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 Kommunfullmäktige 2020-12-10 
 
Gruppsammanträden 
 
Gruppmötena kan eventuellt vara digitala  - kontakta era respektive gruppledare för 
mer information. 

 
Borgerliga gruppen 
Måndagen den 7 december kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 
  
Moderaterna 
Måndagen den 7 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 
 
Liberalerna 
Måndagen den 7 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby  
 
Centerpartiet 
Måndagen den 7 december kl 18.00-20.00 
Konferensrum Lideby 
 
Kristdemokraterna 
Måndagen den 7 december kl 18.00 
Lunchrummet, Kansliet 
 
Socialdemokraterna 
Måndagen den 7 december kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 
 
Rönningepartiet 
Måndagen den 7 december kl 18.30 
Konferensrum Lundby  
 
Sverigedemokraterna 
Kontakta gruppledare 

 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 
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 Digitalt möte den 10 december 2020 

Hej! 

 
Kommunfullmäktige den 10 december 2020 kommer att genomföras digitalt. Viktigt att 
tänka på inför mötet är att alla ledamöter/ersättare säkerställer att man har en Salem.se 
adress samt att man vet vad ens lösenord är. 
 
Mötet kommer att ha samma upplägg som det digitala kommunstyresesammanträdet 
som genomfördes den 30 november.  
 
En kalenderinbjudan kommer att skickas ut innan mötet. I den inbjudan finns länken till 
det digitala mötet (google meet).  
 
För att säkerställa att alla kan delta och har möjloighet att koppla upp sig kommer ett 
provmöte att genomföras måndagen den 7 december kl 17.00. En inbjudan till det mötet 
kommer att skickas ut.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren Ida Malmborg.  

 Olle Glimvik 
Ordförande  

Ida Malmborg 
Kommunsekreterare  

 . 
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Kommunfullmäktige

Tid: 2020-12-10, kl. 19:00

Plats:
På grund av det rådande läget avseende Covid-19 kommer kommunfullmäktige 
den 10 december 2020 att genomföras digitalt. Länk till den webbsändningen av 
sammanträdet finns på Salem.se   

Ärenden:

1 Detaljplan för Salem 5:67, plan 83-21, förslag att godkänna detaljplan 
inför antagande

2 Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall

3 Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i 
Stockholms län

4 Sammanträdesplan 2021

5 Val av barn- och utbildningsnämnd

6 Val av bygg- och miljönämnden

7 Val av Kultur- och fritidsnämnden

8 Val av socialnämnden

9 Val av valnämnden

10 Val till Södertörns överförmyndarnämnd

11 Val av utskottet för nämndadministration

12 Val av kommunala rådet för funktionshinderfrågor

13 Val av pensionärsrådet

14 Val av näringslivskommittén

15 Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorsersättare till 
Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag (Syvab)

16 Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorssuppleant till SRV 
återvinning AB

17 Val till Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem

18 Val av två adjungerande till Södertörns fjärrvärme AB
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Kommunfullmäktige

19 Val till Ishallsaktiebolag AB

20 Val till Salems tenniscenter

21 Val av gruppledare

22 Avsägelser och fyllnadsval

23 Motioner och interpellationer och frågor

Olle Glimvik Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

1
 § XX KS/2020:368

Detaljplan för Salem 5:67, plan 83-21, förslag att godkänna 
detaljplan inför antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017, § 107, att ge Bygg- och miljönämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Salem 5:67. Till bakgrund för ärendet 
ligger en begäran om planbesked om bostadsbebyggelse från bolaget Vidare Fastighets AB. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre mindre flerbostadshus inom 
den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar även till att införa 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt flerbostadshus, med hänsyn till 
höga kulturhistoriska värden. Området är beläget inom Söderby Park som utgör ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården. Framtagen antikvarisk förundersökning visar på 
höga kulturmiljövärden inom planområdet och att exploatering kommer att påverka det 
kulturhistoriska värdet negativt. Explaoteringsförslaget har till stor del anpassats utefter de 
rekommendationer som en kompletterande konsekvensbeskrivning av den antikvariska 
förundersökningen framförts. 

Under samråd och granskning inkom totalt cirka 35 yttranden. Majoriteten av inkomna 
yttranden från privatpersoner framför att de är negativa till exploatering inom området och 
har delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Den största delen av övriga 
remissinstansernas synpunkter har kunnat tillgodoses i planarbetet.

Ärendet har behandlats vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020, 
där nämnden beslutade att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 plan 83-21 samt föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 109/2020
kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Salem 5:67 plan 83-21.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
Bygg- och miljönämnden
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……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 109 KS/2020:368 - 214

Detaljplan för Salem för Salem 5:67, plan 83-22 Godkännande 
av detaljplan inför antagande

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017, § 107, att ge Bygg- och miljönämnden i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Salem 5:67. Till bakgrund för ärendet 
ligger en begäran om planbesked om bostadsbebyggelse från bolaget Vidare Fastighets AB. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre mindre flerbostadshus inom 
den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar även till att införa 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt flerbostadshus, med hänsyn till 
höga kulturhistoriska värden. Området är beläget inom Söderby Park som utgör ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården. Framtagen antikvarisk förundersökning visar på 
höga kulturmiljövärden inom planområdet och att exploatering kommer att påverka det 
kulturhistoriska värdet negativt. Explaoteringsförslaget har till stor del anpassats utefter de 
rekommendationer som en kompletterande konsekvensbeskrivning av den antikvariska 
förundersökningen framförts. 

Under samråd och granskning inkom totalt cirka 35 yttranden. Majoriteten av inkomna 
yttranden från privatpersoner framför att de är negativa till exploatering inom området och 
har delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Den största delen av övriga 
remissinstansernas synpunkter har kunnat tillgodoses i planarbetet.

Ärendet har behandlats vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020, 
där nämnden beslutade att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 plan 83-21 samt föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 
plan 83-21.

Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar avslag till ordförandes förslag enligt följande:

“Jag delar den antikvariska undersökningens slutsats att höga kulturmiljövärden kommer att 
påverkas negativt av planen. Vidare är det mycket tydligt att majoriteten av de boende i 
området motsätter sig planen. Det är inte rätt att åsidosätta sakkunniga och kringboende i 
detta område av riksintresse för att tillmötesgå en fastighetsägare.”

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om avslag mot ordförandens förslag och finner 
att kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 
plan 83-21.

Reservation

Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 

_____________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Bygg- och miljönämnden 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson 
Planarkitekt 

 
 
 
 
Bygg- och miljönämnden 

 
 
 Detaljplan för Salem 5:67, plan 83-21, förslag att godkänna 

detaljplanen inför antagande 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 plan 83-21 

samt föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

detaljplan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017, § 107, att ge Bygg- och 

miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Salem 5:67. Till 

bakgrund för ärendet ligger en begäran om planbesked om bostadsbebyggelse från 

bolaget Vidare Fastighets AB. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av 

tre mindre flerbostadshus inom den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen 

syftar även till att införa varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt 

flerbostadshus, med hänsyn till höga kulturhistoriska värden. Området är beläget inom 

Söderby Park som utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Framtagen 

antikvarisk förundersökning visar på höga kulturmiljövärden inom planområdet och att 

exploatering kommer att påverka det kulturhistoriska värdet negativt. 

Explaoteringsförslaget har till stor del anpassats utefter de rekommendationer som en 

kompletterande konsekvensbeskrivning av den antikvariska förundersökningen framför. 

Under samråd och granskning inkom totalt cirka 35 yttranden. Majoriteten av inkomna 

yttranden från privatpersoner framför att de är negativa till exploatering inom området 

och har delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Den största delen av övriga 

remissinstansernas synpunkter har kunnat tillgodoses i planarbetet. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017, § 107, att ge Bygg- och 

miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Salem 5:67. Till 

bakgrund för ärendet ligger en begäran om planbesked om bostadsbebyggelse från 

bolaget Vidare Fastighets AB. Med anledning av att planområdet ligger inom 

riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB 17] togs en antikvarisk 

förundersökning och en kompletterande konsekvensbeskrivning fram som genomfördes 
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av Tyréns AB, på uppdrag av Salems kommun. Utredningarna visar på stora 

bevarandevärden, varför ärendet togs upp i kommunens Bygg- och miljönämnd innan 

samråd för beslut om planarbetet skulle drivas vidare eller inte. Bygg- och miljönämnden 

beslutade, vid sitt sammanträde den 23 oktober 2018, § 61, att planläggningen ska 

fortsätta. 

 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7 §, i dess 

lydelse fr o m den 2 januari 2015. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 17 

december 2019 till den 31 januari 2020 samt ute på granskning mellan den 13 maj till 10 

juni 2020. Planen förväntas nu antas i Kommunfullmäktige. 

Planområdet är beläget inom kommundelen Söderby Park och är begränsad till 

fastigheten Salem 5:67. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre 

mindre flerbostadshus inom den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen 

syftar även till att införa varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt 

flerbostadshus, med hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena. 

Under samrådstiden inkom ett 20-tal yttranden och under granskningstiden inkom ett 

15-tal. Majoriteten av de privatpersoner som yttrade sig är negativa till föreslagen 

exploatering då de anser att planförslaget   påverkar de kulturhistoriska värdena negativt, 

ett grönområde tas i anspråk, det blir mer trafik inom området, vilket leder till en 

trafikfarlig miljö, vindförhållandena påverkas negativt, exploateringen leder till 

översvämningsrisk vad gäller dagvatten och att det blir sämre ljus- samt 

insynsförhållanden. 

En framtagen antikvarisk förundersökning visar på höga kulturvärden inom planområdet 

och att exploatering kommer att påverka det kulturhistoriska värdet negativt. 

Exploateringsförslaget har till stor del anpassats utefter de rekommendationer som en 

kompletterande konsekvensbeskrivning av framtagen antikvariska förundersökningen 

framfört. Viktiga siktlinjer har behållits och utformningsbestämmelser har införts för 

tillkommande bebyggelse. En planbestämmelse som innebär att träd inte får fällas har 

förts in på plankartan för att säkerställa att de träd som inte behöver tas ned på grund av 

exploatering fortfarande ska finnas kvar inom området. Varsamhetsbestämmelser och 

förbud mot rivning har även förts in på befintligt flerbostadshus som innehar höga 

kulturhistoriska värden. Inkomna yttranden med kommentarer finns att läsa i ett 

sammanställt granskningsutlåtande som biläggs denna tjänsteskrivelse.  

Finansiering 

Kostnaden för detaljplanen bekostas av exploatörerna och regleras i ett 

plankostnadsavtal mellan kommunen och Vidare fastighets AB. 
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Elisabeth Argus 

Plan- och exploateringschef  

 

 

 

 

 

 

 Bilagor 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Dagvattenutredning, Sigma Civil 2020 

4. Radonutredning, Sigma Civil, 2019 

5. Antikvarisk förundersökning, Tyréns AB, 2018 

6. Konsekvensbeskrivning, Tyréns AB 2018 

7. Solstudie, Assiadesign 2020 

8. Granskningsutlåtande 

Delges 

Akten 

  

 

 



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående

beteckningar. Endast angiven användning och utformning

är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering är 900 kvadratmeter

byggnadsarea,  4 kap 11 § 1

e

2

Största exploatering är 140 kvadratmeter

byggnadsarea,  4 kap 11 § 1

e

3

Största exploatering är 120 kvadratmeter

byggnadsarea,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4

kap 11 § 1

Marken får endast förses med

komplementbyggnad och kontor. Högsta

totalhöjd är 5 meter,  4 kap 11 § 1

10.5

Högsta nockhöjd är 10.5 meter,  4 kap 11 § 1

8

Högsta totalhöjd är 8 meter,  4 kap 11 § 1

21-25

Takvinkeln får vara mellan 21 och 25

grader,  4 kap 11 § 1

Utformning

f

1

Endast flerbostadshus får uppföras,  4 kap

16 § 1

f

2

Tak ska utformas med sadeltak.

Taktäckning ska vara av rött taktegel.

Fasader ska vara av stående träpanel.

Fasader ska utformas i dova ljusa

kulörter enligt ursprunglig bebyggelse

inom området,  4 kap 16 § 1

f

3

Endast trappor med tillhörande avsats

får uppföras. Trappor ska utföras i trä.

Räcken ska utformas med träribbor med

en genomsiktlighet på minst 50 procent,

4 kap 16 § 1

f

4

Balkong får inte finnas,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Träd med en omkrets över 20 centimeter

får endast fällas om de står inom tre

meter från befintlig eller planerad

bebyggelse, är sjuka eller utgör en

säkerhetsrisk,  4 kap 10 §

Endast 50 % av markytan får hårdgöras,  4 kap 10 §

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap 16 § 4

Varsamhet

k

1

Befintlig byggnadsvolym och

takutformning ska bevaras. Taktäckning

ska vara av tegel. Fasader ska vara av

stående träpanel. Listverk och andra

fasaddekorationer ska bibehållas till sin

huvudsakliga omfattning och utformning.

Fönster ska till form, material, indelning

och proportioner bibehållas till sin

utformning. Balkongers utformning och

omfattning ska bibehållas,  4 kap 16 § 2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för alla bygglovsbefriade åtgärder,  4 kap 15 § 1

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga

underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för

gemensamhetsanläggning,  4 kap 18 §

B

g

1

u

1

e

1

f

1

21-25

10.5

r

1

k

1

8

f

2

E
 
1

3
8

0
0

0

E
 
1

3
8

0
0

0

E
 
1

3
8

1
0

0

E
 
1

3
8

1
0

0

N 6565100 N 6565100

N 6565200 N 6565200

21-25

f

2

n

1

n

1

g

1

u

1

e

3

21-25

n

1

e

2

e

2

e

2

f

3

f

3

f

3

f

4

16

11

5

17

3

6

3

18

5:72

12

7

7

1

20

5:73

4

9

8

5:66

10

24

13

5:3

8

5:67

19

14

15

2

5:71

25

SANATORIET

PARKEN

SALEM

PETERSBERG

SALEM

 61,4

SH + 62,8

 57,3

 SH +62,6

 63,0

 62,3

 60,9

 SH +62,6

 54,8

 62,3

 SH +62,6

 61,9

 59,6

 54,8

SH + 62,9

SH + 62,4

 54,2

 SH + 62,4

 54,8

 62,9

 58,8

 62,5

 58,8

 57,8

 59,1

 SH +62,8

 61,6

 62,6

 58,2

 62,7

 60,5

 60,8

 60,3

 59,2

 62,4

 62,2

 61,9

 56,7

 61,8

 61,8

 62,3

 61,1

 61,8

 62,6

 62,3

 62,6

 61,7

 62,0

 59,8

 62,4

 62,1

 62,3

 61,8

 61,0

 54,3

 62,1

 60,6

 62,6

 62,6

 62,2

 61,9

 62,6

 61,3

 61,8

 62,4

 61,7

 61,9

 62,7

 61,8

 59,0

 62,3

 61,8

 62,2

 62,2

 61,8

 62,0

 61,8

 61,9

 61,9

 61,9

 61,5

 62,0

 61,7

 61,9

 61,8

 62,2

 57,8

 61,6

 62,5

 62,4

 62,1

 61,9

SH +62,43

SH +62,63

SH +62,18

FG +61,58

SALEM

TALLÅSEN

P

e

t

e

r

s

b

e

r

g

s

s

t

i
g

e

n

V

a

t

t

e

n

t

o

r

n

s

v

ä

g

e

n

V

a

t

t

e

n

t

o

r

n

s

v

ä

g

e

n

V

a

t

t

e

n

t

o

r

n

s

v

ä

g

e

n

H

ö
g
v
r
e
t
s
v
ä
g
e
n

V

a

t
t
e

n

t
o

r

n

s

v

ä

g

e

n

6

0

5

9

6

2

6

1

5

1

4

8

5

5

5

2

4

9

5

0

5

4

5

3

5

8

5

6

5

7

P

E

T

E

R

S

B

E

R

G

 

G

A

:

4

T
A
L
L
Å
S
E
N
 
G
A
:
1

L

r

 

(

0

1

2

8

-

1

0

/

2

7

)

P

E

T

E

R

S

B

E

R

G

 

G

A

:

2

P
E

T
E

R

S
B

E
R

G

 
G

A
:
3

P

E

T

E

R

S

B

E

R

G

 

G

A

:

3

L

r

 

(

0

1

2

7

-

9

8

/

4

9

)

L

r

 
(

0

1

2

8

-

1

0

/
2

7

)

L

r

 

(

0

1

2

7

-

9

5

/

7

1

)

S

y

v

a

b

 

a

v

l

o

p

p

s

t

u

n

n

e

l

Byggnad i allmänhet

Registernummer för fastighet med traktnamn

Kvarterstraktgräns
Gränspunkt, inmätt eller beräknad

Fastighetsgräns

Slänt

Osäker höjdkurva

Höjdkurvor (1 meters ekvidistans)

Enstaka träd
upprättad i augusti 2020
Grundkarta med fastighetsredovisning

RH 2000
Sweref 99 18 00

Höjdsystem:
Koordinatsystem: 

GIS-ingenjör
Niclas Areteg

Gällande höjdRegisternummer för fastighet med kvartersnamn

Väg
Gångbana

Dike
Rättighet 
Staket

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för

Salem 5:67

Salems kommun Stockholms län

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad 2020-08-24 Reviderad

Cecilia Törning       

Planarkitekt            

           Elisabeth Argus

           Plan- och exploateringschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Dnr: PEX/2018:8

83-21

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

UPPLYSNING

FORNLÄMNINGAR
Om fornlämning påträffas under arbetets gång ska arbetet i
enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen omedelbart
avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla
förhållandet hos Länsstyrelsen.

Skala 1:1000 (A3)

Johanna Henningsson

Planakitekt

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+0,0

AutoCAD SHX Text
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR



Detaljplan för 
Salem 5:67

83-21
PPPPPPPPPPPPlanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivninglanbeskrivning
  -  -  - Antagandehandling



1

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Johanna Henningsson, Planarkitekt
Cecilia Törning, Planarkitekt
Sonia Khan, Exploateringsingenjör
Niclas Areteg, GIS-samordnare
Eva Lindhe, Karti ngenjör
Linda Brander, Trafi kingenjör
Torbjörn Boström, VA-ingenjör
Douglas Lindström, Bygg- och miljöchef

ORGANISATION

UTREDNINGSUNDERLAG

Anti kvarisk förundersökning Salem 5:67, Söderby 
park, Salems kommun, Tyréns AB, 2018

Konsekvensbeskrivning inför detaljplan, Salem 5:67, 
Tyréns AB, 2018 

Dagvatt enutredning - Salem 5:67 - Sigma Civil, 2020 

PM radon - Salem 5:67 - Sigma Civil, 2019

Solstudie, Salem 5:67, Assiadesign 2020

Dnr PEX/2018:8
Datum: 2020-08-24



2

INNEHÅLL

SYFTE OCH AVGRÄNSNING   1
Detaljplanens syft e  1
Planområdes avgränsning  1

TIDIGARE KOMMUNALA    2
STÄLLNINGSTAGANDE   
Planuppdrag   2
Översiktsplan   2
Gällande detaljplaner  2
Behovsbedömning av   2
miljöbedömning   
Kulturhistorisk bebyggelse  2

BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN  3
Riksintressen   3
Fornlämningar   3  
Recipient   3

FÖRUTSÄTTNINGAR   4
Befi ntlig markanvändning  4

Bebyggelse och anläggningar 
 Mark och vegetati on  
Rekreati on och lek  4
Kulturmiljö   5

Söderby sjukhus  
 Befi ntlig bebyggelse  
 Utemiljö   
 Konsekvensbeskrivning 
 kulturmiljö
Off entlig service   8
Gator och trafi k   8
 Gång- och cykeltrafi k  

Kollekti vtrafi k 

Flöden före och eft er 
 exploatering 
 Föroreningar  
 Översvämning  
 Höjdsätt ning  
 Åtgärdsförslag  

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN  16
Miljökvalitetsnormer för   16
grund- och ytvatt en
Miljökvalitetsnormer för   16
utomhusluft 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR   17
Ekonomiska frågor  17

Kostnader  
 Ledningar  
 Rivningsförbud  
Fasti ghetsrätt sliga frågor  18
 Ägoförhållanden 
 Fasti ghetsbildning 
Tekniska frågor   18
 Vatt en och avlopp  
 Dagvatt en  
Trafi k    18

Gemensamhets-  
 anläggning
Administrati va frågor  18
 Genomförandeti d 
 Huvudmannaskap 

Teknisk försörjning  8
Vatt en och avlopp  

 Dagvatt en  
 Ledningar  
 Brandvatt enförsörjning 
 Avfall   
Störningar och risker  9

Buller   
 Markradon  
 Farligt gods  
 Ras och skred  
 Översvämningsrisk 
 Markföroreningar  
Geotekniska förhållanden  9

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET   10
OCH DESS KONSEKVENSER
Bebyggelse   10

Befi ntlig bebyggelse 
 Tillkommande bebyggelse 
 Siktlinjer och visuella 
 samband
 Färgsätt ning  
Utemiljö    12
Gator och trafi k   12

Tillfart och parkering 
Avfall    12
Brandsäkerhet   12
Elektronisk kommunikati on 12
Uppvärmning   12
Ledningar   12
Dagvatt en   13



VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras av Plan- och bygglagen (PBL) och omfattar 
oftast ett större kvarter eller några fastigheter. Det är ett juridiskt 
bindande dokument och syftet är att göra avvägningar mellan 
olika intressen och ta ställning till hur ett område ska användas. 
Detaljplanen kan till exempel reglera om marken ska användas 
till bostäder, skola, industri eller parkmark. Men också var gator 
ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av 
fastigheten som får bebyggas.

