ett 

bygge kan sättas igång. Vi har jämfört hur utredningarna skiljer sig åt i tre kommuner, 

Stockholm, Solna och Södertälje. För att genomföra detta valde vi ut tre projekt i respektive 

kommun. Vi började med att undersöka ifall det fanns adekvat information angående dessa 

utredningar på internet. Vi förväntade oss att finna en lista på utredningar som kommunen 

kräver men vi upptäckte snabbt att så inte var fallet, knappt någon information fanns 

tillgänglig varpå vi var tvungna att hitta ett annat sätt.  

 

Vi fick genom vår handledare, Hans Lind, kontakt med en exploatör i Stockholm som var mitt 

uppe i ett pågående projekt. Han kunde delge oss de utredningar som utförts i det projektet 

samt sina egna tankar och åsikter. Detta skedde under ett möte samt löpande per mail under 

arbetets gång.  

 

För att få information angående ett projekt i Solna fick vi även här hjälp av Hans Lind som 

hänvisade oss till ett passande företag. Vi kontaktade dem och de tipsade oss om ett projekt 

som gick att hitta information om på deras hemsida men även information rörande kostnader 

och utredningar som inte fanns tillgängliga på hemsidan.  

 

För att få en bredare bild bestämde vi oss för att gällande Södertälje kontakta 

stadsbyggnadskontoret istället för en exploatör. Även Södertälje tipsade oss om en mängd 

olika projekt varpå vi valde ut ett som liknade projekten i Stockholm och Solna. Kring detta 

projekt fanns det information om på deras hemsida men de kunde även förse oss med samtliga 

utredningar som genomförts. Utöver detta fick vi deras syn på detaljplaneprocessen under ett 

möte med deras planchef och en planeringsarkitekt.  

 

När vi hade all information sammanställde vi utredningarna som skett, i vilken kommun de 

skett samt exempel på vad utredningarna kommit fram till. Avslutningsvis analyserade vi hur 

kommunerna skiljer sig åt och förslag på lösningar som skulle kunna effektivisera planarbetet.  
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På grund av vissa känsliga uppgifter har vi i samråd med vår handledare och våra 

kontaktpersoner valt att anonymisera samtliga projekt och involverade personer. 

  

1.3.1 Begränsningar	  

I vårt arbete har vi en del begränsningar. Först och främst har vi enbart valt ut tre kommuner 

med fokus på ett projekt i varje och de utredningar som skett i samband med dessa. Detta kan 

medföra att det inte ger en heltäckande bild av vilka utredningar som möjligtvis kan 

förekomma i verkligheten. Utöver detta bygger vårt arbete till viss del på intervjuer och möten 

med inblandade parter. Dessa intervjuer är då självfallet till största delen subjektiva snarare än 

objektiva då parterna ofta uttryckt deras egna åsikter, vilka kan vara partiska eller färgade av 

diverse anledningar. Det går heller inte att med absolut säkerhet säga att deras verkliga åsikter 

framkommit under våra möten. Vi har dessutom valt att bortse från en del som sades i 

intervjuerna då allt inte varit relevant för utförandet av vårt arbete. Detta urval av relevanta 

åsikter och information som framkommit kan även det ses som en begränsning. 
 

1.4 Disposition	  

Vårt arbete är indelat i fem kapitel. Inledningsvis presenterar vi bakgrund, syfte, metod och 

begränsningar samt disposition. 

 

I det andra kapitlet beskriver vi den teoretiska bakgrunden där vi behandlar utvecklingen av 

plan- och bygglagen samt planprocessen.  

 

I det tredje kapitlet beskriver vi kort kommunerna och projekten vi har valt att analysera. Om 

kommunerna tar vi upp hur den i dagsläget generella bostadspolitiken ser ut och när det gäller 

projekten går vi igenom deras syfte och förutsättningarna i de berörda områdena.  

 

I kapitel fyra presenterar vi de utredningar som förekommit, i vilken kommun de förekommit 

samt exempel på vad de kommit fram till.  

 

Avslutningsvis i kapitel fem kommer vi fram till en slutsats samt analyserar och diskuterar 

resultaten som framkommit under arbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Som vi redan nämnt är det reglerande lagverket Plan- och bygglagen. Vårt arbete kommer inte 

behandla denna lag i någon närmare men för att ge en tydligare bild kommer vi nedan 

beskriva hur denna lag har vuxit fram och hur den slutligen ser ut idag. Vi tar även upp 

byggprocessens steg fram till att själva bygget sätts igång. Under denna period sker de 

utredningar vi kommer att analysera.  

 

2.1 Plan-‐	  och	  bygglagen2	  

Det regelverk som styr planläggande och byggande i Sverige idag. Nedan följer den historiska 

utvecklingen av denna lag.  

 

2.1.1 Plan-‐	  och	  bygglagens	  utveckling	  	  	  

Regler för hur marken skulle användas och för hur husen skulle byggas sträcker sig tillbaka 

till medeltiden. Den starka utvecklingen under 1900-talet ledde till ett behov av att få Sveriges 

tätorter ordnade samt det faktum att hushållningen med mark och vatten blev allt viktigare. 

Detta har med tiden kommit till uttryck i den nuvarande lagstiftningen. Sveriges första 

lagstiftning som behandlade planläggning och bebyggelse kom med 1874 års byggnadsstadga. 

Huvudsyftet med denna var att motarbeta riskerna för bränder men också att göra 

bekämpandet av bränderna enklare. Lösningen var framförallt bredare gator, större öppenhet, 

en konsekvent uppdelning av trädplanterade esplanader samt genombrytning av större kvarter 

med byggnadsfria stråk så kallade brandgator.  

År 1907 kom stadsplanelagen och med den följde det rättsliga stöd som innan dess hade 

saknats. Byggnadsstadgan gällde fortfarande men ändringen innebar att kommunerna blev 

skyldiga att lösa in mark vars användning var gatumark och mark för allmänna platser. 

Kungen eller regeringen skulle fastställa stadsplanerna men för att kungen skulle kunna 

avvika från planen krävdes kommunens samtycke. Detta var startskottet till vad som idag 

benämns det kommunala planmonopolet. För en mer ingående styrning av hur 

byggnadskvarter, allmän platsmark och gator skulle utnyttjas reformerades år 1931 

stadsplanelagen. Utöver detta fanns även en möjlighet att under vissa villkor fastslå en 

stadsplan mot stadens vilja. 

                                                
2 Boverkets hemsida  
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2.1.2 Ökat	  kommunalt	  inflytande	  	  

Under 1940-talet lades formerna för en social bostadspolitik fast i riksdagen. Detta innebar ett 

stort steg mot ett större inflytande för kommunen. Förhållandet mellan den enskilde 

markägarens befogenheter och samhällets förändrades kraftigt genom 1947 års byggnadslag. 

Konsekvensen var bland annat att kommunen fick befogenhet att bestämma var och när planer 

skulle upprättas samt planens innehåll. Man ville härigenom att kommunerna skulle kunna 

styra nya bostäder till de bäst lämpade platserna. Dock var det alltjämt regeringens ansvar att 

fastställa planen. De översiktliga så kallade planinstituten var även viktiga nyheter i 1947 års 

byggnadslag. Dessa var generalplaner för städer och tätorter samt regionplaner för områden 

där flera kommuner omfattades. I lagen infördes även begreppet tätbebyggelse. För att denna 

bebyggelse skulle komma till stånd krävdes det i princip att det allmänna såg det lämpligt och 

endast om den följde en fastställd stads- eller byggnadsplan.  

År 1960 infördes en ny byggnadsstadga. I denna infördes det krav på en byggnadsnämnd i 

varje kommun samt att den tidigare möjligheten att utfärda lokala byggnadsanordningar togs 

bort. I och med denna stadga så flyttades ansvaret att upprätta byggnadsplaner över från 

markägare/byggherre till kommunerna. Senare under 1960-talet avskaffades de lokala 

byggnadsanordningar som fram till dess styrt byggnadernas kvalitet och utformning och 

ersattes med statliga regler. Resultatet blev en för landet enhetlig byggnadsbestämmelse. 

