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Abstract	
	
Sweden suffer from housing shortage. This is due to the long process from the initiation of a 
project to a finished building. Detailed planning is a long process because of all the questions 
that need answers and investigations that are needed for a detailed plan to be realized. 
 
In this work, I have studied 12 different plan description from four different municipalities. 
Plan Description is used for the reader to gain a greater insight into what needs to be done for 
a detailed plan to be enforced. I have studied the "external" and "internal" investigations 
made. Internal investigations are usually simpler questions that the municipalities themselves 
can resolve. External investigations are when municipalities need help from a consultants. 
These investigations are often more complex. 
 
With the help of this study, I have observed the questions that need answers varies. Some are 
recurring and some are specific. Investigations that need to be done depends on the site 
conditions, type of settlement etc. How often municipalities need to take the help of 
consultants has varied. Most external investigations, that I encountered in projects is nine and 
three external investigations when it was at its lowest. 
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Sammanfattning	
	
Sverige lider bostadsbrist. Detta beror bland annat på den långa processen ifrån initiering av 
projekt till färdig byggnad. Detaljplaneläggning är en lång process på grund av alla frågor 
som behöver besvaras och utredningar som behöver göras för att detaljplan ska realiseras.  
 
I detta arbete har jag studerat 12 olika planbeskrivning ifrån fyra olika kommuner. 
Planbeskrivning används för att läsaren ska få en större inblick i vad som behöver göras för 
att en detaljplan ska vinna laga kraft. I dessa har jag studerat de ”externa” och ”interna” 
utredningarna som gjorts. Interna utredningar är oftast enklare frågeställningar som 
kommunerna själva kan lösa. Externa utredningar är när kommuner behöver ta hjälp av 
konsulter. Dessa utredningar är ofta mer komplicerade.  
 
Med hjälp av studien har jag sett att frågeställningar som behöver besvaras varierar. Vissa är 
återkommande och vissa är specifika. Vilka utredningar som behöver göras beror på platsens 
förutsättningar, typ av bebyggelse mm. Hur ofta kommunerna behöver ta hjälp av konsulter 
har också varierat. Flest externa utredningar som jag stött på i projekt är nio stycken och tre 
externa utredningar när det skedde som minst.  
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1	Inledning	
 
1.1	Bakgrund	
 
Sverige lider av bostadsbrist. Boverket har beräknat att 240 kommuner av 290 är i behov av 
bostäder. Bristen på bostäder beror på befolkningsökningen och som förväntas växa i 
framtiden. Trots tillväxten på startade byggprojekt det senaste åren, så kommer byggandet 
inte räcka till i förhållande till befolkningsökningen. Med hjälp av byggbehovsanalys har man 
beräknat att det kommer behöva byggas mer än 75 000 bostäder per år under perioden 2015 
till 20201.  
 
Processen från initiering av projekt till färdigt bostadshus är lång och komplicerad. Ett av 
skälen beror på den långa detaljplaneprocessen där kommunerna måste behandla frågor och 
utredningar för att en plan ska kunna realiseras. I allmänna debatter har det diskuterats 
åtgärder för att påskynda byggprocessen. Det har exempelvis framförts förslag att i framtiden 
slopa detaljplanen helt. Anses arbetet vid framtagande av en detaljplan som ”onödigt”? 
 
1.2	Syfte	och	frågeställningar  
Syftet med arbetet är att få ett perspektiv på debatten genom att i arbetet visa vad 
detaljplanering enligt PBL innehåller. 

• Vilka frågor behöver man behandla när man gör en detaljplan?  
• Vilka utredningar krävs?  
• Hur ofta behöver man ta hjälp av konsulter? 

 

1.3	Metod	
 
Metodiken har varit att studera planbeskrivningar för att göra en sammanställning av vilka 
frågor som behandlas i detaljplanen och vilka utredningar som görs.  
 
Planbeskrivning används för att ge läsaren en större och enklare insikt om vad en detaljplan 
innehåller och vad som behövs göras för att den ska vinna laga kraft. Detta dokument ska 
finnas tillsammans med planen2. Vad	en	planbeskrivning	ska	innehålla	regleras	i	4:33	och	
4:34	PBL: 

• Planbeskrivningen ska innehålla information om planens förutsättningar. I denna del 
beskriver kommunen platsens förutsättningar att bli bebyggd. Hänsyn tas exempelvis 
till naturliga förutsättningar som råder. Beskrivning av närhet till service etc. Frågor 
angående om området förfogar över vatten, avlopp och el. Det konstateras även i 
vilken mängd området utsätts för störningar. 

• Planens syfte ska redogöra vad den är tänkt att uppnå.  

																																																								
1	Boverket,	Kommuner	med	underskott	på	bostäder	ökar	kraftigt	–	bostadsbyggandet	förväntas	öka	
2	4kap.	31	§	PBL	
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• Det finns beskrivning för hur man ska gå tillväga för att genomföra planen. Vad som 
då behandlas är exempelvis frågor angående ekonomin, tekniska och organisatoriska 
frågor. 

• Det ska även finnas en förklaring till de konsekvenser planen leder till för de som 
berörs och för miljön mm3. 

 
Vad som först och främst måste klargöras i studien är avgränsningen till vad som kan klassas 
som en utredning. En utredning kan både ske internt och externt. Interna utredningar brukar 
ofta vara enklare frågeställningar. Det är med andra ord ett visst antal frågor som kommunen 
måste beta av och utreda internt. Vissa frågor kräver ingen utredning men måste ändå göras 
och andra kräver utredning för insamling av information till ställningstagande. Det kan 
exempelvis vara hur många parkeringar som planen kommer behöva förfoga över. Vid 
externa utredningar så tar kommunerna hjälp av konsulter för att reda ut mer komplicerade 
frågor som de inte har tillräckligt med kunskap om eller verktyg för att klara ut. Det kan 
exempelvis vara en utredning av markförorening där det behövs ta prover. 
 
Jag har studerat 12 olika planbeskrivningar som ligger i fyra olika kommuner. Alla valda 
planbeskrivningar gäller huvudsakligen större bostadsbebyggelse. Tre är från Helsingborg, 
två i Luleå, tre i Göteborg och fyra i Solna. Jag har valt att välja olika kommuner eftersom det 
finns chans att se variation och mönster. Det kan exempelvis vara ett mönster på utredningar 
som upprepas i vissa kommuner, eller geografiska skillnader som exempelvis kvalitet på 
mark. Val av kommuner har berott på vilka som har många pågående detaljplaner och 
kvalitén på materialet som ligger ute på deras hemsidor. Detta har lett till att det är större 
kommuner som har studerats. 
 
När detaljplaner har vunnit laga kraft är det oftast svårt att hitta information på kommunernas 
hemsida eftersom att viktiga dokument då försvinner. Dokumentens syfte är till för att 
involverade parter ska kunna läsa och lämna åsikter under processens gång. Därför har jag 
valt att undersöka detaljplaner som fortfarande är under pågående planarbete, men som ligger 
i ett så sent skede som möjligt av processen. Detta ger möjlighet att få större helhets bild på 
utredningar som har gjorts genom möjligheten att ta hänsyn till ifall det skett ytterligare 
utredningar under processens gång eller kompletteringar.  Några av de utredningar som jag 
studerat är i utförda antagnings skede,  men majoriteten är i granskningsskedet och några få i 
samrådsskedet. Planbeskrivningarna för Husensjö 6:17 (Helsingborg), Kaverös (Göteborg), 
Varholmsgatan (Göteborg) och Byggmästaren (Solna) befinner sig för tillfället i 
samrådsskedet. Dessa har ändå inkluderats eftersom att de mer betungande utredningarna bör 
vara avklarade. 
 