UPPSKATTAD TIDPLAN 

Samråd      Vinter 2019-2020
Granskning Vår 2020
Antagande Sommar 2020
Laga kraft Höst 2020

När ett förslag till detaljplan har tagits fram skickas det ut på samråd. 
Syftet är att samla in önskemål och synpunkter att tillföra det fortsatta 
arbetet med planförslaget. Samrådstiden är normalt tre till fyra veckor.

När kommunen har bearbetat de inkomna synpunkterna från 
samrådet och reviderat planförslaget ställs förslaget ut för granskning. 
Inför granskningen kungör kommunen förslaget på kommunens 
anslagstavla och i ortstidningen Mitt I. Granskningstiden pågår i 
minst två veckor och nu finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget.

Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter 
från samråd och granskning samt samlade kommunala 
ställningstaganden/kommentarer i ett granskningsutlåtande. 

Detaljplanen vinner laga kraft, (det vill säga blir juridiskt bindande), 
tre veckor efter att antagandet anslagits på kommunens anslagstavla. 
Om planen överklagas, men alla överklaganden avslås, vinner planen 
laga kraft. Laga kraft innebär i praktiken att det nu är möjligt att 
påbörja utbyggnaden av området.

De som är berörda av planen och inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda under planprocessen blir underrättade om att planen 
har antagits och får information om hur sakägare kan överklaga 
beslutet.

STANDARD-
FÖRFARANDE

Om inga större ändringar gjorts efter granskningen antar Bygg- och 
miljönämnden planen. 

Här är vi        >



FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR

DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanen syft ar ti ll att  möjliggöra uppförandet av 
tre fl erbostadshus inom den västra delen av fasti g-
heten Salem 5:67. Detaljplanen syft ar även ti ll att  
införa varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud 
för befi ntligt fl erbostadshus, med hänsyn ti ll de höga 
kulturhistoriska värdena.  

PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING

Planområdet är avgränsat ti ll fasti gheten Salem 5:67. 
Fasti gheten är belägen inom kommundelen Söderby 
park som angränsar ti ll Botkyrka kommun i öster. 
Gränsen för den nya detaljplanen kommer att  vara 
densamma som befi ntlig fasti ghetsgräns. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING

Salem 5:67
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TIDIGARE KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN

PLANUPPDRAG

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 
2017, § 107, att  ge Bygg- och miljönämnden i 
uppdrag att  upprätt a en ny detaljplan för fasti ghe-
ten Salem 5:67. Kommunstyrelsen beslutade att  
prövningen av en ny detaljplan bör ske med beak-
tande av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
ens rekommendati oner som beskrivs i ti llhörande 
tjänsteskrivelse daterad 2017-10-03. Till bakgrund 
för ärendet ligger en begäran om planbesked från 
bolaget Vidare Fasti ghets AB.

ÖVERSIKTSPLAN

Gällande översiktsplan för Salems kommun 2030 
antogs av Kommunfullmäkti ge i juni 2018. Berört 
område är inte utpekat som ett  förändringsområde 
enligt översiktsplanen. Området ingår, med samma 
områdesavgränsning som riksintresseområdet för 
kulturmiljövården, i Helhetsmiljö - område med 
kulturhistorisk värdefull struktur (ÖP 2030, Kartbila-
ga 7 - Kulturmiljö  - tätort). Planförslaget är i enlighet 
med de övergripande riktlinjerna för kommunens 
bostadsförsörjning som tas upp i översiktsplanen. 
Översiktsplanen är positi v ti ll förtätning i redan 
utbyggda och kollekti vtrafi knära områden. 

”Inriktningen är att  bygga nya bostäder i redan bebyggda 
områden, det vill säga förtäta genom komplett eringsbe-
byggelse. Det är ekonomiskt hållbart att  utnytt ja redan 
gjorda investeringar i infrastruktur, vatt en- och avlopps-
ledningar och kommunal service. Det är också vikti gt ur 
klimat- och miljöhänseende att  bygga i kollekti vtrafi knära 
lägen.” ÖP 2030, s. 31. 

GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande detaljplan för planområdet är plan nr 
83-12, “Detaljplan för del av SÖDERBY PARK, Salem 
5:29 m.fl . (västra delen)”. Gällande detaljplan vann 
laga kraft  den 11 maj 2007. Området som föreslås 
för ny bostadsbebyggelse är idag planlagt som kvar-
tersmark för bostäder och försett  med prickmark 
(marken får inte bebyggas). Genomförandeti den 
gick ut den 11 maj 2017. 

BEHOVSBEDÖMNING AV 
MILJÖBEDÖMNING

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort 
en behovsbedömning av miljöbedömning, daterad 
2016-12-15 och aktualiserad 2018-02-27, enligt 6 
kap 11 § miljöbalken, enligt de kriterier som anges i 
bilaga 4 ti ll MKB-förordningen. Bygg- och miljöenhe-
ten och plan- och exploateringsenhetens samlade 
bedömning är att  en miljökonsekvensbeskrivning 
inte är nödvändig. Vissa aspekter bör dock tas i 
beaktande vid planläggning av området. Planområ-
det ligger inom riskområde för markradon och en 
radonutredning behöver tas fram. Exploateringen 
kommer att  leda ti ll ökade dagvatt enmängder och 
en dagvatt enutredning ska tas fram. Området ligger 
inom riksintresseområde för kulturmiljövården och 
på fasti gheten fi nns ett  fl erbostadshus som ti digare 
varit arbetarbostäder för sjuksköterskor på Söderby 
sjukhus. 

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE

Med anledning av att  planområdet ligger inom 

riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby 
sjukhus [AB 17], har en anti kvarisk förundersökning 
och en komplett erande konsekvensbeskrivning 
genomförts av Tyréns AB, på uppdrag av Salems 
kommun. Utredningarna visar på stora bevarandevär-
den, varför ärendet togs upp i kommunens Bygg- och 
miljönämnd innan samråd för beslut om planarbetet 
skulle drivas vidare eller inte. Bygg- och miljönämn-
den beslutade, vid sitt  sammanträde den 23 oktober 
2018, § 61, att  planläggningen ska fortsätt a. 

”Det är nämndens ställningstagande att  en varsam utbygg-
nad med fyra ti llkommande separata byggnader enligt 
förslag bör kunna utf öras mellan den gamla ”sjuksköter-
skelängan” och de gamla ”underläkarvillorna”, förutsatt  att  
de ti llkommande byggnaderna anpassas ti ll den känsliga 
kulturmiljön”.  BoM 23 oktober 2018, § 61.

För att  ytt erligare ta hänsyn ti ll kulturmiljön har plan-
förslaget eft er samråd dragits ned ti ll tre byggnader.

Utdrag ur gällande detaljplan, plan nr 83-12 
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BETYDANDE ALLMÄNNA INTRESSEN
arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 
§ Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos 
Länsstyrelsen.

RECIPIENT
Ytvattenförekomst - Uttran

Planområdet har sitt  avrinningsområde ti ll ytvatt enfö-
rekomsten Utt ran (vatt enförekomst SE656562-131394) 
med miljökvalitetsnormer god ekologisk status ti ll 2027 
och god kemisk ytvatt enstatus. Enligt VISS senaste 
klassning uppnådde Utt ran en oti llfredsställande ekolo-
gisk status och uppnår ej god kemisk status på grund av 
att  ämnena kvicksilver och polybromeradedifenyletrar 
(PBDE) överskrider aktuella gränsvärden.

Grundvattenförekomst - Uttran 

Delar av planområdet ligger inom grundvatt enföre-
komsten Utt ran (SE656518-161456). Grundvatt enföre-
komsten har krav enligt dricksvatt enföreskrift erna och 
kvalitetskrav enligt miljökvalitetsnormer god kemisk 
grundvatt enstatus och god kvanti tati v status. Statusen 
är god och i linje med miljökvalitetsnormen. 
  

RIKSINTRESSEN

Riksintresse för kulturmiljövården regleras enligt 
3 kap 6 § Miljöbalken. 

Planområdet ingår i området Söderby sjukhus [AB 
17]  som utgör ett  riksintresseområde inom kultur-
miljövården enligt beslut av Riksanti kvarieämbetet 
från den 5 november 1987. Riksanti kvarieämbetets 
moti vering och utt ryck för riksintresseområdet be-
skrivs nedan.

Motivering:

”Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar det 
ti diga 1900-talets medicinska och socialpoliti ska ambiti o-
ner.”

Uttryck för riksintresset:

”Landets största sanatorium, med slott sliknande sjukhus-
byggnader, bostäder för olika kategorier anställda och 
andra ti llhörande byggnader med dominerande läge i 
landskapet. Omgivande park med gångvägar, utsiktstorn 
och begravningsplats. Anläggningen uppfördes 1907-1910 
eft er ritningar av G Wickman”.

Inom planområdet fi nns ett  fl erbostadshus som upp-
fördes som arbetsbostäder ti ll sanatoriets sjuksköter-
skor. I direkt anslutning ti ll planområdets västra gräns 
fi nns fyra villor som ti digare fungerade som arbetar-
bostäder för sanatoriets underläkare. 

Inga andra riksintressen berör planområdet. 

FORNLÄMNINGAR

Det fi nns inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Om fornlämningar påträff as under 

Avgränsning av riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjuk-
hus. Prickat område utgör ungefärligt planområdePlanområdet (grå yta) i förhållande ti ll grundvatt enförekomst 

Utt ran (grön yta)
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FÖRUTSÄTTNINGAR
BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

BEBYGGELSE OCH ANLÄGGNINGAR

Inom planområdet fi nns ett  fl erbostadshus uppfört 
i två våningar med lägenheter i varierande storlekar 
från ett  ti ll fyra rum och kök. Lägenheterna i 
fl erbostadshuset är upplåtna med hyresrätt . 
Byggnaden är uppförd under 1940-talet och var 
ursprungligen arbetarbostäder för sjuksköterskor vid 
Söderby sjukhus (se foton på sida 11). Strax sydväst 
om planområdet fi nns fyra friliggande villor, ti digare 
underläkarvillor, uppförda under samma ti d som 
fl erbostadshuset. Söder om fl erbostadshuset fi nns 
fyra kedjehus uppförda i början av 2000-talet.

MARK OCH VEGETATION

Planområdet består av både hårdgjorda ytor i form 
av befi ntlig bebyggelse, parkering och en kvartersgata 
samt av ett  mindre grönområde som idag nytt jas för 
bland annat lek. Direkt väster om befi ntlig bebyggelse 
fi nns ett  glest skogsparti  med främst tallar och några 
björkar. Marken är beklädd med ris och gräs. Öster 
om befi ntlig bebyggelse fi nns ett  femtontal tallar som 
ringar in föreningens gemensamma uteplats. Mark-
nivån inom planområdet upplevs som relati vt plan 
men varierar som mest mellan + 59 meter och + 62,5 
meter.

REKREATION OCH LEK

Inom en minuts gångavstånd från planområdet fi nns 
en nyanlagd kommunal lek- och näridrott splats samt 
ett  utegym. Garnuddens naturreservat och friluft s-
område fi nns inom en och en halv kilometers gång-
avstånd. Nedre Söderbys kulturreservat nås inom en 
kilometer norrut. Närliggande lek- och näridrott splats 

Underläkarvillor uppförda under 1940-taletSjuksköterskehemmet uppfört under 1940-talet

Kedjehusen uppförda under början av 2000-talet Talldunge öster om sjuksköterskehemmet 

Omkringliggande radhus i angränsande område Petersberg 
uppförda i början av 2000-talet 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTURMILJÖ 

Planområdet är beläget inom riksintresseområdet 
för kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB 17]. En 
anti kvarisk förundersökning och en komplett erande 
kulturhistorisk konsekvensbeskrivning har tagits fram 
med syft e att  bedöma befi ntlig byggnad och omkring-
liggande miljös kulturhistoriska värde samt bedöma 
föreslagen exploaterings påverkan på riksintresset. 
Utredningarna visar på höga kulturvärden.

SÖDERBY SJUKHUS

Söderby sjukhus invigdes 1910 och kom att  bli 
landets största sanatorium och kommunens största 
arbetsplats. Sjukhuset uppfördes eft er ritningar av 
arkitekten Gustaf Wickman. Byggnaderna ti llhör ett  
nati onalromanti skt sti lideal med putsade fasader i 
mörkt gul kulör och branta, brutna sadeltak. Allt eft er 
att  sjukhusverksamheten expanderade ti llkom bland 
annat olika bostäder för de anställda. 

Inom sjukhusområdet har det på senare år ti llkommit 
ny bebyggelse i form av bland annat fl erbostadshus, 
äldreboende, förskola och friliggande småhus. Sjuk-
husbyggnaden är idag ombyggd ti ll ett  bostadshus 
med lägenheter upplåtna med bostadsrätt . 

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inom planområdet fi nns ett  fl erbostadshus som 
uppfördes under 1940-talet som arbetarbostäder för 
sjuksköterskor vid Söderby sjukhus. Sjuksköterske-
hemmet uppfördes under samma period som de fyra 
inti lliggande småhusen som fungerade som bostä-
der för sjukhusets underläkare. Bebyggelsen bildar 

ti llsammans en bebyggelsegrupp på höjden öster 
om sjukhusbyggnaden. Arkitekturen återspeglar 
1940-talets rådande sti lideal med ett  enkelt form-
språk och kulörval.

Byggnaden är uppförd i lamellform med en sam-
manhängande huskropp i två våningar med källare 
och vind. Fasaden består av stående lockpanel i 
grön kulör och saknar markerade hörn och listverk. 
Fönstren på fasaden varierar och är en-, två- och 
tredelade. Trapphallarnas fönster är utf ormade 
med t-post och lägenheternas fönster är som regel 
tvådelade med förskjuten mitt post. Gavlarna har i 
vindsutrymmet runda fönster och i övrigt mindre 
tvåluft sfönster. Lägenheterna har franska, men 
även utkragande balkonger på båda våningsplanen 
vilka är symmetriskt placerade. Balkongerna har en 
sinuskorrugerad plåt i vitt  med svarta smidesräcken 
och matt galler som går att  fälla upp. Entréparti er 
består av enkla skärmtak med konsoler och dörrar i 
ek med sidofönster. Takfoten är i vitmålad trä med 
enkla synliga takfött er. Sadeltaket är klätt  med grått  
tvåkupigt taktegel. På gavlarna fi nns det nedgång-
ar ti ll källarplanet i form av trappor. Den något 
förskjutna byggnadskroppen i söder har en gjuten 
terrass som sträcker sig längs med hela fasaden och 
nås på första våningsplanet.

UTEMILJÖ

Den samlade miljön med skogsdungen mellan 
sjuksköterskehemmet och läkarvillorna, och vidare 
skogsparti et bakom dessa, bildar en tydligt avläsbar 
och kulturhistorisk värdefull miljö. Från sjuksköter-
skehemmet ges en visuell överblick av området, sa-
natoriesjukhusets sjukhusbyggnader kan skådas från 
berört höjdparti , en vy som är av vikt att  bevara.

Sjuksköterskehemmet. Bild hämtad från Söderby sjukhus - en kulturhistorisk 
undersökning, Jan Granberg 1987.

Underläkarvilla. Bild hämtad från Söderby sjukhus - en kulturhistorisk 
undersökning, Jan Granberg 1987.

      5



FÖRUTSÄTTNINGAR

Foto från söder. Sjuksköterskehemmet ti ll höger, skogsområde i mitt en och 
underläkarvillorna ti ll vänster 

Foto från norr. Sjuksköterskehemmets östra fasad 

Foto från väster. Vy över den glesa skogsdungen och sjuksköterskehemmet Foto från nordväst. Sjuksköterskehemmets västra fasad
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FÖRUTSÄTTNINGAR

KONSEKVENSBESKRIVNING KULTURMILJÖ

På uppdrag av Salems kommun har Tyréns tagit fram 
en konsekvensbeskrivning av samrådsförslaget där 
fyra byggnader föreslogs, med utgångspunkt i ti digare 
genomförd anti kvarisk förundersökning. Konsekvens-
beskrivningen ger följande rekommendati oner. 

Skogsområdet inom planområdet beskrivs som 
mycket vikti gt ur kulturhistorisk aspekt. Den glesa 
tallskogen skapar ett  tydligt visuellt samband mellan 
sjuksköterskehemmet, läkarvillorna och sanatorie-
sjukhuset. Konsekvensbeskrivningen rekommenderar 
inte att  bebyggelse placeras i den känsliga skogsmil-
jön, men ger rekommendati oner för hur påverkan på 
det kulturhistoriska värdet kan minimeras om bebyg-
gelse ändå uppförs. 

Siktlinjerna som skapar samband mellan sanatorie-
miljöns olika bebyggelse är vikti ga att  bevara. Höjd på 
ny bebyggelse bör inte överskrida två våningar för att  
sjuksköterskehemmet fortf arande ska kunna upplevas 
som “huvudbyggnad” inom området. 

Ny bebyggelse bör hålla en mindre skala, i högst fyra 
huskroppar, i likhet med inti lliggande läkarvillor. Ny 
bebyggelse ska utf ormas med hög arkitektonisk kvali-
té, med rådande sti lideal från dagens arkitektur, men 
med respekt för ursprunglig bebyggelse. Formspråket 
bör inspireras av områdets 40-talsbebyggelse i ma-
terial som harmoniserar med omgivningen. Fasader 
kan uppföras i träpanel eller slätputs med en dov ljus 
kulör. Vit kulör avrådes. Bebyggelsens detaljer bör 
vara sparsmakade och likt 40-talets arkitektur renod-
lad och enkel. En äkthet i materialval är att  föredra. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
OFFENTLIG SERVICE

Inom området Söderby park fi nns en restaurang, frisör, 
en skola, en förskola och ett  äldreboende. För övrig 
service hänvisas ti ll Salems centrum cirka två kilome-
ter väster om planområdet. Salems centrum kan nås 
på cirka fem minuter med buss eller cykel. I Salems 
centrum fi nns off entlig service i form av vårdcentral, 
ungdomsmott agning, bibliotek, kulturskola, kommun-
hus med mera och kommersiell service såsom restau-
ranger, café och matvarubuti k.

GATOR OCH TRAFIK

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

I anslutning ti ll planområdet fi nns en gångbana längs 
med Vatt entornsvägen som sträcker sig ner ti ll Sanato-
rievägen. Gångbanan sträcker sig vidare i sydlig riktning 
mot Söderby gårds väg där en gång- och cykelbana tar 
vid bland annat ti ll Tumba och Salems centrum.

KOLLEKTIVTRAFIK

Cirka 250 meter nordväst om planområdet fi nns 
busshållplats för busslinjer 725 och 745. Busslinje 
725 går från Tumba stati on via Söderby och Salems 
centrum ti ll Rönninge stati on och Nytorp. Busslinje 745 
trafi kerar mellan Söderby park, via Salems centrum, 
och Fridhemsplan.

KVARTERSGATA

Området nås idag via en sti ckgata från Vatt entornsvä-
gen. Den befi ntliga kvartersgatan ingår i fasti gheten 
Salem 5:67 och är en del av Vatt entornsvägen. Vägom-
rådet är belastat med två gemensamhetsanläggningar, 

Petersberg GA:1 och Petersberg GA:2. Vägen är cirka 
fem meter bred.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet ligger inom det kommunala verksam-
hetsområdet för vatt en och avlopp. Kapacitet att  
ansluta ny bebyggelse ti ll det kommunala vatt en- och 
avloppssystemet bedöms fi nnas. Befi ntligt fl erbo-
stadshus har anslutning från Vatt entornsvägen norr 
om byggnaden. Villorna väster om planområdet har 
anslutning inom samma område och en gemensam-
hetsanläggning för VA, Petersberg GA:3, belastar 
fasti gheten Salem 5:67.    

DAGVATTEN

Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde 
för dagvatt en och bebyggelsen ti llämpar LOD, lokalt 
omhändertagande av dagvatt en. Stenkistor fi nns upp-
rätt ade som fördröjningsåtgärder längs med vägnätet 
inom Söderby Park på allmän platsmark.

LEDNINGAR

Skanova, Vatt enfall Eldistributi on och Södertörns 
Fjärrvärme har ledningar inom planområdet. El och 
fj ärrvärmeledningar sträcker sig längs med planom-
rådets västra del, längs med kvartersgatan. Vatt enfall 
Eldistributi on och Skanovas ledningar korsar områden 
där ny bebyggelse planeras. 

BRANDVATTENFÖRSÖRJNING

Enligt Svenskt Vatt ens publikati oner P83 och P87 
och Södertörns Brandförsvarsförbunds PM nr 608, 

Kvartersgatan Vatt entornsvägen, underläkarvillorna ti ll vänster

bedöms ett  system vara konventi onellt om brandpos-
tens avstånd uppgår ti ll 150 meter. Om ett  alter-
nati vsystem används, där ti ll exempel tankfordon 
inkluderas, bör avståndet mellan ytt ersta delen av 
bebyggelseområdet och brandpost vara maximalt 
1000 meter. En brandpost fi nns inom 150 meter från 
planerad bebyggelse, i cirkulati onsplatsen nordost 
om planområdet. Ett  konventi onellt system bör där-
för kunna användas.      8

Gemensamhetsanläggningar för väg och VA inom planområdet
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FÖRUTSÄTTNINGAR
STÖRNINGAR OCH RISKER

BULLER

Planområdet bedöms inte vara utsatt  för bullernivåer 
som översti ger gällande riktlinjer. Kommunen gör be-
dömningen att  en bullerutredning inte behöver tas fram.  

