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Abstract 
 

When new buildings are constructed, the municipality create a zoning plan that regulate the 

land and water use. While creating the zoning plan, the municipality also needs to complete 

different investigations so that the land can be built on. The effectivity of the municipal 

planning process is often criticized and some of the criticism is pointed towards the 

investigations. Investigations take long time and is often contributing to high costs. The aim 

of this study is therefore to examine what type of investigations that are made before and 

during the planning process. 

The result shows that the investigations occurs during three different periods of the planning 

process; before the process, during the process and after the consultation of the plan. Many of 

the investigations are common through every plan, however some of them differs depending 

on the conditions of the building area.  
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Sammanfattning 
 

Vid ny bebyggelse upprättar kommunen en detaljplan som reglerar mark- och 

vattenanvändningen. Vid framtagandet av en detaljplan krävs även att olika utredningar görs 

för att marken ska kunna bebyggas. Effektiviteten av den kommunala planeringsprocessen 

kritiseras och en del av kritiken är riktad mot utredningar. Utredningarna drar ut på tiden och 

bidrar ofta med höga kostnader vid upprättande av detaljplaner. I denna studie undersöks 

därför vilka utredningar som görs, både före och under detaljplaneprocessen.  

Undersökningen är en fallstudie som behandlar sex detaljplaner i tre olika kommuner. De 

utvalda detaljplanerna är bostadsområden som har vunnit laga kraft och är upprättade enligt 

Plan- och bygglagen (2010:900).  

Resultatet visade att utredningar sker vid tre olika skeden i planprocessen; innan planbesked, 

under planarbetet och kompletterande utredningar efter samrådet. Många utredningar var 

liknande i samtliga detaljplaner, men en del skiljde sig beroende på förutsättningarna av 

planområdet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Samhällsbyggandet har tagit rask fart det senaste decenniet. Många människor flyttar till de 

större orterna och bostadsbristen är idag enorm. Det innebär att mer bostäder måste byggas 

fort. Vid ny bebyggelse är detaljplanen ett viktigt dokument, kanske till och med det 

viktigaste. Detaljplanen reglerar markanvändningen och är även det skedet där 

medborgarinflytande är ett huvudsakligt syfte. Det diskuteras i flera sammanhang att en 

detaljplan tar tid att upprätta. Det beror delvis på överklaganden men även på grund av alla 

utredningar som krävs för att byggandet ska kunna ske.  

I SOU 2013:34 utreds hur planprocessen kan bli mer effektiv. Där nämns att många 

utredningar bidrar till höga kostnader och att utredningarna drar ut på tiden under 

plangenomförandet. Dessutom kan inte alla projekt genomföras varje år på grund av 

omständigheter som har visats i samband med utredningar. Det diskuteras om det går att 

ändra förutsättningar för utredningar för att planprocessen kan ske under kortare tid och utan 

förseningar, och för att minska kostnaderna och missnöjet mellan parterna.1 

Det finns alltså flertalet utredningar som behöver utföras vid framtagandet av en detaljplan, 

både i tidigt skede innan planbesked har beviljats och även under själva planarbetet. Det 

diskuteras mycket om utredningar och hur de kan göra planprocessen mer effektiv, men vad 

är det egentligen för utredningar som görs under en planprocess?  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att studera detaljplaneprocessen och belysa klarlägganden, 

utredningar och undersökningar som görs före och under detaljplaneprocessen.  

1.3 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till tre kommuner. Alla kommuner är belägna inom 

Stockholmsregionen, och eftersom Stockholm växer är alla dessa kommuner under 

utveckling. Många bostäder planeras att byggas framöver och därför finns många detaljplaner 

som nyligen vunnit laga kraft att välja mellan i respektive kommun. Anledning till ett urval på 

endast tre kommuner och inte fler är främst på grund av tidsbrist.  

Under en planprocess sker fler utredningar än de som har studerats, men studien har 

avgränsats till de utredningarna som är större och mer omfattande. Större delen av arbetet i en 

planprocess är olika typer av utredningar och ibland kan det vara svårt att definiera vad som 

är en utredning och inte. Därför är det endast de tyngre utredningarna som har studerats.  

Studiens vikt ligger på vilka utredningar som görs i planprocessen och därför har finansiella 

frågor uteslutits. Genomförandeavtal har heller inte studerats. Planer av enkelt förfarande har 

också uteslutits då alla planer är av normalt förfarande. 

                                                           
1 SOU 2013:34 
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1.4 Metod 
Denna studie tillämpar en kvalitativ metod som undersöker och klarlägger vilka utredningar 

som utförs i planprocessen. Studien genomförs med en litteraturstudie och en fallstudie. I 

litteraturstudien är det främst lagtext som studeras men även publicerade böcker och tidigare 

examensarbeten inom ämnet. Lagtexten som studeras är främst Plan- och bygglagen (PBL 

(2010:900)) och Miljöbalken (MB (1998:808)).  

I fallstudien behandlas sex detaljplaner som är utvalda i tre kommuner i Stockholmsområdet. 

De utvalda kommunerna är Haninge, Huddinge och Tyresö. Urvalet av planerna är inte 

slumpmässigt. De blev valda efter följande kriterier; alla planer som behandlas är 

bostadsområden, planerna är upprättade enligt PBL (2010:900) och alla planer har vunnit laga 

kraft.  

I varje detaljplan studeras följande handlingar: 

 Planförslag 

 Planbeskrivning 

 Plankarta 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

 Övriga tillkommande handlingar  

Med hjälp av dessa handlingar kommer studien att undersöka vilka utredningar som görs inför 

och under planprocessen.  
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2. Planer i Plan- och bygglagen 
 

Syftet med bestämmelserna i PBL är för att främja en samhällsutveckling för människor i 

dagens samhälle men även för kommande generationer. Beaktande till människans frihet ska 

samhällsutvecklingen generera jämlika och sociala levnadsförhållanden med en hållbar 

livsmiljö.2 Det ska alltid ske en avvägning av allmänna och enskilda intressen vid prövning av 

frågor enligt PBL. Det är en viktig princip som alltid måste följas.3 

I PBL regleras fyra olika planer för att planera och utveckla användningen av mark- och 

vattenområden; regionplan, översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser.  

Regionplan 
Det är ett regionplaneorgan som antar en regionplan. Regionplaneorganet bildas med beslut 

av regeringen om ett gemensamt intresse för fler kommuner som inte kan samordnas. I en 

regionplan utreds mark- och vattenanvändningen för ett större område med fler än bara en 

kommun och därför är planen mycket översiktlig. En regionplan är inte juridiskt bindande 

utan den är en vägledning för kommuner när planläggning av översiktsplan, detaljplan och 

områdesbestämmelser ska upprättas.4  

Översiktsplan 
En översiktsplan omfattar en hel kommun och varje kommun måste ha en aktuell 

översiktsplan. I planen ska den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön redovisas. Det 

innebär att planen ska användas som en vägledning för framtida mark- och vattenanvändning 

och hur den nuvarande bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas. Översiktsplanen är inte 

juridiskt bindande.5  

Detaljplan  
Det är kommunen som upprättar detaljplaner. Med en detaljplan regleras mark- och 

vattenområdens användning. Kommunen prövar dess lämplighet för att kunna uppföra ny 

bebyggelse.6 Detaljplanens huvudsakliga uppgift är ge möjlighet till insyn och inflytande för 

medborgarna och andra intressenter under processen. Vid olika skeden kan allmänheten 