 

2.1.3 Plan-‐	  och	  bygglagen	  

Den ursprungliga plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987. Lagen ersatte då 

byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om påföljder och ingripanden mot olovligt 

byggande från 1976. Orsaken till att man såg ett behov av att ändra bygglagstiftningen var 

bland annat planernas oklara status, ett stigande behov av en förbättrad långsiktig hushållning 

med mark och vatten samt det faktum att problem uppkom då lagen var uppdelad och 

splittrad. Samtidigt fördes Naturresurslagen in med regler för hushållning med mark, vatten 

och den övriga fysiska miljön.  Fokus i plan- och bygglagen lades nu på planeringsprocessen, 

detta för att lösa konflikter i ett tidigt skede och samordna de många intressena som finns vid 

byggande och förändring av mark- och vattenanvändning. Lagen medförde en 

decentralisering där förhållandet och ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och övriga 

parter förtydligades. Lagen ledde även till ett ökat medborgarinflytande där berörda parter vid 

två olika tillfällen i processen hade möjlighet att påverka innehållet i detaljplanen.  

Översiktsplan och detaljplan ersatte de tidigare instrumenten generalplan, stadsplan och 
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byggnadsplan. Genom möjlighet till införande av skydds- och varsamhetsbestämmelser och 

varierad lovplikt anpassades planbestämmelserna efter den aktuella planens behov. 

Fastighetsägaren gavs rätt till den användning som planen anger då en genomförandetid sattes 

för detaljplanen. Om planen inte överklagas inom tre veckor efter antagande vinner den laga 

kraft. Det enda som staten behöll direkt inflytande om är frågor som rör människors hälsa och 

säkerhet, frågor som berör flera kommuner samt riksintressen. En skyldighet för kommunerna 

att upprätta översiktsplaner infördes. Dessa skulle omfatta hela kommunen och innehålla den 

planerade användningen av mark och vatten och tillgodoseendet av aktuella riksintressen. År 

1995 infördes en ny lag, lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Denna var 

tidigare en del av plan- och bygglagen men bildade nu en egen lag. Lagen medförde att ett 

större ansvar lades på byggherren och ett nytt system gällande lov, tillsyn och kontroll 

infördes.  

 

2.1.4 Den	  nya	  plan-‐	  och	  bygglagen	  

Ett stort antal utredningar resulterade den 2 maj 2011 att en ny plan- och bygglag trädde i 

kraft. Den nya lagen ersätter i sin helhet den tidigare plan- och bygglagen och lagen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Anledningen till detta är att man vill förenkla plan- 

och byggprocessen och skärpa kontrollen av byggandet. En rad ändringar har gjorts, bland 

annat ska hänsyn tas till både miljö- och klimatfrågor, hänsyn ska tas till förutsättningarna för 

elektroniska kommunikationer samt översiktsplanens strategiska funktion och kravet på 

aktualitetsprövning varje mandatperiod har stärkts.  Dessutom har det möjliggjorts att begära 

planbesked av kommunen, möjligheterna till enkelt planförfarande har ökats samtidigt som 

man slopat kravet på att en detaljplan måste föregås av program. Utöver dessa ändringar har 

det allmänna kravet på bygganmälan före byggstart ersatts av ett startbesked innan en bygg-, 

mark- eller rivningsåtgärd påbörjas samt ett slutbesked innan ett byggnadsverk tas i bruk. 

Man har även lagt till ett krav på att kommunen vid handläggningen av bygglovet är tvungna 

att pröva om byggnaden i fråga är anpassad för personer med handikapp. Vidare måste 

kontrollansvariga och sakkunniga vara certifierade till följd av EU:s tjänstedirektiv och de 

tidigare möjligheterna att ta ut sanktionsavgifter har ersatts av en byggsanktionsavgift. Dubbla 

förfaranden har tidigare varit ett problem och för att undvika detta har bestämmelser om 

samordning av handläggning av vissa ärenden enligt plan- och bygglagen och andra lagar 

införts. 3 
                                                
3 Boverkets hemsida  
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2.2 Byggprocessen	  

Byggprocessen är en del av den mer omfattande plan- och byggprocessen som innefattar 

regionplanering, översiktsplanering, detaljplanering samt lov och byggande. Man kan dela in 

byggprocessen i sex delar: 

 

• Planskedet 

• Idé- och programskedet 

• Projekteringsskedet 

• Upphandlingsskedet 

• Byggskedet 

• Förvaltningsskedet 

 

Vi kommer enbart beskriva de tre första delarna då dessa berör vårt arbete, dvs. det som sker 

innan själva bygget sätts igång.  

 

2.2.1 Planskedet	  

I planskedet är det kommunerna som har det generella ansvaret. De beslutar om hur mark- 

och vattenområden ska nyttjas ur ett långsiktigt perspektiv. En översiktsplan ska upprättas 

enligt Plan- och bygglagen och med utgångspunkt från denna ska kommunen uppföra 

detaljplaner för varje delområde där de planeras stora ombyggnader eller där nya byggnader 

ska byggas. Kommunens byggnadsnämnd utgår från översikts- och detaljplanerna när någon 

ansöker om bygglov för ombyggnader och nybyggen.  

 

2.2.2 Idé-‐	  och	  programskedet	  

Hur idéerna och visionerna för ett projekt ser ut beror på vem som är byggherre. Byggherren 

är den som beställer eller låter uppföra en byggnad, ombyggnad, rivnings- eller markarbete. 

Byggherren är ansvarig för att arbetet utförs i enlighet med de bestämmelserna som finns i 

PBL. Byggherren är ägare av byggnaden och väljer huruvida den ska nyttjas för eget bruk 

eller hyras ut. Detta medför att samtliga aktörer i byggprocessen direkt eller indirekt arbetar 

för dennes räkning. Exempel på byggherre kan vara en kommun eller ett kommersiellt 

fastighetsbolag. Kommunens roll som byggherre är att utgå från politiska beslut och 
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tillgodose byggnader för samhällsfunktioner såsom vård och skolor. Till skillnad från 

kommunen strävar de kommersiella fastighetsbolagen efter en god avkastning och bygger 

därav det marknaden efterfrågar.   

 

I idé- och programskedet är det byggherrens projektledare som leder arbetet. Byggherren utför 

en behovsanalys utifrån respektive utgångspunkt och när denna är färdigställd påbörjas det 

som kallas programarbetet. Programarbetet innefattar diverse utredningar, däribland var på 

tomten byggnaden ska stå, utseendet på byggnaden samt hur stora rummen ska vara för att 

byggnaden ska uppnå sitt syfte. Dessa utredningar sammanställs till ett byggnadsprogram där 

samtliga kända förutsättningar och krav beskrivs. Avslutningsvis mynnar programarbetet ut i 

att en arkitekt gör de första skisserna vilket kallas för gestaltningen. I denna skiss visar 

arkitekten olika tillvägagångssätt för att genomföra byggnaden och till slut väljs den bästa 

lösningen.  

 

2.2.3 Projekteringsskedet	  	  

I detta skede ska byggnadsprogrammet preciseras till konkreta handlingar av byggherrens 

projektledare. Denne ska detaljerat beskriva byggnadens konstruktion och redovisa ett 

slutresultat. Här involveras förutom projektledaren och arkitekten många andra parter, bland 

andra markkonsulter, geotekniker, konstruktörer för byggnad, vvs och el samt inrednings- och 

landskapsarkitekter. Det är framförallt i detta skede utredningarna som vi kommer att 

analysera utförs. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 www.byggtjanst.se 
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3 Kommuner och projekt  
 
Nedan följer en kort beskrivning av de kommuner samt de projekt vi har valt att undersöka. 

När det gäller kommunerna tar vi främst upp hur bostadspolitiken i dagsläget ser ut och hur 

man ser på utvecklingen i kommunen i framtiden. Projekten beskriver vi kortfattat genom att 

ta upp projektens syfte, vart de ligger samt markägandeförhållandena.  