MARKRADON

Planområdet ligger inom utpekat högriskområde för 
markradon. En radonutredning har tagits fram av Sigma. 
Radonmätningen har utf örts i fem stycken punkter förde-
lade över området på 0,7 meters djup. Utf örda mätningar 
indikerar på att  markområdet klassifi ceras som lågradon-
mark och inga särskilda krav på utf örande av grundkon-
strukti onen ställs. 

FARLIGT GODS

Området är inte beläget i närheten av någon transportled 
för farligt gods. 

RAS OCH SKRED

Området är inte utpekat som riskområde för ras och 
skred och kommunen bedömer att  ingen riskutredning
behöver tas fram.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Inom aktuellt område för ny bebyggelse fi nns, enligt 
Länsstyrelsens lågpunktskartering, ingen översvämnings-
risk. Ett  litet område öster om befi ntligt fl erbostadshus 
är utpekat som ett  lågpunktsområde. Då inga åtgärder 
planeras inom dett a område bedöms ingen ökad risk för 
bebyggelse inom eller utom planområdet följa.

MARKFÖRORENINGAR

Enligt länsstyrelsens register, EBH-stödet, fi nns inga 
kända markföroreningar inom planområdet. Det fi nns 
dock identi fi erade platser runt om planområdet. Ing-
en av de föroreningspunkterna ligger i fl ödesriktning-
en mellan planområdet och recipienten varför ingen 
påverkan bedöms ske.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den naturliga 
jordarten inom planområdet av isälvssediment med 
inslag av berg. Jordarten isälvssediment består oft a 
av sand, rundat grus och stenar, vilket innebär hög 
infi ltrati onsförmåga. Planområdet är klassifi cerat med 
hög genomsläpplighet enligt SGU.

AVFALL

Avfall och sophantering löses inom planområdet för be-
fi ntligt fl erbostadshus. Avfallshantering är placerad norr 
om befi ntligt fl erbostadshus och i anslutning ti ll infarten 
från Petersbergsvägen. Inget uthus för sophantering 
fi nns inom fasti gheten utan löses med fyra soptunnor 
placerade på en gjuten betonggrund. Ingen ordentlig 
vändzon fi nns anordnad vid berört område och backrö-
relser förekommer.

Vid sophämtning för inti lliggande småhusbebyggelse 
nytt jar sopbilen kvartersgatan inom planområdet. Kvar-
tersgatan har en mindre vändplan som inte uppfyller 
Avfall Sveriges rekommendati oner för vändning med 
sopbil om 18 meter. Backrörelser förekommer. Möjlighet 
ti ll t-vändning fi nns inom en annan del av planområdet.

Befi ntlig avfallshantering, nordost om befi ntligt fl erbostadshus

Utdrag ur SGU:s jordartskarta, hela området bedöms bestå av 
isälvssediment enligt SGU
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER
BEBYGGELSE

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH GESTALTNING

Planförslaget bekräft ar ti digare markanvändning för 
bostäder. Planbestämmelsen II, som reglerar befi nt-
ligt fl erbostadshus höjd i form av våningsantal, ersätt s 
med bestämmelsen “högsta nockhöjd är 10.5 meter”, 
vilket bekräft ar fl erbostadshusets nuvarande nockhöjd. 
Takvinkeln och takutf ormning regleras med planbestäm-
melser om att  “Takvinkel får vara mellan 21 och 25 gra-
der” och “befi ntlig byggnadsvolym och takutf ormning 
ska bevaras”. Med hänsyn ti ll de höga kulturvärdena och 
med utgångspunkt i genomförd anti kvarisk förunder-
sökning och konsekvensbeskrivning har planbestämmel-
ser gällande skydd och varsamhet av kulturvärden förts 
in på plankartan. 

Planbestämmelser gällande skydd och varsamhet av 
kulturvärden:

k₁  - Befi ntlig byggnadsvolym och takutf ormning ska be-
varas. Taktäckning ska vara av tegel. Fasader ska vara av 
träpanel. Listverk och andra fasaddekorati oner ska bibe-
hållas ti ll sin huvudsakliga omfatt ning och utf ormning. 
Fönster ska ti ll form, material, indelning och proporti o-
ner bibehållas ti ll sin utf ormning. Balkongers utf ormning 
och omfatt ning ska bibehållas

r1 - Byggnad får inte rivas 

TILLKOMMANDE BEBYGGELSE OCH 
GESTALTNING

Inom den glesa skogsytan, väster om befi ntligt fl erbo-
stadshus, föreslås tre nya byggnader uppföras med fyra 
lägenheter i varje byggnad. Flerbostadshusen föreslås 
uppföras med en byggnadsarea om 140 kvadratmeter 
per byggnad och med likande rektangulär form som 

skehemmet de ti llkommande fl erbostadshusen 
begränsats med prickmark och utökad bygglovsplikt 
för att efallshus och övrig komplementbebyggelse har 
införts. Byggnaderna föreslås placeras i liknande vin-
kel som underläkarvillorna. På så sätt  kan siktlinjerna 
mellan sjuksköterskehemmet och underläkarvillorna 
fortf arande avläsas. 

Den nordvästra delen av planområdet har försett s 
med prickmark och förbud mot komplementsbygg-
nader och att efallshus för att  säkerställa att  siktlinjen 
mellan sjuksköterskehemmet och den gamla sjukhus-
byggnaden bibehålls.

underläkarvillorna. Högsta totalhöjd är reglerad ti ll ått a 
meter och parhusen föreslås uppföras i två våningar 
med syft e att  befi ntligt fl erbostadshus fortf arande ska 
upplevas som “huvudbyggnad” inom området. Den 
föreslagna höjdsätt ningen bedöms ge en bra trappning 
mellan sjuksköterskehemmet, ti llkommen bebyggelse 
och underläkarvillorna. 

Den nya bebyggelsen föreslås placeras med en förgårds-
mark från kvartersgatan Vatt entornsvägen. Byggnaderna 
föreslås placeras i liknande vinkel som underläkarvillor-
na. På så sätt  kan siktlinjerna mellan sjuksköterskehem-
met och underläkarvillorna avläsas. 

För att  anpassa ny bebyggelse ti ll området har planbe-
stämmelserna f2 och f3 gällande utf ormning förts in på 
plankartan. 

f2 - Tak ska utf ormas med sadeltak. Taktäckning ska vara 
av rött  taktegel. Fasader ska vara av stående träpanel. 
Fasader ska utf ormas i dova ljusa kulörter enligt ur-
sprunglig bebyggelse inom området.

f3 - Endast trappor med ti llhörande avsats får uppföras. 
Trappor ska uppföras i trä. Räcken ska utf ormas med 
träribbor med en genomsiktlighet på minst 50 procent. 

Planförslaget möjliggör uppförande av komplement-
bebyggelse och mindre kontorsbyggnad direkt söder 
om korsningen Vatt entornsvägen/Petersbergssti gen. 
Komplementbebyggelsen bedöms inte påverka vikti ga 
kulturhistoriska siktlinjer och träd behöver inte tas ned. 
Byggnaden föreslås uppföras med hänsyn ti ll området 
kulturvärden varför planbestämmelsen f2 förts in på 
plankartan. Byggnadsarean har begränsats ti ll 120 kva-
dratmeter och totalhöjden ti ll 5 meter. 

SIKTLINJER OCH VISUELLA SAMBAND
För att  bibehålla vikti ga siktlinjer mellan sjuksköter-

Illustrati on över förhållandet mellan befi ntlig och ti llkommande 
bebyggelse

Underläkarvillorna

SjuksköterskehemmetTillkommande parhus
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER

FÄRGSÄTTNING

Enligt genomförd kulturhistorisk konsekvensbeskriv-
ning bör färgsätt ningen av nyti llkommen bostads-
bebyggelse och komplementbyggnader eft erlikna 
ursprunglig bebyggelse inom området, likt underlä-
karvillorna uppförda under 1940-talet. Vit färgsätt ning 
är inte att  rekommendera. Istället rekommenderas 
bebyggelsen hålla en dov ljus kulör. Färgsätt ningen på 
ny bebyggelse har reglerats med planbestämmelsen 
f2 - Fasader ska utf ormas i dova ljusa kulörter enligt 
ursprunglig bebyggelse inom området. Exempel på 
det är underläkarvillornas och sjuksköterskehemmets 
färgsätt ning. Se referensbilder på underläkarvillorna 
och sjuksköterskehemmet nedan.

Färgsätt ning på befi ntligt fl erbostadshus

Färgsätt ning på underläkarvilla Färgsätt ning på underläkarvilla Färgsätt ning på underläkarvilla

Färgsätt ning på befi ntligt fl erbostadshusFärgsätt ning på underläkarvilla
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER

UTEMILJÖ 

Ny bebyggelse kommer att  ta en del av planområdets 
grönområde i anspråk. Växtligheten inom området utgör 
en vikti g del av planområdets utemiljö och är vikti g ur 
bland annat rekreati on-, kulturmiljö- och dagvatt ensyn-
punkt. Utemiljön karaktäriseras av bland annat höga 
tallar. För en större yta inom planområdet har en plan-
bestämmelse om förbud mot trädfällning förts in på 
plankartan (bestämmelsen n1  - Träd med omkrets över 20
centimeter får endast fällas om de står inom tre meter 
från befintlig eller planerad bebyggelse, är sjuka eller ut-
gör en säkerhetsrisk), med syft e att  skydda framförallt de 
karaktäristi ska tallarna och att  säkerställa ti llgängligheten 
ti ll rekreati on och lek.

GATOR OCH TRAFIK

TILLFART OCH PARKERING

Tillfart ti ll den nya bebyggelsens parkering kommer att  
ske via Vatt entornsvägen, norr om fasti gheten, och inte 
från kvartersgatan inom området. Parkering löses på en 
gemensam parkeringsyta norr om det befi ntliga fl erbo-
stadshuset med p-tal 1,2, vilket innebär att  cirka 14 ny 
p-platser för ti llkommande bebyggelse ska möjliggöras. 
Två nya besöksparkeringar kommer att  anläggas.

Inom planområdet fi nns två gemensamhetsanläggningar 
för väg, Petersberg GA:1 och Petersberg GA:2. Båda ge-
mensamhetsanläggningarna belastar fasti gheten Salem 
5:67. Området är planlagt för gemensamhetsanläggning i 
gällande detaljplan. Ett  g-område har reserverats på plan-
kartan. Kvartersvägen kommer fortsätt a att  ha befi ntlig 
standard och vägens bredd bibehålls. 

AVFALL

Avfallshantering för ti llkommande bostäder möjliggörs
i anslutning ti ll ti llkommande bebyggelse. Enligt 
Boverkets byggregler ska det maximalt vara 50 meter 
från fl erbostadshus entréer ti ll avfallsutrymmen för 
mat. Vid planering och utf örande av avfallshantering 
ska kontakt tas med berörd verksamhet för sophämt-
ning. Vid anläggande av vändzoner för sophämtning 
ska vändzonerna uppfylla Avfall Sveriges rekom-
mendati oner. Vändzon för sopbil föreslås ske med 
t-vändning. Inom planområdets sydvästra del fi nns 
en befi ntlig vändzon som uppfyller Avfalls Sveriges 
rekommendati oner för vändzoner.

En yta för komplementbebyggelse, för bland annat 
avfallshantering, har reserverats på kvarterets inner-
gård. Ytan regleras med korsmark och högsta ti llåtna 
nockhöjd om 4,5 meter. I komplementbyggnaden 
kommer avfall hanteras för boende i befi ntligt fl erbo-
stadshus.

POSTHANTERING

Post ska kunna delas ut miljövänligt och med hänsyn 
ti ll arbetsmiljön för chauff örer och brevbärare. Postlå-
dorna ska placeras i en lådsamling. Samordning med 
PostNord ska ske under genomförandeporcessen. 

BRANDSÄKERHET
Räddningstjänstens ti llgänglighet ti ll byggnadens 
entréer måste beaktas. Enligt Boverkets byggregler 
(BBR) bör avstånd mellan angreppspunkter (entréer/
ingångar) och uppställningsplats för räddningstjänstens 
fordon inte översti ga 50 meter. 

Den ti llkommande bebyggelsen kommer inte att  pla-
ceras inom ått a meter från befi ntliga byggnader, vilket 
innebär att  åtgärder för skydd mot brandspridning 
mellan byggnader inte behövs.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Anslutning ti ll fi bernätet är möjlig. 

UPPVÄRMNING
Uppvärmning föreslås ske med fj ärrvärme.

LEDNINGAR

I planområdets västra del sträcker sig fj ärrvärmeled-
ningar och elledningar som försörjer ett  fl ertal fast-
igheter. För att  skydda ledningarna har ett  u-område 
med bestämmelsen ”Marken ska vara ti llgänglig för 
underjordiska ledningar” förts in på plankartan. Exempelutf ormning av vändzon med t-vändning
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BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER
DAGVATTEN
Sigma Civil har tagit fram en dagvatt enutredning där 
dagvatt enfl öden, föroreningar och översvämningsrisk 
har behandlats. I utredningen presenteras ett  åt-
gärdsförslag för omhändertagande av dagvatt en inom 
planområdet. Syft et med utredningen är att  säkerställa 
möjligheten att  uppnå miljökvalitetsnormerna för reci-
pienten Utt ran och utreda risken för översvämning. De 
åtgärder som föreslås för planområdet är öppna, gröna 
dagvatt enlösningar som ti llåter dagvatt net att  infi ltrera.

Planbestämmelsen ”Endast 50 % av markytan får hård-
göras” ha förts in på plankartan. Planbestämmelsen har 
förts in på plankartan för att  styra hårdgörning av mark 
inom egenskapsområdet och säkerställer att  en god 
infi ltrati on kan möjliggöras. Med hårdgörning menas 
mark som överbyggs med tak eller beläggs med oge-
nomträngligt material. 

Inga andra planbestämmelser om dagvatt en eller ytor 
för diken har reserverats på plankartan då det medför 
svårigheter vid genomförandet av planen. Att  ti llräckli-
ga dagvatt enåtgärder anläggs för att  fördröja och rena 
dagvatt net enligt framtagen dagvatt enutredning ska sä-
kerställs i ett  avtal mellan kommunen och exploatören. 
Dagvatt enanläggningen och skötseln föreslås tas hand 
om genom en gemensamhetsanläggning.

FLÖDEN FÖRE OCH EFTER EXPLOATERING

Beräkningar har utf örts för dagvatt enfl ödet före och 
eft er exploatering för ti llkommande bebyggelse inom 
planområdet. Då fl erbostadshuset redan fördröjs via 
LOD har endast beräkningar gjorts för ti llkommande 
bebyggelse. Fördröjningsberäkningar har utf örts för ett  
dimensionerande 10-årsregn med varakti gheten 10 mi-
nuter och skyfallsberäkningar utgår från ett  100-årsregn 
vid låg och hög regnintensitet/varakti ghet. En klimat-
faktor på 1,25 används vid beräkningarna enligt Svenskt 
Vatt en P110. Beräkningarna visar på att  exploateringen

med föreslagna dagvatt enåtgärder minskar eller 
är oförändrad för alla kontrollerade ämnen utom 
för krom, nickel och PAH16. Dock är ökning så 
pass liten (2% respekti ve 3%) att  resultatet kan ses 
som oförändrat på grund av felmarginalen i be-
räkningarna. PFOS fi nns inte med i programvaran. 
Sammanfatt ningsvis görs bedömning att  kontrolle-
rade föroreningar minskar eller har ett  oförändrat 
värde eft er exploatering och målet för MKN bör 
påverkas positi vt. Resultatet har också jämförts 
med gränsvärden för dricksvatt en (LIVSFS 2017:2), 
där kontrollerade ämnen ligger under gränsvärdet 
för särskilda krav. Särskilt vikti gt är mängden fosfor 
som minskar teoreti skt eft er exploateringen, vilket 
är i riktlinje med miljökvalitetsnormerna för ekolo-
gisk status.

ÖVERSVÄMNING

Ingen bebyggelse inom området bedöms utsatt  
vid skyfall. Den fi nns en yta på fasti gheterna 
sydväst om planområdet som kan bli påverkad av 
exploateringen vid större skyfall om ingen åtgärd 
görs. Ytan är redan idag utsatt  och om föreslagna 
dagvatt enåtgärder anläggs vid exploatering förvän-
tas risken för översvämning vid skyfall minimeras. 
Dagvatt net inom planområdet kommer att  kunna 
fördröjas och renas inom planområdet, vilket inte 
kommer påverka fasti gheterna sydväst om planom-
rådet. Det är dock svårt att  fördröja dagvatt en från 
kvartersgatan Vatt entornsvägen inom planområdet 
då vägen är skevad i sydvästlig riktning mot utsatt a 
fasti gheter och planområdets gräns. Genom att  
anlägga kantsten längs med den västra sidan av 
Vatt entornsvägen mot utsatt a fasti gheter kommer 
dagvatt net avrinna i nordlig riktning ti ll lågpunkt i 
korsningen Vatt entornsvägen/Högvretsvägen och 
förhindra att  större fl öden dagvatt en strömmar ned 
mot fasti gheterna.

Planområdets indelning med avseende på fördröjning
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FÖRORENINGAR 

Föroreningsberäkningar har utf örts uti från befi ntlig situati on 
och eft er de föreslagna dagvatt enlösningar som presen-
terats i dagvatt enutredningen. Resultatet visar på att  den 
sammanlagda föroreningsbelastningen eft er exploatering 

ökar dagvatt enfl ödet med cirka 30% eft er exploatering 
jämfört med dagsläget. För att  fördröja dagvatt net ti ll 
befi ntlig fl ödessituati on behövs en erforderlig fördröjning 
om 19 m³ enligt illustrati on nedan. Planområdet har de-
lats in i fyra delområden med avseende på fördröjning.



BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAGET OCH DESS KONSEKVENSER
HÖJDSÄTTNING

För att  säkerställa god avrinning och minskad risk för upp-
dämning av dag- och dräneringsvatt en bör lägsta golvnivå 
sätt as med hänsyn ti ll lutning av inti lliggande mark. På ett  
sådant sätt  kan undvikas att  dagvatt en ansamlas i lokala 
lågpunkter. Planerade golvnivåer bör placeras högre än 
omgivande mark, på ett  sätt  så att  föreslagna dagvatt en-
lösningar blir den naturliga lågpunkten för all ytavrinning.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Dagvatt en ska fördröjas och renas lokalt inom planområ-
det. Som dagvatt enlösning föreslås ett  system uteslutan-
de bestående av gröna öppna diken. Utredningen visar 
att  området lämpar sig bra för en dikeslösning då befi nt-
lig mark har naturlig/konti nuerlig lutning mot en gemen-
sam lågpunkt i planområdets nordvästra del. Dett a ger en 
trög avrinning över en lång sträcka med infi ltrerbar mark. 
Resultatet är att  dimensionerat regn går att  fördröja och 
rena på ett  sådant sätt  att  alla kontrollerade föroreningar 
minskar eller är oförändrade eft er exploatering, vilket är i 
riktlinje med MKN.

Blått dike (01)

Mellan den planerade exploateringen och befi ntligt 
fl erbostadshus föreslås ett  dike anläggas. Syft et med 
diket är att  avleda ytavrinningen från befi ntligt fl er-
bostadshus, så att  ti llkommande bebyggelse inte blir 
utsatt  vid skyfall. Diket föreslås dimensioneras för ett  
100-årsfl öde med 0,2 m djup och med en slänt med 
lutningen 1:1 utan krav på bott enbredd.

Grönt dike (02)

För att  omhänderta dagvatt en från ti llkommande 
radhus, föreslås ett  dike anläggas längs med den öst-
ra sidan om kvartersgatan Vatt entornsvägen. Diket 
ska kunna fördröja 13 m³ dagvatt en, underbyggas av 
cirka 0,5 m krossmaterial och ska vara dimensione-
rat enligt illustrati on nedan.

Oranget dike (03)

Dike avser att  transportera dagvatt en från dike 02 i 
västlig riktning. På grund av att  diket korsar befi nt-
lig fj ärrvärme som ligger cirka 0,5 m under mark, 
behöver diket hållas grunt. Dikessekti onen ska 
kunna hantera ett  fl öde på ca 70 l/s för att  klara ett  
100-årsfl öde och ska utf ormas enligt illustrati onen 
nedan.

Förslag ti ll utf ormning av aranget dike (03) enligt illustrati on 
”Förslag ti ll utf ormning av dagvatt enhantering med diken”

Gult dike (04)

Diket ska omhänderta dagvatt en från grönytan väs-
ter om ny kvartersmark. Diket används också för att  
avleda dagvatt en från oranget dike (03) vid större 
regn som annars kommer att  svämma
Vatt entornsvägen i sydvästlig riktning. Ytt erligare 
användning är för att  uppnå ti llräcklig rening inom
planområdet. Utf ormningen bör ta hänsyn ti ll 
befi ntliga träd och kan med fördel vara slingrande 
för att  skapa en trögare avrinning. Diket ska kunna 
fördröja 1 m³ dagvatt en och underbyggas av kross-
material (cirka 0,2 m för reningseff ekten) och ska 
utf ormas enligt illustrati on på nästa sida.