Det ska även tilläggas att det kan uppstå felkällor i arbetet genom att planbeskrivningarna 
missar att nämna utredningar som gjort. 
 
 

																																																								
3	Boverket,	Planbeskrivning	
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1.4	Disposition	
 
Kapitel 1 inleds med bakgrund, syftet och metoden till arbetet. 
Kapitel 2 innehåller information om varför utredningar görs, hur de finansieras och 
detaljplaneprocessen. 
Kapitel 3 presenterar studien som gjorts. 
Kapitel 4 visar ett sammanställt resultat från studien. 
Kapitel 5 utgörs av en analys av resultatet.  
Kapitel 6 besvarar frågeställningarna i en slutsats. 

2	Teoretisk	bakgrund	
	
2.1	Varför	görs	utredningar?	
 
Vid detaljplaneläggning måste bestämmelserna i 2kap PBL vara uppfyllda. Därför görs 
utredningar för att konstatera att lagens krav uppfylls. 
 
Enligt 2:2 PBL så ska mark och vattenområden användas till det ändamålet de är mest 
lämpade för i förhållande till beskaffenhet, läge och behov. Därför kan de ibland behöva 
utföras t.ex. geotekniska utredningar för att konstatera hur bra lämpad marken är för 
bebyggelse. 
 
Vid detaljplaneläggning ska bebyggelse vara placerad på plats som den är mest lämpad för 
med tanke på människors hälsa. För att planen ska kunna realiseras kanske det krävs 
bullerutredning. Det ska även vara möjligt att ordna trafik och hindra luft- och 
vattenföroreningar. Därför kan det behöva göra trafikutredningar och ta prover på vattnet. 
Platsen ska även vara lämpad ur olyckssynpunkt. Därför kan det behöva utföras riskanalys för 
exempelvis farligt gods4.  
 
I 2:6 PBL regleras lämpligheten för utformning och placering av bebyggelsen vid 
detaljplaneläggning. Hänsyn ska då tas till exempelvis till kulturvärde, skydd mot spridning 
av brand och behov av bebyggelse ska vara försörjd med vatten5. 
 
Enligt 2:7 PBL ska hänsyn tas till att det nära bebyggelsen finns gator och vägar, torg och 
grönområden6. 
 
Enligt 4:33a PBL ska det finnas en beräkning angående omgivningsbuller i planbeskrivningen 
om det anses nödvändigt. Detta när det gäller bostadsbebyggelse. Därför behöver 
bullerutredningar tas fram.  
 
																																																								
4	2kap.	5	§	PBL	1,3,4	och	5p.	
5	2kap.	6	§	PBL	1,2	och	4p.	
6	2kap.	7	§	PBL	1-3p.	
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2.2	Hur	finansieras	planläggningen?	
 
Finansieringen av planläggningen sker genom att det är kopplad till bygglovet. 
Byggnadsnämnden tar då ut en planavgift för åtgärden av att upprätta eller ändra detaljplan7. 
Det kan även ske genom att det regleras med hjälp av avtal som markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal8. När det gäller exploateringsavtal framgår det att avtalet får innehålla den 
finansiering som behöves för att genomföra detaljplan i den mån som planen nyttjar9. 
 
2.3	Detaljplaneprocessen		
 
Initiering 
 
Initiering av ett byggprojekt varierar beroende på om det är kommunen eller annan part som 
äger marken och brukar oftast grundas på tidigare handlingar som översiktsplan mm. Är det 
kommunen som förfogar över marken kan initiering ske med hjälp av markanvisning. Är det 
annan part som äger marken kan initiering ske genom att denna part tar kontakt med 
kommunen eller genom ansökan om planbesked. Det kan även tilläggas att kommunen har 
möjlighet att starta ärende på mark som de inte förfogar över själva10. 
 
Planbesked  
 
Ansökan om planbesked innebär önskan att ta fram, upphäva eller ändra detaljplan11. 
Planbeskedet ska vara skriftligt, beskriva målet, visa det område som berörs med hjälp av 
karta. Det ska även innehålla information om eventuella framtida bebyggelse12. 
 
För att besluta om ett planbesked ska godkännas, sker utredning och informationsinsamling 
för att kunna konstatera om det är möjligt att påbörja planläggningen. Frågor som undersöks 
är exempelvis finansiering och förutsättningar att bebygga marken. Det behöver även 
konstateras vilka utredningar som behöver göras. Dessa utredningar är exempelvis 
miljöbedömning för att avgöra ifall en miljökonsekvensbeskrivning (MB) behöver upprättas, 
val av planprocess (PBL) och tiden för projektet. Graden utredningar varierar beroende på hur 
detaljerad översiktsplanen är eller tidigare tillhandahållen information13. 
 
Enligt lagen så är det även kommunen som bestämmer vilka utredningar som ska ske. De har 
även ett brett val möjligheter när det gäller tiden då dessa utredningar ska utföras14. 
 

																																																								
7	12kap.	9	§	PBL	
8	1kap.	4	§	PBL	
9	6kap.	40	§	PBL	
10	SOU	2015:109,	159	
11	5kap.	2	§	PBL	
12	5kap.	3	§	PBL	
13	SOU	2015:109,	160	
14	SOU	2015:109,	161	



9	
	

När ansökan skickats in har kommunen 4 månader på sig att lämna besked om att starta 
ärende. Tiden är dock preliminär15. Därefter ska planbeskedet beskriva ifall det har beslutats 
att starta planläggning16. 
 
Efter beslut om planbesked 
 
Efter beslut ska det även bestämmas ifall det ska upprättas ett program. Ifall det behöver 
upprättas planprogram så ska syftet och mål bestämmas17. De ska även bestämmas vad som 
kommer att behöva utredas. Det ska sedan ske samråd angående beslutet18 där förslag till 
detaljplan presenteras19. Denna process leder till att kommunerna i ett tidigt skede kan föra 
diskussioner med de parter som är involverade av projektet. Man får bland annat höra 
länsstyrelsens åsikter tidigt. När det gäller stora byggprojekt, kan det vara bra att upprätta 
planprogram. Detta kan även göras när översiktsplanen inte är aktuell20. 
 
Om det finns risk att planen leder till miljöpåverkan så ska det samlas information för en 
behovsbedömning som klargör ifall det behövs upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. 
Ifall det leder till en miljökonsekvensbeskrivning måste bestämmelser följas i miljöbalken och 
det måste ske samspel med länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivning upprättas parallellt 
med själva detaljplansprocessen. Det regleras inte i lag när samspel behöver göras men syftet 
är att det ska ske innan färdigställt planförslag för att undvika komplikationer i framtiden. Det 
kan även tilläggas att miljökonsekvensbeskrivningen är en del av planbeskrivningen21.22 
 
Samråd om planförslag23  
Samråd är den del i processen där det sker samråd mellan de parter som är involverade i av 
planen. Detta sker när det gäller ny plan, ändring eller upphävande. Det här skedet är till för 
att man ska få en bredare insyn i det planerade området som projekteras genom informations 
insamling. Möjligheten finns även för de som är involverade att lämna sina åsikter. På så sätt 
minskas chansen för att planen blir överklagad i framtiden. Hur själva metodiken går till vid 
samråd skiljer sig åt från fall till fall24. 
 