 

3.1 Kommuner	  

 

3.1.1 Stockholms	  kommun	  	  

På grund av Stockholms storlek är stadsdelarna grupperade i 14 stadsdelsområden. Sex i 

söderort, fyra i västerort och fyra i innerstaden. Varje stadsdelsområde har en politiskt tillsatt 

stadsdelsnämnd bestående av 11-13 ledamöter och under denna verkar en 

stadsdelsförvaltning. År 2024 beräknar man att det kommer att bo en miljon människor i 

Stockholm. 100-tals byggprojekt pågår och planeras för att möta den tillkommande 

efterfrågan på bostäder. Den 11 juli 2007 antogs ”Vision 2030” av kommunfullmäktige i 

Stockholms stad. Detta är en vision av hur Stockholm ska utvecklas fram till år 2030 och 

visionen är att vara en stad i världsklass. Att utveckla en stad genom att skapa arbetsplatser, 

anlägga ny kollektivtrafik och bygga nya bostadsområden tar många år att förverkliga varpå 

långsiktigheten är avgörande för att Stockholm ska kunna konkurrera med omvärlden.5  

 

3.1.2 Solna	  kommun	  

Solna är Sveriges till ytan tredje minsta kommun och är liksom Stockholms kommun 

uppdelad i ett antal områden. Just nu står Solna inför en rad stora förändringar. Varje år växer 

befolkningen rekordartat och för att möta denna tillväxt utvecklas kommunen snabbt. Detta 

innebär att utbudet kommer att öka och under de kommande åren kommer sex nya stadsdelar 

att utvecklas. De mest framstående är Arenastaden och Hagastaden. Arenastaden kommer att 

husera den nya nationalarenan samt Mall of Scandinavia medan det i Hagastaden byggs ett 

nytt toppmodernt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna. Detta område har som mål att 

bli världsledande inom life science. Denna stora utveckling ställer stora krav på kommunen 

och en avgörande faktor är att det finns stabilitet och långsiktighet i de ekonomiska 

                                                
5 Stockholms kommuns hemsida 
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åtagandena.6 I den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2006) anges utvecklingen och 

markanvändningen för hela Solna i stora drag. Det finns en hel del utvecklingsområden i 

kommunen, dessa utarbetas i fördjupande översiktsplaner och detaljplaner styr utformningen 

av enskilda byggnadsprojekt. 7 

 

3.1.3 Södertälje	  kommun	  	  

Södertälje kommun består av fyra kommundelar, Järna, Hölö/Mörkö, Vårdinge och Enhörna. 

Varje kommundel har varsin politisk nämnd bestående av valda politiker som fattar beslut 

angående frågor som rör kommundelarna. Kommunen ligger mellan storstad och landsbygd, 

mellan inland och hav och erbjuder en närhet till natur och vatten. Nästintill var tredje bostad i 

Södertälje är småhus. En fråga som är högt prioriterad i kommunen är ett ökat 

bostadsbyggande. Arbete med detaljplaner för sammanlagt 2500 nya bostäder pågår för 

tillfället vilket visar på denna starka vilja att bygga mer. Av dessa 2500 bostäder planeras 300 

i stadskärnan där projekt C är beläget. Det som nu är på gång att utföras i Södertäljes 

stadskärna är resultaten av flera års planerande kring hur stadskärnan kan göras tryggare och 

mer attraktiv. Detta beskrivs i särskilt program för Södertälje stadskärna som antogs av 

fullmäktige i juni 2010. 8 

 

3.2 Projekt	  

 

3.2.1 Projekt	  A	  (Stockholm)	  

Syftet med projekt A är att möjliggöra uppförandet av bostäder, studentbostäder samt en 

förskola i ett område i södra Stockholm. Huvuddelen av marken ägs av kommunen och avses 

upplåtas med äganderätt för bostäderna respektive tomträtt för studentbostäderna och 

förskolan. Tre byggherrar är involverade i projektet. En är ett större privatägt fastighetsbolag 

och de övriga två är mindre och även de privatägda. Planområdets yta omfattar ett par tiotusen 

kvm och innefattar parkmark och del av en tilliggande fastighet som ägs av ett av de mindre 

fastighetsbolagen som är byggherre i projektet. Parkmarken ägs av staden. Detta är ett 

                                                
6 Solna kommuns hemsida, a 
7 Solna kommuns hemsida, b  
8 Södertälje kommuns hemsida 
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förtätningsprojekt och området är redan detaljplanelagt, vilket innebär att det handlar om en 

ändring av detaljplanen.9  

 

3.2.2 Projekt	  B	  (Solna)	  

Projekt B är ett förtätningsprojekt där syftet är att möjliggöra byggandet av ett par hundra 

studentbostäder. Området är beläget i Huvudsta som ligger i Solna kommun. På fastigheten 

ligger redan ett studentbostadshus där det redan existerar ett par hundra studentrum och 

planen är alltså att utöka detta bestånd. De som vill genomföra detta projekt är även ägare av 

fastigheten. Området omfattas av detaljplan där marken utgörs av byggrätt samt prickmark 

avsatt för bostadsändamål.10  

 

3.2.3 Projekt	  C	  (Södertälje)	  

Projekt C är ett förtätningsprojekt i Södertälje kommun där syftet är att möjliggöra bostäder 

med lokaler för handel i gatuplan. Den nya bostadsbebyggelsen planeras i ett redan 

exploaterat område och ligger väl till i förhållande till kollektivtrafik. Planområdet ligger vid 

farleden genom Södertälje kanal som är av riksintresse för sjöfarten. Den gällande 

detaljplanen i planområdet anger markanvändning som mark för byggnad under markplanet 

och planarbetet innebär en ändring av den befintliga detaljplanen. Området som planen 

omfattar är en del av Stortorget och ytan mellan kanalslänten och Stortorget. Ytan omfattar ett 

antal tusen kvm och ägs till största del av kommunen.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Planbeskrivning för projekt A 
10 Planbeskrivning för projekt B 
11 Planbeskrivning för projekt C 
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4 Utredningar  
 
De tre projekten vi valde innehöll alla en rad utredningar. Inget av projekten innehöll exakt 

samma utredningar som den andra varpå vi har valt att beskriva samtliga utredningar som 

gjorts i något av fallen. Efter varje utredningsbeskrivning tar vi upp i vilket av projekten 

denna utredning förekommer samt ett kort exempel på vad utredningen kom fram till.  

En del av dessa utredningar ingår i den så kallade planavgiften som förekommer i dess fall.  

Denna avgift tas ut för att täcka kostnader för program i detaljplaneprocessen och bestäms till 

en nivå som inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnader för den typ av besked, 

beslut eller handläggning som handläggningen avser.12 Exempelvis låg planavgiften i projekt 

A på ca 350000 kronor. Vilka utredningar som ingår i planavgiften och som ska utföras av 

kommunen handlar allt som oftast om en förhandlingsprocess. I vårt möte med Södertälje 

kommun fick vi bl.a. reda på att de alltid för en diskussion om vem som ska genomföra vilken 

utredning. I ett projekt där ett stort fastighetsbolag var byggherre föredrog de att själva stå för 

en viss utredning då det skulle gå snabbare. Ifall kommunen skulle genomfört den skulle 

processen med offentlig upphandling följas vilket skulle varit väldigt tidskrävande. Detta 

visar på att vem som utför utredningen är någon som förhandlas fram och inte regleras i lag.  

Övriga kostnader för utredningar har varit väldigt svåra att få tag på, bl.a. då många av 

utredningarna som sagt ingår i planavgiften. För de utredningar vi har fått uppgifter kring 

kostnader kommer vi att redovisa denna i utredningsbeskrivningen nedan. Trots bristfällig 

information kring kostnader fick vi av exploatören i projekt A reda på att kostnaderna i hans 

fall uppgick till totalt 1M-1,5M kronor.  

 

4.1 Miljökonsekvensbeskrivning	  	  

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att identifiera och beskriva vilken miljöpåverkan en 

planerad verksamhet kommer att ha. Enligt lagen ska en framställning av planerade åtgärder 

ges för att minska, avlägsna eller helst undvika skador på miljön. Det förslag till 

skadeförebyggande åtgärd som framförs i en MKB är i normala fall inte bindande. 13 

En MKB kräver tydlighet för att kunna förutsäga vilken miljöpåverkan ett framtida bygge 

kommer att ha. Man måste redovisa effekterna som sker på miljön både ifall åtgärden blir av 

                                                
12 PBL 12:9-10§§ 
13 Miljöbalken, (1998:808) 6 kap. 
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eller inte blir av och det är därför viktigt att båda scenarierna beskrivs. Man ska även beskriva 

effekten av själva åtgärderna i sig då även dessa kan ha en miljöpåverkan. 14 

I en miljökonsekvensbeskrivning finns ett antal punkter som är obligatoriska, ett antal som är 

bra att ha med och ett antal uppgifter som kan underlätta bedömningen. Nedan följer de 

punkter som beskrivs på naturvårdsverkets hemsida.  