överklaga vissa beslut eller bara vara med och se vad som sker under processen.7 

Områdesbestämmelser 
Kommunen kan anta områdesbestämmelser för områden som inte är detaljplanelagda. Syftet 

med områdesbestämmelser är att tillgodose och säkerställa ändamål och intressen i 

översiktsplanen. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt till skillnad från detaljplaner.8  

                                                           
2 1 kap. 1 § PBL.  
3 2 kap. 1 § PBL. 
4 7 kap. 1-6 §§ PBL. 
5 3 kap. 1-3 §§ PBL. 
6 4 kap. 1-2 §§ PBL. 
7 Kalbro, T., Lindgren, E. (2015) Markexploatering. s. 29  
8 4 kap. 41-42 §§ PBL.  
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Figur 1: Plannivåerna i PBL 

Källa: Länsstyrelsen 2016 

 

3. Detaljplaneprocessen 
 

Initiering av planärende 
Det är svårt att veta när ett planarbete är påbörjat eftersom det inte står reglerat i PBL, och 

därför brukar diarieföring av planärende anses vara det första steget. Det finns flera olika sätt 

att initiera ett planärende. Ett av det vanligaste sätten är att en exploatör skickar en förfrågan 

till kommunen om att få starta ett exploateringsprojekt. Kommunen ska då redovisa sin avsikt 

i frågan om att inleda planläggningen. När kommunen beslutar om att projektet ska initieras 

har kommunen beslutat om planbesked.9 Planbesked är ett beslut som inte är bindande och 

inte kan överklagas. Det är heller inget slutgiltigt ställningstagande.10  

Ett annat vanligt sätt för initiering av planärende är genom markanvisning. Många kommuner 

äger mycket mark och genom markanvisning kan kommuner överlåta mark till byggherrar. 

Det innebär att byggherren får en ensamrätt att under en viss tid förhandla med kommunen 

om hur genomförandet av den nya bebyggelsen ska ske. Genom ett markanvisningsavtal 

accepterar byggherren kommunens villkor för markanvisningen och det är även ett kvitto på 

att kommunen har gett byggherren ensamrätt för marken. Markanvisning kan ske både genom 

att kommunen aviserar markanvisningen, men även att byggherren skickar in en ansökan.11  

                                                           
9 Boverket. PBL kunskapsbanken - Detaljplanering. s. 13-14. 2014-12-22  
10 Boverket. Planbesked. 2014-09-23 
11 Kalbro, T., Lindgren, E. (2015) Markexploatering. s. 138 
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Initiering kan även ske genom att kommunen själv kommer på en planidé.12 

Redan i det första skedet sker en utredning. Kommunen ska utreda planidén och därefter 

bedöma underlagsmaterialet för att sedan komma fram till ett beslut. Om kommunen anser att 

det är nödvändigt ska ett program upprättas för att underlätta detaljplanearbetet. I programmet 

ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål.13  

Utredning av planförutsättningarna 
När kommunen har beslutat att påbörja ett planärende ska kommunen och exploatören utreda 

planförutsättningarna. Det som granskas i det här skedet är den nuvarande plansituationen, 

riksintressen och fastighetsägarförteckning. Det kan finnas rättigheter av olika slag på 

området som ska detaljplaneläggas, till exempel servitut som inte längre har någon betydelse 

som måste upphävas eller ändras.14  

Utöver de nämnda utredningarna ska kommunen även utföra en behovsbedömning för 

miljöbedömning. Syftet med miljöbedömningen är för att undersöka om genomförandet av 

markanvändningen kan medföra en betydande miljöpåverkan. Om resultatet visar en 

betydande miljöpåverkan på förslaget görs även en miljökonsekvensbeskrivning.15    

Samråd 
När utredningarna är genomförda och den informationen som krävs är insamlad, bereds 

planförslaget för samråd. Syftet med samråd är för att redan i tidiga skeden ge insyn och 

möjlighet till påverkan av förslaget.  

Kommunen ska redovisa samtliga skäl till planförslaget men även hur de avser att handlägga 

förslaget. Samrådet ska ske med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, de berörda 

kommunerna och övriga berörda.16  

Granskning 
Efter samrådet ska kommunen låta de berörda granska planförslaget under minst två veckor. 

Det är den sista chansen för berörda att uttrycka sina invändningar skriftligen mot förslaget 

innan det antas. Alla handlingar ska vara tillgängliga under granskningstillfället för de som 

vill granska det. Kommunen ska ge en underrättelse om granskning på kommunens 

anslagstavla och på kommunens webbplats.17  

När granskningstiden är över ska kommunen göra ett granskningsutlåtande som ska innehålla 

en sammanställning av alla inkommande skriftliga synpunkter och invändningar mot 

planförslaget.18  

                                                           
12 Boverket. PBL kunskapsbanken - Detaljplanering. s. 13. 2014-12-22 
13 5 kap. 10 § PBL.  
14 Boverket. PBL kunskapsbanken - Detaljplanering. s.17-19. 2014-12-22  
15 6 kap. 11-12 §§ MB.   
16 5 kap. 11-13 §§ PBL. 
17 5 kap. 18-21 §§ PBL. 
18 5 kap. 23 § PBL.  
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Antagande 
Det är kommunfullmäktige som ska anta en detaljplan. Kommunfullmäktige kan dock uppdra 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en detaljplan om planen inte är av stor 

vikt.19 Kommunen ska därefter skicka ett meddelande till länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, de berörda kommunerna och övriga berörda om att detaljplanen har 

antagits. I meddelandet ska även ett protokollsutdrag finnas och en upplysning om hur man 

överklagar beslutet.20  

Överklagande 
Ofta sker överklagande av beslut om att anta en detaljplan. I 13 kap. i plan- och bygglagen 

står reglerat vilka beslut som får och inte får överklagas. Besluten överklagas hos 

länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får sedan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolens beslut får endast vid vissa undantagsfall överklagas till Högsta 

domstolen.21 

Laga kraft 
Efter att tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat eller när länsstyrelsen 

beslutar att inte överpröva planbeslutet vinner planen laga kraft. Detaljplanen får inte 

genomföras innan planen har vunnit laga kraft.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 5 kap. 27 § PBL. 
20 5 kap. 29 § PBL. 
21 Adolfsson, K., Boberg, S. (2015) Detaljplanehandboken. s. 58-59.  
22 5 kap. 40 § PBL. 
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4. Detaljplaneprocesser som studerats 
 

4.1 Detaljplan 1: Del av Kalvsvik 11:3, Haninge kommun 
 

 
Figur 2: Plankarta Kalvsvik 11:3         Figur 3: Illustration Kalvsvik 11:3 

Syfte och översiktlig information 

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med bostäder, äldreboenden och kommersiell- 

och offentlig service. När arbetet med detaljplanen påbörjades fanns ingen bebyggelse på 

området. I planförslaget anges att det är möjligt att uppföra en bebyggelse i form av två 

flerbostadshus med totalt cirka 44 bostäder. I bottenvåningen tillåts bostäder och/eller 

centrumverksamhet. I området finns mark för tillgång till lekytor. Inga större gatunät behövs 

till området utan endast en tillfart är säkerställd. I detaljplanen finns även en 

transformatorstation. Genomförandetiden är fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Tidigare ställningstagande 

I översiktsplanen redovisades det aktuella området som redan planlagt område när arbetet 

med planförslaget startades. Den gällande detaljplanen var planlagd för garage och parkering 

och dess genomförandetid hade gått ut. Jordbro var redan då i stort sett fullt utbyggt och det 

föreslogs att ingen mer bebyggelse ska tillkomma. Däremot pågick ett arbete med att ta fram 

ett utvecklingsprogram för Jordbro som beskriver att det kan bli aktuellt med förtätning av 

olika områden, dock angavs inga särskilda riktlinjer för det aktuella planområdet.  