Granskning25 
Granskning är den del i processen som kommunerna visar resultatet av samrådet. Det visar 
alltså resultatet av sammanställningen som gjorts av informationen och de åsikter som har 
insamlats. Här ges även parter ytterligare chans att lämna åsikter om förslaget26. Under det här 
																																																								
15	5kap.	4	§	PBL	
16	5kap.	5	§	PBL	
17	5kap.	10	§	PBL	
18	5kap.	11	§	PBL	1st	
19	5kap.	13	§	PBL	2st	
20	SOU	2015:109,	157	
21	4kap.	33-34	§§	PBL	
22	SOU	2015:109,	158	
23	Boverket,	Samråd	om	detaljplan	vid	ett	utökat	förfarande	
24	5kap.	11-12	§§	PBL	
25	Boverket,	Granskning	vid	ett	utökat	förfarande	
26	5kap.	18	§	PBL	
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skedet har länsstyrelsen chansen att yttra sig om förslaget strider emot de punkter som nämns 
i 5:22 PBL.   
 
När förslaget är på granskning ska vissa handlingar vara åtkomliga. Dessa är planbeskrivning, 
samrådsredogörelse, grundkarta, fastighetsbeteckning och om det finns planförslag. Det ska 
även finnas handlingar som stödjer förslaget som exempelvis utredningar som gjorts27. 
 
Antagande28 
För att planen ska bli antagen ska kommunen konstatera ifall det anses lämpligt att uppföra 
bebyggelse på mark- och vattenområdet. Vid detta beslut ska kommunen använda sig av den 
samlade bedömningen från utredningar och undersökningar som gjorts samt de åsikter som 
lämnats29. 

	
3	Studie 
 
3.1	Helsingborg	stad 
 

Ödåkra 4:4 m fl30 
 
Syftet med planen är att möjliggöra verksamhet och bostäder på området. Området är 
lokaliserat på odlingsmark på ca 14 ha.  Det finns inga tidigare detaljplaner över området. 
Området omges av spårtrafik i väst, verksamhet i norr och industri i söder. Planen antas inte 
leda till betydande miljöpåverkan så miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.  
 
Externa utredningar: 
 
Dagvattenutredning har upprättats. Denna utredning ansågs som betydande för området 
eftersom att det lider av översvämningar. Utredningen beskriver hur dagvattenhantering ska 
ske samt behovet av ledningar.  
 
Det har tagits fram PM för en geoteknisk utredning. Den geotekniska utredningen 
konstaterade vilka olika mark typer som fanns i området. Det gav även resultat på grundvatten 
nivån.  
 
En arkeologisk utredning har utförts för att undvika framtida hinder.  
 
 
 

																																																								
27	5kap.	10-11	och	21	§§	PBL	
28	Boverket,	Beslut	om	att	anta	en	detaljplan	
29	4kap.	2	§	PBL	
30	Helsingborg,	Planbeskrivning	A	
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Interna utredningar: 
 
Förutsättningar: 

• Bebyggelse på platsen och i närområde 
• Befintlig verksamhet  
• Grönområde 
• Trafik: Omgivande infrastruktur 
• Service 
• Historik 
• Teknikförsörjning: Befintlig teknisk försörjning. 
• Risk och störning: Vibrationer 

 
Planens utformning: 

• Bebyggelse 
• Grönområde 
• Trafik: Biltrafik, utformning av gator, parkering, gång- och cykeltrafik, 

störningsskydd, avstånd avseende risker och annan verksamhet 
• Teknikförsörjning: Vatten och avlopp, brandvattenförsörjning, avfallshantering, elnät, 

uppvärmning, tele och gas 
 
Konsekvenser: 

• Bedömning av miljöpåverkan 
• Mark, luft och vatten: Miljökvalitetsnormer för utomhusluft och miljökvalitetsnormer 

för vattenförekomster. 
• Hälsa och säkerhet: Vägtrafikbuller/tågtrafikbuller/trafikbuller, bullerpåverkan från 

tågtrafik, externt industribuller, risker (farligt gods) och elektromagnetiska fält. 
• Natur- och kulturmiljö: Naturresurser och sociala konsekvenser. 

 
Påarp 1:12 m fl31 
 
I Området Påarp togs ett planprogram 2006 fram. Programmet gällde hela orten där det skett 
en gruppering av två områden som ligger söder och norr om järnvägen. Mellan åren 2010-
2011 färdigställdes detaljplaner för två områden i söder. När processen var färdigställd 
började arbetet med att upprätta detaljplan för Påarp 1:12. Detaljplanen skulle pröva 
förutsättningarna för bebyggelse av 150-200 bostäder, verksamhet och gatunät. Eftersom 
planen inte bidrog till betydande miljöpåverkan så behövdes inte en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. På platsen finns odlingsmark, gräsytor, några 
byggnader och plantering.  
 
 
 
																																																								
31	Helsingborg,	Planbeskrivning	B	
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Externa utredningar: 
 
Under september 2008 utfördes en överskådlig geoteknisk undersökning för att studera del 
av fastighet 1:12 och 2:65 efter markföroreningar och marktyp. Det utfördes även en 
miljöteknisk utredning oktober 2011 och en överskådlig komplettering i januari 2012. 
 
VA- och höjdsättnings utredning gjordes för att konstatera möjligheten för hantering av 
dagvatten och ledningsdragning. Resultatet användes sedan som åtgärd för att behandla 
översvämningar. 
 
I anknytning till att det upprättades en VA- och höjdsättningsplan 2013 gjordes ännu en 
geoteknisk utredning för att konstatera om det var möjligt att placera dagvattendamm på 
fastigheten 2:64.  
 
Det har framtagits en modell för ytvatten som har använts som underlag för att konstatera 
effekten av föreslagen åtgärd. 
 
Den tänkta bebyggelsen är berörd av järnvägstrafik. Det upprättades därför en riskanalys för 
farligt gods. I analysen studerades främst säkerheten.  
 
Eftersom att platsen ligger belägen vid både järnväg och väg, så kan bullernivåerna antas vara 
höga. Bullerutredning skedde för att konstatera ifall platsen påverkades av störning. Då del 
av platsen var utsatt för störning behövdes en mer detaljerad utredning. I efterhand skedde 
flera kompletteringar och uträkningar. 
 
Arkeologi utredning har utförts eftersom att Påarp är ett område som löper stor risk för 
fornlämningar. 
 
Interna utredningar: 
Planens förutsättningar: 

• Bebyggelse: inom planområdet och i angränsning till planområdet. 
• Grönområde 
• Trafik 
• Befintlig kollektivtrafik 
• Närhet till service 
• Kulturmiljö 
• Historik 
• Teknisk försörjning 

 
Planens utformning: 

• Vision 
• Övergripande disposition 
• Grönstruktur: Publika stråk, parken och naturyta 
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• Planerad bebyggelse 
• Trafik: Gatustruktur, utformning av gator, parkering, gång och cykelstråk och 

kollektivtrafik 
• Teknisk försörjning: Vatten och spillvatten, brandvattenförsörjning, avfallshantering, 

elnät, tele och uppvärmning. 
 