 

Obligatoriska punkter: 

• En beskrivning av verksamheten med uppgifter om lokalisering, utformning och 

omfattning 

• En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, 

minskas eller avhjälpas och hur det ska undvikas att verksamheten eller åtgärden 

medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet MB överträdes 

• De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 

människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 

som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra  

• En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 

utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 

dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 

kommer till stånd 

• En icke-teknisk sammanfattning  

 

Bra att ta med i en MKB 

• Den planerade lokaliseringen eller de alternativa lokaliseringarna stämmer med aktuell 

kommunal och regional markanvändning, som den kommer till uttryck i kommunala 

planer enligt Plan- och bygglagen (1987:10)  

• Den planerade verksamhetens eller åtgärdens eventuella samband med andra projekt 

• De förslag på alternativa lägen och utformningar som framkommit under samråden 

eller som på annat sätt varit aktualiserade, men som avförts inför upprättandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen, samt verksamhetsutövarens motiv till varför 

alternativen avförts 

• Motiv till vald avgränsning av MKB 

                                                
14 Introduktion till miljökonsekvensbeskrivning (Hedlund & Kjellander, 2007)  
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• De prognos- och beräkningsmetoder som använts, de antaganden som gjorts samt 

vilket underlag av informationskällor som använts 

• Eventuella brister och brister i metoder och underlag 

• Vem eller vilka som assisterat verksamhetsutövaren i upprättandet av MKB  

 

Uppgifter som kan underlätta bedömningen  

• Den planerade verksamheten eller åtgärden samt dess alternativ, inklusive 

nollalternativet, beskrivs på ett jämförbart sätt  

• Avgörande och alternativsskiljande faktorer lyfts fram 

• Tillhörande anläggningar som vägar, ledningar och servicebyggnader ingår, liksom 

verksamheter som behövs under byggnadstiden (t.ex. transporter med tunga fordon) 

och dess påverkan på miljön 

• En beskrivning görs av den planerade verksamheten eller åtgärdens inverkan på de 

allmänna intressena enligt 3 och 4 kapitlet MB. 15 

 

Stockholms kommun (A): Ansågs inte nödvändig. 

Solna kommun (B): Ansågs inte nödvändig. 

Södertälje kommun (C): Ansågs inte nödvändig. 

 

I samtliga fall har en miljökonsekvensbeskrivning inte ansetts nödvändig då genomförandet 

inte kunde antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ 

eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.16 Vi har dock valt att ta med denna 

utredning iallafall då den rådande miljösituationen är ett omdiskuterat ämne. Våra projekt är 

förmodligen inte tillräckligt omfattande för att en utredning av detta slag ska vara nödvändig 

att genomföra.  

 

4.2 Trafikutredning	  	  

Då en större åtgärd kommer att påverka trafiksituationen i ett område krävs i de allra flesta 

fall att en trafikutredning görs. Syftet med en trafikutredning är att vara ett underlagsmaterial 

till det detaljplanprogram som ligger till grund för området. Utredningen görs för att klargöra 

hur biltrafik, kapacitet och framkomlighet i området kommer att påverkas av en eventuell 

                                                
15 Naturvårdsverkets hemsida 
16 Planbeskrivning för projekt A, B och C 
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åtgärd. Man tar också upp förutsättningar för kollektiv- och cykeltrafik. Utöver hur dessa 

påverkas tar man även upp potentiella förbättringar som kan genomföras. I vissa fall anses det 

nödvändigt att göra en separat utredning gällande parkeringsplatser. I ett fall från Stockholm 

där studentlägenheter skulle ersätta en befintlig parkeringsanläggning krävdes en 

parkeringsutredning där inventering av dagsläget, behovsanalyser och p-tal analyseras. Vi har 

plockat ut de steg man gick igenom vid en trafikutredning i Stockholm och dessa följer 

nedan.17  

 

• Befintlig trafik: Utredningen inleds med att beskriva den befintliga trafikmiljön i 

området. Detta innefattar förutom biltrafik även cykel-, kollektiv-, och gångtrafik samt 

parkering och trafikolyckor.  

• Utbyggnadsområden: En beskrivning av de områden som kommer att bebyggas, 

både inom och utanför planområdet.  

• Trafikanalys: Nästa steg är att göra en analys av hur området kommer att påverkas av 

det tillkommande trafikflödet för att på så sätt kunna göra en kapacitetsutredning. 

• Gatustruktur och gatuutformning: Här går man igenom hur det nya gatusystemet 

bör utvecklas för att passa den nya bebyggelsen. Framförallt ligger fokus på de stora 

och mest trafikerade vägarna i området. 

• Nytt cykelnät: Hur cykelnätet bör utformas. 

• Kollektivtrafik efter utbyggnad: Exempel på hur hållplatslägena kan förändars samt 

fördelar och nackdelar med dessa.  

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig. 

Solna (B): Ansågs nödvändig. 

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

I samtliga av våra projekt genomfördes en trafikutredning. I projekt A valde man exempelvis 

att sammanlänka bebyggelsen med en torgyta vilken även skulle fungera som en länk för 

trafiken i området. En stor del av trafikutredningen behandlade därför hur detta torg skulle 

utformas för att lösa trafiksituationen.  

 

 

                                                
17 Trafikplan Marieberg 24-05-2012 
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4.3 Barnkonsekvensanalys	  

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att analysera den föreslagna bebyggelsen sett ur barn 

och ungas perspektiv. Detta ska göras genom att kartlägga barnens rörelsemönster, 

målpunkter, favoritplatser och otrygga platser. Utifrån detta skall denna kartläggning beskriva 

konsekvenserna av bygget samt ge förslag på hur förslaget kan förbättras utifrån barn och 

ungas behov.  

 

Analysen baseras på en översiktlig områdesanalys samt ett 20-tal intervjuer med barn från 

förskola, grundskola samt ungdomar från en gymnasieskola. Nedan beskriver vi de steg man 

gick igenom vid en BKA i projekt A i Stockholms kommun:  

 

• Inledning: Beskriver bakgrund och syfte samt metod, avgränsningar och en 

beskrivning av stadsdelen Hägerstensåsen. 

• Barn och fysisk planering: Tar upp barnens perspektiv på den fysiska miljön, 

barnens utveckling och behov samt lagar och riktlinjer.  

• Intervjuer: En rad intervjuer med barn och ungdomar från förskola, grundskola och 

andra ungdomar om deras syn på området. Intervjuerna tar upp barnens rörelse i 

området, otrygga platser samt vilka aktiviteter som finns i området. 

• Sammanfattande analys: En sammanfattande analys av intervjuerna där man tar upp 

den samlade uppfattningen som barnen i området har.  

• Bebyggelseförslagets konsekvenser för barn och unga: En bedömning av 

konsekvenserna av åtgärderna utifrån de gjorda intervjuerna samt en generell 

bedömning av konsekvenserna för barn och unga i stadsdelen.  

• Förslag till åtgärder: Tar upp de egna rekommendationerna samt rekommendationer 

utifrån önskemål från barn och ungdomar. 18 

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig. 

Solna (B): Ansågs inte nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs inte nödvändig.  

 

Området i projekt A omfattade bl.a. ett skogsområde där det kunde antas att barn frekvent 

skulle vistas. Detta medförde då att kommunen ansåg det nödvändigt att genomföra denna 

                                                
18 Barnkonsekvensanalys för projekt A 
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utredning för att på så vis utröna om så var fallet och ifall barn och ungdomar i området skulle 

påverkas av den planerade bebyggelsen. Kostnaden för denna utredning var i detta fall 

120000 kronor fördelat jämnt på de fem involverade byggherrarna. I de två övriga fallen fanns 

ingen anledning att genomföra en utredning av detta slag då bebyggelsen inte skulle antas ta i 

anspråk något område där barn vistas.  

 

4.4 Bullerutredning	  	  

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i landet. I detta begrepp inryms utöver 

trafik även störande ljud inifrån byggnaden, däribland vattenledningar, röster och stomljud. 

Trafikbuller är dock den vanligaste källan till störningar och 20-25% av boende i 

flerbostadshus uppger att de frekvent störs till en sådan grad att det påverkar sömnen. Dock är 

vad som anses som störande individuellt. 19 Nedan följer en kort beskrivning av innehållet ur 

en bullerutredning från Stockholms kommun: 

 

• Bakgrund: En beskrivning av hur planerna ser ut samt syftet med utredningen.  

• Underlag: Vilka underlag som använts för att färdigställa rapporten.  

• Bedömningsgrunder: Tar upp de riktvärden för trafikbuller som är relevanta för det 

aktuella området.  

• Förutsättningar: Hur bullret har beräknats, hur man har fått fram trafikflödena samt 

hur man tror att dessa kommer att utvecklas.   

• Beräknade nivåer: Figurer där bullernivån för området visas.  

• Resultat och kommentarer: Hur ljudnivån ser ut för de olika husen inom området. 

• Maximala ljudnivåer: Var den maximala ljudnivån infinner sig inom området 

• Trafikbuller inomhus i bostäder: Hur man kan nå upp till Boverkets 

rekommendationer gällande trafikbuller inomhus. 

• Hastighetssänkning: Hur en eventuell hastighetssänkning kan påverka ljudnivån  

• Sammanfattning: En sammanfattning av utredningen och projektets konsekvenser.20 

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig. 