Eftersom genomförandetiden på den då gällande detaljplanen hade gått ut och förtätning i 

utvecklingsprogrammet var aktuellt, ansågs inte det nya planförslaget som något problem. 

Utredning av förutsättningar 

Innan marken skulle planläggas gjordes utredningar om hur förutsättningarna i området såg 

ut. Planområdet var för tillfället en parkering. Kommunen undersökte vad för bebyggelser 

som fanns i närområdet och hur gatu- och trafiksituationen såg ut. Det som även undersöktes 

var diverse service- och arbetsplatser i området och även om det fanns tillgång till friluftsliv, 

rekreation och lek. Markförutsättningarna var också en viktig del i utredningarna eftersom de 
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avgör om det ens är möjligt att bebygga. När angränsande bebyggelser uppfördes gjordes 

geotekniska utredningar och det visade sig att området var då både låg- och normalriskmark 

avseende markradon. Kommunen ansåg därför att det inte behövdes göras fler geotekniska 

utredningar vid planläggning. Däremot vid ansökan om bygglov ska projektören vid behov ta 

fram de geotekniska utredningarna om eventuell radonförekomst för att veta hur 

grundläggningen och byggnadssättet ska utföras. Inga riksintressen hittades heller vid 

undersökningen av förutsättningarna.  

En annan viktig aspekt är den tekniska försörjningen. Kommunen undersökte den befintliga 

tekniska försörjningen. I området fanns redan el, tele och bredband utbyggt. Kommunalt 

vatten och avlopp fanns också utbyggt i området och det fanns möjlighet att ansluta. Eftersom 

större delen av området var av hård yta kan infiltration av dagvatten bli begränsad. Under 

tiden som förutsättningarna undersöktes leddes dagvattnet till kommunens dagvattensystem. 

Kommunen bedömde att dagvattensituationen inte kom att påverkas vid exploatering.  

En fastighetsägarförteckning togs fram till underlaget för planförslaget. 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för den här detaljplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att genomförandet av planförslaget inte skulle medföra 

en betydande påverkan på miljön. Kommunen var i samråd med Länsstyrelsen där 

Länsstyrelsen beslut delade uppfattning med kommunen. Länsstyrelsen ansåg att 

planförslaget var lämpligt utan en miljökonsekvensbeskrivning.  

Utredningar under planarbetet 

Bullerutredning: Bullerutredningen visade att ljudnivån översteg det bestämda riktvärdet vid 

fasaden. Kommunen beslöt sig att tillägga en bestämmelse i planförslaget om störningsskydd. 

Det skulle säkerställa att bostäderna utformades så att hälften av boningsrummen i varje 

lägenhet har en decibelnivå som inte överstiger riktvärdet. Uteplatser och balkonger skulle 

placeras så att även de inte överstiger riktvärdet på decibelnivån.  

Solstudier: Kommunen utförde så kallade solstudier för att klarlägga hur dagsljuset rör sig 

kring bebyggelsen. Det som skulle utredas var om det blir stora skuggeffekter på grund av 

uppförandet av bebyggelsen. Vid utredningen undersöktes vår- och höstdagjämningen samt 

sommarsolståndet som sker i slutet av juni. Skuggverkan hamnade på en acceptabel nivå 

enligt redovisningen, med en notering att skuggeffekterna även skulle prövas vid 

bygglovsansökan.  

Utredning av parkeringsbehovet: Eftersom det tidigare planlagda området var en uthyrd 

parkering krävdes en ersättning av dessa parkeringsplatser. Det innebär att kommunen 

utredde hur de ska klara parkeringsbehovet gällande de befintliga platserna samt de nya 

parkeringsplatserna tillhörande bebyggelsen i planförslaget. Utredningen gav en lösning på 

både markparkering och parkeringsgarage. Med den föreslagna utformningen kunde 

parkeringsbehovet tillgodoses.  
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Samrådsredogörelse 

Vid samrådet inkom totalt 19 yttranden. Flertalet myndigheter yttrade sig om 

trafikbullersituationen och menade att den bör utredas ytterligare med alternativa lösningar. 

Kommunen studerade flera lägenhetslösningar samt utformning av verksamhetslokaler längs 

den mest bullerutsatta delen. Utöver den utökade bullerutredningen ändrade kommunen i 

plankartan och planbeskrivningen, dock ingenting som påverkar utredningarna.  

Granskningsutlåtande 

Planförslaget sändes ut på granskning vid två tillfällen. Efter första tillfället genomfördes en 

större revidering av planförslaget och därför sändes det ut på granskning en ytterligare gång. 

Vid det andra granskningstillfället inkom nio yttranden. Av granskningstillfället skedde inga 

fler utredningar, däremot gjordes en förtydligande angående parkering i planbeskrivningen.  

 

4.2 Detaljplan 2: Söderbymalm 3:274, Haninge kommun  
 

 

Figur 4: Plankarta Söderbymalm 3:274          Figur 5: Illustration Söderbymalm 3:274 

Syfte och översiktlig information 

Syftet med detaljplanen är att uppföra flerbostadshus om cirka 91 lägenheter samt vårdboende 

om cirka 54 bostäder. I bottenvåningen av flerbostadshusen finns utrymme för 

verksamhetslokaler. Större delen av planområdet var grönområden. En ny väg har föreslagits 

att vara allmän för att kommunen inte ska förlora drift- och investeringskostnader för vatten 

och avlopp. Genomförandetiden är fem år från att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidigare ställningstagande 

I översiktsplanen redovisas att området är utpekat som ett förändringsområde för bostäder. 

Som i detaljplanen Kalvsvik 11:3, pågick ett arbete att ta fram ett utvecklingsprogram för 

Haninge kommun samtidigt som detaljplanen upprättades. I utvecklingsprogrammet redovisas 

att området för planförslaget är en del av den regionala stadskärnan som planeras att förtätas. 
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Haninge är en kommun som kommer att utvecklas den närmaste tiden. År 2011 gjorde 

Haninge kommun en bostadsstrategi som visar att de bostadspolitiska insatserna just ska 

främja att en regional stadskärna utvecklas och att attraktiviteten ökar.  

I den gällande detaljplanen fanns en planbestämmelse som reglerade en möjlighet till 

verksamhetsändamål och bostadsändamål som aldrig påbörjades. I och med det nya 

planförslaget tog kommunen bort de planbestämmelserna. Genomförandetiden för den då 

gällande detaljplanen hade gått ut vid arbetet med planförslaget.  

I översiktsplanen och utvecklingsprogrammet beskrevs området som ett utvecklings- och 

förändringsområde och den då gällande detaljplanens genomförandetid hade gått ut. Därför 

ansågs inte ett nytt planförslag som ett större hinder.  