Förslag ti ll utf ormning av blått  dike enligt illustrati on ”Förslag ti ll 
utf ormning av dagvatt enhantering med diken”

Förslag ti ll utf ormning av dagvatt enhantering med diken 
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Förslag ti ll utf ormning av grönt dike (02) enligt illustrati on ”För-
slag ti ll utf ormning av dagvatt enhantering med diken”



Grönt dike (05)

Diket ska omhänderta och rena dagvatt en från parke-
ringsytan i norr inom planområdet. Parkeringen ska ut-
formas på ett  sådant sätt  att  all ytavrinning sker ti ll diket. 
Vid större regn än dimensionerande sker fl ödet naturligt 
i sydvästlig riktning, vilket är den naturliga fl ödesriktning-
en i dagsläget. Diket ska kunna fördröja 3 m³ dagvatt en, 
underbyggas av krossmaterial (cirka 0,2 m för reningsef-
fekten) och utf ormas enligt illustrati on nedan.

BESKRIVNING 

Grönt dike (06)

Diket ska omhänderta och rena dagvatt en från 
planerad komplementbyggnad i den norra delen av 
planområdet. Dagvatt en från takytan ska avledas 
ytligt bort från fasad med exempelvis dagvatt enrän-
na ti ll diket. Grönytan anläggs med en konti nuerlig 
lutning i östlig riktning, vilket den befi ntliga marken 
också gör i dagsläget. Diket ska anläggs i ett  fl ackt 
område och har inget ytligt utlopp varför det kan 
likställas med en torrdamm. Vid större regn kom-
mer diket längs med Petersbergssti gen och plan-
området få stående vatt en, vilket inte bedöms som 
utgöra en risk för byggnadsverk. 

Diket ska utf ormas med ett  djup på 0,2 m för att  
kunna hålla släntlutning fl ack (1:4) mot planerad 
byggnad. Bott enbredden föreslås vara 0,5 m för 
att  utöka infi ltrati onskapaciteten. Diket ska kunna 
fördröja cirka 2 m³ dagvatt en och underbyggas av 
cirka 0,5 m krossmaterial för att  uppnå ti llräcklig 
fördröjningsvolym och rening. Diket ska utf ormas 
enligt illustrati on nedan.
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Förslag ti ll utf ormning av gult dike (04) enligt illustrati on ”För-
slag ti ll utf ormning av dagvatt enhantering med diken”

Förslag ti ll utf ormning av grönt dike (05) enligt illustrati on 
”Förslag ti ll utf ormning av dagvatt enhantering med diken”



Förvaltningen bedömer att  bestämmelserna i 3, 4 och 5 
kapitlen i Miljöbalken ti llgodoses i detaljplanen och att  
miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet i Miljöbalken iaktt as.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
GRUND- OCH YTVATTEN

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer
för vatt en iaktt as. Nödvändiga dagvatt enåtgärder
kommer att  anläggas för att  dagvatt net inte ska ge en
negati v påverkan på ytvatt enförekomstens kemiska
och ekologiska status.

Ingen påverkan på grund- eller ytvatt en bedöms
ske med föreslagen exploatering om föreslagna dagvat-
tenåtgärder eft erföljs. Som dagvatt enlösning föreslås ett  
system uteslutande bestående av gröna öppna diken. 
Med föreslagna dagvatt enåtgärder bedömer kommunen 
att  ingen påverkan på Utt rans miljökvalitetsnormer kom-
mer följa.

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
UTOMHUSLUFT 

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft  iaktt as. Detaljplanen bedöms inte påverka
möjligheten att  uppnå miljökvalitetsnormer för utomhus-
luft .

I och omkring planområdet fi nns inga områden där miljö-
kvalitetsnormer för utomhusluft  överskrids.
Trafi kökningen från de nya bostäderna bedöms inte ha en 
betydande påverkan och förväntas inte komma att  påver-
ka att  miljökvalitetsnormerna för utomhusluft  överskrids.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN

    16



GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Detaljplanen är upprätt ad i enlighet med Plan- och
bygglagen, PBL 2010:900 med standardförfarande i
dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. De åtgärder 
som föranleds av detaljplanen genomförs helt och
hållet av berörd fasti ghetsägare.

Upprätt andet av detaljplanen fi nansieras av bolaget 
och regleras genom ett  plankostnadsavtal med kom-
munen.

EKONOMISKA FRÅGOR

KOSTNADER

Bolaget står för kostnader för fasti ghetsbildning. 
Finansiering av planarbetet täcks genom plankost-
nadsavtal.

Anslutningskostnader/avgifter

Bolaget ansvarar för anslutningsavgift er för fj ärrvär-
me, vatt en, spillvatt en, VA, el mm enligt gällande taxa 
eller enligt särskild träff ad överenskommelse med 
ledningsägare. Kommunen tar ut avgift er för bygglov 
och bygganmälan enligt gällande taxa.  

LEDNINGAR

För att  bevara allmännytti  ga ledningar har ett  så kallat 
u-område ti llförts planen. Södertörns fj ärrvärme har 
avtalsservitut för befi ntliga fj ärrvärmeledningar. Even-
tuell fl ytt  eller förändring av marknivån som tvingar 
ti ll fl ytt  för befi ntliga fj ärrvärmeledningar bekostas 
av bolaget. Bolaget bekostar eventuell inskrivning av 
servitut för ledningarna eller förrätt ningskostnaderna 
för bildande av ledningsrätt . 

Skanova har en ledning som korsar ett  av de ti lltänkta 
bostadshusen. Ledningen ansluter ti ll befi ntligt fl erbo-
stadshus från kvartersgatan Vatt entornsvägen. Vid fl ytt  
av ledning utf örs arbetet av Skanova, men bekostas av 
bolaget. Bolaget bekostar även eventuell inskrivning av 
servitut för ledningarna eller förrätt ningskostnaderna 
för bildande av ledningsrätt . 

Föreslagen dagvatt enlösning innebär att  ett  dike 
längs med kvartersgatan ska anläggas. Ledningar för 
fj ärrvärme, fi ber, el och vatt en kommer att  påver-
kas av föreslaget dike. Ledningarna korsar idag och 
behöver eft er fl ytt  korsa föreslaget dike. Samordning 
mellan bolaget och berörda ledningsägare behöver 
ske under genomförandet. Vatt enfall Eldistributi on 
ansvarar för elnätet och om en fl ytt  av ledningen blir 
aktuell ska det uföras av Vatt enfall Eldistributi on men 
bekostas av exploatören.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

RIVNINGSFÖRBUD

Bolaget kan ha rätt  ti ll ersätt ning av kommunen för 
den skada som rivningsförbudet eller det vägrade 
rivningslovet medför, om den skada som rivningsför-
budet medför är betydande i förhållande ti ll värdet av 
den berörda delen av fasti gheten.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

ÄGOFÖRHÅLLANDEN

Lagfaren ägare ti ll fasti gheten Salem 5:67 är Vidare 
Fasti ghets AB.

FASTIGHETSBILDNING

Fasti ghetsrätt sliga frågor handläggs av Lantmäteriet. 
Bolaget ansvarar för att  ansöka om avstyckning hos 
Lantmäteriet och står för förrätt ningskostnaderna. I 
samband med avstyckningen bör de nybildade fasti g-
heterna anslutas ti ll gemensamhetsanläggningar som 
de behöver delta i.

AVTAL

Kommunen avser inte att  ingå i något exploaterings-
avtal med bolaget men kommer att  teckna ett  avtal 
avseende dagvatt enåtgärder och dagvatt enhantering.

TEKNISKA FRÅGOR

VATTEN- OCH AVLOPP 

Vatt en och avlopp kommer att  anslutas inom kom-
munalt verksamhetsområde och kommunala VA-led-

ningar, som går längs med Vatt entornsvägen, norr 
om planområdet (inte på kvartersgatan). Kommunen 
ansvarar för att  anlägga VA-ledningar ti ll kvartersga-
tans fasti ghetsgräns. VA-ledningarna föreslås dras i 
kvartersgatan, väster om föreslagen bebyggelse. 

Bolaget står för VA-kostnaderna som hanteras enligt 
kommunens VA-taxa.

DAGVATTEN

Bolaget ansvarar för att  anlägga dagvatt enåtgärder i 
enlighet med framtagen dagvatt enutredning 2020, 
Sigma Civil. 

Bolaget ansvarar för att  utf öra underhåll av samtliga 
dagvatt enanläggningar inom planområdet, vilket 
föreslås göras genom ett  bildande av en gemensam-
hetsanläggning.

TRAFIK

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Ett  g-område har ti llförts planen för att  säkerställa 
nytt jandet av gemensamhetsanläggningarna Peters-
berg GA:1 och Petersberg GA:2.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

GENOMFÖRANDETID

Detaljplanens genomförandeti d är fem (5) år från den 
dag detaljplanen vinner laga kraft . Under genomför-
andeti den har bolaget rätt  att  bygga i enlighet med 
detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att  

synnerliga skäl föreligger. 

Eft er genomförandeti dens utgång fortsätt er detaljpla-
nen att  gälla, men den kan då ändras eller upphävas 
utan att  bolaget har rätt  ti ll ersätt ning (för exempelvis 
förlorad byggrätt ). 

HUVUDMANNASKAP

Inom planområdet fi nns ingen allmän plats, däremot 
gränsar området ti ll kommunal allmän platsmark. 
Kommunen är huvudman för det allmänna vatt en-, 
spillvatt en- och dagvatt ennätet.
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SAMMANFATTNING 
I östra Salem planeras exploatering av fastighet Salem 5:67 med tre stycken bostadshus och en 
kontorsbyggnad. Området är inte inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Planerad 
bebyggelse ska därför tillämpa LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) för det dimensionerande 
10-årsregnet. Utredningen ska också innehålla förorenings- och skyfallsbelastning för 100-årsregn 
med konsekvenser och eventuella åtgärder.

Recipient för dagvatten är Uttran-ytvattenförekomst och grundvattenmagasin vilken har krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna. En bedömning av markförhållandena har gjorts utifrån SGU:s jordartskarta 
och omgivande områden. Bedömningen är att planområdet har mycket god infiltrationsförmåga och 
perkolationslösningar är mycket gynnsamma. 

Som dagvattenlösning föreslås ett system uteslutande bestående av gröna diken med sex olika 
sektioner. Utredningen visar på att området lämpar sig bra för en dikeslösning då befintlig mark har 
naturlig/kontinuerlig lutning mot en gemensam lågpunkt. Detta ger en trög avrinning över en lång 
sträcka med infiltrerbar mark. Resultatet är att dimensionerat regn går att fördröja och rena på ett 
sådant sätt att alla kontrollerade föroreningar minskar eller är oförändrade efter exploatering, vilket 
är i riktlinje med MKN. 

Vid skyfall finns risk att utsatta fastigheter påverkas sydväst om planområdet vilket är en nuvarande 
förutsättning. I och med exploateringen ökar denna risk om inte åtgärder utförs. Exploateringen med 
föreslagna dagvattenlösningar kommer att avleda dagvattnet vid dessa regn i nordvästlig riktning, 
förbi fastigheterna, vilket innebär att utsatta fastigheter kommer att få en bättre situationen efter 
exploateringen. Planerade byggnader bedöms inte vara utsatta vid skyfall då ett avskärande dike kan 
avleda dagvattenrunt fastigheterna. Ingen specifik golvnivå föreslås i utredning p.g.a. att ingen 
byggnad bedöms vara utsatt vid skyfall. Dock bör golvnivån vara högre än omgivande mark för att 
säkerställa att dagvatten passerar byggnaden vid ytavrinning.
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1 INLEDNING

1.1 SYFTE
I Salem kommun planeras nybyggnation av tre stycken bostadshus och en kontorsbyggnad på 
fastigheten Salem 5:67. Byggherren är Trygghem Bostads AB. Sigma Civil AB har fått uppdraget att 
utföra en dagvattenutredning som beskriver konsekvenser av planerad exploatering. Beräkningar ska 
utföras för flöden (10-årsregn) och föroreningsmängder, samt förslag ska lämnas på LOD (Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten) i kommunens riktlinjer. En skyfallsanalys  ska genomföras baserat 
på 100-årsregn och dess effekter.

1.2 UNDERLAG
Följande underlag har använts i samband med utredningen:

 Utkast situationsplan Salem 5:67,  2020-03-30
 Befintligt VA-system (dwg)
 Baskarta Salem 5:57 (dwg)
 Laserdata (las), Sweref 99 TM, RH 2000
 Befintliga ledningar, erhållen från ledningskollen.se (dwg)
 Publikation P110, Svenskt Vatten 2016

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Planområdet är ca 0,86 ha, beläget i östra Salem och berör fastigheten Salem 5:67. Fastigheten 
består idag av ett flerbostadshus i två våningar med källarplan lokaliserat i de östra delarna av 
fastigheten, se Figur 1. De västra delarna utgörs främst av gles växande tallar med inslag av björk. 
Höjdskillnaden är ca 4 m med en högsta punkt (ca +63 m) i öst och lägsta punkt (ca +59 m) i nordväst.
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Figur 1. Skiss av planområdet (gul linje) beläget kring Vattentornsvägen. Modifierad bild från google.maps.se.

Figur 2. Till vänster, vy från nordlig riktning. Till höger, vy från sydlig riktning.

2.2 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ingen geotekniskundersökning fanns tillgänglig vid upprättandet av denna rapport men en bedömning 
har gjorts utifrån jordartskarta. Enligt SGU:s jordartskarta består området av isälvssediment med 
inslag av berg, se Figur 3. Jordarten isälvssediment består ofta av sand, rundat grus och stenar, vilket 
innebär hög infiltrationsförmåga. Den närliggande grustäkten i öster visar på områdets geologiska 
förutsättningar och bestyrker att området är berikat med isälvssediment. SGU klassificerar områden 
i Sverige med tre grader av genomsläpplighet; låg, medel och hög. Planområdet är klassificerat med 
hör genomsläpplighet.

Bedömningen av grundvattennivån är att den ligger mycket djupt, antagligen mer än 10 m under 
markytan. 
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Figur 3. Jordartskarta från SGU för området

2.3 RECIPIENT
Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan förhindra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, fosfor, metaller, 
partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och livsbetingelser för 
vattenlevande växter och organismer. Recipient för planområdets dagvatten är ytvattenförekomsten 
Uttran och grundvattenmagasin Uttran, se Figur 4.

Figur 4. Gulmarkering visar planområdet i förhållande till recipienterna  dagvatten är Uttran – 
grundvattenmagasin (mörkgrönt område) samt Uttran – ytvattenförekomst (ljusgrönt område). Bild från VISS 
med planområdet tillagt. 

Uttran är recipient för ytvattenförekomst vilken har kvalitetskraven god ekologisk status 2027. 
Statusen 2019 är otillfredsställande ekologisk  status med hög tillförlitlighet. Utslagsgivande 
miljökonsekvenstyp är övergödning med stöd av kvalitetsfaktorn totalfosfor som har måttlig status.
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Uttran har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus men har statusen uppnår ej god. Halter av 
bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De 
höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har 
sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten. 
Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är 
att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas 
tekniska förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett 
undantag. 

En haltmätning av PFOS visar på överskridande halter och fler mätningar bör utföras för att förkasta 
eller verifiera föreslagen status gällande PFOS. Miljökvalitetsnormer och status är fastställda enligt 
Tabell 1.

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm (MKN) för Uttran - ytvattenförekomst.
Ekologisk status 

Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God ekologisk status 2027 Otillfredsställande
Betydande påverkan har konstaterats med 
avseende miljökonsekvenstyp övergödning.

Kemisk ytvattenstatus 

Kvalitetskrav Status 2017 Motivering

God kemisk ytvattenstatus
Uppnår ej god Prioriterade ämnen PBDE, Hg (Hg-föreningar) 

och PFOS uppnår ej god ytavttenstatus.

De södra delarna av planområdet angränsar till Uttran – grundvattenförekomst, vilken har krav enligt 
dricksvattenföreskrifterna. Statusen är god i riktlinje med MKN men påverkanskällor har identifierats 
och bekämpningsmedel har detekterats av tri- och tetrakloreten och PFAS11. Källorna är troligtvis 
handelsträdgårdar och flera tidigare verkstadsindustrier med trolig användning av halogenerade 
lösningsmedel. Miljökvalitetsnormer och status är fastställda enligt Tabell 2.

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm (MKN) för Uttran - grundvattenmagasin.
Kvantativ status 

Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God kvantitativ status God
Status har bedömts utifrån underlaget, 
”Dataunderlag för VISS till klassificering av 
status och riskbedömning av grundvatten”.

Kemisk status 

Kvalitetskrav Status 2019 Motivering

God kemisk grundvattenstatus
God

Status har bedömts som god. Dock har flera 
potentiella påverkanskällor påvisats med 
förhöjda värden ursprung bekämpningsmedel.
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2.4 MARKFÖRORENINGAR
Enligt länsstyrelsens register EBH-stödet finns det ingen förorenad mark inom planområdet. Dock 
finns det identifierade platser, se Figur 5, vilka kan ha utsläpp till recipienten. Dessa är troligtvis 
handelsträdgårdar och tidiga verkstadsindustrier. Ingen av de identifierade föroreningspunkterna 
ligger i flödesriktningen mellan planområdet och recipient.

Figur 5. Identifierade platser från länsstyrelsens register EBH-stödet. Planområdet skissa med gul markering.

2.5 BEFINTLIGA TRÄD
Fördelen med att lämna kvar befintliga träd, är givetvis estetiska men också gynnsamt för buller, 
föroreningar och dagvattenhanteringen. För dagvattenhantering tar träd dels upp vatten och dels 
fördröjer de vattennedkomsten, med hjälp av trädkronorna. Ett nytt planterat träd tar många år innan 
det kan omhänderta samma vattenmängder som ett befintligt träd.

Det befintliga planområdet har flera träd som kan samverka med dike och/eller fördröjningsyta.

2.6 BEFINTLIG YTAVRINNING
Planområdet har delats in i tre områden med avseende på ytavrinning. Figur 6 redovisar 
avrinningsområdena till storlek och avrinningsriktning. Röd/orange området har ytlig avrinning i 
sydvästlig riktning, grönt område i nordöstlig riktning och magenta i nordvästlig riktning. 



www.sigmacivil.se

6

Figur 6. Bedömning av befintlig ytavrinning indelat i tre avrinningsområden.

2.7 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING & LEDNINGAR
Området är inte ett verksamhetsområde för kommunens dagvatten. Bebyggelse tillämpar LOD, Lokalt 
Omhändertagande av Dagvatten. Befintliga dagvattenledningar är anlagda för att omhänderta 
dagvatten från vägyta och inte från fastighetsmark, se Figur 7. Stenkistor finns upprättade som 
fördröjningsåtgärd inom allmän platsmark enligt VA-avdelningen på kommunen. Inget befintligt 
underlag finns var dessa fördröjningsåtgärder är placerade.

Vattentornsvägen är en enskild väg vilken saknar hantering av dagvatten. Petersbergsstigen är också 
en enskild väg och har en dagvattenledning med okänd riktning, dimension och utsläppspunkt. Två 
dagvattenbrunnar finns parallellt med Högvretsvägen, vilket innebär att det sannolikt finns en 
ytterligare dagvattenledning längs med Högvretsvägen. Befintligt underlag är inte komplett. 

Vatten- och spillvattenledningar finns också i området men redovisas inte p.g.a. möjlig sekretess.  
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Figur 7. Befintligt dagvattensystem i osäkert läge.

Övriga ledningar (lila och svarta ledningar) i området kan ses i Figur 8, där bland annat fjärrvärme 
(lila) löper längst den östra och norra sidan av planområdet. Beställarens tolkning utifrån 
ledningsägare SFAB uttalande tyder på att fjärrvärme ligger ca 0,5 m under markyta.

Figur 8. Befintliga ledningar i området. Fjärrvärme illustreras i lila och dagvatten i grönt. Övriga ledningar (el, 
tele och opto) redovisas i svart. Spillvatten- och vattenledningar redovisas inte i figuren.
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3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Ett utkast för situationsplanen har tagits fram där planområdet ska exploateras med tre stycken 
bostadshus i sydväst och en kontorsbyggnad i nordöst, se Figur 9. En parkering är planerad att 
anläggas söder om korsningen Högvretsvägen och Vattentornsvägen. Parkeringen ska bestå av en 
genomsläpplig grusyta.  

Figur 9. Planerad bebyggelse med tre stycken bostadshus i syd och en kontorsbyggnad norr med parkering.

3.1 BERÄKNINGAR
Beräkningar har utförts för dagvattenflödet från nuvarande markanvändning samt den planerade 
inom planområdet. Fördröjningsberäkningar utförs för ett dimensionerande 10-årsregn och 
skyfallsberäkningar utgår ifrån ett 100-årsregn vid låg och hög regnintensitet/varaktighet. En 
klimatfaktor på 1,25 används vid beräkningarna enligt Svenskt Vatten P110, avsnitt 1.8.3 ” 
Bedömning av ökad nederbörd fram till 2100”. 
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3.1.1 Beräkning av dimensionerande regnintensitet och flöden

Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dahlström-ekvationen (1) nedan:

 (1)𝑖 = 190 3 Å ∗ ln 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 + 2

där i: regnintensitet [l/s*ha]
tr: regnvaraktighet [min]
Å: återkomsttid [mån]

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2).

 (2)𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

där Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)

3.2 RESULTAT
Flödesberäkningar före och efter exploatering presenteras i Tabell 3 och 4. Tabellerna redovisar ytor 
med uppskattade avrinningskoefficienter, φ, som har bestämts m.h.a. Svenskt Vatten P110 och 
Stormtac. Befintlig markanvändning grönyta består till stor del av gräsyta med glesväxande träd. 
Gräsytor och skogsmark har en avrinningskoefficient på 0-0,1 och marken bedöms vara mycket 
infiltrerbar. Bedömningen har därför gjorts att befintlig grönyta har en avrinningskoefficient på 0,05. 
En uppskattning har gjorts för avrinningskoefficienten av tomtmark till 0,3. Med tomtmark menas ny 
exploaterad mark exklusive takyta.