Solna (B): Ansågs nödvändig. 

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

                                                
19 Boverket b, 2012 
20 Bullerutredning för projekt A 
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Samtliga projekt vi har undersökt är centralt belägna med närhet till vägar och kollektivtrafik. 

Dessa påverkar ljudnivån och för att måna om människors välmående och hälsa måste en 

bullerutredning göras för att säkerställa att riktvärdena följs. Ljudnivån och vad som orsakar 

ljud och buller varierar från projekt till projekt, exempelvis gällande projekt C var man 

tvungen att ta hänsyn till buller från den närliggande kanalen.  

 

4.5 Arkeologisk	  undersökning	  	  

Syftet med en arkeologisk förundersökning är att genom provschaktsgrävning ge länsstyrelsen 

underlag för bedömning om mer omfattande förundersökningar, alternativt särskild 

undersökning, krävs inom de olika förundersökningsområdena. Vid den utredningen vi har 

tagit del av grävdes ett antal provgropar på 4 x 4 meter. I de fall kulturlager och anläggningar 

påträffades undersöktes och dokumenterades dessa enligt ett dokumentationssystem som 

kallas ”singel-context”. Denna metodik innebär att ett unikt nummer ges till varje utgrävd 

kontext, samtidigt som det kommenteras och dokumenteras i allt från text till ritningar och 

fotografier. Man grävde samtliga schakt ner till orörd marknivå där en sektion upprättades i 

varje schakt varpå lager och konstruktioner beskrevs och fotograferades. I de fall lämpliga 

lager förekom togs även markfossilprover. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i en 

utredning från Södertälje kommun: 

 

• Sammanfattning: En kort sammanfattning och beskrivning av de områden 

undersökningen berör. 

• Inledning: Historisk bakgrund och tidigare arkeologiska undersökningar tas upp.  

• Syfte: Syftet med undersökningen samt metodval och genomförande.  

• Resultat: Vilket resultat man kom fram till i samtliga berörda områden.  

• Summering och diskussion: Vilka områden som behöver vidare undersökningar.  

• Referenser: Historiska lantmäteriakter. 

• Tekniska och administrativa uppgifter: Ett antal bilagor, däribland 

schaktbeskrivningar, kontextbeskrivningar och sektionsritningar.21  

 

Stockholm (A): Ansågs inte nödvändig.  

Solna (B): Ansågs inte nödvändig.  
                                                
21 Arkeologisk utredning för projekt C 
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Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

Anledningen till att denna utredning endast gjordes i projekt C är att större delen av Södertälje 

är fornlämningsområde och utgör så kallad fast fornlämning. I Området har inte tidigare blivit 

utgrävt och enbart varit bebyggt i mindre utsträckning med små byggnader är området 

intressant sett ur ett arkeologiskt perspektiv.  

 

4.6 Miljöteknisk	  markundersökning	  	  

Syftet med en miljöteknisk markundersökning är att undersöka ifall det förekommer 

föroreningar på olika djup i fyllnadsmassor och i naturligt lagrad jord. I en undersökning som 

utfördes i Södertälje gick man igenom följande punkter:  

• Uppdrag, bakgrund och syfte: Beskrivning av det berörda området följt av syftet 

med undersökningen.  

• Geologiska förhållanden: Hur markförhållandena ser ut i området. 

• Genomförande: Väderförhållandena dagen då undersökningen gjordes samt vilka 

observationer som gjordes vid provtagningen.  

• Resultat: Resultatet av undersökningen. 

• Jämförelse mot Naturvårdsverkets riktvärden: En jämförelse mellan iakttagna 

värden och Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning vid 

bostadsbebyggelse samt Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk för 

spridning av föroreningar vid återvinning av överskottsmassor.  

• Slutsats och rekommendationer:  

o Massor som lämnats kvar 

o Överskottsmassor som ska återvinnas och användas i andra projekt 

o Överskottsmassor som saknar avsättning 

o Lagring och transport 

o Myndighetskontakter 22 

 

Stockholm (A): Ansågs inte nödvändig. 

Solna (B): Ansågs inte nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 
                                                
22 Miljöteknisk undersökning för projekt C 



 

 

26 

I projekt C genomfördes denna utredning då den tidigare markparkeringen som låg på platsen 

kunde medföra viss risk för förorening av läckande oljor och bensin från de parkerade bilarna.  

I planbeskrivningen för projekt B nämner man att det inte finns några kända markföroreningar 

på platsen. Om man senare upptäcker att markföroreningar existerar ska det rapporteras till 

kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.  

 

4.7 Riskutredning	  

Syftet med en riskutredning är att utröna de risker för människor som omgivningen kan ha 

ifall den tilltänkta åtgärden utförs. I ett fall från Solna kommun gällde det en närliggande 

bensinstation som var målpunkt för farligt godstransporter medan det i ett fall från Södertälje 

kommun rörde sig om risker från farliga godstransporter på den närliggande kanalen. I den 

fulla utredningen vi har fått tillgång till av Södertälje kommun gick man igenom följande 

punkter.  

 

• Inledning: Tar upp varför riskutredningen är framtagen, allmän uppdragsinformation, 

syfte, metod, kvalitetssäkring, omfattning, osäkerheter och tidigare riskutredningar. 

• Förutsättningar: Tar upp omgivningsbeskrivning, beskrivning av farligt gods till 

sjöss, farligt gods på Södertälje kanal, farligt gods på väg, kriterier för skyddsavstånd, 

kvalitativa riskkriterier och räddningsverkets förslag på acceptanskriterier. 

• Identifiering av scenarier: Beskrivning av olika scenarier som kan inträffa på 

kanalen. 

• Grovriskanalys: Vad en grovriskanalys innebär, metod för grovriskanalys, 

grovriskbedömning och grovriskvärdering. 

• Riskreducerande åtgärder: Bedömning av sannolikheten för en olycka och en 

beskrivning av de åtgärder som kan minska risken för att olika scenarier ska inträffa.  

• Slutsatser: Vad man kommit fram till i utredningen, vilka osäkerheter som finns och 

vad en väsentlig förändring av riskbilden skulle innebära.  

• Referenser 23 

 

Stockholm (A): Ansågs inte nödvändig.  

Solna (B): Ansågs nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  
                                                
23 Riskutredning för projekt C 
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Denna utredning har genomförts i projekten B och C. För projekt B handlade det om den risk 

som en närliggande bensinstation kunde medföra medan det för projekt C handlade om 

närheten till en närliggande kanal där farligt gods transporteras.  

 

4.8 Landskapsutredning	  	  

En större åtgärd kommer påverka landskapsbilden i det berörda området. Med landskapsbild 

menas det visuella uttrycket både i den lilla skalan och i den stora landskapliga skalan. Syftet 

med en landskapsutredning är att få ingående kunskap om rumsliga sammanhang och 

landskapsvärden i området och fungerar som underlag till detaljplaneläggningen.  

Området studeras dels utifrån närliggande områden men också utifrån karaktärsgivande 

strukturer, man tar t.ex. hänsyn till riksintressen och andra betydelsefulla områden.  

En analys av detta slag innehåller också en beskrivning av landskapsbilden i området, både 

inom området och utifrån sett. Den behandlar även situationen i dagsläget och hur den kan 

komma att påverkas ifall den tilltänkta åtgärden utförs. Avslutningsvis belyser 

landskapsutredningen hur landskapsbilden kommer att påverkas av olika höjder på ny- eller 

påbyggnad. I utredningen från Stockholms kommun som vi har fått tillgång till gick man 

igenom följande punkter.  

 

• Metodbeskrivning: En beskrivning av metoden som använts och hur landskapets 

karaktärsgivande struktur kommer att beskrivas.  

• Utredningsområdet: Vilket område som utredningen omfattar samt en karta över 

detta område. Även områdets historia, gällande lagar och bestämmelser, framtiden för 

området samt hur planförslaget ser ut tas upp.  

• Karaktärsgivande strukturer: Landskapets struktur beskrivs med hjälp av 

o Tapografi 

o Vegetation 

o Bebyggelse 

o Rumsbildningar 

o Landmärken 

o Vägnät och målpunkter 

• Landskapsbild: Hur den nuvarande landskapsbilden ser ut i detaljplaneområdet. 

• Relation till närliggande områden: Hur närliggande områden kommer att påverkas 
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av åtgärden samt lagbestämmelser kring dessa områden. 

• Relation till riksintresse: Hur närliggande riksintressen kommer att påverkas av 

åtgärden samt lagbestämmelser kring dessa. 

• Samlad bedömning: Vad utredningen har kommit fram till samt förslag på åtgärder. 