Konsekvenser:  

• Mark, luft och vatten: Geoteknik och markföroreningar, miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft och vattenförekomster, grundvatten och solförhållanden.   

• Hälsa och säkerhet: Järnvägstrafik, elektromagnetiska fält, vibrationer, vägtrafik, 
kollektivtrafik. 

• Trafikbuller: Buller från väg- och järnväg, buller från flera källor, avvägning mot 
andra intressen och vinster för Påarps by och risker/miljöstörning/övrig verksamhet. 

• Natur- och kulturmiljö: Naturresurser, kulturmiljö och sociala konsekvenser.  
 
Husensjö 6:1732 
 
I Husensjö 6:17 är syftet med planändring att uppföra 340 bostäder i ett område som ligger 
norr om Ragnvalla på ca 7,7 hektar. Planen går ut på att komplettera och utveckla nuvarande 
bebyggelse och förbättring av stadsmiljön. Området omfattas av detaljplaner som vann 
lagakraft 1967, 1968 och 1989. I nuläget utgörs platsen av äppelodling, bostadsbebyggelse, 
parkering och odlingslotter för hyresgäster. Planen kan inte antas leda inte till betydande 
miljöpåverkan.  
 
Externa utredningar: 
 
I december 2011 utfördes en geoteknisk undersökning och en komplettering under 2012. 
Detta gjordes för att pröva grunden för bebyggande. Man kontrollerade även nivåerna på 
grundvatten. I samband med denna utredning studerades även markens radonvärde. Det 
behövs göra ytterligare utredning för att kontrollera om äppelodlingen har lätt till 
markförorening. 
 
Det har utförts en kulturmiljöanalys för att beräkna platsens kulturvärde. 
 
Dagvattenutredning har utförts. 
 
Arkitekter har utrett förändring i sol- och skugg förhållandet där värden för 
sommarsolstånd i juni, vårdagjämning i mars för fyra olika tider. I studien har det både tagit 
hänsyn till befintlig och ny byggnation. 
 
Bullerutredning har utförts där hänsyn tagits till trafiken i omgivningen. I utredningen har 
man studera trafikmängden och förväntade bullernivåer framtill år 2023. 
																																																								
32	Helsingborg,	Planbeskrivning	C	
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Interna utredningar: 
Planens förutsättningar: 

• Beskrivning av området 
• Bebyggelse i angränsning till planområdet. 
• Grönområden 
• Trafik och parkering i planområdet 
• Risk och störning 
• Närhet till service 
• Historik 
• Arkeologi 
• Teknisk försörjning 

 
Planens utformning: 

• Disposition i stort 
• Planerad bebyggelse: Bostäder, Centrum och offentliga byggnader. 
• Planerade grönområden 
• Trafik: Biltrafik, utformning av gator, parkering, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. 
• Teknisk försörjning: Vatten och avlopp, brandvattenförsörjning, avfallshantering, 

elnät, uppvärmning och tele. 
 
Konsekvenser:  

• Mark, luft och vatten: Markföroreningar, miljökvalitetsnormer för utomhusluft och 
vattenförekomster.   

• Hälsa och säkerhet: Störning från äppelodling  
• Natur- och kulturmiljö: Naturresurser, stadsbild och kulturmiljö 
• Sociala konsekvenser 

 
3.2	Luleå 
 
Kallax 17:1 m.fl33 
Målsättningen med planen är att konstatera ifall det är möjligt att uppföra ett område för 
villabebyggelse på 29 tomter där arean är på 7,29 hektar. Planen är utformad så att det finns 
stor variation när det gäller byggrätten. I nuläge utgörs området av skog och tidigare använd 
åkermark. Området ligger väster om Kallax by och är i anslutning till existerande bebyggelse. 
Det finns ingen detaljplan för området. Planen kan inte anses bidra till betydande 
miljöpåverkan.  
 
 
 
 
 
																																																								
33	Luleå,	Planbeskrivning	A	
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Externa utredningar: 
 
Geoteknisk undersökning har utförts genom tre olika prover. Denna undersökning gjordes 
för att konstatera mark typ för grundläggningen. I resultatet beskrivs fem olika områdens 
förutsättningar.  
 
Området saknar vatten och avlopp. Därför har det tagits prover på vattnet inom del av 
området. I denna undersökning visade resultatet att det fanns spår av färg, järn, mangan och 
bakterier.  
 
Interna utredningar: 
 
Planens förutsättningar: 

• Natur: Landskap och vegetation, tjäle, grundläggning, förorenad mark, radon och risk 
för skred/höga vattenstånd. 

 
Detaljplanens utformning: 

• Bebyggelseområden: Bostäder, offentlig service, kommersiell service, byggnadskultur 
och gestaltning och tillgänglighet.  

• Fornlämning 
• Friytor: Naturmiljö, lek och rekreation. 
• Vattenområden 
• Gator och trafik: Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik, kollektivtrafik, parkering,   

varutmottag och utfarter. 
• Teknisk försörjning: Avlopp, dagvatten, brandbekämpning, värme, el och bredband 

och avfall. 
 
Konsekvenser: 

• Påverkan på miljön 
• Påverkan på andra markanvändningsintressen 
• Riksintressen och skyddade områden 
• Mellankommunala intressen 
• Hantering av eventuella sulfidjordar 
• Hälsa och säkerhet: Buller och andra störningar, trygghet och säkerhet och 

riskbedömningar/analyser 
• Sociala konsekvenser 

 
 
 
 
 



16	
	

Del av Kronan 1:134 
 
Målet med detaljplanen är att det ska uppföras 32 kedjehus/souterräng för bostadsändamål på 
mark som utgör skog och som inte tidigare har varit planlagt. Området är på ca 4,7 hektar på 
ett berg. Växtlighet har även tänkt bevaras i så stor omfattning som möjligt. Arbetet med att ta 
fram detaljplan startade hösten 2015 och detaljplaneprogram i mars 2012. På området finns 
riksintresse och strandskyddet har förkortats. Planen kan inte antas bidra till betydande 
miljöpåverkan.  
 
Externa utredningar: 
 
Geoteknisk utredning har utförts. Detta gjordes för att konstatera mark typ och 
observationer på höjden av mark samt lutningen. Underlag har sedan använts för att avgöra 
tillståndet för grundläggning. Resultatet av utredningen har även använts vid bedömning av 
risken för ras och skred. 
 
Under 2015 utfördes en trafikbullerutredning där det skett uträkning för nivåerna som råder 
i nuläget samt för åren 2020-2025. Det skedde 2016 en kompletterande utredning där 
modellen för den tänkta bebyggelsen har beaktats. Den utfördes även för att klargöra 
resultatet. I utredningen har trafikmängden i området studerats vilket har använts som 
underlag för gatunätet och vid observationen av biltrafik. 
 