Utredning av förutsättningar 

Kommunen utredde områdets förutsättningar för att se om det fanns möjlighet att bebygga. 

Det som utreddes var natur- och markförutsättningarna, aktuella bebyggelser i angränsande 

områden, service och arbetsplatser samt gator och trafik. Kommunen undersökte även den 

tekniska försörjningen och möjligheten till lekplatser och rekreationsområden. Inga 

riksintressen förekommer inom planområdet.  

Vid utredningen av natur och mark hittades inga kända hotade arter eller riksintressen. 

Området har heller inte haft någon känd förekomst av radon eller markföroreningar. Ingen 

geoteknisk undersökning har utförts, men däremot ska tidigare geotekniska undersökningar 

tas fram i samband med bygglov. Eftersom större delen av marken bestod av morän har 

dagvattnet infiltrerats. Kommunen har redovisat att dagvattnet ska omhändertas lokalt och 

därför ska inte alltför många hårdgjorda ytor upprättas. 

Vid gatu- och trafikundersökningen fann kommunen att två vägar i området är högt 

trafikerade. Dessa vägar kan därför påverka bullersituationen. I övrigt fanns lätt tillgång till 

el, tele, bredband och uppvärmning samt avlopp eftersom området ligger inom kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utredningarna av förutsättningarna visade att 

marken överlag kan vara lätt att bebygga och att det som faktiskt skulle kunna bidra till 

problem var de två högtrafikerade vägarna.  

En fastighetsägarförteckning togs fram vid utredningen av förutsättningarna.  

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för detaljplanen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ansåg i samråd med Länsstyrelsen att planens genomförande inte 

innebär någon betydande miljöpåverkan enligt det som avses i MB. I behovsbedömningen 

fastställdes däremot att de aktuella fastigheterna är bullerstörda. Länsstyrelsen bedömde även 

att kommunen skulle förtydliga att infiltrationen av dagvattnet inte skulle påverka Husbyåns 

ekologiska status.  

Utredningar under planarbetet 

Bullerutredning: Bullerutredningen visade att fasaderna som ligger närmast Nynäsvägen och 

Tuvvägen får ekvivalenta ljudnivåer som överstiger riktvärdet. Den planerade byggnaden har 
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en så kallad ljuddämpad sida och därför kan lägenheterna byggas så att minst hälften av 

boningsrummen placeras vid den ljuddämpade sidan. I planförslaget redovisas även att en 

genomfartsgata ska konstrueras, och bullerutredningen visar att gatan bör hålla hastigheten 

30km/h för att ljudnivån inte ska överstiga riktvärdet.  

Solstudier: En utredning gjordes för att klarlägga skuggeffekterna på bebyggelsen. I 

utredningen undersöktes även hur dagsljuset påverkas på de befintliga bebyggelserna i 

angränsande område. Undersökningen visade skuggeffekternas inverkan vid vår- och 

höstdagjämning samt vid midsommar under förmiddag, mitt på dagen samt eftermiddag. 

Utredningen visade att skuggverkan hamnar på en acceptabel nivå. Vid bygglov ska även en 

redovisning av skuggverkan prövas.  

Dagvattenutredning: Större delen av den då befintliga marken var av morän och infiltration av 

dagvattnet skedde lokalt. Vid uppförande av bebyggelsen försvinner mycket av marken som 

är av morän och därför undersöktes hur dagvattnet skulle påverkas. Utredningen visade att 

möjligheten till infiltrationen fortfarande var god eftersom det kommer finnas naturområde. I 

planen möjliggörs grönområden i form av innergårdar och även där kan dagvattnet infiltreras. 

En ytterligare lösning redovisas att taken kommer bestå av planterbart bjälklag vilket innebär 

att en viss infiltration kan ske även där. Dagvattnet som inte kan infiltreras kommer att ledas 

till Slätmossens naturpark för att därefter nå Husbyån.  

Utredning av terränganpassning: I den östra delen av planområdet var terrängen mycket 

kuperad. Marken präglades av hällmark och kommunen hade som syfte att försöka bevara så 

mycket som möjligt av området och därför infördes en bestämmelse om att områden är av 

naturvärde. Det innebär att inga åtgärder får ske som skulle kunna skada marken. I 

planbeskrivningen redovisas att sprängning och schaktning endast får ske nära byggnaden. 

Därför gjordes en utredning hur byggnaden ska uppföras vid den kuperade marken. 

Utredningen visade i form av illustrationer att möjlig bebyggelse vid den kuperade marken 

kunde ske.  

Samrådsredogörelse 

Vid samrådet inkom totalt 17 yttranden. Av dessa yttranden var många riktade mot 

bullersituationen. Det ledde till att kommunen gjorde en kompletterande bullerutredning vid 

två tillfällen. Dessutom studerades och redovisades exempel på hur lägenheterna ska se ut för 

att få så god ljudmiljö som möjligt. Utöver detta ändrades vissa planbestämmelser.  

Granskningsutlåtande 

Under granskningen inkom total 18 yttranden. Inga utredningar gjordes efter granskningen, 

däremot förtydligades genomförandebeskrivningen vad gäller ledningsrätt och plankartan 

gjordes om till ett större format. Dessutom gjorde ett ytterligare förtydligande vad gäller 

lägenhetslösningar för att undvika bullerproblematiken.  
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4.3 Detaljplan 3: Kvarteret Brandstegen, Huddinge kommun 
 

 
Figur 6: Plankarta Brandstegen        Figur 7: Illustration Brandstegen 

Syfte och översiktlig information 

Detaljplanen upprättades med syftet att bygga tre bostadskvarter med möjlighet till handel, 

kontor och service i bottenvåningen. I en av bebyggelsen kan utrymme finnas för särskilt 

boende (LSS) och förskola. De befintliga gatorna ska byggas om vid genomförandet av 

projektet. När arbetet med planförslaget påbörjades var befintligt område ett industriområde. 

Genomförandetiden på detaljplanen är tio år från den dag då planen vinner laga kraft.  

Tidigare ställningstagande 

I juni 2010, togs en ny översiktsplan fram där planområdet betecknas som utredningsområde. 

Planförslaget bedöms vara förenlig med den nya översiktsplanen. År 2009 antogs en 

fördjupning av den då gällande översiktsplanen som visar att Brandstegen planeras att byggas 

ut med bostäder. I den fördjupande översiktsplanen är området indelat i två bostadskvarter 

medan planförslaget medger en indelning i tre.  

Den gällande detaljplanen för området vid arbetet av planförslaget var fastställd 1953 och det 

innebär att genomförandetiden har gått ut. Den detaljplanen redovisar att området är till för 

industri- och allmänt ändamål. Planförslaget berör även en mindre del gatumark inom ett 

angränsande område vars detaljplan var fastställd 2004 utan en angiven genomförandetid. Då 

är genomförandetiden femton år enligt PBL, vilket innebär att detaljplanen gäller till och med 

2019.  

Utredning av förutsättningarna 

Kommunen undersökte vilka förutsättningar planområdet hade. Eftersom det var ett 

industriområde bestod större delen av hårdgjorda ytor, och marken skulle därför bli lätt att 

bebygga. Däremot fanns nästan inga grönområden och därmed undersökte kommunen var 

sådana kan uppföras. Vid utredningen av förutsättningarna hittade kommunen uppgifter om 

att det tidigare har legat en kemtvätt i området. Kemtvättar använder ett lösningsmedel som 

förorenar mark och byggnader.  
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Kommunen undersökte hur planområdet avvattnas vilket innebär var dagvattnet leds bort. 