• Referenser 24 

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig.  

Solna (B): Ansågs inte nödvändig. 

Södertälje (C): Ansågs inte nödvändig.  

 

Man ansåg att en landskapsutredning var nödvändig för projekt A då området är beläget på en 

höjd och påverkar de lägra omgivande områdena på ett betydligt sätt. Detta innebär även att 

stadens siluett påverkas ifall bebyggelse uppförs där varpå man ansåg sig tvungna att utföra 

denna utredning. I projekt B och C har inga särskilda utredningar genomförts men man tar up 

stadsbilden och gestaltningen i planbeskrivningarna för båda projekten.  

 

4.9 Luftkvalitetsanalys	  (SLB-‐analys)	  

Syftet med en SLB-analys är att bedöma hur de totala halterna av luftföroreningar i det 

berörda området förhåller sig till gällande miljökvalitetsnormer, detta för att kunna avgöra om 

bebyggelse kan anses vara lämpligt. Miljökvalitetsnormer har utarbetats i anslutning till 

miljöbalken och är bindande nationella föreskrifter. Normvärden ska spegla den lägsta 

godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. 

En miljökvalitetsnorm ska klaras snarast möjligt, dock senast vid en för varje ämne angiven 

tidpunkt. I en sådan här analys mäter man halten föroreningar av en mängd olika ämnen, detta 

görs för att se om något av de normvärden som satts överskrids. I dagsläget finns 

miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, partiklar (PM10), bly, svaveldioxid, bensen, 

kolmonoxid och ozon. Det man kommer fram till är ifall bebyggelse är lämplig och vad man 

bör tänka på för att inte försämra situationen i dagsläget.25   

 

Stockholm (A): Ansågs inte nödvändig.  

Solna (B): Ansågs inte nödvändig.  

                                                
24 Landskapsutredning för projekt A 
25 SLB-analys för projekt C 
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Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

Då projekt C är beläget nära en kanal som är hårt trafikerad använder man sig av en särskild 

SLB-analys som underlag. Denna genomfördes inte i samband med detaljplaneärendet utan 

gjordes tidigare men ansågs ändå nödvändig att ha med i beräkningarna för bygget. I de 

övriga två projekten ansåg man inte att någon särskild utredning krävdes men i båda 

planbeskrivningarna nämner man att luftföroreningar inte kommer att påverka eller påverkas 

av bygget. I projekt A var anledningen att bakgrundsvärdena i området är låga och i projekt C 

ansåg man att platsen var så pass öppen att det inte skulle ha någon påverkan på luftkvaliteten.  

 

4.10 Analys	  av	  ekhabitat	  

Syftet med denna utredning är att undersöka huruvida områdets sammanhängande ekhabitat 

kommer att påverkas av en potentiell åtgärd. Man tar upp det nuvarande ekhabitatnätverket, 

hur bebyggelseförslaget kommer att påverka detta samt den faktabakgrund som utredningen 

baseras på. Denna utredning är från projekt A som hade många ekar inom planområdet. Eken 

är en nyckelart för den biologiska mångfalden i Sverige varpå den anses viktig att bevara då 

den med sin långa livslängd och olika livsstadier skapar en stor mängd ekologiska miljöer. 26 

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig.  

Solna (B): Ansågs inte nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs inte nödvändig.  

 

En utredning av detta slag visar tydligt att olika områden kräver olika utredningar. I projekt A 

fanns ett stort antal närliggande ekar som låg inom planområdet. Som vi nämnt ovan är dessa 

viktiga för ekosystemet och för att bevara ekarna var man tvungen att genomföra denna 

utredning. I de två övriga projekten fanns inga närliggande ekar.  

 

4.11 Kulturhistorisk	  analys	  	  

Syftet med denna utredning är att presentera och klassificera kulturhistoriska värden som är 

viktiga att ta hänsyn till i samhällsplaneringen. Meningen med denna utredning är att den ska 

fungera som ett underlag för tjänstemännen inom plan- och bygglovshanteringen. Den ska 

                                                
26 Ekhabitatsanalys för projekt A 
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även riktas mot allmänheten för att på så sätt öka intresset och medvetandet för den egna 

kulturmiljön. Utredningen består av tre delar: 

 

• Historik med analys.  

• Kulturhistoriska värden i stadskärnan. En kortfattad beskrivning och kulturhistorisk 

analys av parker, grönstråk, platsbildningar, topografiska spår, enstaka kulturhistoriskt 

värdefulla lämningar, gamla gatusträckningar och sammanhållna värdefulla miljöer. 

Denna information sammanställs på tre kartor.  

• Kulturhistorisk värdering och klassificering av ett antal byggnader, presenterade i 

form av en katalog med fotografier. Karta med kulturhistorisk klassificering av 

samtliga byggnader som även definierar vilken lagstiftning som skall tillämpas.27  

 

En utredning av detta slag är alltså inte specifik för ett visst projekt utan görs för en hel stad 

eller ett större område och fungerar som underlag för samtliga nuvarande och kommande 

planärenden.  

 

Stockholm (A): Ansågs inte nödvändig.  

Solna (B): Ansågs inte nödvändig. 

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

I likhet med den arkeologiska utredningen behövde man i projekt C även en utredning av 

detta slag till grund för planarbetet då Södertälje är viktigt ur ett fornlämningsperspektiv. 

Även detta var en sådan utredning som inte genomfördes i samband med planarbetet utan 

hade genomförts tidigare för hela Södertälje kommun, men också denna ansågs nödvändig för 

planärendet. Av materialet vi har haft tillgång till har det vi inte kunnat se ifall någon 

utredning av detta slag legat till grund för planärendena i projekt A och B.  

 

4.12 Geoteknisk	  undersökning	  	  

Syftet med en utredning av detta slag är att skapa en bild av områdets geoteknik samt ge en 

översiktlig bedömning av de grundläggningsförutsättningarna. I utredningen vi har fått ta del 

av gick de igenom följande punkter:  

 
                                                
27 Kulturhistorisk analys för projekt C 
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• Uppdrag och syfte: Vem som utfört undersökningen och vem som är uppdragsgivare. 

• Objektsbeskrivning: En beskrivning av befintliga och planerade objekt. 

• Underlag: Vilka handlingar man använt sig av som underlag för undersökningen. 

• Undersökningar: Vilka tidigare undersökningar som gjorts och de som nu utförts.  

• Geotekniska förhållanden 

o Topografi 

o Jordlagerföljd 

o Hydrogeologi 

• Sättningar 

o Allmänt (sättningar i naturligt lagrad friktionsjord) 

o Fyllning (sättningar i fyllning) 

o Naturligt avlagrad friktionsjord  

• Schakt/Stabilitet 

o Allmänt 

o Lokal schaktstabilitet 

o Totalstabilitet 

• Slutsatser och rekommendationer: Allmänt angående faktorer som påverkar vid 

valet av grundläggningsmetod, vilken grundläggningsmetod som passar bäst samt 

kvarstående arbete.28 

 

Stockholm (A): Utredningen skall troligen ske i framtiden.   

Solna (B): Ansågs nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

För att försäkra sig om att byggnaden kan uppföras på ett säkert sätt är denna utredning 

självklar. I samtliga planbeskrivningar tar man upp hur markförhållandena på platsen ser ut 

men i projekt A kommer en ytterligare utredning ske där man undersöker risken för ras/skred. 

4.13 Dagvattenutredning	  	  

Syftet med denna utredning är att beskriva vilka framtida dagvattenföroreningar och 

dagvattenflöden en potentiell åtgärd kommer att generera. Den ska också utreda hur 

dagvattnet inom det aktuella planområdet kommer att behöva renas och fördröjas.  

En dagvattenutredning bör innehålla följande punkter:  
                                                
28 Geoteknisk utredning för projekt C  
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• Redovisning av platsen och planens påverkan: Här redovisar man exempelvis en 

helhetsbild av områdets geologi och hydrogeologi, lokala avrinningsområden och 

avrinningsstråk, beräkningar av dagvattenflöden, möjliga konsekvenser och risker på 

grundvattnet samt förslag på åtgärder för att minska risker för översvämning av 

fastigheter.  

• Förslag på dagvattenlösningar: Här redovisar man exempelvis hur hanteringen av 

dagvatten ska ske i framtiden på ett fördjupat sätt, dagvattenlösningar av kommunens 

dagvattenpolicy, illustrera på en karta hur dagvattnet rör sig i området samt konkreta 

lösningar angående hur omhändertagandet av dagvattnet i området ska ske. 29 

 

Stockholm (A): Ansågs nödvändig. 

Solna (B): Ansågs nödvändig.  