Beräkningarna visar på att exploateringen ökar dagvattenflödet med ca 30% efter exploatering 
jämfört med dagsläget.

Tabell 3. Dagvattenflöde i befintligt skede.

Delyta Koefficient Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 10-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Takyta 0,9 0,10 0,09 25 53

Grönyta 0,05 0,54 0,03 8 16

Vägyta 0,8 0,23 0,18 52 111

Totalt 0,86 0,29 84 180
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Tabell 4. Dagvattenflöde efter exploatering.

Delyta Koefficient
Area
[ha]

Red. area
[ha]

Qdim. 10-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Takyta 0,9 0,15 0,14 39 83

Grönyta 0,05 0,33 0,02 5 10

Tomtmark 0,3 0,12 0,04 10 22

Vägyta 0,8 0,23 0,18 52 111

Grus/parkering 0,4 0,03 0,01 4 8

Totalt 0,86 0,38 109 234

3.2.1 Erforderlig fördröjning
Beräkning av erforderlig fördröjning baseras på ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min. 
Planområdet har delats in i fyra delområden med avseende på fördröjning, se Figur 10. Enligt VA-
enheten ska LOD tillämpas inom planområdet för befintlig bebyggelse. Detta innebär att endast ny 
kvartersmark och grönytan längs med Högvretsvägen behöver fördröja dagvatten, då dagvatten från 
Vattentornsvägen inte går att omhänderta om den inte byggs om.

 Gult område – LOD förekommer och ingen fördröjning behövs.
 Blått område – Vattentornsvägen skevad bort från planområdet och ingen fördröjning är 

möjlig att utföra.
 Grått område – Områden med förändrad markanvändning som ska fördröjas.
 Grönt område – Befintlig grönyta som ska fördröjas.

Figur 10. Indelning ny kvartersmark (grå grafferad yta) och övrig mark (gul grafferad yta).
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Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym för ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min.

Delområde
Flöde
[l/s]

Erforderlig 
fördröjning

[m3]
LOD – Befintlig fastighet 59 -
Vattentornsvägen 20 -
Befintlig grönyta 2 1
Ny kvartersmark 30 18
Totalt 109 19

3.3 SKYFALL – SEKUNDÄRA AVRINNINGSVÄGAR 
Vid mycket stora regn kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten med en gång. Detta 
gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg intensitet. Ytavrinning kommer 
att ske från de tre avrinningsområdena i Figur 11 med sekundära avrinningsvägar enligt pil 
anvisningarna.

Figur 11. Avrinningsområden vid skyfall.

Ingen bebyggelse bedöms som utsatt vid skyfall, då ingen ligger i en lågpunktsyta och 
avrinningsvägar sker mellan byggnader. Dock finns det tomtyta på fastigheter sydväst om 
Vattentornsvägen vilka är utsatta i dagsläget vid mycket stora regn. Ytavrinning riskerar att ske över 
Vattentornsvägen vid skyfall p.g.a. avsaknad av diken och kantsten i dagsläget. Exploateringen 
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innebär en ökad risk för att detta inträffar. Däremot är möjliga åtgärder i hög grad genomförbara och 
sammanfaller med övrig föreslagen dagvattenhantering. Det avrinningsområde som går att göra 
åtgärder på illustreras i Figur 12 och är ca 0,35 ha stort (röd/orange). Detta innebär att exploateringen 
antagligen kommer att innebära en bättre situation för utsatta fastigheter om föreslagen 
dagvattenhantering genomförs, då dagvatten kommer att avledas i nordvästlig riktning istället för 
över vägbanan.

Dagvatten från (södra) Vattentornsvägen bedöms svårt att kunna omhändertas inom planområdet, se 
Figur 12 (gult fält) då vägen är skevad i sydvästlig riktning mot utsatta fastigheter och planområdets 
gränsen. En lösning är att anlägga kantsten längs med den västra sidan av Vattentornsvägen mot 
utsatta fastigheter. Dagvatten skulle då av avrinna i nordlig riktning till lågpunkt i korsningen 
Vattentornsvägen/Högvretsvägen, se Figur 13. Detta skapar givetvis en viss minskning 
framkomligheten till fastigheterna, då även infarterna behöver anläggas med kantsten.

Figur 12. Röd/orange avrinningsområde belastar de sydvästliga fastigheterna, vilket kan 
omhändertas/avledas. Gult avrinningsområde från Vattentornsvägen kan inte omhändertas.
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Figur 13. Förslag på placering av kantsten (rosa) längs med Vattentornsvägen för avledning av dagvatten.

3.4 HÖJDSÄTTNING 
För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning av dag- och dräneringsvatten bör 
lägsta golvnivå sättas med hänsyn till lutning av intilliggande mark på ett sådant sätt att lokala 
lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, i möjligaste mån undviks. Lägsta golvnivå ska vara högre 
än gatunivå vid förbindelsepunktför dagvatten för att en tillfredsställande avledning av dag- och 
dräneringsvatten ska kunna erhållas. 

Planerade golvnivåer bör placeras högre än omgivande mark, på ett sådant sätt att 
fördröjningslösningar blir den naturliga lågpunkten för all ytavrinning. Figur 14 illustrerar en önskvärd 
ytavrinning. Ingen specifik golvnivå föreslås i utredning p.g.a. att ingen byggnad bedöms vara utsatt 
vid skyfall. Dock bör golvnivån vara högre än omgivande mark för att säkerställa att dagvatten 
passerar byggnaden vid ytavrinning. 

Längs med den östra sidan av ny fastighetsgräns bör ett avskärande dike anläggas för att förhindra 
att dagvatten leds in ytligt vid stora regn. För att avleda ett 100-årsregn kan diket utformas med ett 
djup på 0,2 m, slänt 1:1 utan specifikt krav på bottenbredd, se Figur 14.  
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Figur 14. Förslag till höjdsättning av ny fastighetsmark på ett sådant sätt att avrinning sker enligt pilar. Ett 
avskärande dike föreslås längs med ny fastighetsgräns östra sida.

3.5 LOD – LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
Förutsättningarna för LOD inom planområdet bedöms som mycket goda då området består av 
genomsläppliga material. Nedan följer olika förslag på fördröjnings-/reningslösningar som skulle 
kunna tillämpas inom planområdet. Gröna tak är alternativ lösning som inte är med i 
dagvattenförslaget men som skulle kunna anläggas för ytterligare fördröjning/rening.

3.5.1 Perkolationsmagasin 
Perkolationsmagasin är lämpliga för platser med genomsläppliga jordarter som t.ex. grus och 
grovkornig sand. Principen är att magasinet fylls upp samtidigt som infiltrations sker. När magasinet 
blir fullt bräddas det genom en kupolbrunn till lämpligt utlopp. Samma princip gäller för ett svackdike 
med en anslutande kupolbrunn. Svackdiken har en reducerande och fördröjande effekt och bör 
utformas med en bottenbredd på minst 0,5 m. Längsgående lutning ska vara 0,5 till 2 %, eller 
utformas med flödesreducerande åtgärder. Underbyggnad kan t.ex. utföras med ca 0,15 m 
sandblandad matjord med underliggande lager av ca 0,15 m grovt grus. Diken kräver underhåll och 
en plan ska sättas upp för drift och underhåll.
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Figur 15. Till vänster kiss av ett perkolationsmagasin, till höger skiss svackdike.

3.5.2 Vattenutkastare
Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en 
grönyta innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt 
omhändertas lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket 
stora regn fungerar utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på 
dagvattensystemet. Om grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill 
fastigheten, kan öppna rännor anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera 
dagvatten till planerade grönytor eller dike. Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, 
för att på så vis göra körbara. Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre 
anläggningskostnad än ett ledningsförbundet system.

Figur 16. Vattenutkastare och dagvattenrännor, bilder från steriks.se.

3.5.3 Gröna tak
En annan lösning för att minska avrinning är s.k. gröna tak, vilket inte är med i dagvattenförslaget 
men skulle kunna tillämpas för ytterligare fördröjning/rening. Vegetationsklädda takytor minskar den 
totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunna gröna tak, med t. ex. sedum, 
kan minska den totala avrunna mängden på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare 
vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av 
årsavrinningen. Dessutom ökas initialförlusten vid varje regntillfälle med ca 6-10 mm beroende på 
vald tjocklek och lutning på taket. Detta innebär att även kraftiga regn kan utjämnas under den första 
avrinningstiden. Dock kommer hela nederbördsvolymen avrinna efter att taket blivit mättat. Värt att 
notera är att gröna tak kräver underhåll.
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Figur 17. Anläggning av gröna tak till vänster och färdigt tak på miljörum till höger, bilder från vegtech.se.

3.6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Dagvattenhanteringen föreslås bestå uteslutande av olika dikestyper, detta överensstämmer med 
kommunens riktlinjer gällande dagvattenhantering. Föreslagna diken är ett slutet dikessystem 
utformade för dess specifika användningsområde. Dikessystemet är uppbyggt av sex gröna diken 01 
till 06. Dike 02, 04, 05 och 06 avser till att fördröja och rena dagvatten varför en underbyggnad av 
krossmaterial på 0,15 till 0,5 m behövs. Vid beräkningar har krossmaterial en uppskattad 
hålsrumsvolym på 25% och ska omslutas av en geotextil. Övriga två diken (01 och 03) syftar till att 
transportera dagvatten varför en underbyggnad av krossmaterial inte är nödvändig.

Avsnitt 4.6.1 till 4.6.3 redovisar utformning och sektioner av respektive dike, vilka illustreras i Figur 
19. Alla diken föreslås vara gröna diken som gestaltas för att passa in området. Exempel på grönt 
dike illustreras i Figur 18. Skötselplanen utformas på samma sätt som för en grönyta.

Figur 18. Exempel på grönt dike inom bostadsområde. Till vänster brantare slänt och till höger svackdike.

Ansvar för respektive dike hamnar på var diket är placerat. Ett undantag skulle kunna göras för dike 
01 (blått), vilket bör ligga utanför ny fastighetsmark men anläggs för den nya fastighetens skull. Detta 
dike skulle därför kunna vara en gemensamhetsanläggning, för att upprätta en god skötselplan, då 
intresset för ett välskött dike bör ligga hos de nya fastighetsägarna.   
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Figur 19. Förslag till dagvattenhantering för exploaterat område. Dike 01/blått – anläggs som ett avskärande 
dike för att avled dagvatten från befintlig fastighet. Dike 02, 05, 06/grönt, dimensionerat för omhändertagande 
av dagvatten från exploaterat fastighetsmark. Dike 03/orange – grunt dike över fjärrvärme. Dike 04/gult – 
fördröjningsdike för omhändertagande av uppströms dagvatten inom planområdet och avledning från dike 01, 
02 & 03.
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3.6.1 Dike 01 - Blått
Mellan den planerade exploateringen och befintligt flerbostadshus föreslås ett grönt avskärande dike 
anläggas, se blå linje i Figur 20. Dikets främsta syfte är att avleda ytavrinning från den befintliga till 
de nya fastigheterna vid större regn. På detta sätt riskerar inte de nya fastigheterna att bli utsatta 
vid skyfall. 

Figur 20. Avskärande dike med avrinningsområde (blå skrafferad yta) vid skyfall.

Det avskärande diket bör inte ligga på de nya fastigheternas mark eftersom dagvattnet kommer från 
en annan fastighet. Diket har en naturlig höjdpunkt, vilket innebär att dikesavrinning sker i sydlig och 
nordligriktning bort från höjdpunkten. För att kunna avleda ett 100-årsflöde föreslås att diket utformas 
med ett djup på 0,2 m, slänt 1:1 utan specifikt krav på bottenbredd, se Figur 21.

Diket kan i nordväst släppas till grönytan då den naturliga flödesriktningen sker i västlig riktning bort 
från planerade fastigheter.

Figur 21. Förslag till sektion för dike 01.
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3.6.2 Dike 02 - Grönt
För att omhänderta dagvatten från ny fastighetsmark föreslås ett dike längs med den västra sidan, 
se Figur 23. Dagvatten från takyta bör avledas ytligt bort från fasad med t.ex. dagvattenränna till 
grönyta. Grönytan anläggs med en kontinuerlig lutning i sydvästlig riktning, vilket den befintliga 
marken också gör i dagsläget. Vid dimensionerande regn kommer ytavrinning ske mot 
Vattentornsvägen. Diket föreslås ligga på fastighetsmark, då allt dagvatten kommer från fastigheten. 
Infarter till de tre fastigheterna kan fungera med en dämmande effekt i diket om inte trummor anläggs 
under infarterna. På detta sätt skapas ett trögare system för dagvattenhanteringen. Om trummor 
anläggs bör dessa ha en liten dimension för att skapa en liknande fördröjande funktion. Ett antagande 
har gjorts att varje byggnad har en infart på 3 m och kan utformas med asfaltsbeläggning eller grus. 
Schematisk skiss för långsgående dike med infart presenteras i Figur 22.

Figur 22. Schematisk skiss för dike 02 mellan infarter.

Figur 23. Grönt dike för omhändertagande av ny kvartersmark.
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Förslagsvis utformas fastighetsdiket med en lutning på 1:1 mot Vattentornsvägen och flackare (1:2) 
mot fastighet för att skapa en så stor infiltrationsyta som möjligt i flödesriktning från fastighet. 
Bottenbredden bör minst vara 0,5 m för att öka infiltrations möjligheten, se Figur 24 för förslag till 
tvärsektion.  Med föreslagen sektion upptar diket ca 2 m i plan för rådande marklutning.

Diket ska kunna fördröja 13 m3 dagvatten och underbyggas av ca 0,5 m krossmaterial.

Figur 24. Förslag till sektion för dike mellan ny bebyggelse och Vattentornsvägen.



www.sigmacivil.se

21

3.6.3 Dike 03 - Orange
Dike 03 avser att transportera dagvatten från dike 02 i västlig riktning som annars kommer att 
svämma över Vattentornsvägen i sydvästlig riktning, se orange yta i Figur 25. På grund av att diket 
korsar befintlig fjärrvärme som ligger ca 0,5 m under mark, behöver diket hållas grunt. 

Figur 25. Grönt dike för omhändertagande av dagvatten från grå skrafferad yta och större flöden från dike 02.

Förslagsvis utformas diket med ett maximalt djup på 0,15 m för att minimera påverkan för 
marktäckning av fjärrvärme. Slänten bör vara brantare (t.ex. 1:3) i östlig riktning p.g.a. marklutningen, 
då annars markanspråket blir väsentligt större, se Figur 26. Slänt mot Vattentornsvägen föreslås vara 
1:4 för att uppfattas som ett svackdike. 

Dikessektionen ska kunna hantera ett flöde på ca 70 l/s för att klara ett 100-årsflöde.

Figur 26. Förslag till sektion för sträcka över fjärrvärmeledning.
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3.6.4 Dike 04 - Gul
Dike 04 omhändertar dagvatten från grönyta/naturmark väster om ny kvartersmark, se Figur 27. Diket 
används också för att avleda dagvatten från dike 03 vid större regn som annars kommer att svämma 
Vattentornsvägen i sydvästlig riktning. Ytterligare användning är för att uppnå tillräcklig rening inom 
planområdet.

Figur 27. Grönt dike för omhändertagande av dagvatten från grå skrafferad yta och större flöden från dike 02.

Utformningen bör ta hänsyn till befintliga träd och kan med fördel vara slingrande för att skapa en 
trögare avrinning. En flackare släntlutning är att föredra för att skapa lägre flödeshastigheter och 
större rening. Skiss på en tvärsektion kan ses i Figur 28, där slänt i östlig föreslås vara brantare (1:3) 
för att minska markanspråket p.g.a. befintlig terräng.

Diket ska kunna fördröja 1 m3  dagvatten och underbyggas av krossmaterial ca 0,2 m för 
reningseffekten.

Figur 28. Förslag till utformning för dike 04.
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3.6.5 Dike 05 - Grönt
Dike 05 omhändertar och renar dagvatten från parkeringsyta i norr, se Figur 29. Parkeringen ska 
utformas på ett sådant sätt att all ytavrinning sker till diket. Vid större regn än dimensionerande sker 
flödet naturligt i sydvästlig riktning, vilket är den naturliga flödesriktningen i dagsläget.

Figur 29. Grönt dike för omhändertagande och rening av dagvatten från parkeringsyta.

Diket skulle kunna utformas enligt Figur 30 med en bottenbredd på 0,5 m och med släntlutning på 1:3 
i västlig riktning. I östlig riktning föreslås släntlutningen vara 1:4 för att uppnå så stor infiltration som 
möjligt från ytavrinning av parkeringen.

Diket ska kunna fördröja 3 m3 dagvatten och underbyggas av krossmaterial ca 0,2 m för 
reningseffekten.

Figur 30. Förslag till utformning för dike 05.
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3.6.6 Dike 06 - Grönt
Dike 06 omhändertar och renar dagvatten från planerad bebyggelse i norra delen av planområdet. 
Dagvatten från takyta bör avledas ytligt bort från fasad med t.ex. dagvattenränna till diket. Grönytan 
anläggs med en kontinuerlig lutning i östlig riktning, vilket den befintliga marken också gör i 
dagsläget. Diket föreslås ligga på fastighetsmark, då allt dagvatten kommer från fastigheten. Diket 
anläggs i ett flackt område och har inget ytligt utlopp varför det kan likställas med en torrdamm.

Vid större regn kommer diket längs med Petersbergsstigen och planområdet få stående vatten vilket 
inte bedöms som utgöra en risk för byggnadsverk. Diket skulle kunna ansluta till befintlig 
dagvattenledning längs med Petersbergsstigen för bräddning vid större regn. 

Figur 31. Grönt dike för omhändertagande och rening av dagvatten från planerad bebyggelse.

Förslagsvis utformas diket med ett djup på 0,2 m för att kunna hålla släntlutning flack (1:4) mot 
planerad byggnad, se Figur 32. Bottenbredden föreslås vara 0,5 m för att utöka 
infiltrationskapaciteten.

Diket ska kunna fördröja ca 2 m3 dagvatten och underbyggas av ca 0,5 m krossmaterial för att uppnå 
tillräcklig fördröjningsvolym och rening. 

Figur 32. Förslag till utformning för dike 06.
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4 FÖRORENINGSBELASTNING
Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet. 
Beräkningar har utförts med programmet Stormtac, där en jämförelse har gjorts för den befintliga 
situationen och en framtida situation med och utan föreslagna diken 02 och 03. Årsnederbörden är 
satt till 636 mm/år i enlighet med programvaran. Resultatet visar på att den sammanlagda 
föroreningsbelastningen minskar eller är oförändrad för alla kontrollerade ämnen utom för krom, 
nickel och PAH16, se Tabell 7. Dock är ökning så pass liten (2% respektive 3%) att resultatet kan ses 
som oförändrat p.g.a. felmarginalen i beräkningarna. PFOS finns inte med i programvaran.

Sammanfattningsvis görs bedömning att kontrollerade föroreningar minskar eller har ett oförändrat 
värde efter exploatering och målet för MKN bör påverkas positivt. Resultatet har också jämförts med 
gränsvärden för dricksvatten (LIVSFS 2017:2), där kontrollerade ämnen ligger under gränsvärdet för 
särskilda krav. Särskilt viktigt är mängden fosfor som minskar teoretiskt efter exploateringen vilket 
är i riktlinje med MKN för ekologisk status. Kolumnen ”Exploatering – med rening” redovisar 
föroreningsberäkningar då planområdet förses med föreslagna diken i avsnitt 4.6. Detta innebär att 
samtliga diken är gröna samt att dike 02, 04, 05 och 06 underbyggs av krossmaterial.

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (ug/l), grön cell visar en minskning/oförändrat värde efter exploatering.

Ämne Befintligt Exploatering
- utan rening

Exploatering
- med rening

Reningseffekt
%

P 120 130 96 26%
N 1300 1400 1100 21%
Pb 4,8 4,4 3,5 20%
Cu 15 14 12 14%
Zn 42 41 33 20%
Cd 0,24 0,3 0,2 33%
Cr 5,1 5 4,3 14%
Ni 5 4,8 4,2 13%
Hg 0,026 0,026 0,021 19%
SS 34000 34000 26000 24%
Oil 350 330 280 15%

PAH16 0,17 0,29 0,15 48%
BaP 0,016 0,015 0,013 13%

Tabell 7. Föroreningsbelastning (kg/år), grön cell visar en minskning/oförändrat efter exploatering.

Ämne Befintligt Exploatering
- utan rening

Exploatering
- med rening

Reningseffekt
%

P 0,24 0,31 0,22 29%
N 2,5 3,2 2,4 25%
Pb 0,0093 0,01 0,0081 19%
Cu 0,028 0,033 0,028 15%
Zn 0,081 0,094 0,076 19%
Cd 0,00046 0,00071 0,00046 35%
Cr 0,0098 0,012 0,01 17%
Ni 0,0096 0,011 0,0099 10%
Hg 0,000049 0,00006 0,000049 18%
SS 66 78 60 23%
Oil 0,67 0,75 0,64 15%

PAH16 0,00033 0,00066 0,00034 48%
BaP 0,000031 0,000035 0,000031 11%
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5 BILAGA 1 – FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING
Redovisning av föreslagna dagvattenlösningarna dike 01 till 06 samt befintliga ledningar. Spill- och 
vattenledningar redovisas inte p.g.a. möjlig sekretess.
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1 Inledning
Sigma Civil AB har på uppdrag av Trygghem Bostads AB utfört en översiktlig 
radonundersökning inför exploatering av område i Salem.