Undersökningen visade att dagvattnet leds mot en sjö som innan passerar en 

reningsanläggning. Undersökningen visade även att anläggningen är för liten i förhållande till 

storleken på vattenflödet som anläggningen tar emot.  

Övriga undersökningar som skedde vid utredning av förutsättningarna var angränsande 

bebyggelser, gatu- och trafiksituationen och teknisk försörjning. Dessutom undersöktes 

möjlighet till service och arbeten samt möjlighet till lek och rekreation. Inga riksintressen 

finns inom planområdet.  

En fastighetsägarförteckning togs fram vid undersökningen av förutsättningar.  

Behovsbedömning av miljöbedömning: 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Kommunen ansåg att miljöfrågor tas upp i 

planbeskrivningen där planförslaget och verksamheter i anslutning till området bedöms att 

inte medföra betydande miljöpåverkan. Därför behövs inte en ytterligare 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Utredningar under planarbetet 

Bullerutredningar: Flertalet bullerutredningar utfördes i samband med arbetet av 

planförslaget. Eftersom det finns verksamheter i angränsande kvarter som används som 

industriverksamheter utfördes en utredning av externt industribuller. Utredningen visade att 

bullret inte översteg riktvärden och därför krävdes inga åtgärder. Trafikbullerutredningen 

visade att ljudnivån kan vid tillfällen vara hög men att den inte överstiger maximalnivån. 

Därför redovisas i planbeskrivningen att byggnaderna ska uppföras som slutna kvarter med en 

väl anpassad byggnadsutformning. Dessutom ska det finnas en ljuddämpad sida där minst 

hälften av boningsrummen ska vända sig mot. Förslag på bullerskydd har även redovisats. 

Dagvattenutredningar: Dagvattenutredningar utfördes för att undersöka fördröjningen av 

dagvattnet innan det leds till det allmänna dagvattennätet. Utredningen visade vilka 

vattenflöden som går att förvänta sig från de olika avrinningsområdena. Av utredningen 

visades även att fördröjning av dagvatten måste ske i överbyggnader, planteringsytor eller 

magasin.  

Solstudier: Solstudier utfördes för att se vilken effekt bebyggelsen har på ljusförhållanden på 

både angränsande bebyggelser samt bebyggelser i planförslaget. I utredningen undersöktes 

skuggeffekterna under vår- och höstdagjämningen, vintertid samt sommartid. Av utredningen 

visades att en bebyggelse kommer att påverkas av exploateringen i samband med vintertid 

och vårdagjämningen.  

Miljöteknisk markundersökning: Miljöteknisk markundersökning undersöktes för att 

kartlägga eventuella föroreningars förekomst. Vid utredning av förutsättningarna hittade 

kommunen uppgifter om att det tidigare hade funnits kemtvätt inom planområdet. Syftet med 

markundersökningen var dessutom att klarlägga ifall det fanns risker som kunde påverka 

människors hälsa och säkerhet. Utredningen visade inga omfattande markföroreningar, men 

att mindre lokala föroreningar förekom. Halterna på dessa föroreningar bedömdes som 
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måttliga och därför behövdes inga omfattande saneringsåtgärder utföras.  

Samrådsredogörelse 

Vid samrådet inkom flertalet yttrande, men det ledde inte till kompletterande utredningar. 

Däremot kompletterades projektet med en förskola och att möjlighet till kontor ska inrymmas 

i området. Vad gäller markföroreningarna beslutade kommunen efter samrådet att en 

planbestämmelse ska finnas som ställer krav på sanering innan bygglov får ges.  

Granskningsutlåtande 

I granskningsutlåtande redovisas att yttranden inte har lett till större förändringar av 

plankartan. Dock har den kompletterats med en illustrationskarta för att få en bättre syn av 

hur bebyggelsen kommer att se ut. Inga utredningar har kompletterats efter granskningen.  

  

4.4 Detaljplan 4: Klockarbacken 7, Huddinge kommun 
 

 
Figur 8: Plankarta Klockarbacken 7   Figur 9: Illustration Klockarbacken 7 

Syfte och översiktlig information 

Syftet med planen är att uppföra flerbostadshus med möjlighet till lokaler för centrumändamål 

i bottenvåningen. Bebyggelsen kommer bestå av två punkthus som är sammanlänkade med en 

lägre byggnadsdel. Punkthusen kommer att bestå av tio våningar och den lägre byggnadsdelen 

kommer att bestå av tre våningar. Flerbostadshusen kommer att rymma cirka 128 lägenheter 

och 900 kvadratmeter lokaler. I planområdet kommer det att finnas ett skogsområde som 

utgör allmän plats och en delsträcka av en väg som går igenom området. Genomförandetiden 

på detaljplanen är fem år från det att planen vunnit laga kraft.  

Tidigare ställningstagande  

Den gällande översiktsplanen var antagen 2001 och den redovisar att planområdets 

markanvändning är ”bostäder med ett högt markutnyttjande”. Det innebär att få bostäder 

kräver mycket mark. När arbetet med planförslaget påbörjades var en ny översiktsplan på 
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utställning. Förslaget på den nya översiktsplanen redovisar den aktuella marken som ett 

förtätningsområde. Planförslaget är alltså förenligt med både den gällande översiktsplanen 

och med förslaget på den nya översiktsplanen.  

I planområdet gäller flera detaljplaner eftersom planområdet utgör även mindre delar av två 

angränsande fastigheter. Genomförandetiden för alla gällande detaljplaner har gått ut. Därför 

utgör inte detaljplanerna något större hinder för planförslaget. 

Utredning av förutsättningarna 

Kommunen utredde mark- och naturförutsättningarna. Större delen av planområdet utgörs av 

hård yta, såsom asfalt. I området finns mindre grönområden och i den norra delen finns en 

koppling till ett stort naturmarksområde. Dock har det funnits en kemtvätt i området och 

kommunen har hittat uppgifter om att marken kan vara förorenad.  

En undersökning av dagvattnet utfördes för att klarlägga hur dagvattnet leds bort och ifall det 

sker någon fördröjning. Eftersom vattnet leds bort till en sjö har även vattenkvaliteten 

undersökts. Vattnet passerar en reningsanläggning som är för liten i förhållande till mängden 

vattenflöden som tas emot.  

Kommunen undersökte även angränsande bebyggelser, den tekniska försörjningen, gatu- och 

trafiksituationen samt möjlighet till lekplatser och rekreationsområden. I övrigt undersöktes 

även möjlighet till service och arbete i närområdet. Inga riksintressen påträffades vid 

undersökningen av förutsättningarna.   

En fastighetsägarförteckning togs fram när arbetet med planförslaget påbörjades.  

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Med hjälp av utredningarna av 

förutsättningarna bedöms genomförandet av planen att inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan.  

Utredningar under planarbetet 

Bullerutredning: En bullerutredning utfördes för att säkerställa att ljudnivån inte är högre än 

riktvärden. Den närmast belägna gatan kan vid tillfällen ha hög trafikbelastning och därför 

bestämde kommunen att en trafikomläggning ska ske för att gatan ska avlastas. Av 

utredningen kravställdes att lägenheterna ska utformas på så sätt att boningsrummen och 

uteplatserna inte får ha högre ljudnivå än rekommenderade riktvärden. Dessutom ska 

bullerskydd uppföras.  