Södertälje (C): Ansågs nödvändig.  

 

Då vatten kan ha en förödande effekt på byggnader är denna utredning nödvändig för att 

förvissa sig om att vattnet i området inte kommer att skada bebyggelsen och för att få 

omhändertagandet av dagvattnet att efterlikna naturens egna sätt.  

 

4.14 Markradonutredning	  	  
 
Stockholm (A): Av vårt material att döma har inte en sådan utredning utförts.  
Solna (B): Utfördes 1994  
Södertälje (C): Utfördes 1990 

 

Information kring hur en markradonutredning ser ut är väldigt svårt att få tag i då de sällan 

finns i digital form. I både projekt B och C ligger en utredning av detta slag som grund för 

planarbetet men i projekt A har vi inte fått någon information kring detta. Då radon är skadligt 

för människor är syftet att ta reda på ifall området kan vara skadligt för människor.  

 

 

 

                                                
29  Dagvattenutredning för projekt A 
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4.15 Övriga	  utredningar	  	  
 
Utöver de utredningar vi har gått igenom finns ytterligare några mindre omfattande 

utredningar. De som genomförts i samtliga av våra projekt är en brandutredning och en 

sophanteringsanalys, men man nämner även i planbeskrivningarna hur man ämnar hantera 

frågor kring VA, el samt värme. De sistnämnda räknar vi inte som utredningar i vårt arbete.  

Brandutredningens syfte är att säkerställa människors säkerhet i händelse av en brand medan 

sophanteringen syftar till att lösa omhändertagandet av sopor på ett tillfredställande sätt. I 

projekt A kostade brandutredningen 5000 kr, dock har vi i de övriga fallen inte fått ta del av 

några kostnader angående dessa utredningar. Slutsatsen vi dragit av detta är att dessa 

utredningar inte är speciellt kostsamma eller tidskrävande varpå vi valt att inte beskriva de 

mer ingående.  
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5 Analys  
 

Under arbetets gång har det klarnat för oss att processen är än mer komplicerad än vi tidigare 

trott. Den linjära modell som ramverket ställer upp ligger långt ifrån hur det i realiteten ser ut.  

Trots att vårt arbete har gått ut på att undersöka de utredningar som krävs så har det varit svårt 

att bortse från alla andra tidskrävande faktorer som påverkar tidsåtgången. När vi närvarade 

vid planmötet insåg vi snabbt att det är många viljor, idéer, lagar och regler som måste 

tillgodoses. Mötet varade i drygt två timmar och det enda som togs upp var förslag på 

ändringar av kartan över området samt förslag på förändringar i planbeskrivningen. När vår 

kontakt för projekt A bjöd in oss till mötet beskrev han det som att vi skulle få ”bevittna 

cirkusen från första parkett” och trots att detta uttryck är väldigt starkt insåg vi snabbt vad han 

menade med det. En annan sak vi insåg under mötet och även fick bekräftat efter är att det nu 

under de kommande sommarmånaderna i stort sett inte kommer att hända någonting då folk är 

på semester. Detta innebär att planarbetet står stilla vilket självfallet bidrar till den väldigt 

tidskrävande processen.  

 

Det denna process bidrar till klargörs i en enkätstudie av Olander (2005). I denna undersöktes 

byggherrars och byggentreprenörers uppfattningar kring de olika moment som ingår i 

planprocessen. Denna studie inkluderade dock inte Stockholm men vi anser att den går att 

applicera på våra kommuner då planprocessen i många hänseenden är än mer invecklad i 

storstadsområden. Studien pekade på att planprocessen ses som ett hinder och allt för 

tidskrävande, särskilt av de mindre aktörerna. Då planprocessen ses som oviss sållas de 

mindre aktörerna bort vilket i sin tur hämmar konkurrenssituationen. Exploatören binder upp 

kapital genom att köpa mark och med en utdragen planprocess blir det kostsamt då byggandet 

inte kan sättas igång, den affärsmässiga möjligheten kan till och med i värsta fall gå förlorad 

för exploatören. Vidare ansågs att planprocessen är en osäkerhetsfaktor vid initieringen av nya 

projekt, detta pga. den tidskrävande och kostsamma processen.30 Dessa problem tas även upp 

i rapporten ”Bäste herren på täppan?” där de belyser problemen för mindre byggherrar att ta 

på sig relativt stora kostnader i ett tidigt skede. Förslag på lösningar skulle kunna vara att 

kommunen står för en del av denna planerings- och utredningsrisk. Exempelvis skulle 

kommunen kunna göra en del av utredningarna och/eller låta byggherren betala dem den dag 

                                                
30 Olander  
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projektet blir av. Kommunen skulle därmed ligga ute med pengarna tills projektet blir en 

realitet.31  

 

Vi gick in i det här arbetet med förutfattade meningar att planprocessen skulle vara mer 

komplicerad och utdragen i Stockholm. Allt eftersom har vi dock upptäckt att så inte är fallet. 

Det som spelar roll är de fysiska förutsättningarna för platsen och de inblandade parternas 

kompetens. Vi nämnde t.ex. en barnkonsekvensanalys i Stockholm och en arkeologisk 

utredning i Södertälje vilka bara ansågs nödvändiga pga. områdesförhållanden.  

Merparten av utredningarna ser vi som självklara, t.ex. de som grundar sig i risker, 

människors hälsa och en väl fungerande trafiklösning. Däremot fick vi efter möten med 

Södertälje kommun och exploatören i Stockholm reda på att många av utredningarna enbart 

görs för att hålla ryggen fri. De är inte alltid konsekventa, ibland krävs en utredning i ett fall 

medan man i ett annat liknande fall hoppar över den.  

 

Den mall med obligatoriska utredningar vi förväntade oss att finna var långt ifrån hur det i 

realiteten ser ut. Många utredningar dyker upp allt eftersom planarbetet fortgår och 

exploatören kan inte alltid förutsäga ifall fler utredningar behöver genomföras. Det 

kommunala planmonopolet innebär att det är kommunen som har makten gällande 

detaljplanearbetet och allt exploatören kan göra är att följa deras direktiv. Det kommunerna 

istället verkar använda sig av, i alla fall i Södertälje kommun, är en behovsbedömningsmall 

där man går igenom en mängd olika aspekter, dess påverkan samt åtgärder/balansering. 

Denna mall finns bifogad under rubriken bilagor.  

 

Det är helt enkelt så att det är de existerande förutsättningarna som sätter ramarna för vilka 

utredningar som måste göras. Inget projekt är det andra likt och det förefaller sig då naturligt 

att utredningarna som måste göras skiljer sig åt från fall till fall. Då bostadsbristen är så pass 

akut som den är i dagsläget kommer detta ämne fortsätta vara aktuellt. De flesta utredningarna 

som görs är trots allt synnerligen nödvändiga men för att råda bot på bostadsbristen krävs att 

det utformas ett effektivare sätt. Prioriteringen borde i slutändan vara att bostäder ska byggas 

och som det ser ut idag skulle en del utredningar kunna ersättas av sunt förnuft och effektivare 

diskussioner mellan de inblandade parterna. Det skulle i alla fall vara en bra början.  

 

                                                
31 Ceasar, Kalbro och Lind, 2013, s. 99 



 

 

36 

6 Slutsats 

6.1 Vilka	  utredningar	  måste	  genomföras	  vid	  ett	  detaljplaneprojekt?	  	  

Helt beroende av de fysiska förutsättningarna i området vilket innebär att varje projekt är 

unikt. 

 

6.2 Hur	  får	  man	  information	  om	  nödvändiga	  utredningar?	  	  

Det finns ingen lista över vilka utredningar en exploatör kommer att vara tvungen att 

genomföra. Istället använder kommunen en behovsbedömningsmall där man kommer fram till 

vilka utredningar som är nödvändiga att utföra. Detta hindrar dock inte att nya och 

oförutsedda utredningar kan uppkomma under planarbetets gång.  

 

6.3 Vad	  kostar	  dessa	  utredningar?	  	  

Olyckligtvis har vi inte fått tag på kostnader för samtliga utredningar. Däremot vet vi att 

planprocessen är kostsam och exploatören i Stockholm uppskattade att de haft kostnader på 

ungefär 1M-1,5M. I dessa kostnader innefattades en barnkonsekvensanalys för 120000 kronor 

och en brandutredning för cirka 5000 kronor. En del av utredningarna ingår i den så kallade 

planavgiften som i projekt A låg på ungefär 350000 kronor.  