Den blivande anläggningen planeras att utgöras av 4 st hus enligt Figur 1 nedan.

Figur 1: Skiss alt 2. Källa: Trygghem Bostads AB

2 Syfte
Syftet med undersökningen är att klargöra huruvida markradon förekommer inom området och
därmed även ge rekommendationer om erforderliga åtgärder för att erhålla ett fullgott
radonskydd.

3 Områdesbeskrivning
Planområdet är beläget mellan Vattentornsvägen och Petersborgsstigen, Salems kommun. I 
söder avgränsas planområdet av Vattentornsvägens förlängning och i norr av Högvretsvägen. I 
den direkta anslutningen i öst finns befintliga flerbostadshus..

Vid okulärbedömning kan det konstateras att jordlagerföljden består av i huvudsak sandmorän. 
Någon geoteknisk undersökning har ej delgivits vid utförande av radonutredning.
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Figur 2: Ortofoto över aktuellt område med mätpunkter markerat i blått. Källa: www.eniro.se

4 Riktvärden
I Sverige tillämpas tre markradonklasser:

Låg (<10 kBq/m3)
Områden med lera eller silt klassificeras som låg- till normalriskområden

Normal (10k-50 kBq/m3)
Områden med berg eller tunt jordtäcke på berg klassificeras som 
normalriskområde

Hög (>50 kBq/m3)
Områden med genomsläppliga jordarter som sand och grus klassificeras som
högriskområde.

Vid bedömningen av mätresultat måste jordart, årstiden och väder vägas in. Dessa 
klassificeringar är beroende på bland annat radongashalten i markluften och markens fuktighet.

För lera med normal fuktighet klassificeras marken som normalradonmark om radongashalten i 
marken är högre än 60 kBq/m3 och som högradonmark om radongashalten i marken är högre 
än ca 100 kBq/m3. Enligt laboratorier är radonhalten i mark aldrig under 5 kBq/m3.

Gränsvärdet för radonhalter i nya byggnader är 200 Bq/m3. Strålskyddsmyndigheten förordar
dock att radonhalten sänks till under 100 Bq/m3.
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5 Genomförande och resultat
Radonundersökning i fält har den 1 augusti 2019 utförts med instrumentet Markus-10 för
mätning av markradon i mark och jord. Ansvarig för radonmätningen var Fredrik Andersson,
Sigma Civil AB.

Radonmätning har utförts i fem (5) stycken punkter fördelade över området enligt Figur 2.
Mätresultat redovisas i Tabell 1.

Mätpunkt Djup (m) Värde [kBq/m3] Klassificering
1 0,7 6,1 Lågradonmark
2 0,7 4,2 Lågradonmark
3 0,7 2,0 Lågradonmark
4 0,7 2,9 Lågradonmark
5 0,7 1,7 Lågradonmark

6 Utvärdering och rekommendation
Utförda mätningar indikerar att markområdet klassificeras som lågradonmark.

Vid lågradonmark ställs inga särskilda krav på utförande av grundkonstruktion.

Vid normalradonmark erfordras ett radonskyddat utförande vilket innebär att golv och väggar
skall göras täta mot marken. Detta anses vara uppfyllt om grundkonstruktionen utformas så att
sättningar och sprickor undviks samt att rörgenomföringar i byggnadens bottenplatta tätas. För
att erhålla ett radonsäkert utförande rekommenderas även att radonslang placeras i
kapillärbrytande lager under bottenplatta som ansluts till ett tätt avluftningsrör. Vid behov kan
radonslangsystemet kopplas till en mekanisk frånluftsfläkt.

Radonskyddat utförande rekommenderas för samtliga byggnader då tillfört material under
grundkonstruktionen kan ge upphov till en förhöjd radonhalt. Det kan även förekomma lokala
variationer under respektive huskropp.

Det skall säkerställas att material med hög radonhalt ej tillförs arbetsplatsen.

Efter byggnadernas färdigställande skall kontroll av radongas i inomhusluften genomföras. För
nya konstruktioner får radongashalten i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3.

7 Referenser
1. Radon i bostäder. Markradon BFR:s rapport 85:1998, reviderad 1990
2. Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader. T6:2004
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55:1997
4. Markradon. Riktlinjer för markradonundersökningar. Byggforskningsrådet T20. Utgiven 

1989.
5. Regelsamling för byggnad, BFS 2011:26, BBR 19, avsnitt BBR6:23. Boverket 2012.
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SALEM 5:67, SÖDERBY SJUKHUSOMRÅDE, SALEM   

BAKGRUND
Tyréns AB har fått i uppdrag av Salems kommun att 
göra en antikvarisk förundersökning av byggnaden på 
fastighet Salem 5:67. Bygganden är ett flerbostadshus 
som lät uppföras under 1940-talet för att inrymma 
bostäder avsedda för sjuksköterskor, tillhörande Söderby 
sanatoriesjukhus i Salems kommun. Området är ett 
riksintresse, Söderby sjukhus [AB 17] (Salems sn). Under 
2000-talet har en exploatering skett i området. Vidare 
exploateringsplaner finns i området för berörd byggnad. 
Salems kommun har därmed efterfrågat en antikvarisk 
utredning av berörd fastighet. Dokumentationen 
omfattar byggnadshistorik, byggnadsbeskrivning samt 
en kulturhistorisk värdering inklusive värdebärande 
karaktärsdrag och råd- och rekommendationer till 
detaljplan. 

ANTIKVARISK 

FÖRUNDERSÖKNING
Den antikvariska förundersökningen är en fristående 
utredning som ska beskriva ett objekts kulturhistoriska 
karaktärsdrag och definiera dess kulturvärden. 
Förundersökningen fungerar som underlag vid 
beslutsfattande enligt Plan- och bygglagen (PBL) i 
samband med plan- eller bygglovsförfarande. Vid 
projektering ligger förundersökningen till grund för 
bedömningar av vilka konsekvenser föreslagna ändringar 
och ombyggnader bedöms medföra för kulturvärdena.

OMFATTNING
Förundersökningen behandlar fastighet Salem 5:67. För 
att utreda byggnadens kulturhistoriska värde omfattar 
förundersökningen även till viss del Söderby parks övriga 
byggnader från tiden då området var ett sanatorie samt  
miljön och landskapet som helhet.   

INLEDNING

Karta över Salems kommun. Fastighet Salem 5:67 med omgivning är markerad med en svart ruta och syns inzoo-
mad i det övre högra hörnet. Aktuell byggnad är markerad i rosa. Kartutsnitt hämtat från whttps://www.google.
se/maps/place/Salem
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LITTERATUR
Collmar, M. & Blomberg, K. (red.) (1973). Salemsboken: 
om en Sörmlandsbygd i ord och bild. [Rönninge]: 
[Kommittén för Salemsboken].

Granberg, J. (1988). Söderby sjukhus: en kulturhistorisk 
undersökning. Stockholm: Stockholms läns museum

Wernström, J. & Silén, S. (2010). Söderby under 100 år: 
från santorium till bostadsområde. Rönninge: Salems 
hembygdsförening.

Danielsson, K. (2004). Vänner för livet: Söderby 
sanatorium. Stockholm: Bilda.

OPUBLICERAT MATERIAL
Kulturminnesvårdens riksintressen i Stockholms län.. 
(1997). Stockholm: Kulturmiljöenheten, Länsstyr.

ARKIV
Följande arkiv har genomsökts utan resultat; 
Landstingets arkiv, Salems centralarkiv och 
Hembygdsföreningen. 

Som bilaga finns ett register över Söderby sjukhus 
arkivhandlingar från Stadsarkivet i Stockholm.  

UNDERLAG

INLEDNING

INVENTERING
Platsbesök 2018-03-22. 

Fotodokumentation:
Nytagna fotografier där inget annat anges: Sarah Uller & 
Lisa Lantz Tyréns AB, 2018. 

RITNINGAR
Bygg- och miljöförvaltningen Salem - ritningar samt 
byggnadsnämndsutlåtanden (1967). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

DETALJPLAN
Detaljplan för del av Söderby Park Salem 5:29 m fl (västra 
delen). Detaljplanen är upprättad 2007. 
Markytan där aktuell byggad är placerad reglerar 
kvartersmark för bostäder samt en byggnadshöjd på 
två våningsplan. Egenskapsgränsen markerar aktuell 
byggnads nuvarande form. Omivningen runt byggnaden i 
väst är prickad med bestämmelse om att marken inte får 
bebyggas. Del av omgivningen i öst är kors-prickad mark 
med bestämmelse om att marken endast får bebyggas 
med uthus och carports. 

Planen har skyddsföreskrifter (användning anpassad till 
bebyggelsens kulturvärde) för den äldsta bebyggelsen på 
området uppförd under sanatorietiden. 

INLEDNING

PLAN- OCH BYGGLAGEN 
PBL kap 8§13 (förvanskningsförbud) reglerar att en 
byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
inte får förvanskas. Bestämmelsen gäller även 
anläggningar, allmänna platser och bebyggelseområden. 

PBL kap 8 §14 (anpassat underhåll) innebär att ett 
byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så 
att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens 
karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

PBL kap 8 § 17 (varsamhetskrav vid ändring)
Ändring av en byggnad skall utföras varsamt så 
att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas tillvara.  

RIKSINTRESSE
Söderby sjukhus [AB 17] (Salems sn) 

Riksintresseområden för kulturmiljövården regleras i 
Miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Det innebär att områden som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina 
kulturvärden så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Riksantikvarieämbetets motivering av 
riksintresseområdet lyder:
Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar 
det tidiga 1900-talets medicinska och socialpolitiska 
ambitioner. 

Uttryck för riksintresset:
Landets största sanatorium, med slottsliknande 
sjukhusbyggnader, bostäder för olika kategorier anställda 
och andra tillhörande byggnader med dominerande läge i 
landskapet. Omgivande park med gångvägar, utsiktstorn 
och begravningsplats. Anläggningen uppfördes 1907-
1910 efter ritningar av G Wickman.
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Tuberkulos spred sig i Sverige under 1800-talet och kom 
att bli en stor folksjukdom. Inte långt efter dess utbrytande 
förstod man att sjukdomen var smittsam. Sanatorieområden 
lät därför uppföras runt om i landet, och förlades främst 
på landsbygden. Söderby sanatorium/sjukhusområdet lät 
uppföras i det som numera utgör östra delen av Salems 
kommun, beläget vid gränsen mot Botkyrka. Marken där 
sjukhuset uppfördes utgjorde dessförinnan Söderby gård med 
ägor. Stockholm stad hade tidigare köpt in marken för att 
skydda vattentäcktområdet vid Bornsjöområdet och i köpet 
ingick Söderby gårds mark och ägor. Området låg lägligt intill 
Uttrans järnvägsstation med tågförbindelse mellan Stockholm 
och Södertälje. Söderby sanatoriet placerades på en hög och 
skogsrik höjd. Det naturnära och höga läget ansågs vara en bra 
miljö för patienterna att vistas i. Söderby Sanatoriet kom att bli 
det största i landet med totalt 452 vårdplatser. Sanatoriet stod 
färdigt 1910 och blev kommunens största arbetsplats.  

HISTORIK

Uttrans station som invigdes 1908, straxt före att Söderby sanatorie togs i 
bruk. Bild hämtad från Söderby under 100 år - Från sanatorium till bostad-
sområde, Salems hembygdsförening. 

SÖDERBY   SJUKHUSETS   UPPFÖRANDE

Karta från 1902/03. Sydöstra Salem. Söderby är markerat med en 
ring, vilket utgör platsen där Söderby sanatorium kom att förläggas. 
Bild hämtad från Söderby under 100 år - Från sanatorium till bostad-
sområde, Salems hembygdsförening.
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HISTORIK

De första sjukhusbyggnaderna lät uppföras på området 
till invigningen 1910. Byggnaderna inrymde de olika 
typer av funktioner som ett sanatoriesjukhus kunde 
behöva vid tiden. Vid tiden fanns inget botemedel för 
sjukdomen. Behandlingen bestod av en kombination 
utav ljus, frisk luft, mat och renlighet. I byggnaderna 
från uppförandetiden är därmed rymd och ljus viktiga 
element. Byggnaderna som uppfördes på Söderby 
sjukhus låg utspridda på området och hade varierande 
byggnadsvolymer. Stilmässigt hörde byggnaderna till 
den nationalromantiska perioden med putsade fasader 
i mörkt gul kulör och kraftigt branta, brutna sadeltak. 
Huvudbyggnaden var den största på området med sina 
fyra utskjutande flyglar. Byggnaden låg intill ligghallen, 
med sin välvda och öppna fasad. På ytterligare 

höjdpartier i området låg överläkarnas bostäder. 
Bostad åt personal längre ner på hierarkitrappan, 
såsom sjuksköterskorna, inrymdes till en början 
i sanatoriets vindsvåning. Mellan 1906 och 1910 
uppfördes tidstypisk två våningsbyggnader för att 
inhysa ekonomipersonal, eldare och maskinister. Några 
år senare invigdes ett tvåvåningshus med mindre 
lägenheter, för anställda med familjer. På området 
fanns även en begravningsplats tillhörande sjukhuset.  

Sverige hade under 1900-talets början en av världens 
mest välorganiserade sjukvård för tuberkulossjuka. 
Sjukdomskurvan pekade neråt men trots det var 
dödssiffran stor. Nya behandlingsmetoder utvecklades 
succesivt under början av 1900-talet och sjukhuset 

gjorde det då möjligt att effektivt behandla fler patienter. 
Mer sjukhuspersonal behövdes för den nya typen av 
behandlingar och därav skedde en expandering av 
sjukhusområdet med bland annat fler personalbostäder 
under 1930–40-talet. Utökningen skedde i den 
sydöstra delen av området. Sjuksköterskebostäder och 
läkarvillor lät uppföras på en höjd med omkringliggande 
skogsdungar. Läkarvillorna (4 st.) placerades i en något 
förskjuten rad och sjuksköterskebostäderna uppfördes 
i ett längre lamellhus med lägenheter i varierande 
storlekar. 1940-talet utvecklades två effektiva preparat 
mot sjukdomen och 1944 kom det slutgiltiga vaccinet 
som rådde bot på hela sjukdomen.

 

Till vänster. Sjuksköters-
ka i sin personalbostad i 
sanatoriets vindsvåning. 
Bild hämtad från Vänner 
för livet - Söderby sanato-
rium Kalle Danielsson. 

Till höger. En sjuksköter-
ska med en apparat för 
kvävgasbehandling. Bild 
hämtad från Vänner för 
livet - Söderby sanatori-
um Kalle Danielsson. 

SANATORIEOMRÅDETS UTVECKLING FRÅN 1910- TILL 1940-TAL
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SJUKSKÖTERSKORNA

Sjuksköterskehemmet. Bild hämtad från Söderby sjukkhus - en kulturhistorisk undersökning, Jan Granberg 1987.

Detalj på fönster som utsmyckade sjuksköterskehemmet. Bild hämtad 
från Söderby sjukkhus - en kulturhistorisk undersökning, Jan Granberg 
1987.

HISTORIK

Sjuksköterskehemmet uppfördes under 1940-talet i 
två våningsplan bestående av enkel-och dubbelrum. 
Utifrån det underlag som hittats har det framkommit att 
byggnaden hade gemensamma utrymmen med dagrum 
och toaletter. I gemensamhetsutrymmena fanns dock 
inget kök eller någon möjlighet för matlagning. Det 
större dagrummet var troligen beläget på det första 
våningsplanet i byggnadens södra del. Den södra delen 
utgörs av en något förskjuten byggnadskropp, jämfört 
med resterande del av lamellhuset. Fönstersättningen 
skiljer sig också åt i dess hörn och på gaveln samt i 
anslutningen till södra husdelens terrass på bottenplan. 

Byggnaden uppfördes med en regelstomme i trä och ett 
sadeltak klätt med enkupigt tegel. De flesta fönstren 
hade vitmålade karmar och bågar och bestod av två 
lufter med förskjuten mittpost. På ena långsidan fanns 
fönster med blyspröjs och under takåsen på gavlarna ett 
runt fönster in mot vindsdelen. Byggnaden uppfördes 
med balkonger, vilka placerades asymmetriskt. 

För sjuksköterskehemmet gällde hårda ordningsregler. 
Alla utomstående besök var förbjudna. 
Sjuksköterskehemmet var trots de hårda reglerna ett 
spännande gömsle för många, dit obehöriga smög sig. 
Brandstegar och balkonger sägs ha varit användbara för 

att snabbt lotsa ut besökare när husmodern på Söderby 
sjukhuset kom för inspektion. Om någon hade besök 
blev de omedelbart avskedade.    

Sjuksköterskornas vardag på sanatoriet var slitsam, 
otryggt och krävande. Sjuksköterskornas ställning var 
liksom i det övriga samhället hierarkiskt låg. Det rådde 
också en otrygghet i sjuksköterskornas arbetsmiljö, 
risken att bli smittad fanns. Arbetsdagarna var långa 
och rättigheten till ledighet infördes först kring 
1940-talet och då var det överläkarna som bestämde hur 
ledigheterna skulle tas ut. 
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Planritning av byggnadens våningsplan från ombyggnad av del b-c år1984. De troligen ursprungliga lägenheternas utformning och storlek är markerade i rosa. Det som inte är mar-
kerat är från ritningen planerade ombyggda delar. 

HISTORIK

Sjuksköterskornas huvudansvar var att vårda patienterna 
på sanatoriet. De ansvarade dock även för sanatoriets 
hushåll med städning och allmän ordning inomhus samt 
patienternas kost. Kosten och hygienen var en viktig del i 
vårdprogrammet. Mycket av råvarorna till sjukhuset kom 
från Söderby gård, belägen sydväst om sjukhuset. 

Sjuksköterskornas hierarkiskt låga ställning gentemot 
överläkarna exemplifieras här i en av reglementets 
paragrafer:  ”I övrigt bör sköterskorna villigt och 
punktligt fullgöra de uppdrag som bliva henne anvisad 
av anstaltens läkare, och sitt arbete sträva efter hos 

befolkningen tillvinna anstaltens verksamhet förtroende 
och tillit.” Paragrafen beskriver tydligt sjuksköterskornas 
underordnade ställning gentemot läkarna liksom 
sanatoriernas viktiga roll i samhället. Paragrafen 
var impopulär bland den tidens sjuksköterskor på 
sanatorierna över landet. 

Sjuksköterskehemmet var troligen kvar som 
personalbostäder till nedläggningen på 1970-talet och 
byggdes under 1980-talet om interiört. Ritningarna för 
ombyggnationen syns ovan. 
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Sjukhuset på Söderby var landets största vårdinrättning 
för sjuka med tbc. Genom åren har sjukhuset även varit 
en viktig plats för forskning och utbildning om sjukdo-
men. Sjukdomen som under andra hälften av 1900-talet 
blev alltmer kontrollerade med sjunkande antal ins-
juknade gjorde att Söderby sjukhuset till slut lades ner 
på 1970-talet. Efter nedläggningen nyttjades områdets 
byggnader istället till långvård och därefter till flykting-
förläggning. Söderby sjukhusområde blev riksintresse 
1987 men fick under hela 1990-talet stå tomt, vilket 
gjorde att anläggningen utsattas för mycket förstörelse 
och vandalisering. 

Området bytte under en kommunal process på slutet av 
1900-talet och i början av 2000-talet namn till Söder-
by park och har sedan dess exploaterats kraftigt med 
utbyggnad och förtätning, med centrumbebyggelse, 
bostäder samt förskola. Byggnader tillhörande Söderby 
sjukhus har bevarats enligt utbyggnadsplanen. 

SÖDERBY SJUKHUS UNDER SENARE ÅR

Nyuppförd byggnad på samma plats som ligghallen till sanatoriet hade. Byggnaden har tagit upp formspråket 
med den rundade utförandet och det öppna terasserna vilket anspeglar på ligghallen.  

HISTORIK



12
SALEM 5:67, SÖDERBY SJUKHUSOMRÅDE, SALEM   

Miljö väster om byggnaden med sjuksköterskehemmet till höger i bild och intilliggande läkarvillor tilll vänster. Det högresta 
vattentornet går att skymta bakom all vegetation. 

Berörd byggnad uppfördes på ett epidemisjukhusområde 
omgärdat av ett skogsrikt landskap. Vid tiden 
utgjordes området av landsbygd. Idag är sjukhusmiljön 
inkorporerad med en modernare bebyggelse men 
fortfarande kvarstår skog och höjdskillnader. 
Byggnadsvolymerna i området varierar. Den ursprungliga 
sjukhusanläggningen från 1910 är bevarad och utgör 
idag bostäder. Området vid sjukhuset har förtätats med 
högre flervåningsbyggnader med verksamheter. Här 
finns idag även förskola och ett centrumkvarter. 

Sjuksköterskehemmet är placerat på en höjd en bit från 
sjukhusområdet och centrumbebyggelsen. På höjden 
finns villakvarter intill sjuksköterskehemmet. Öst 
och väst om byggnaden finns bevarade skogspartier 
med tall- och björkskog. I nära anslutning till 
sjuksköterskehemmet finns det i norr på höjdpartiet ett 
vattentorn, uppfört till sanatoriesjukhuset i början av 
1900-talet.

MILJÖBESKRIVNING

BESKRIVNING
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Fasad mot öster. 