Solstudier: Solstudier utfördes för att se ifall bebyggelsen i planförslaget påverkar 

ljusförhållandet i den planerade bebyggelsen samt i befintliga och angränsande bebyggelser. 

Skuggeffekterna mättes under vår- och höstdagjämningen samt sommarsolståndet vid 

midsommar. Undersökningen visade att skuggverkan hamnar på en acceptabel nivå.  

Dagvattenutredning: En dagvattenutredning utfördes för att veta hur mycket vatten som måste 

fördröjas inom området. Eftersom reningsanläggningen tar emot en större volym än vad det 

kan är det viktigt att vattnet fördröjs lokalt så att dagvattensystemet kan bli mer effektivt. 
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Undersökningen visar att det krävs en fördröjning vilket ska utföras genom följande åtgärder; 

sedumtak, grön bjälklagsgård och underjordiska magasin. Vattnet leds då trögare och därmed 

kan flödestopparna till ledningssystemet kapas.  

Miljöteknisk markundersökning: Som tidigare nämnt låg det en kemtvätt i området tidigare. 

En sådan typ av verksamhet kan förorena mark. Utredningen visade att inga indikationer på 

föroreningar observerades vid fältarbeten och av grundvattenproverna fann man endast låga 

halter av klorerade kolväten. Detta innebär att marken bedöms ha en låg föroreningsnivå och 

därför behövs inga saneringsåtgärder utföras för att bebyggelse ska kunna ske.  

Miljö- och riskbedömning avseende angränsande industriområdes påverkan: En tidigare 

miljöutredning har skett på ett större område med fastigheten inkluderad och därför 

beslutades att en komplettering av utredningen ska utföras. Utredningen visade att en 

verksamhet kan påverka bebyggelsen negativt avseende risk för miljö, hälsa och säkerhet 

samt lukt. Verksamheten ska dock avslutas innan inflyttning av de nya bostäderna. Vid 

utredningen undersöktes även farligt gods. En större led som är belägen 350 meter från 

området utgör en primär transportväg för farligt gods. Länsstyrelsen menar dock att 

riskbedömning för farligt gods endast ska ske om bebyggelsen är belägen inom 150 meter 

från transportleden. Därför behövdes ingen riskbedömning för farligt gods utföras. 

Planförslaget medför inga risker i samband med det angränsande industriområdet.  

Samrådsredogörelse 

Vid samrådet inkom flertalet skriftliga yttranden. Trafikverket upplyste om att högre 

byggnader, till exempel punkthusen, kan påverka luftfarten. Kommunen beslutade då att 

genomföra en flyghinderanalys. De beställde analysen från Luftfartsverket som redovisade att 

punkthusen inte medför något hinder för luftfarten. Bromma Stockholm Airport hade heller 

inga synpunkter gällande de höga punkthusen. Utöver det har en transformatorstation lagts till 

samt förtydliganden och förändringar i plankartan och planbestämmelserna har utförts.  

Granskningsutlåtande 

Under granskningen inkom skriftliga yttranden. Inga av dessa yttranden har lett till nya eller 

kompletterade utredningar. Planförslaget har inte ändrats väsentligt men några små 

förändringar har skett. Ett avtalsservitut för gångtrafik som skulle upphävas har inte längre 

stöd för det utan det bedömdes att kunna lösas genom frivillig överenskommelse. Utöver det 

har en bestämmelse om krav på överbyggnad av parkeringsplatser införts och större tekniska 

utrymmen på bottenvåningen. Vid transformatorstationen har även ett u-område tillkommit 

för att rymma underjordiska ledningar. Planbeskrivningen har slutligen uppdaterats.   
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4.5 Detaljplan 5: Bostäder vid Hasselbacken, Tyresö kommun 
 

 
Figur 10: Plankarta Hasselbacken    Figur 11: Situationsplan Hasselbacken 

 

Syfte och översiktlig information 

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med bostäder, kontor och handel. Bebyggelsen 

planeras att uppföras i 4-6 våningar med tillhörande parkeringshus. Planförslaget vill skapa en 

bullerfri gårdsmiljö på innergårdarna och baksidan. Större delen av det aktuella planområdet 

utgörs av skog. Det finns två gator belägna inom området och en bebyggelse. 

Genomförandetiden på detaljplanen är fem år från det att planen vunnit laga kraft.  

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplanen var antagen 2008 och där är delar av planområdet aktuellt för förtätning av 

befintlig bebyggelse. Kommunen antog ett program 2007 som avser förnyelse och utveckling 

av Tyresö centrum. Planområdet finns inte med i programmet men 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förtätning av bostadsbebyggelse kan uppföras 

eftersom kommunen har visioner om att Tyresö centrum ska utvecklas.  

Området utgörs av flera fastigheter och därför finns även flera gällande detaljplaner för 

området. Genomförandetiden på alla detaljplaner har gått ut.  

Utredning av förutsättningar 

Mark- och naturförutsättningarna undersöktes. Undersökningen visade att en del av marken är 

relativt kuperad med en blandad vegetation i form av träd. Det finns ingen möjlighet för den 

kuperade delen att användas som rekreation på grund av den branta terrängen. Det finns ett 

bostadshus som kommer att rivas i samband med planarbetet.  

Kommunen undersökte även angränsande bebyggelser. Cirka 150 meter från planområdet 

finns en bensinstation men kommunen bedömer att det inte är någon risk att uppföra de 

planerade bebyggelserna i planområdet.  

Övriga undersökningar som utfördes var gatu- och trafiksituationen, möjlighet till service och 

arbete samt lekplatser och rekreationsområden. Teknisk försörjning och den befintliga 
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dagvattensituationen undersöktes också. Området berör inga riksintressen. Det finns heller 

inga kända hotade arter eller fornlämningar.  

Vid påbörjan av arbetet med planförslaget togs även en fastighetsägarförteckning fram.  

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Behovsbedömningen visade att 

detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan enligt det som avses i 

MB. Kommunen bedömde även att människors hälsa och säkerhet inte heller kommer att 

påverkas negativt.  

Utredningar under planarbetet 

Bullerutredning: En bullerutredning utfördes som visade att planområdet störs av trafikbuller 

från två angränsande vägar. Bullernivån beräknades som ganska hög, men inte högre än 

riktvärden. Av undersökningen föreslogs åtgärder som skulle möjliggöra området med en god 

ljudmiljö. En av åtgärderna är att utforma bebyggelsen på så sätt att ljudnivån inomhus sänks. 

En annan åtgärd som föreslogs var att vissa balkonger ska förses med bullerskydd på en sida 

och att det ska finnas ljudabsorbenter i balkongtaket.  

Solstudie: Solstudier genomfördes för att klarlägga ifall den tillkommande bebyggelsen 

kommer att försämra ljusförhållanden på befintliga bebyggelser i angränsande område. I 

utredningen undersöktes skuggverkan vid vår- och höstdagjämningen samt sommarsolståndet. 

Undersökningen visade att den planerade bebyggelsen inte kommer att skugga någon befintlig 

bebyggelse.  