Interna utredningar: 
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser:  

• Naturmiljö 
• Marken: Markradon och förorenad mark. 
• Geohydrologiska förhållanden 
• Kulturhistoriskt värdefull miljö 
• Landskapsbild och stadsbild 
• Bebyggelse och gestaltning: Gestaltnings principer och kvaliteter. 
• Friytor: Rekreation och friluftsliv samt lek 
• Offentlig och kommersiell service 
• Trafik: Gatunät, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och parkering 
• Riksintressen 
• Tillgänglighet 
• Hälsa och säkerhet: Farligt gods och trafikbuller. 
• Sociala frågor 
• Teknisk försörjning: Vatten och avlopp, värmeförsörjning, EL/tele/IT och avfall. 

 
	
	
																																																								
34	Luleå,	Planbeskrivning	B	
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3.3	Göteborg 
 
Bostäder i Fjällbo Park35 
Målsättningen med planen är att uppföra flerbostadshus, förskola, angöringsficka till skola 
och vägar ämnade till gång och cykel. På platsen finns det i dagsläget bebyggelse. Området är 
på ca 6 hektar och planen kommer att bidra till kompletterad bebyggelse i området i form av 
ca 250 nya bostäder. Det har tagits fram ett program för Fjällbo park. Det finns även några 
detaljplaner för området där genomförandetiden har gått ut. Planen kan inte anses bidra till 
betydande miljöpåverkan. 
 
Externa utredningar: 
 
Det har skett en geoteknisk utredning där målet varit att studerat de geotekniska 
omständigheterna, förutsättningarna och om platsen är lämplig att bebyggas. Det har i samma 
skede utförts en bergstekniks utredning för att konstatera frågor rörande bergsstabilitet, 
risken för blocknedfall och radon36.  
 
För de delområden som ska användas för bostäder har det utförts en solstudie, där man 
studerat solens förhållande till bebyggelsen vid olika tider och månader på året. Detta har 
gjorts för att få en större förståelse för skuggans påverkan på bebyggelsen. 
 
Det har utförts en dagvattenutredning där det tagits fram idéer för utformningen av 
dagvatten ska hanteras. 
 
Interna utredningar: 
Förutsättningar: 

• Mark, vegetation och fauna: När liggande naturområden och träd 
• Fornlämningar 
• Kulturhistorisk och befintlig bebyggelse 
• Övrig befintlig bebyggelse 
• Trafik, parkering och tillgänglighet: Kollektiv trafik, gång- och cykel, biltrafik och 

parkering. 
• Service 
• Teknik: Dagvatten 
• Störningar 

 
Detaljplanens innebörd: 

• Bebyggelse i sex delområden: Byggrätt, friytor, parkering och angöring och 
gestaltning.  

• Trafik och parkering: Gator och GC-vägar samt bil- och cykelparkering, 

																																																								
35	Göteborg,	Planbeskrivning	A	
36	Sweco	Infrastructure	AB,	PM	Geoteknik	
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• Tillgänglighet och service 
• Friytor och rekreation 
• Naturmiljö 
• Bevarande 
• Sociala aspekter 
• Teknisk försörjning: Vatten och avlopp, värme, el och tele och avfall  
• Övriga åtgärder: Geotekniska, markmiljö, luft och buller samt kompensationsåtgärder 

 
Konsekvenser: 

• Sociala konsekvenser och barnperspektiv: Tillgänglighet, hälsa och säkerhet. 
• Miljökonsekvenser: Hushållning med vattenområden mm, behovsbedömning, 

miljömål, naturmiljö, kulturmiljö, stadsbild, störningar, påverkan på luft och vatten.  
• Ekonomiska konsekvenser: Kommunens investeringsekonomi, kommunens drift och 

förvaltningsekonomi, ekonomiska konsekvenser för exploatör och enskilda 
fastighetsägare/tomträttshavare. 

 
Bostäder i Kaverös37 
 
Målsättningen med planen är att det ska ske tillbyggnad med två våningar på nio befintliga 
flerbostadshus som utgörs av fyra våningar. Detta kommer ge upphov till ca 180 nya 
lägenheter. I anknytning till tillbyggnaden ska det även ske tillägg av hiss och balkonger. 
Över befintligt område finns det detaljplan från 2005 där genomförandetiden gick ut 2015. 
Planen anses inte medföra till betydande miljöpåverkan.  
 
Externa utredningar: 
 
I ett geoteknisk utlåtande har stabiliteten av tillbyggnaden prövats. 
 
I ett byggteknisk utlåtande och om befintliga byggnadens stomme har det konstaterats 
varför tillbyggnaden är möjlig. Det kan tilläggas att det kommer behövas ske fördjupad 
inspektion i senare skede. 
 
Utredning för räddningsvägar har utförts där resultatet visade att det fanns behov av extra 
räddningsvägar till följd av tillbyggnaden. Det kommer ske fördjupning av frågan i senare 
skede.  
 
Då bebyggelse kommer att leda till att behovet av parkeringsplatser ökar har det med hjälp av 
kommunens parkeringspolicy räknat ut att det kommer behövas 105 bilparkeringar. Med hjälp 
av parkeringsutredning har man konstaterat att lediga platser kan fylla behovet. Utredningen 
visar även hur många cykelparkeringar som behöver tillgodoses.  
 

																																																								
37	Göteborg,	Planbeskrivning	B	
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Interna utredningar: 
Förutsättningar: 

• Mark, vegetation och fauna 
• Geoteknik 
• Fornlämningar, kulturhistorisk och befintlig bebyggelse 
• Övrig befintlig bebyggelse 
• Trafik, parkering, tillgänglighet och service 
• Teknik: VA, fjärrvärme, el och tele. 
• Störningar: Buller och luftmiljö. 

 
Detaljplanens innebörd: 

• Bebyggelse: Bevarande och rivning 
• Trafik och parkering: Åtgärdsvalsstudie, gator och GC-vägar. 
• Tillgänglighet och service 
• Naturmiljö: Friytor 
• Sociala aspekter 
• Teknisk försörjning: Dagvatten, vatten och avlopp, värme, el, övriga ledningar och 

tele och avfall  
• Övriga åtgärder: Markmiljö, arkeologi och buller. 

 
Konsekvenser: 

• Sociala konsekvenser och barnperspektiv: Sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, 
identitet, hälsa och säkerhet, 

• Miljökonsekvenser: Hushållning med vattenområden mm, behovsbedömning, 
miljömål, naturmiljö, kulturmiljö, stadsbild, störningar, påverkan på luft och vatten.  

• Ekonomiska konsekvenser: Kommunens investeringsekonomi, kommunens drift och 
förvaltningsekonomi, ekonomiska konsekvenser för exploatör. 

 
Förskola och studentbostäder vid Varholmsgatan38 
 
Målsättningen med planen är att det ska upprättas 200-250 studentbostäder och förskola för 
108 elever. Det tänkte platsen är beläget på ett obebyggt naturmarksområde. Platsen omges av 
ett industriområde och en kyrkogård. Det finns tidigare detaljplan över område ifrån 1964 och 
en ifrån 2013 som berör en del av området med genomförande tid på 5år. Detta anses dock 
inte vara något problem. Planen antas inte bidra till betydande miljöpåverkarkan.  
 
Externa utredningar: 
 
Det har utförts en utredning för att bedöma hur många parkeringar som studentbostäderna 
i projektet kommer behöva.  
 

																																																								
38	Göteborg,	Planbeskrivning	C	
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Miljöteknisk markundersökning har utförts för att pröva ifall det finns höga värden av 
ämnen eller föroreningar.  
 