Byggnaden är ett flerbostadshus i lamellform med 
en sammanhängande huskropp vilken på en punkt är 
något förskjuten. Byggnaden är i 2 våningar med vind 
och källare. Grunden är putsad i grått och har mindre 
fönsterluckor i källarplan. Fasaden består av stående 
lockpanel i grön kulör och saknar markerade hörn och 
listverk. Fönstren på fasaden varierar och är en- två- och 
tredelade. Trapphallarnas fönster är utformade med 
t-post och lägenheternas fönster är som regel tvådelade 
med förskjuten mittpost. Gavlarna har i vindsutrymmet 
runda fönster i och övrigt mindre tvåluftsfönster. 

Lägenheterna har franska- men även utkragande 
balkonger på båda våningsplanen vilka är symmetriskt 
placerade. Balkongerna har en sinuskorrugerad plåt i vitt 
med svarta smidesräcken och mattgaller som går att fälla 
upp. Entrépartier består av enkla skärmtak med konsoler 
och dörrar i ek med sidofönster. Takfoten är i vitmålat 
trä med enkla synliga takfötter. Sadeltaket är klätt med 
rött tvåkupigt taktegel. På gavlarna finns det nedgångar 
till källarplanet i form av trappor. Den något förskjutna 
byggnadskroppen i söder har en gjuten terass som 
sträcker sig längs med hela fasaden och nås på första 
våningsplanet. 

EXTERIÖR

BESKRIVNING
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Fasad mot väster. Gavel mot norr.

BESKRIVNING
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INTERIÖR

Byggnaden har idag fyra entréportaler och 18 lägenheter. 
Lägenheterna på första våningsplanet ligger en 
halvtrappa upp. På våningsplanens trappavsatser finns 
glasväggar, målade i en vit kulör eller trärena. På det 
andra våningsplanet kröner en blomlåda trappans 
mittdel. Trapporna är av ek och golven i trappavsatserna 
består av ekparkett samt på vissa ställen plastmatta.
Väggar i trapphus är till viss del panelbeklädd. I 
trapphusen finns även smidesräcken. Källaren består av 
en lång korridor som sträcker sig genom hela byggnaden 
samt på ömsom sida av korridoren finns förrådsrum, ett 
pannrum och ett tvättrum. Det finns även ursprungliga 
toaletter och duschrum i källaren som inte används idag. 
Byggnaden har en kallvind med en svensk takstol. På 
vinden finns ett värmesystem och några takluckor. 

Entré med dörr i lackad ek och fönsterbänkar av röd granit. 

BESKRIVNING
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Trappuppgång. 

Entré i väst.

BESKRIVNING

TRAPPHUS

Väggdel i trappavsats. 
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Trappa i ek. Blomlåda.

Rundad handledare. Väggdel i trapphall.

BESKRIVNING

TRAPPHUS
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Förråd. Badrum i källare. 

BESKRIVNING

KÄLLARE
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Torkrum till tvättstuga med vitmålat plank i taket. Förrådsrum med hyllor i trä och vitmålat träplank i taket med rund be-
lysning.

Golvkakel i hexagonform och vägglist av vitt kakel med rundad överkant. Korridor som sträcker sig genom hela byggnaden, på ömse sidor om korri-
doren finns förrådsrum och wc- samt duschrum. 

BESKRIVNING

KÄLLARE



20
SALEM 5:67, SÖDERBY SJUKHUSOMRÅDE, SALEM   

Lägenhet med fönster i hörn. Fönstrena är ursprungliga med äldre beslag. Detaljbild på dörrhandtag till dörr ut mot 
en av balkongerna. 

BESKRIVNING

LÄGENHETER
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

Berörd byggnad är exteriört och partivis även interiört 
välbevarad. Trots ombyggnationer av lägenheter i 
byggnaden på 1980-talet och framåt har det utvändigt 
inte skett några större förändringar sedan byggnadens 
uppförande. Interiört har planlösningen förändrats och 
bevarade delar är främst trapphus, källare och vind. 
Byggnaden tillsammans med övriga omkringliggande 
bevarade byggnader berättar om 1900-talets sjukvård. 
Berörd byggnad är en symbol för- och ett dokument 
av sjuksköterskan och sjuksköterskans roll i samhället 
samt på sanatoriet, en yrkesroll som har dominerats 
och än idag domineras av kvinnor. För en mer jämställd 
historieskrivning är det av hög relevans att objekt som 
detta bevaras till eftervärlden. Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv är det av största vikt att historieskrivningen 
blir korrekt/sann och oberoende av klasskillnader, 
hierarkier eller genus.

VÄLBEVARAD I DESS UTFORMNING
Byggnadens välbevarade karaktär återspeglar 1940-talets 
rådande stilideal. Årtiondet präglades av världskrig och 
ransonering. Arkitekturen utformades därefter utav 
enkelhet både i formspråk och kulörval. De för tiden 
typiska stildragen märks särskilt i byggnadens lågmälda 
utförande med två våningar, med brant sadeltak och i 
fönster som är symmetriskt placerade i liv med fasaden. 
Färgsättningen övergick kring 1940-talet från ljusare 
färgtoner till något dovare nyanser, vilket också gör 
sig tydligt i berörd byggnad i fasadens gröna kulör. 
Sjuksköterskebostaden har stora arkitekturhistoriska 
värden i sin tidstypiska utformning och utgör ett tydligt 
och gott exempel på personalbostäder från tiden 
generellt samt utgör även ett viktigt exempel på en 
yrkesgrupps personalbostäder på sanatorieområdet. 

Enkelhet i materialval och en tydlighet i den 
arkitektoniska utformningen återspeglas inte bara i 
berörd sjuksköterskebostad, utan även i de samtida 
läkarvillorna, vilka placerats intill sjuksköterskehemmet. 
Byggnaderna har en direkt visuell koppling till varandra, 
förutom ett tydligt släktskap arkitektonisk byggnaderna 
emellan kan den historiska och avsiktligt planmässiga 
kopplingen avläsas i området. 

EN DEL AV 1940-TALETS UTBYGGNAD I 
SANATORIET
Idag finns olika tidsskikt i sanatoriemiljön och 
dess utveckling bevarade och representerade med 
olika byggnader. Förutom byggnaderna bevarade 
från sanatoriets uppförande finns även ett stort 
kulturhistoriskt värde i den del i Söderby sjukhusets 
expansion som skedde under en period mellan 1930- 
och 40-talet. Ett flertal byggnader lät uppföras vid tiden 
då nya behandlingsmetoder utvecklades. Byggnaderna 
är ett led i den historia som gjorde att fler patienter 
behandlades och dödsantalet för tuberkulossjuka sjönk 
drastiskt. 

Byggnaden utgör tillsammans med läkarvillorna 
något av en egen avskild miljö inom Söderby 
sjukhusområde där de kontrasterar mot den i övrigt 
storskaliga anläggningen. I området som helhet visar 
sanatoriemiljöns bevarade byggnader tydligt olika 
tidsskikt som sanatoriemiljön genomgick övertid. 
Berörd byggnad tillhör en utav de senare. Byggnaden 
har trotts dess anpassade arkitektur en i miljön visuellt 
tydlig koppling till Söderby sjukhus men även en 
funktionsmässig, som bostad för de som arbetade 

Entréparti med enkelt skärmtak. 

Byggnaden på höjden bakom den glesa tallskogen. I för-
grunden syns sjukhusbyggnaden. 
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Sjuksköterske-och läkaryrket var och är än idag 
tydligt könssegregerade yrken. Det har historiskt 
sett funnits en genusrelation mellan yrkesrollerna 
som går att utläsa genom Söderby sjukhusområdets 
byggnader. Sjuksköterskehemmet berättar om tidens 
hierarkiska ordning på Söderby sanatoriesjukhus, i 
den då isolerade kultur som sjukhusmiljön utgjorde. 
Söderby sjukhusområde kan trots hård exploatering 
fortfarande anses utgöra ett av landets tydliga 
exempel på en sjukhusorganisation från tiden. Med 
sitt byggnadsbestånd som representerar de markanta 
skillnaderna mellan professioner och kön över tid innehar 
den bevarade miljön i sin helhet ett högt symboliskt och 
socialhistoriskt värde. 

Sjuksköterskehemmet utgör ett större flerbostadshus 
med många små lägenheter. I sin södra del berättar 
byggnaden om de gemensamhetsutrymmena som fanns 
tillgängliga i byggnaden. De småskaliga läkarvillorna 
från samma tid berättar och förtydligar tillsammans 
med sjuksköterskehemmet en årsring i områdets 
historia. Maktordningen i sjukvårdens historia tydliggörs 
i bebyggelsen. Den geografiska närheten mellan 
läkarvillorna och sjuksköterskebostaden, tillsammans 
med läkarnas mer småskaliga boendeform och 
sjuksköterskornas höjda boendestandard vid tiden, tyder 
på tidens minskade klyftor mellan kön och i hierarkin. 
Det tidsskikt byggnaderna representerar utgör en viktig 
del i historieskrivningen samt i sanatorieområdets 
bevarade helhet. 

på sjukhuset. I sin helhet förstärks sjukhusområdets 
kulturhistoriska värde av att det, trots exploatering 
i modern tid, fortfarande utgör en avläsbar samlad 
bebyggelsemiljö från tiden då det fungerade som ett 
sanatoriesjukhus, vilken berättar om Söderby sjukhusets 
uppbyggnad samt utveckling över tid. 

PLACERING I SKOGSRIK MILJÖ
Den avskildhet Söderby sjukhuset vid tiden hade från 
resten av samhället med sin placering i skogsmiljö 
grundade sig förutom smittorisken även på att 
behandlingsmetoderna utgjordes av frisk luft och 
renlighet. Sjuksköterskehemmet är tillsammans med 
läkarvillorna från samma tid placerade på en höjd 
i landskapet med en till huset omkringliggande tät 
skogsmiljö i öst och väst, dominerad av tallskog. Skogen 
i området har dock under den hårda exploateringen som 
skett under 2000-talet minskat. 

Det bevarade skogspartiet beläget mellan läkarvillorna 
och sjuksköterskebostaden utgör en viktig del i sitt 
sammanhang. Sjuksköterskehemmet liksom läkarvillorna 
är väl anpassade till intilliggande skogsdunge och 
naturmiljön de placerats i. Den samlade miljön med 
skogsdungen mellan sjuksköterskehemmet och 
läkarvillorna, och vidare skogspartiet bakom dessa, 
bildar en tydligt avläsbar och kulturhistorisk värdefull 
miljö. Från sjuksköterskehemmet ges en visuell överblick 
av området, sanatoriesjukhusets sjukhusbyggnader kan 
skådas från berört höjdparti, en vy som är av vikt att 
bevara.

Terass till det som vid uppförande troligen var en del  till 
de gemensamhetsutrymmen som fanns till sjuksköterske-
bostäderna. 

SJUKSKÖTERSKORNA I HISTORIESKRIVNINGEN

Fasadens repetetiva fönstersättning i väst. 

KULTURHISTORISK VÄRDERING
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

KARAKTÄRSDRAG:

Exteriör
• Avsiktligt införlivad i omkringliggande grönska av 

tallskog vilken omgärdar byggnaden.  

• Byggnadsvolymens lågmäldhet och enkla proportion-
er i två våningar. 

• Det branta sadeltaket med en taktäckning i tegel

• Fasadens utformning med fönster i liv med fasaden 
och fönster med två lufter

• Sockeln i grått

• Balkongerna belägna mot väster med smäckra 
smidesräcken och mattgaller. 

• Fasadkulören i en anpassad grön kulör

• Entrépartier med enkla skärmtak, portar i ek med 
sidofönster

• Repetitivt placerade entréer och fönstersättningar, 

• Fasadens enkelhet med panelbrädor i fallande 
längder och den symmetriska fönstersättningen i väst 
som särskilt påvisar detta. 

• Den förskjutna delen med terrass

Miljö
• De två skogsdungar i öst och väst är viktiga karak-

tärsdrag som särskilt belyser byggnadernas del i 
sanatoriesjukhuset. 

• Området präglas av ett fristående bebyggelsemönster 
och med tydliga kopplingar och siktlinjer

Symetriskt placerade fönster. Balkongfront  sinuskorrigerad plåt.

Entréparti med det enkla skärmtaket.  Gavel av fasaden i sydost. Fönstren är placerade i hörn 
och på gaveln syns även det rundade fönstret på vinden. 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

KARAKTÄRSDRAG:

Interiör
Trapphallens bevarade utformning med karaktäristiska 
detaljer såsom:
• Avskiljande väggar i glas och ek i trappavsatser

• Blomlådor som avslutar trappens mittdel på andra 
våningsplanen. 

• Beslag och dörrhandtag

• Trapporna i ek med rundade handledare i ek

• Parkettgolv och golvtegel

• Den smala väggpanelen i trapphusets mittdel

Vissa av lägenheternas bevarade utformning med karak-
täristiska detaljer såsom:
• Parkettgolv 

• Beslag och handtag

Källarplanets bevarade karaktäristisk utformning genom:
• Den längsgående korridoren med rum på vardera 

sida. 

• Bevarade slasktrattar i städförråd under trapporna i 
källarplan. 

• Duschutrymmen och wc i källarplan med badkar, 
hexagonkakel på golvet och vitt kakel på väggar med 
rundad överkant. 

• Förråd i källaren med karaktäristisk brädade väggar 
och tak.

Bevarade fönster. Trappa i ek.

Väggdelar i trappavsats med glas och lasserade ekprofiler Handtag i kromad stål och fönsterbräde i röd granit. 
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Skyddsbestämmelser (q) bör införas för att skydda 
byggnadsvolymen och utformningen, den träpanelade 
fasaden med avsaknaden av listverk, fönsterplacering 
och dimensionering, balkongers utformning samt 
takutformning och taktäckning av tegel. Byggnaden bör 
ha skydd mot rivning (r - Byggnad får inte rivas). 

GENERELLA REKOMMENDATIONER INFÖR 
EN FÖRÄNDRING AV BYGGNADEN
Värderingarna av arkitekturen från 1940-talet har 
förändrats över tid och idag kan det konstateras att flera 
av de allra mest omtyckte flerbostadshusen uppfördes 
på just 1940 talet. Inför en renovering och eventuell 
ombyggnad av sjuksköterskehemmet gäller det att 
ha förståelse för uppförandetidens formspråk och 
ideal. En ovarsam renovering kan leda till att det inte 
återstår något av den karaktär som var värdebärande i 
byggnaden och det kulturhistoriska värdet går förlorat. 

REKOMMENDATIONER TILL SKYDD I DETALJPLAN

KULTURHISTORISK VÄRDERING
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PLAN- OCH BYGGLAGEN 
PBL kap 8§13 (förvanskningsförbud) reglerar att en 
byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
inte får förvanskas. Bestämmelsen gäller även 
anläggningar, allmänna platser och bebyggelseområden. 

PBL kap 8 §14 (anpassat underhåll) innebär att ett 
byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas 
så att dess utformning och tekniska egenskaper 
i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda 
värdena bevaras.

PBL kap 8 § 17 (varsamhetskrav vid ändring)
Ändring av en byggnad skall utföras varsamt så 
att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas tillvara.  

BAKGRUND OCH SYFTE
Tyréns Ab har fått i uppdrag av Salems kommun 
att ta fram en konsekvensbeskrivning av ett 
utbyggnadsförslag på fastigheten Salem 5:67. 

Uppdraget innefattar också att föreslå 
rekommendationer för att minska negativa 
konsekvenser för kulturvärden på området.  

VAD ÄR EN ANTIKVARISK KONSEKVENS-

BESKRIVNING?
En antikvarisk konsekvensbeskrivning är en utredning av 
hur kulturvärden påverkas vid en föreslagen ändring av 
en byggnad eller ett område.

Konsekvensbeskrivningen fungerar som underlag 
vid beslutsfattande enligt Plan- och bygglagen (PBL) i 
samband med plan- eller bygglovsförfarande eller vid 
beslut enligt Kulturmiljölagen (KML) i samband med 
ansökan om ändring av byggnadsminnen.
Konsekvensbeskrivningen ska redovisa hur man avser 
att tillgodose Plan- och bygglagens varsamhetskrav 
och hur avvägningar gentemot andra grundläggande 
samhällskrav (tekniska egenskapskrav) har skett. 

Intressemotsättningar mellan kulturvärdena och andra 
krav ska framgå av konsekvensbeskrivningen för att 
möjliggöra för byggnadsnämnden att bedöma om 
den föreslagna avvägningen mellan olika intressen 
sammantaget kan anses tillgodose lagkrav. 

INLEDNING

KULTURHISTORISKT SKYDD 
RIKSINTRESSE
Söderby sjukhus [AB 17] (Salems sn) 

Riksintresseområden för kulturmiljövården regleras i 
Miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. Det innebär att områden 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
sina kulturvärden så långt möjligt ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Riksantikvarieämbetets motivering av 
riksintresseområdet lyder:
Sanatoriemiljö som i planering och arkitektur speglar 
det tidiga 1900-talets medicinska och socialpolitiska 
ambitioner. 

Uttryck för riksintresset:
Landets största sanatorium, med slottsliknande 
sjukhusbyggnader, bostäder för olika kategorier 
anställda och andra tillhörande byggnader med 
dominerande läge i landskapet. Omgivande park 
med gångvägar, utsiktstorn och begravningsplats. 
Anläggningen uppfördes 1907-1910 efter ritningar av G 
Wickman.
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DETALJPLAN
Detaljplan för del av Söderby Park Salem 5:29 m fl. 
(västra delen). Detaljplanen är upprättad 2007. 
Markytan där aktuell byggnad är placerad reglerar 
kvartersmark för bostäder samt en byggnadshöjd 
på två våningsplan. Egenskapsgränsen markerar 
aktuell byggnads nuvarande form. Omgivningen runt 
byggnaden i väst är prickad med bestämmelse om att 
marken inte får bebyggas. Del av omgivningen i öst är 
kors-prickad mark med bestämmelse om att marken 
endast får bebyggas med uthus och carports. 

Planen har skyddsföreskrifter (användning anpassad till 
bebyggelsens kulturvärde) för den äldsta bebyggelsen 
på området uppförd under sanatorietiden.
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Det aktuella förslaget omfattar en förtätning av 
kvarteret med fyra nya byggnader på nuvarande grön-/
skogsyta. Byggnaderna är placerade på höjden, i 
sanatorieområdets nordöstra del. Området har under 
senare år byggts ut med villor. 

Förslagets byggnader är placerade mellan 
sanatoriesjukhusets f.d. byggnader uppförda under 
1940-talet. Se illustrationsförslag till höger. 

AKTUELLT FÖRSLAG
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Vid bedömningen av aktuellt exploateringsförslag 
har åtgärderna betraktats utifrån hur de påverkar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden samt 
om de uppfyller kraven för varsamhet och 
förvanskningsparagraferna i Plan- och bygglagen. 

När det gäller omvandling och utbyggnad i 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer är placering, 
volym och utformning mycket viktiga aspekter att 
ta hänsyn till. Av vikt är även att de ursprungliga 
huvudbyggnaderna med bevarandevärde fortfarande får 
upplevas som huvudbyggnader i det nya sammanhanget 
vari de integreras, samt att de tillkommande 
byggnaderna inte förtar upplevelsen av området och 
dess värdebärande karaktär. 

Förslagen som konsekvensbeskrivningen
utgår ifrån är en enkel illustration.

PLACERING I SKOGSOMRÅDE
Aktuellt förslag innebär att ny bebyggelse integreras 
i ett befintligt bostadsområde på sanatorieområdets 
nordöstra del. Ytan där nya byggnader planeras består 
av ett glest skogsområde mellan flerbostadshuset (f.d. 
Sjuksköterskebostaden) och de f.v. läkarvillorna från 
1940-talet. 

Det bevarade skogspartiet beläget mellan läkarvillorna 
och sjuksköterskebostaden utgör en viktig och 
värdebärande del i sitt sammanhang.

Det område som de direkt berörda byggnaderna och 
markområdet dem emellan utgör är känsligt för tillägg. 

Byggnaderna har en direkt visuell koppling till varandra, 
förutom ett tydligt släktskap arkitektoniskt byggnaderna 
emellan kan den historiska och avsiktligt planmässiga 
kopplingen också fortfarande tydligt avläsas i berört 
område. Förslagets placering av nya byggnader utgör en 
negativ påverkan på områdets kulturhistoriska värde.

Skogsområdena i direkt anslutning till byggnaderna 
är mycket värdefull i sitt sammanhang då de har en 
direkt koppling till byggnaderna. Mycket av de små 
skogspartierna har försvunnit över tid. 

Det finns en tydlig visuell 
koppling mellan sjukhus-
byggnaderna och det 
gröna flerbostadshuset 
(sjuksköterskehemmet) på 
höjden. 
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Det glesa skogsområdet mellan fler-
bostadshuset (fd. sjuksköterske-
hemmet) och villorna (fd. läkar-
villorna). 

KOPPLINGEN TILL SJUKHUSBYGGNADER 
Flerbostadshuset (f.d. sjuksköterskehemmet) har en 
visuellt tydlig koppling till Söderby sjukhus och en 
visuell överblick ges från höjdpartiet. Enligt aktuellt 
förslag är två av de nya byggnaderna placerade i 
siktlinjen mot sanatoriesjukhusets sjukhusbyggnader. 
Med förslaget bryts därav delar av kopplingen då 
siktlinjer försvinner, vilket påverkar miljön negativt.

Koppling mellan f.d. sjuksköterskebostad och f.d. 
läkarvillor försvåras delvis av förslagets placering av 
huskroppar.
 

VOLYMER
Planerad nybyggnation skall utgöras av fyra villor, vilka 
planeras hålla liknande planform som intilliggande 
läkarvillor i väster. Samtliga byggnader har en kvadratisk 
form. Den mindre skalan på byggnader är positiv för 
områdets kulturhistoriska värde. Dock är placeringen av 
byggnaderna negativt för området som sådant. 