Geoteknisk undersökning: Syftet med geotekniska undersökningen är för att klarlägga vad 

planområdet har för geotekniska förhållanden och för att upprätta preliminära 

grundläggningsrekommendationer för den nya bebyggelsen.  

Samrådsredogörelse 

I samband med samråden kom det in totalt åtta skriftliga yttranden. I och med samrådet 

gjordes en dagvattenutredning som beskrivs nedan.  

Dagvattenutredning: Vid dagvattenutredningen undersöktes hur avvattning av dagvattnet 

skulle påverkas efter tillkommande bebyggelser. Planförslaget innebär att en stor del av de 

befintliga grönområden kommer att försvinna och ersättas med nya byggnader och då även 

hårdgjord yta. Det påverkar dagvattenhanteringen eftersom vattnet inte kommer kunna 

infiltreras lokalt i den mängden den tidigare har gjort. I utredningen redovisas att infiltrations- 

och fördröjningsmagasin behövs anläggas inom området. Dessutom ska taken förses med 

sedumbeklädnad vilket kommer att bidra till minskad avrinning. Grus- och grönområden 

eftersträvas eftersom det är genomsläppliga ytor.  

Planbeskrivningen har kompletterats efter samrådet med ett avsnitt gällande risker för ras 

eller blocknedfall. Planbeskrivningen har även förtydligats på vissa ställen. En ytterligare 

infart har tillkommit i plankartan.  
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Granskningsutlåtande 

Under granskningstiden inkom totalt sju skriftliga yttranden. Inga utredningar gjordes efter 

granskningen men mindre ändringar i plankartan skedde. I plankartan ändrades vissa 

förkortningar och uttryck. Ett e-område har tillkommit i planområdet för att det ska finnas 

möjlighet till att uppföra en transformatorstation.  

 

4.6 Detaljplan 6: Bostäder vid Pluto, Tyresö kommun 
 

 

Figur 12: Plankarta Pluto      Figur 13: Illustration Pluto 

Syfte och översiktlig information 

Syftet med detaljplanen är att uppföra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med fyra 

våningar. Planförslaget ska uppföra cirka 75 lägenheter med en tillhörande innergård och 

parkering. Tanken med lägenheterna är att de ska upplåtas som hyresrätter. Vid påbörjat 

arbete av planförslaget användes planområdet som en bollplan samt gång- och cykelväg. 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år från det att planen vunnit laga kraft.  

Tidigare ställningstagande 

Projektet pekas inte ut i översiktsplanen men däremot är angränsande områden i 

översiktsplanen beskrivna som utvecklingsområden. Översiktsplanen redovisar även att det 

ska finnas varierande bostadsområden med olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer i 

kommunen. Det beskrivs att mindre förtätningsprojekt kan vara lämpliga även om de inte är 

planerade i planen. Därför anses det aktuella planförslaget som lämpligt och stämmer överens 

med översiktsplanens inriktning.  

För planområdet gäller två detaljplaner. Genomförandetiden i båda detaljplaner har gått ut. 

Utredning av förutsättningar 

Innan planbesked undersöktes förutsättningarna för planförslaget. Kommunen undersökte 

bland annat mark- och naturförutsättningar. Planområdet är en bollplan och därför utgörs 
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marken av mestadels naturområde. En gång- och cykelväg finns i området och runt omkring 

naturområdet är gator belägna. Det finns inga bebyggelser inom planområdet men 

angränsande bebyggelser undersöktes.  

Kommunen undersökte gatu- och trafiksituationen. Angränsande väg är en huvudgata med tät 

trafik. Av undersökningen av service och arbete visade det sig att det finns god möjlighet till 

kommersiell och offentlig service. Kommunen undersökte även lek- och 

rekreationsmöjligheterna samt möjlighet till teknisk försörjning. Dagvattensituationen 

undersöktes också. Inga riksintressen eller kända fornlämningar finns inom planområdet. 

I samband med planförslaget togs även en fastighetsägarförteckning fram.  

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Genomförandet av planen bedömdes att 

inte medföra betydande miljöpåverkan och därför upprättades ingen miljöbedömning. 

Planförslaget bedöms heller inte att medföra risker på människors hälsa och säkerhet.  

Utredningar under planarbetet 

Utredning av mark- och grundläggningsförhållanden: Syftet med utredningen är att klarlägga 

det geotekniska underlaget för det planerade projektet. Av utredningen bedöms vad för typ av 

markförhållande planområdet har för att därefter kunna avgöra vilken grundläggning som ska 

användas. I utredningen redovisas att bortschaktning kommer att göras där samtliga 

byggnader ska uppföras.  

Samrådsredogörelse 

I samband med samrådet inkom totalt 53 synpunkter där många synpunkter rör samma typ av 

frågor. Tre nya utredningar gjordes efter samrådet och dessa är följande; 

Bullerutredning: En bullerutredning togs fram för att mäta bullernivån från två angränsande 

gator. Utredningen visade att planområdet påverkas av en relativt hög bullernivå och att den 

överskrider de rekommenderade riktvärden. Åtgärdsförslag är att utforma bebyggelsen och 

planlösningen av lägenheterna på så sätt att god ljudkvalitet kan erhållas. De åtgärderna som 

föreslagit är att uppföra ljudabsorbent i loftgångstak, öppningar på markplan ska förses med 

ljudsluss och att fönster och uteluftdon dimensioneras. Med hjälp av dessa åtgärder kan 

ljudnivån inomhus sänkas så att de inte överstiger riktvärdena.   

Solstudier: Solstudier utfördes för att klarlägga ifall den planerade bebyggelsen påverkar 

ljusförhållanden i angränsande byggnader. Utredningen undersökte skuggverkan under vår- 

och höstdagjämning samt sommarsolståndet. Av utredningen bedömdes att skuggverkan 

hamnar på en acceptabel nivå.  

Dagvattenutredning: Syftet med utredningen är att klarlägga hur dagvattensituationen 

påverkas av genomförandet av planförslaget och vad för typ av åtgärder som kommer att 

behövas. I och med projektet kommer planområdet utgöras av mer hårdgjord yta vilket leder 

till att dagvattnet kommer behövas fördröjas innan det leds bort. Åtgärder som har föreslagits 

är att anlägga ett underjordiskt fördröjningsmagasin, sedumtak och infiltration i gräsyta. 

Därutöver föreslås att använda sig av genomsläppliga beläggningar så att fördröjning kan ske 
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även där.  

Dessutom skedde ett antal revideringar i plankartan samt i planbeskrivningen. I plankartan 

kompletterades diverse bestämmelser och maximala höjdnivån ändrades. I planbeskrivningen 

kompletterades ändringarna i samband med plankartan. Förtydligande skedde i både 

plankartan och planbeskrivningen.  

Granskningsutlåtande 

Vid granskningen inkom 18 skriftliga yttranden. Inga fler utredningar gjordes efter 

granskningen men några mindre ändringar skedde i planbeskrivningen och i plankartan. 

Planbeskrivningen förtydligades och plankartan gjordes om till större format. Dessutom 

ändrades en planlösning i en del av flerbostadshuset för att ljudnivån inte ska överstiga det 

rekommenderade riktvärdet.  
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5. Resultat och analys 
 

I studien har sex detaljplaner granskats för att utreda vilka utredningar som utförs under en 

planprocess och vid vilket skede de utförs. Resultatet redovisas i följande tabell.  
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 Detaljplan 1 Detaljplan 2 Detaljplan 3 Detaljplan 4 Detaljplan 5 Detaljplan 6 

Utredningar Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Före 
plan-
besk. 