Interna utredningar: 
Förutsättningar: 

• Mark, vegetation och fauna 
• Fornlämningar, kulturhistorisk och befintlig bebyggelse 
• Övrig befintlig bebyggelse 
• Trafik, parkering, tillgänglighet och service 
• Teknik 
• Störningar 
• Räddningstjänst 

 
Detaljplanens innebörd: 

• Bebyggelse 
• Trafik och parkering: Åtgärdsvalsstudie, gator och GC-vägar. 
• Tillgänglighet och service 
• Friytor: Naturmiljö. 
• Sociala aspekter 
• Teknisk försörjning: Dagvatten, vatten och avlopp, värme, el, övriga ledningar och 

tele och avfall  
• Övriga åtgärder: Geotekniska, arkeologi, kompensationsåtgärd, luft och buller. 

 
Konsekvenser: 

• Sociala konsekvenser: Samspel, tillgänglighet och trygghet/säkerhet. 
• Miljökonsekvenser: Hushållning med vattenområden mm, behovsbedömning, 

miljömål, naturmiljö, kulturmiljö, stadsbild, störningar, påverkan på luft och vatten.  
• Ekonomiska konsekvenser: Kommunens investeringsekonomi, kommunens drift och 

förvaltningsekonomi, ekonomiska konsekvenser för exploatör. 
 
3.4	Solna 
 
Kv Slingan 1 m.fl39 
Målsättningen är att det ska byggas 200 lägenheter. Planen kan inte antas leda till betydande 
miljöpåverkan. Det finns tidigare detaljplaner över området ifrån 1974 och 1981. På området 
som ska bebyggas, finns det i dagsläge en kontorsfastighet som kommer att ersättas med 
bostäder.  
 
 
 
 
																																																								
39	Solna,	Planbeskrivning	A	
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Externa utredningar: 
 
2007 utfördes en miljöteknisk markundersökning på grund av att det tidigare har funnits en 
bensinstation på platsen. Denna undersökning var endast grundlig och därför skedde även en 
undersökning under mars 2015. Då det påvisades förorening, bör en kompletterande utredning 
under bygg/rivningsskedet.  
 
Det har utförts bullerutredning på grund av buller ifrån två närliggande vägar.   
 
En dagvattenutredning har utförts där syftet varit att studera ifall en lämpad 
dagvattenhantering är genomförbar efter den nya bebyggelsen. Den har även gjorts för att 
undersöka chansen till förbättring40. 
 
Bebyggelsen kommer att leda till att det blir sämre luftgenomströmning. Därför har en 
luftkvalitetsutredning utförts där man studerat halter av två olika partiklar.  
 
Det har även gjorts en solstudie. 
 
Interna utredningar: 
Förutsättningar och förändring: 

• Stads- och landskapsbild 
• Befintlig och planerad bebyggelse. 
• Offentlig och kommersiell service 
• Tillgänglighet 
• Natur och vegetation 
• Biltrafik 
• Gång- och cykeltrafik 
• Kollektivtrafik 
• Parkering 

 
Konsekvenser 

• Buller 
• Luftkvalitet 
• Lokalklimat 
• Dagvatten 
• Trygghet 
• Markföroreningar 

 
 
 

																																																								
40	Structor,	Dagvattenutredning	kv	Slingan	1	
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kv Byggmästaren m fl41 
Målsättningen med planen är att det ska uträttas ca 325 bostäder. Detaljplanen kan inte antas 
leda till betydande miljöpåverkan. Det finns tidigare detaljplaner över området från 
1956,1961 och 1965. Den befintliga bebyggelsen på Byggmästaren 2 utgörs i dagsläget av en 
kontorsfastighet och en bensinstation som kommer att avvecklas. På Byggmästaren 4 finns 
det flerbostadshus som kommer bevaras men ändring leder till möjlighet för bostäder i 
bottenvåningen.  
 
Externa utredningar: 
Det har utförts en dagvattenutredning för att studera hur planen kan förhålla sig till 
miljökonsekvensnormerna. 
 
Bullerutredning utfördes på grund av att platsen påverkas av buller ifrån led och två gator.  
 
Det har utförts en miljöteknisk markföroreningsundersökning. I undersökningen har man 
studerat ifall marken anses vara ”ren”. En kompletterande undersökning kan behöva göras 
innan start. 
 
Det har utförts en utredning angående geoteknik och hydrogeologi. Där har man använt sig 
av jordkarta över området för att ta reda på vilka jordarter marken består av. Det har även 
gjorts en observation på nivån på grundvattnet. Det bör i framtiden göras en fördjupande 
geotekniskutredning.   
 
På grund av att det sker transport av farligt gods på när liggande led har det tagits fram en 
riskutredning.  
 
Det har även gjorts en solstudie för att få förståelse hur bebyggelsen berör den befintlig 
bebyggelse. 
 
Interna utredningar: 

• Förutsättningar och förändring: 
• Stads- och landskapsbild 
• Befintlig och planerad bebyggelse. 
• Gestaltningsprogram 
• Offentlig och kommersiell service 
• Tillgänglighet 
• Parker och rekreation 
• Buller 
• Radon 
• Luft 
• Biltrafik 
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• Gång- och cykeltrafik 
• Kollektivtrafik 
• Parkering 

 
Konsekvenser 

• Buller 
• Luftkvalitet 
• Lokalklimat 
• Dagvatten 
• Trygghet 
• Markföroreningar 

 
kv. Grankällan42 
 
Målsättningen med planen är att det ska byggas ca 200 bostäder i form av kedjehus och 
radhus samt en lokalgata. Målet är även att skydda naturområde och en jaktvilla. Planen kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning har därför 
upprättats. Inga tidigare detaljplaner finns över området. För tillfälle är det mesta av området 
obebyggt. På den del av området som ligger närmast järnväg används i dagsläge för 
krossverksamhet. Det finns även ett närliggande naturreservat.    
 
Externa utredningar: 
 
Eftersom att det sker transport av farligt gods på järnvägen och som kan leda till olyckor i för 
den tänkta bebyggelsen, har det gjorts en riskanalys.   
 
Då bebyggelsen kommer ligga i anslutning till järnvägen, har det tagits fram ett vibrations 
utlåtande som beskriver chansen för att det ska uppstå stomljud. 
 
En bullerutredning har utförts eftersom området påverkas av buller från både väg och 
järnväg. 
 
Det har utförts en dagvattenutredning där det framtagits olika förslag för att effektivisera 
hanteringen dagvattnet.  
 
Även en magnetfältsberäkning har utförts där det tagits fram en rekommenderad sträcka 
mellan bebyggelse och kraftledning.  
 
Det har utfört en översiktlig utredning av naturvärde och hydrologeologisk på sumpskog i 
naturreservat. Målet är att studera påverkan av detaljplanen43.  

																																																								
42	Solna,	Planbeskrivning	C	
43	Vectura,	Översiktlig	utredning	av	naturvärde	och	hydrologeologi	för	sumpskog	i	igelbäckens	
naturreservat.		
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Då platsen tidigare har använts till olika typer av verksamheter har en miljöteknisk 
utredning utförts för att studera förutsättningarna för föroreningar. Det har dessutom gjorts 
markundersökning med åtgärdsförslag för att pröva de skjutvallar som tidigare varit i bruk 
på platsen44.  
 