 

6.4 	  Hur	  påverkar	  detta	  konkurrenssituationen	  mellan	  byggherrar?	  	  

Eftersom planprocessen är kostsam får de mindre aktörerna på marknaden svårare att hävda 

sig. Det är framförallt de större byggherrarna som har de resurser som krävs för att genomgå 

alla de steg som planprocessen involverar.  

 

6.5 Vad	  tycker	  involverade	  parter	  om	  den	  rådande	  situationen?	  	  

Exploatören i Stockholm ansåg att planprocessen är ineffektiv och han tyckte att vissa 

utredningar skulle kunna ersättas av effektivare diskussioner mellan inblandade parter. Han 

nämnde att den främsta anledningen till detta är det kommunala planmonopolet som innebär 

att kommunen har allt makt gällande denna process. Kommunen har inte lika bråttom med att 

genomföra projekten men med dagens rådande bostadssituation kanske det skulle vara nyttigt 

med ett snabbare och effektivare planarbete. Detta var något vi observerade under mötet med 
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stadskontoret i Södertälje kommun som hade en otalig mängd pågående och planerade projekt 

att ta hänsyn till. Deras fokus låg inte på själva tidsåtgången utan snarare på ett metodiskt och 

grundligt planarbete.  
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Bilagor	  
 
Vi fick denna skickad till oss av Södertälje kommun. Förmodligen har den skannats in varpå 
layouten är bristfällig. Man får dock en god översiktbild av hur deras bedömningsmall ser ut.  

 

BEHOVSBEDÖMNING – underlag för bedömning av betydande 
miljöpåverkan samt behov av balansering 

ASPEKTER PLATSENS SÄRDRAG, 
KÄNSLIGHET OCH FUNKTION

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING (varaktighet, 

frekvens, fysisk omfattning m.m.) 

som planen medför

PÅVERKANSTYP OCH 
OMFATTNING (varaktighet, 

frekvens, fysisk omfattning m.m.) 

från omgivningen

MARK 
x  Topografi/terräng

x  Berg- och jordarter

x  Infiltrations- 
kapacitet

x  Stabilitet och 
bärighet

x  Sättningskänslig 
mark

x  Erosionsskydd

x  Buffertzon och filter

x  Fysiska ingrepp

VATTEN
x  Vattendirektivet:
1. Vilken/vilka recipient 
tar emot vatten från 
planområdet

2. Vilket/vilka 
avrinningsområde/n 
tillhör planområdet?

3. Vilken/vilka 
vattenförekomst/er 
enligt vatten direktivet 
är berörda av planen?

4. Status hos berörda 
vattenförekomster?

5. MKN angivna för 
vatten-
förekomsten/erna 
(ekologisk och kemisk 
status)

6. Miljöproblem 
relaterade till vatten i 
området/ vatten-
förekomsten?

7. Påverkar planen 
miljökvaliteten i 
vatten, behövs 
skyddsåtgärder?

x Ytavrinning och 
dagvattenbildning

PÅVERKAN        
Stor/viss/ingen

Detaljplan för fastigheten x i Södertälje kommun

ÅTGÄRDER/BALANSERING 
(Undvika/minimera/ 
kompensera/ersätta)

Dnr: 
Upprättad: 
Planens syfte och huvuddrag: 

Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt bilaga 1 och/eller bilaga 3 till förordningen (1998:905) om MKB: 

Tidigare och pågående markanvändning och/eller andra regleringar (Strandskydd, miljö- el vattendom,tillst/anmälnplikt): 
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x Finns förutsättningar 
för LOD?

x  Större relativt 
opåverkade 
vattenområden (ÖP)

x���Ekologiskt särskilt 
känsligt område (ÖP)

x  Grunda havsvikar 
(reproduktions-miljö)

x  Å-mynningar 
(vandrande fisk)

x Inströmnings-område 
(bra 
infiltrationskapacitet 
men kan påverka 
grundvattenkvalitet)

x��Utströmnings-
område 
(översvämnings-risk)

x  Dikningsföretag

x  Artesiskt grundvatten 

x  Vattendomar

NATUR, VÄXT- OCH 
DJURLIV

x  Riksintresse, 
biotopskydd, 
naturreservat, Natura 
2000, naturminnen 
m.m.

x  Gröna kilar 
(spridningsväg)

x���Grön värdekärna 
(Rufs)

x���Grönt svagt 
samband (Rufs)

x  Större relativt 
opåverkade 
markområden (ÖP)

x���Ekologiskt särskilt 
känsligt område (ÖP)

x  Grönstruktur i 
tätorten (temperatur-
utjämnare, luftrenare, 
dag-vattenmottagare)

x   Biologisk mångfald 
(våtmarker, lövskogar 
där gamla lövträd 
förekommer, hävdade 
ängs- och hagmarker 
av natur-
beteskaraktär, 
stränder, bäckar, bryn 
(Grönplan)

x  Geologisk formation 
(bevarandevärde ur ett 
geologiskt perspektiv)

REKREATION & 
FRILUFTSLIV

x  Riksintresse

x  Park & närnatur
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x  Stora träd/ 
vegetation 

x  Mötesplatser, 
rörelsestråk och 
målpunkter

x  Platser för aktivitet, 
idrott, lek, utevistelse 
& utsiktspunkt

x  Kvarters-/park-/ 
rekreationsskog 
(Grönplan, ÖP)

x   Barriärer som 
begränsar tillgänglighet

 

x  Tysta områden 35-45 
<DBA (Rufs, Grönplan)

x  Regionalt strandstråk 
(Rufs)

x  Regional 
vandringsled (Rufs)

KULTURMILJÖ

x  Riksintresse

x  Fornlämningar

x  Byggnadsminne

x  Modernt kulturarv

x  Intressanta 
byggnader / 
bebyggelsemiljöer

x  Äldre kulturlandskap

LANDSKAPS-
/STADSBILD

x  Landskapsbilds-skydd

x  Större 
odlingslandskap

x  Värdefullt  
landskapsrum/ 
stadsbild

x  Landmärken

x  Skönhet, estetik, 
upplevelse

x Tillförs nya element/ 
fysiska ingrepp

SOCIALA VÄRDEN                      
x   Segregation - leder 
förslaget till 
ökad/minskad variation 
(m.a.p. boendeform, 
upplåtelseform, 
bostadsstorlek, 
ändamål)

x  Trygghet
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x  Mötesplatser

x  Samband/ Strukturer

HÄLSA OCH 
SÄKERHET

x  Byggskedet

x  Buller

x Vibrationer

x  Farligt gods

x   Farliga verksamheter

x   Miljöfarliga 
verksamheter

x Ras, skred och 
erosion

x  Översvämning

x Radon

x Elektromagnetiska 
fält

x  Allergier

x  Lukt

x  Lokalklimat 
(väderstreck, vind, 
ljus)

x  Markföroreningar

x  Luftföroreningar 
(överskrids MKN?) 

      Trafik mm.

�� Vart tar den vägen? 

�� Enkelsidig eller 
dubbelsidig bebyggelse 
(förtätning) 

                   

�� Uppvämningssätt 
(energislag) 

 

x  Trafiksäkerhet

KOMMUNIKATIONER, 

INFRASTRUKTUR 
TEKNISK 
FÖRSÖRJNING

x  Riksintresse/ 
reservat (väg, järnväg, 
stamnät, leder)
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x Utnyttjande av 
befintlig infrastruktur 
(VA, el, fjärrvärme, 
bredband, vägar, G/C, 
parkering – även cykel)

x  Kollektivtrafik-
försörjning (exploa-
teringsgrad, av-stånd 
till hållplats)

x  Närhet till service

x  Återvinning

ENERGIHUS-
HÅLLNING

x  Energieffektiva 
byggnader

x  Byggnadens 
placering, orientering, 
expo-nering, (struktur) 

x  Väderstreck

x  Förhärskande 
vindriktning

x  Köldhål

KLIMATPÅVERKAN
x  Lokalisering – leder 
förslaget till minskat 
eller ökat 
transportbehov

x  Skapas stråk för 
kollektivtrafik, G/C-
trafik (trygga, 
attraktiva)

x  Förnybar energi

x  Försvinner 
grönstruktur/skog

MARK- OCH 
VATTENRESURSER
MATERIELLA 
TILLGÅNGAR

·  Riksintressen

·  Mark– och  
vattenområden med 
värdefulla ämnen      

·  Vattentäkter/ 
vattenbärare      

·  Areella näringar 
(jord-, skogs- och 
vattenbruk)

Behovsbedömning:

Detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. En 
miljöbedömning behöver därför utföras. 
Sammanvägd bedömning av påverkan efter vidtagna åtgärder: 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. 
En miljöbedömning behöver därför inte utföras. 
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