Under 
plan-
arbete 

Komplett. 
efter 
samråd 

Tidigare ställningstagande i form av ÖP 
och DP 

                  

Behovsbedömning av MKB                   

Utredning av mark- och 
naturförutsättningar 

                  

Gatu- och trafiksituation                   

Teknisk försörjning (vatten, el, tele, 
bredband och uppvärmning) 

                  

Utredning av dagvattensituationen före 
planläggning 

                  

Relation av angränsande bebyggelser                   

Möjlighet till offentlig och kommersiell 
service i nätområdet 

                  

Möjlighet till lekplatser och 
rekreationsområden 

                  

Utdrag ur fastighetsägarförteckning                   

Undersökning av förekommande 
riksintressen 

                  

Dagvattenutredning                   
Bullerutredning                   
Solstudier                   
Utredning av parkeringsbehov                   

Utredning av terränganpassning för ny 
bebyggelse 

                  

Miljöteknisk markundersökning av 
föroreningar 

                  

Miljö- och riskbedömning avseende 
angränsande industriområdes 
påverkan 

                  

Flyghinderanalys                   

Geoteknisk undersökning                   

Utredning av mark- och 
grundläggningsförhållanden  

                  

Tabell 1: Tabellen visar vilka utredningar som har gjorts innan planbesked, under planarbetet samt vilka kompletterade utredningar som har skett efter samrådet.  
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Sex detaljplaner i tre olika kommuner har studerats. Resultatet visar många likheter i de 

aktuella utredningarna sett till vad som har genomförts och när. Det finns även en del som 

skiljer sig åt mellan respektive detaljplan.  

Den största likheten i samtliga detaljplaner är att liknande typ av utredningar har skett i det 

tidiga skedet i planprocessen. Innan kommunerna beslutade om planbesked undersökte de 

tidigare ställningstagande, den aktuella plansituationen, behovsbedömning av 

miljöbedömning samt fastighetsägarförteckning. Vid undersökningen av plansituationen, 

alltså utredning av förutsättningarna, har samtliga kommuner undersökt identiska 

förutsättningar. 

Utredningar som kommunen utförde under planarbetet har vissa likheter, men även en del 

skillnader. Vid arbetet av samtliga detaljplaner utförde kommunerna bullerutredningar och 

solstudier. I fem av sex detaljplaner har kommunerna utfört dagvattenutredningar under 

planarbetet. Resterande utredningar vid senare skedet är olika. Det beror främst på hur 

markförhållandena ser ut och läget på planområdena. Till exempel, i Detaljplan 1 utförde 

kommunen en analys av parkeringsbehov på grund av att planområdet innan projektet var en 

uthyrd parkering som behövde ersättas. En sådan typ av utredning behövs inte göras vid 

övriga omständigheter. Ett ytterligare exempel är att i Detaljplan 2 gjordes en utredning av 

terränganpassning för att marken var kuperad. Det visar att kommunen bedömer vilka 

utredningar som behövs utföras beroende på plansituationen.  

Detaljplan 1 är den enda detaljplanen där ingen dagvattenutredning utfördes. När kommunen 

undersökte dagvattensituationen bedömdes att dagvattnet inte skulle påverkas av projektet.  

I fem av sex detaljplaner gjordes utredningar efter samrådet. I två av dessa detaljplaner 

gjordes endast kompletterade bullerutredningar. I Detaljplan 4 gjordes en flyghinderanalys 

och i Detaljplan 5 gjordes en dagvattenutredning. I Detaljplan 6 gjordes fler utredningar efter 

samrådet än under planarbetet. Det är den detaljplanen som fick flest kompletteringar under 

samrådet vad gäller utredningar. I samtliga detaljplaner utfördes inga utredningar efter 

granskningstillfället.  

Solstudier och bullerutredningar kan vara svåra att utföra innan planbesked. Dessa typer av 

utredningar måste ha ett förslag på en bebyggelse för att utredningarna ska kunna gå att 

utföras. I solstudier utreds hur bebyggelsen kommer påverka ljusförhållandet och i 

bullerutredningen beräknas bullernivån vid fasaden. Det innebär att dessa utredningar blir 

omöjliga att utföra om det inte finns något förslag på hur bebyggelsen kommer att utformas. 

En slutsats av detta kan dras att sådana utredningar inte kan utföras i tidigt skede i processen.   

Kommunen utförde en miljöteknisk markundersökning vid Detaljplan 3 och 4. Dessa 

detaljplaner är belägna bredvid varandra och det är samma undersökning som gjordes vid 

samma tidpunkt för båda dessa detaljplaner. Undersökningen gick ut på att klarlägga ifall 

marken var förorenad av en kemtvätt som tidigare hade varit belägen i området. Det är alltså 

samma kemtvätt i båda detaljplaner. Att detaljplanerna är belägna bredvid varandra 

upptäcktes sent i studien, efter att alla handlingar redan hade skickats ut från kommunerna, 

och därför byttes inte detaljplanen ut mot någon annan. Därför är många utredningar i de två 
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planerna mycket lika varandra.  

Vid de studerade detaljplaneprocesserna är likheterna stora men det finns även en del 

utredningar som skiljer sig åt. I tidigt skede utreds planområdet nästan identiskt men i senare 

skede utreds planområdet efter de behoven som finns för varje enskild detaljplan.  
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6. Slutsats 

 

Den här studien utfördes för att belysa om klarlägganden, utredningar och undersökningar 

som sker vid olika skeden i en planprocess. I studien undersöktes sex detaljplaner och dess 

tillkommande handlingar.  

Planprocessen för samtliga detaljplaner hade inga större hinder under skedet vilket innebär att 

projekten inte var invecklade utan mer en typ av rutinprojekt. De utredningarna som har 

studerats är de som är tyngre och av större omfattning. Det finns många fler mindre 

utredningar som sker än de som har studerats men eftersom det är svårt att definiera vad som 

är en utredning, undersöktes endast de mer omfattande utredningarna.  

Studien har visat att utredningar sker vid tre olika skeden i planprocessen. Det första skedet är 

innan planbesked. Då undersöker kommunerna de aktuella förutsättningarna av planområdet. 

Det kan anses ganska självfallet eftersom kommunerna måste veta omständigheterna för att 

kunna bebygga området. I detta skede utför de tre studerade kommunerna liknande typ av 

utredningar.  

Det andra skedet är under själva planarbetet. Där skiljer sig utredningarna mellan respektive 

detaljplan. Studien visar att i detta skede utför kommunerna utredningar efter de behoven som 

upptäcktes vid utredningarna av förutsättningar. En del utredningar som utförs i det här skedet 

kan inte utföras tidigare, till exempel solstudier och bullerutredningar.  

Det tredje och sista skedet är efter samrådet. Vid samråd inkommer flertalet yttranden från 

både myndigheter och sakägare. Ibland kan dessa yttranden leda till att planförslaget 

kompletteras med utredningar. I fem av sex detaljplaner gjordes kompletterande utredningar 

efter samrådet, vissa mer omfattande än andra.  

När markanvändning ändras och bebyggelser ska uppföras krävs alltså att utredningar utförs, 

och dessa utredningar sker vid olika tillfällen i planprocessen.  
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