Interna utredningar: 
Förutsättningar och förändring: 

• Stads- och landskapsbild: Omgivningar, gatustruktur och gångstråk, förlamningar och 
kraftledningar. 

• Natur och vegetation 
• Befintlig och planerad bebyggelse. 
• Gatustruktur och gaturum. 
• Bostadsbebyggelsen. 
• Offentliga stråk och lek 
• Omgivande naturmark 
• Offentlig och kommersiell service 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Geotekniskt förhållande 
• Kollektivtrafik 
• Bil, gång och cykeltrafik 
• Parkering 
• Luft föroreningar 
• Radon 

 
Konsekvenser 

• Stads/landskapsbild 
• Natur och vegetation 
• Rekreation och tillgänglighet 
• Buller 
• Vattenkvalitet 
• Dagvatten 
• Kulturmiljö 

 
 
 
 
 
 

																																																								
44	Tengbom,	Miljökonsekvensbeskrivning	till	detaljplan	
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Del av Arenastaden45 
 
Målsättningen med planen är att det främst ska uppföras bostäder, ett mindre antal lokaler och 
att se till att det finns förskola och annan kommunal service m.m.  Eftersom att planen kan 
antas leda till betydande miljöpåverkan så har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 
Majoriteten av området utgörs inte av detaljplan och är för tillfället obebyggt. Detaljplanens 
bebyggelse är tänkt att placeras öster och nordost om Råstasjön som är ett natur och 
rekreationsområde och öster och sydost om mall och Scandinavia området. 
 
Externa utredningar: 
 
Dagvattenutredning har utförts som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen och 
detaljplanen. I utredningen har man kollat på förändringen av föroreningar och flödet samt 
studerat åtgärder46.  
 
Det har utförts en trafikutredning där syftet är att studerat hur genomförandet av planen 
påverkar trafiksystemet för arenastaden. Även frågor om hur man ska sammankoppla 
arenastaden med närmiljö och att utreda parkeringsbehovet47.  
 
Då området utsätts för störnings från Arenan har det skett en bullerutredning. 
 
Under 2004 och 2011 utfördes miljötekniska och geotekniska markundersökningar på 
området. Där observerade man olika föroreningar på grund av utfylld mark. Under 2012/2013 
gjordes en kompletterande miljöteknisk utredning och porgasmätningar på grund av 
kännedom av att det skett deponering sydöst om området. 
 
Då det har upprättats miljökonsekvensbeskrivning, har det gjorts en naturvärdesbedömning 
som underlag. I bedömningen har det exempelvis gjorts flera artinveteringar där man studerat 
arter som exempelvis fladdermöss, fåglar, insekter, lundflora och groddjur. Den innehåller 
även de viktigaste biotoperna som har studerats.   
 
Interna utredningar:  
 
Förutsättningar och förändring 

• Stads och landskapsbild,  
• Bebyggelse: Befintlig och planerad bebyggelse. 
• Offentlig och kommersiell service 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Tillgång till park 

																																																								
45	Solna,	Planbeskrivning	D	
46	Vectura,	Dagvattenutredning	
47	Ramboll,	Trafikutredning	
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• Rekreation och friluftsliv 
• Geotekniska förhållanden 
• Biltrafik 
• Gång och cykeltrafik 
• Kollektivtrafik 
• Parkering 
• Buller: Trafikbuller, motiv för avsteg från riksvärderna för trafikbuller och externt 

industruibuller. 
• Luftföroreningar 
• Radon 
• Elsäkerhet 
• Riskfrågor 
• Översvämningsrisk 
• Strandskydd 

 
Konsekvenser: 

• Naturmiljö 
• Rekreation 
• Strandskydd 
• Vattenkvalitet 
• Markföroreningar 
• Buller 
• Konsekvenser under anläggningsskedet 
• Stads- och landskapsbild 
• Luftkvalitet 
• Risk och säkerhet 
• Trafik 
• Samladbedömning 
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4	Resultat	
Tabell 1. Sammanställning av detaljplanernas förutsättningar och utformning/innebörd. Det 
som är markerat i blått illustrerar de frågor som kommunerna nästan alltid behandlar vid 
detaljplaneläggning. Gult visar frågor som varierat mellan projekt. Grönt är frågor inom 
kategorin friytor, grönområden, rekreation etc. 

 
Kategorier: 
Föroreningar: Mark/luft 
Störning: Störningsskydd/buller/vibration 
Planerad trafik: Biltrafik/utformning av gator/gång- och cykeltrafik/kollektivtrafik/gatustruktur, gång- 
och cykelstråk/mopedtrafik/varumottag och utfarter/åtgärdsvalsstudie. 
Risk: Avstånd avseende risker och annan verksamhet/risk för skred/höga vattenstånd/översvämning 
Teknikförsörjning: Vatten och 
avlopp/brandvattenförsörjning/avfallshantering/elnät/uppvärmning/tele/gas/bredband. 
Bebyggelse: byggnadskultur/gestaltning/kvaliteter/byggrätt/friytor/angöring/solförhållande/rivning 
och bevarande. 

Ödåkra Påarp Husensjö Kallax Del	av	Kronan Fjällbo	Park Kaverös Varholmsgatan Slingan Byggmästaren Grankällan Del	av	Arenastaden
Bebyggelse	(Befintlig/planerad) X X X x X X X X X X X X
Trafik	(Pågående/plancerad) X X X x X X X X X X X X
Parkering X X X X X X X X X X X X
Teknikförsörjning	(Befintlig/planerad) X X X x X X X X
Service	(Närhet	till	service) X X X X X X X X X X X X
Dagvatten X X X X X X X X X X
Geoteknik X X X X X X X X X X X
Tillgänglighet X X X X X X X X X
Störning/buller X X X X X X X X X
Historik X X X
Kulturhistoria X X X X
Kulturmiljö X X
Arkeologi/Fornlämningar X X X X X X X X
Risker X X X X X X X
Trygghet X X
Föroreningar X X X X X X X
Geohydrologi X X
Vatten X
Luft X X X X
Markmiljö X X X
Stads-	och	landskapsbild X X X X X
Radon X X X X X
Tjäle X
Elsäkerhet X X
Strandskydd X
Befintlig	verksamhet X
Sociala	aspekter X X X
Kompensationsåtgärder X X
Räddningstjänst X
Gestaltningsprogram X
Grönområden	(Pågående/planerad) X X X
Naturmiljö X X X X
Mark,	vegetation	och	fauna X X X X
Friytor X X X X
Rekreation	och	friluftsliv X
Friytor	och	rekreation X
Natur	och	vegetation X X
Parker	och	rekreation X
Offentliga	stråk	och	lek X
Omgivande	naturmark X
Tillgång	till	park X
Naturområde X
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Tabell 2. Sammanställning av detaljplanernas konsekvenser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ödåkra Påarp Husensjö Kallax Del	av	Kronan Fjällbo	Park Kaverös VarholmsgatanSlingan Byggmästaren Grankällan Del	av	Arenastaden
Avvägning	mot	andras	intressen	och	vinster X
Behovsbedömning X X X
Buller X X X X X X X X
Dagvatten X X X
Ekonomiska	konsekvenser	 X X X
Elektromagnetiska	fält X X
Farligt	gods X X X
Geoteknik X
Grundläggning X
Hantering	av	sulfidjordar X
Hushållning	med	vattenområden X X X
Hälsa X X X
Identitet X
Konsekvenser	under	anläggningsskedet X
Kulturmiljö X X X X X X
Lokalklimat X X
Luft X X X X X X
Markföroreningar X X X X X
Mellan	kommunala	intressen X
Miljökonsekvensnormer X X X
Miljömål X X X
Miljöpåverkan X X
Natur	och	vegetation X
Naturmiljö X X X X
Naturresurser X X X
Påverkan	på	andra	markanvändningsintressen X
Rekreation X
Rekreation	och	tillgänglighet X
Riksintressen	och	skyddade	områden X X
Risk	och	säkerhet X
Riskbedömning X
Risker/miljöstörning/övrigverksamhet X
Samladbedömning X
Sammanhållen	stad X
Samspel X X
Sociala	konsekvenser X X X X X
Solförhållanden X X X
Stads-	och	landskapbild X X
Stadsbild X X X X
Strandskydd X
Störning X X X X X
Säkerhet X X X
Tillgänglighet X X
Trafik X X X
Trygghet X X X X
Vardagsliv X
Vatten X X X X X X
Vibration X X
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5	Analys 
Vad som observerats i sammanställningen av utredningar som utförts enligt de olika 
planbeskrivningarna är att mängden och omfattningen av utredningar och undersökningar 
varierar. Det beror förmodligen främst på förutsättningarna på platsen, vad det är för typ av 
bebyggelse, storleken på projektet och tillgång till tidigare utredningar, planer och färdiga 
riktlinjer. 
 
Exempel på speciella förutsättningar på platsen kan vara om det tidigare funnits en 
bensinstation, som för Slingan (Solna). Det kan då vara av stor betydelse att utföra 
markföroreningsundersökning. Man kan även se hur projektens geografiska skillnader kan ge 
upphov till speciella utredningar. Helsingborgs kommun tar alltid hänsyn till arkeologi i 
jämförelse med andra kommuner. I planbeskrivningar för Luleå kommun har hänsyn tagits till 
risk för skred.  
 
Exempel på att typ av bebyggelse påverkar behovet av utredningar kan vara som i del av 
Kronan (Luleå) där rörde det sig om kedjehus/souterräng. Hustypen inkluderade garage. Det 
medför att det inte behövs göra externa parkeringsutredningar. 
 
Storlek på projektet kan avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning har behövt upprättats eller 
om det upprättas ett planprogram. Båda innebär att extra handlingar behöver tas fram och 
extra jobb behövs utföras. I del av kronan (Luleå), Påarp (Helsingborg)  och Fjällbo park 
(Göteborg) har det tagits fram planprogram. Dessa tre planbeskrivningar är de längsta ur text 
synpunkt jämfört med de resterande. Detta tyder på att en större omfattning arbete har gjorts 
och utredas i de tre fallen. Det kan vara större detaljeringsgrad eftersom att det bestäms vad 
som ska utredas i tidigt skede. I Grankällan och del av Arenastaden (Solna) har det varit 
behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning eftersom att planen kan antas leda till 
betydande miljöpåverkan. I Arena staden har det gjorts externa utredningar i form av 
naturvärdesbedömning som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. Denna typ av 
utredning har inte tidigare observerats i någon av de andra planerna och visar att 
miljökonsekvensbeskrivning kan ge upphov till flera utredningar. 
 
Tillgång till tidigare utredningar kan minska mängden externa utredningar. I Ödåkra 
framfördes det att det fanns bullerkartläggning över Helsingborg kommun. Med denna åtgärd 
kan kommunen använda sig av kartläggningen för att beräkna bullernivåerna. Detta kanske 
leder till att behovet av externa utredningar minskar genom att i tidigt skede avgöra om det 
kommer att behöva utföras en mer omfattande bullerutredning med hjälp av konsult. Under 
2012 togs det fram en riskrapport för järnvägen Skånebanan som innehöll strategi för 
bebyggelseplanering. I Påarp (Helsingborg) har kommunen använt sig av denna tidigare 
framtagna handling i den interna utredningen. Då det finns material över halter i luften som 
tagits fram över Stockholm och Uppsala, har detta använts i Solna vid intern utredning. 
 
Tidigare planer i form av översiktsplan och dess komplexitet kan underlätta utredningsarbetet. 
I Påarp (Helsingborg) finns det exempelvis information om vibrationer från tåg som har 
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upprättats i samma skede som den fördjupade översiktsplanen. För Grankällan (Solna) 
användes översiktsplan som indikation för områdets risk för markradon och Slinga (Solna) 
underlag för hur trafikerad gata var.  
 
Färdiga riktlinjer i form av normer i kommunerna kan förhindra att det behöver ske externa 
parkeringsutredningar. För Slingan (Solna) och Fjällbo park (Göteborg) beskrevs det att båda 
kommunerna har parkeringsnormer. Dessa används för att räkna ut behovet av 
parkeringsplatser för tänkta projekt. 
 
Som tidigare nämnts i resultatet illustrerar det blåmarkerade i tabell 1 de frågor som 
kommunerna oftast behandlar vid detaljplaneläggning. Resultatet visade att frågor rörande 
bebyggelse, trafik, parkering och service har behandlas i samtliga projekt. För projekt där 
dagvatten och tillgänglighet inte är med i tabellen, nämns dem oftast under andra rubriker. För 
projekt som saknar buller och teknisk försörjning i tabellen visas den information i 
konsekvensdelen, i tabell 2. Frågor gällande geoteknik, var det endast Slingan (Solna) det inte 
behandlats. Det grönmarkerade i tabellen illustrerar att det alltid har tagits hänsyn till någon 
typ av fråga i kategorin grönområde, friytor, rekreation mm. 
 
Genom att studera tabell 2 blir det ganska självklart att de konsekvenser som behandlas vid 
detaljplaneläggning varierar beroende på projekt. Det verkar även som om vissa kommuner 
alltid behandlar några specifika konsekvensfrågor.    
 

6	Slutsats 
 
Vilka frågor behöver behandlas när man gör en detaljplan?  
 
I studien har jag sett att frågor som behöver behandlas varierar från projekt till projekt. Vissa 
frågor är dock återkommande som exempelvis bebyggelse, trafik, parkering, service, 
dagvatten, tillgänglighet, störning/buller, geoteknik, teknikförsörjning och 
grönområde/friytor/rekreation etc. 
 
Vilka utredningar krävs? 
 
Vilka utredningar som krävs varierar beroende på platsens förutsättningar, vad det är för typ 
av bebyggelse, projektets storlek och tillgång till tidigare utredningar, planer och färdiga 
riktlinjer. 
 
Hur ofta behöver man ta hjälp av konsulter? 
 
Det finns inget exakt tal på hur ofta man behöver ta hjälp av konsult. I studien som har utförts 
har antalet externa utredningar varierat från projekt till projekt. Påarp (Helsingborg) var det 
projektet där det hade gjorts flest externa utredningar. Där hade man varit i kontakt med 
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konsult vid nio tillfällen. I Kallax, Del av Kronan (Luleå) och Varholmsgatan (Göteborg) 
hade det skett minst. Där hade man endast tagit hjälp av konsult vid två tillfällen.  
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