VIKTIGA SAMMANHANG
De fragment av ursprungligt sanatorieområde 
som finns kvar i Söderby park består av tydligare 
byggnadsgrupper där sjukhusbyggnaderna utgör en 
grupp i det som nu kan kallas ”centrumområdet”. 

Övrig bebyggelse utgörs av f.d. bostadsbyggnader 
för de anställda. Bebyggelsegrupperna gör att det i 
miljön fortfarande finns en avläsbarhet. Om sådana 
grupperingar splittras kan sambandet inom grupperna 
samt även dem emellan gå förlorat och solitärer av 
byggnader blir kvar. Det blir tagna ur sitt sammanhang 
och historiska samband går förlorade. Aktuellt förslag 
innebär en risk då förslaget skapar en uppdelning 
mellan ursprungliga 40-tals byggnader på platsen. 
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Viktiga samband och 
siktlinjer

SANATORIESJUKHUSET

SJUKSKÖTERSKEHEMMET

LÄKARVILLORNA

ÖVERLÄKARVILLOR

MARKOMRÅDE OCH VIKTIGA SAMBAND FÖR KULTURMILJÖN

Viktig kulturhistorisk 
bebyggelsemiljö

Skogsmarkens betydelse är i synnerhet 
stor i anslutning till de i området berörda 
huskropparna.

Den västra skogsytan är mycket viktig ur 
kulturhistorisk aspekt. Områdets glesa 
tallskog ger ett tydligt visuellt samband mellan 
sjuksköterskehemmet och läkarvillorna. Från 
sjuksköterskehemmet ges en visuell överblick av 
området och sanatoriesjukhusets kan skådas från 
höjdpartiet, en viktig vy att bevara. 
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PLACERING
• Utifrån aktuellt förslag (yta väster om   
 flerbostadshuset)
Att placera byggnader i den glesa skogsmiljö väster 
om flerbostadshuset är inte att rekommendera. Om 
en sådan åtgärd ska göras bör byggnaderna placeras 
så att siktlinjer mellan ursprungliga byggnader på 
platsen (sjuksköterskehem och läkarvillor) bibehålls. 
Nya byggnader bör inte skymma kopplingen och sikten 
från sjukhusbyggnaderna nedanför höjdpartiet. Vilket 
aktuellt förslag gör. 

• Utifrån alternativ yta (yta öster om   
 flerbostadshuset) 
Ytan har ett kulturhistoriskt värde men en placering 
”bakom” den sammanhållna sanatoriebebyggelsen 
förenklar integreringen av nybyggnationen i en 
känslig miljö, då den inte på samma direkta sätt 
utgör ett konkurrerande inslag på befintlig bevarad 
bebyggelse. Öster om flerbostadshuset finns en miljö 
där exploatering redan har påbörjats, där aktuell 
nybyggnation kan utgöra en fortsättning på detta och 
tillföra nya kvalitéer till området, dock med en varsam 
anpassning till ursprunglig miljö och bebyggelse. 
På så vis bryts inte sambandet som den sammanhållna 
miljön med f.d. sjuksköterskebostaden, träddungen 
och f.d. läkarvillorna tillsammans utgör. Kopplingen till 
Sanatoriemiljöns centrum med nedanförliggande f.d. 
sjukhusbyggnader går heller inte förlorad och går då 
fortfarande att utläsa från flerbostadshuset. 

Ytan i direkt anslutning till entréerna är särskilt viktig 
att bevara och har ett högt kulturhistoriskt värde och 
bör skyddas i plan. 

HÖJD
Höjd på ny bebyggelse bör ej överskrida två våningar. 
En högre byggnadshöjd förtar upplevelsen av 
sjuksköterskehemmet som ”huvudbyggnaden” på 
området. 

VOLYM
• Utifrån aktuellt förslag (yta väster om   
 flerbostadshuset)
Ny bebyggelse väster om flerbostadshuset (f.d. 
sjuksköterskebostaden) bör hålla en mindre skala, i 
likhet med de f.d. läkarvillorna. Rekommenderat är 
att uppföra flera huskroppar, dock inte mer än antalet 
läkarvillor i området. 

• Utifrån alternativ yta (yta öster om   
 flerbostadshuset) 
Byggnader öster om flerbostadshuset har större 
utrymme till variation i byggnadsvolym, då den 
sammanhängande länga som f.d. sjuksköterskehemmet 
utgör ändå utgör en skymmande barriär mot 
läkarvillorna och sjukhusmiljön nedanför höjden. 
Volymen bör inte förta sjuksköterskebyggnaden som ska 
uppfattas som huvudbyggnad på området. 

MATERIAL OCH UTFROMNING
Att placera byggnader i de glesa skogsmiljöerna intill 
de ursprungliga byggnaderna från 1940-talet är inte att 
rekommendera. En sådan åtgärd bör om så blir fallet 
utformas med hög arkitektonisk kvalité. Ny bebyggelse 
bör vara skapad med rådande stilideal från dagens 
arkitektur, men vara utförd med respekt till omgivande 
ursprunglig bebyggelse. Byggnaderna bör vara 

REKOMMENDATIONER
PLACERING, VOLYM, MATERIAL

underordnade ursprungliga byggnader på platsen i såväl 
färger som formspråk. 

Ny bebyggelses formspråk i berört område bör 
inspireras av och anpassas till 40-talets formspråk och 
lyfta de ursprungliga byggnadernas betydelse i området, 
utan att förta dess uppmärksamhet. Materialval bör 
samspela väl med omkringliggande ursprunglig 
bebyggelse på platsen (sjuksköterskehemmet och 
läkarvillor). 

Ursprunglig bebyggelse från 1940-talet har material 
som harmoniserar med omgivande natur. Fasader är 
av träpanel, tak av rött taktegel och portar i oljad trä. 
Fasader kan uppföras i träpanel eller i slätputs. Om 
fasaderna uppförs i slätputs bör stildrag från 40-talet 
plockas upp, exempelvis att omfattningar och/eller 
hörnpelare markeras med en ljusare kulör runt dörrar 
och fönster. 

FÄRGER
Färger på ny bebyggelse bör efterlikna ursprunglig 
bebyggelse på området och hålla i en dov ljus kulör, likt 
villorna uppförda under 1940-talet. Vit kulör är inte att 
rekommendera. Även för färgsättning rekommenderas 
ett samspel med 40-talets färgskala, utan att förta 
densamma på bevarade byggnader från tiden.

DETALJER
Detaljer på ny bebyggelse bör vara sparsmakad. 
Arkitekturen bör likt ursprunglig bebyggelse vara enkel 
och renodlad. En äkthet i detaljers materialval är att 
föredra. 
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Material i form av träpaneler på fasaden 
samt rött taktegel. Material som återfinns 
både på läkarvillorna samt sjuksköterske-
hemmet. 

REKOMMENDATIONER
PLACERING, VOLYM, MATERIAL

Alternativ placering av nya byggnader i 
skogs-/grönyta öst om flerbostadshuset (fd.
sjuksköterskehemmet). 

Pastelfärger i ljust- grön,- gul och blå. 

Enkla volymer, villor och flerbostadshus med 
sadeltak och takutsprång. Enkla skärmtak 
och detaljer i sinuskorrugerad plåt. 

Smäckra detaljer, portar i oljad ek och fön-
ster med tunna listverk. 
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Sammanställning av inkomna synpunkter 

under samråd och granskning 
 

Inkomna yttranden finns att läsa i sin helhet hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Remissinstanser utom kommunen  
 

SRV återvinning AB 

Samrådsyttrande: SRV förutsätter att hushållen ges möjlighet för källsortering. Eftersom ambitionen 

är att bibehålla en enhetlig struktur längs med Vattentornsvägen är en alternativ lösning att ge de 

nya hushållen samma möjlighet till avfallssortering som närbelägna hushåll har. Dessa kan välja 

mellan SRV:s tjänster för enbostadshus. 

 

SRV:s målsättning är att hämtningen av avfall skall kunna ske med så liten interaktion med 

de boende som möjligt. Beskriven förändring av infrastrukturen med en dimensionerad T- 

vändning bör kunna säkerställa detta. 

 

SRV ser positivt på möjligheten att delta i den fortsatta processen med ambition att skapa 

en bra lösning för hushållen att kunna källsortera sitt avfall. 

 

Granskningsyttrande: SRV återvinning har tagit del av utsänd granskningshandling avseende förslag 

till detaljplan för Salem 5:67. SRV:s målsättning är att, i enlighet med kommunens avfallsplan och 

renhållningsföreskrifter, skapa kundvänliga möjligheter för boende att källsortera sitt avfall. 

Detaljplanen beskriver att avfallssorteringen skall ske i en gemensam byggnad delvis avsedd för de 

åtta bostadshusens avfallshantering. Placeringen planeras till korsningen 

Vattentornsvägen/Peterbergsstigen. Utformning och dimensionering är inte specificerad i planen 

men SRV förutsätter hushållen ges möjlighet för källsortering. 

 

Eftersom ambitionen är att bibehålla en enhetlig struktur längs med Vattentornsvägen är en 

alternativ lösning att ge de nya hushållen samma möjlighet till avfallssortering som närbelägna 

hushåll har. Dessa kan välja mellan SRV:s tjänster för enbostadshus. 

 

SRV:s målsättning är att hämtningen av avfall skall kunna ske med så liten interaktion med de 

boende som möjligt. Beskriven förändring av infrastrukturen med en dimensionerad T-vändning bör 

kunna säkerställa detta.  
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SRV ser positivt på möjligheten att delta i den fortsatta processen med ambition att skapa en bra 

lösning för hushållen att kunna källsortera sitt avfall.  

 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

 

Södertörns fjärrvärme 

Samrådsyttrande: Södertörns Fjärrvärme AB har fjärrvärmeledningar inom planområdet. Om 

kommunal mark överförs till kvartersmark, ska befintliga fjärrvärmeledningar skyddas genom 

införande av u-område på detaljplanen, samt att kommunen medverkar till upprättande av servituts- 

eller ledningsrättsavtal, med ny fastighetsägare. Eventuell flytt eller förändring av marknivån som 

tvingar till flytt för befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av beställaren. 

 

Granskningsyttrande: Den planerade utformningen av dikena med benämningarna oranget dike och 

grönt dike korsar befintliga fjärrvärmeledningar. För att säkerställa att erforderlig täckning uppnås 

önskar SFAB att sektioner innehållande befintliga fjärrvärmeledningar samt respektive dike tas fram 

och delges SFAB. I det fall en omläggning av fjärrvärmeledningarna behöver göras till följd av icke 

erforderlig täckning p.g.a. markförändringar, förutsätter SFAB att omläggningen bekostas av den 

part som orsakar detta. 

 

Sida 8 under rubriken ledningar: SFAB har även ledningar i norra delen av planområdet som försörjer 

befintlig byggnad på Salem 5:67 med fjärrvärme. Underlag som visar befintliga fjärrvärmeledningars 

lägen går att beställa via ledningskollen. 

 

Kommentar: Diket som korsar fjärrvärmeledningarna föreslås ha ett maximalt djup på 0,15 meter 

och flytt av fjärrvärmeledningen bedöms inte behövas. I genomförandebeskrivningen framgår det 

att eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. Ett u-område har förts in på plankartan. 

Övriga synpunkterna noteras. 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Samrådsyttrande: Framkomligheten för räddningstjänsten måste beaktas och Södertörns 

brandförsvarsförbund hänvisar till PM 609 Framkomlighet för räddningstjänstens fordon för mer 

information. 

 

Planbeskrivningen lyfter inga förslag gällande åtgärder för den psykosociala miljön i området. 

 

Plankartan visar i nuläget att planerade byggnader eventuellt kan hamna inom ett avstånd mindre än 

8 m från befintlig byggnad och då måste åtgärder för skydd mot brandspridning mellan byggnader 

till. 

 

Kommentar: Framkomligheten för räddningstjänsten har beaktats. Från befintlig byggnad till 

planerade byggnader är avståndet mer än åtta meter. 
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Vattenfall Eldistribution AB 

Samrådsyttrande: Vattenfall har ledningar inom planområdet. Enligt samrådsförslaget behöver 

befintlig elnätanläggning flyttas. Under förutsättning att exploatören i god tid beställer flytt av denna 

markkabel har Vattenfall inget att erinra. Vattenfall vill dock informera att eventuell flytt av ledning 

utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. 

 

Granskningsyttrande: Vattenfall Eldistribution önskar att kommunen anger att det är Vattenfall 

Eldistribution som ansvarar för elnätet i planbeskrivningen. Vattenfall Eldistribution vill påminna om 

att en eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätsanläggningar utförs av Vattenfall Eldistribution, 

men bekostas av exploatören. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats och synpunkterna noteras.  

 

Postnord 

Samrådsyttrande: Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 

arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. Vid nybyggnation av villor/radhus och 

verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska 

man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i god tid på 

utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i 

samband med nybyggnation. 

 

Kommentar: Synpunkterna noteras och framförs till exploatören. 

 

Lantmäteriet 

Samrådsyttrande: Det framstår otydligt hur planbestämmelsen e2 ska tolkas. Det är otydligt om 

största exploateringsgrad är 120 per delområde eller om det är 120 kvm totalt inom de fyra 

områdena.  

 

Lantmäteriet kan inte utläsa av genomförandebeskrivningen om kommunen avser ingå i 

exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar. Detta behöver förtydligas enligt 4 kap. 33 § 

PBL.  

Lantmäteriet anser att frågan om markåtkomst och ersättning för de ledningsomläggningar som 

nämns i genomförandebeskrivningen, liksom de förrättningskostnader som detta eventuellt kan ge 

upphov till bör beskrivas.  

 

Kommentar: Plankartan och genomförandebeskrivningen har reviderats utifrån inkomna 

synpunkter. 
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Länsstyrelsen 

Samrådsyttrande:  

Hälsa och säkerhet 

Länsstyrelsen bedömer att det finns risk att föreslagen utformning av planen kan innebära att 

bebyggelse blir olämplig med hänsyn till översvämning. Länsstyrelsen anser att föreslagna 

dagvattenåtgärder ska säkerställas på plankartan. 

 

Riksintresse för kulturmiljö 

Planområdet ligger inom riksintresset Söderby sjukhus, en sanatoriemiljö som spelar det tidiga 

1900-talets medicinska och socialpolitiska ambitioner. Riksintressets motiv och uttryck inriktar sig på 

bebyggelse omkring 1900-talet med omgivande park. I detta fall faller föreslagen förtätning utanför 

riksintresseanspråket då förslaget innebär en förtätning inom 1940-talsbebyggelse. Planförslaget 

bedöms medföra en så pass begränsad visuell påverkan på 1910-talsanläggningen att det inte kan 

sägas uppstå påtaglig skada på grund av detta. 

 

Lokala kulturhistoriska värden 

Till tidigare sjukhusområdet hör förutom byggnader från tidigt 1900-tal även byggnader som tillkom 

vid tiden kring andra världskriget. Denna årsring, som inte är utpekad som uttryck för riksintresset, 

uppvisar stora kulturhistoriska värden utifrån lokal synvinkel, inte minst då det bidrar till att illustrera 

ett bredare perspektiv på anläggningens historia.  

 

För att kunna förstå det befintliga flerbostadshusets (sjuksyterhemmet) koppling till sjukhushistorien 

och 1940-talets stadsplaneringsideal, men även byggnadens visuella koppling till närliggande 

läkarvillor, är tallbackens obebyggda naturmark ner mot villorna viktig att bevara. Planförslaget i 

dess nuvarande utformning skulle medföra att denna modernistiska helhet fragmenteras på ett 

sådan sätt att förståelsen och upplevelsen av 1940-talets miljö till stor del försvinner. Länsstyrelsen 

har därmed svårt att se att förslaget är förenligt med 2 kap. PBL gällande hänsyn till platsens natur 

och kulturvärden. Åtminstone inte i denna omfattning. För att värna de lokala kulturhistoriska 

värdena anser Länsstyrelsen därför att kommunen tydligare behöver ta hänsyn till luftigheten och de 

visuella sambanden mellan sjuksyterhemmet och läkarvillorna. 

 

Granskningsyttrande: Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. I 

övrigt anser Länsstyrelsen att kommunen bör införa de planbestämmelser som är möjliga för att 

reglera risk för översvämning innan planen antas. 

 

Kommentar: För att värna om de lokala kulturhistoriska värdena har planförslaget till granskning 

reviderats och antal byggnader minskats. Med gällande planförslag förväntas en del träd behöva tas 

ner samtidigt som många träd bedöms kunna få stå kvar då en planbestämmelse om förbud mot 
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trädfällning har förts in på plankartan. Byggnaderna har placerats för att möjliggöra goda siktlinjer 

mellan befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna i väst.  

 

Genom att tillföra planbestämmelser på plankartan som reglerar dagvattenhanteringen så försvåras 

genomförandeprocessen. Kommunen kommer att teckna ett avtal med exploatören avseende 

dagvattenåtgärder och dagvattenhantering för att säkerställa att dagvattenhanteringen sker enligt 

framtagen dagvattenutredning.  

 

SYVAB 

Samrådsyttrande: Syvabs huvudtunnel är belägen vid södra gränsen för fastigheten Salem 5:67. 

Minsta avstånd från indikerad nybyggnation till tunnelcentrum är c:a 20 meter i horisontalplanet. I 

djupled är avståndet cirka 75 meter från befintlig marknivå. Säkerhetszonen för tunneln är 50 meter, 

vilket bör ge god marginal även vid anläggande av ett begränsat antal källarplan. Eventuella 

djupborrningsarbeten (exempelvis för bergvärme) eller omfattande bergsprängning på fastigheten 

5:67 behöver dock planeras med hänsyn till tunnelns säkerhetszon. 

 

Kommentar: Informationen noteras och framförs till exploatörerna. 

 

Skanova 

Samrådsyttrande: Skanova har flera markförlagda teleanläggningar inom de fastigheter som berörs 

av detaljplanen. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning.  

 

Denna ståndpunkt skall noteras i handlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 

skydda telekablar för att möjliggöra ombyggnationen förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

 

Kommentar: Synpunkterna har noterats. 

 

Sakägare och allmänheten 
 

Privatperson 1 

Samrådsyttrande: Vi motsätter oss att en ny detaljplan tas fram över området. De stora grönytorna 

som kännetecknar Salem finns inte inom Söderby. De grönområden som finns tillhör 

bostadsrättsföreningar. Salem bör vara självförsörjande. Villor på vattentornsvägen 18 till 22 riskerar 

att få kvällssol skymd av bebyggelse och boende i hyresfastigheten förlorar vintertid sol på 

eftermiddagen. Hårdgjorda ytor medför ökat dagvattenflöde ner mot villorna på Vattentornsvägen 

10-14. Det finns ingen plats för barn i de närmaste förskolorna. 
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Bebyggelse mellan de gamla läkarvillorna och sköterskebostaden tar bort all koppling till de gamla 

områdets karaktär. Tvåplans parhus på de högre belägna tomterna kommer att helt dominera över 

de lägre ursprungliga läkarvillorna på vattentornsvägen 10-16. 

 

Exploateringen innebär ökat tryck på trafik, parkering, snöröjning samt påfrestning i form av grannar 

tätt inpå. Området är inte utpekat i översiktsplanen. Får övriga fastighetsägare inom kommunen 

samma gehör hos kommunledningen angående att göra om gällande detaljplan? Varför ska detta 

göras trots att andra stora projekt pågår som är utpekade i översiktsplanen? 

 

Granskningsyttrande: Med anledning av det reviderade förslaget angående ändring av detaljplan för 

Salem 5:67, plan nr 83-21 vill jag härmed återigen uttrycka mitt missnöje och lämna min formella 

protest mot förslaget. Av följande anledningar: 

 

Om byggnaderna uppförs enligt nytt planförslag så kommer kvällssolen att försvinna bakom den 

horribelt höga huskroppen kl:19:45 från och med 1:a juni, förutsatt att Sverige ställer om till 

permanent sommartid. Skulle det vara så att vi inför permanent normaltid så ”går solen ner” runt 

18:45 under hela sommarhalvåret. Detta påverkar oss boende på Vattentornsvägen 18-22 och kan 

komma att ha en negativ inverkan vid eventuell försäljning om fastigheten kommer ligga i 

permanent skugga under sommarkvällar.  

 

Boende i det gamla sjuksköterskehemmet har också uttryckt sitt missnöje och kommer samverka 

med oss för att överklaga detta till alla möjliga instanser. Det finns lägenheter vars fönster enbart 

vetter åt skogspartiet och dessa höga huskroppar skulle blockera solljuset ännu tidigare på dagen. 

 

Området är ett riksintresse för kulturmiljövården. Boende på Vattentornsvägen har ansökt om 

bygglov men fått avslag. Med deras tillåtelse publiceras ett utdrag av avslaget här. 

 

”Fastigheten är belägen inom området för tidigare Söderby sanatoriesjukhus. Området är idag ett 

riksintresse för kulturmiljövården då områdets planering och arkitektur speglar det tidiga 1900-talets 

medicinska och socialpolitiska ambitioner. På området påträffas olika typer av byggnader för 

sjukhusets verksamheter inklusive servicebyggnader av olika slag samt bostäder för olika kategorier 

anställda. Byggnaden på Vattentornsvägen 14 utgjorde tillsammans med ytterligare ett antal mindre 

villor på Vattentornsvägen bostäder för sjukhusets underläkare och bildar tillsammans med 

sjuksköterskehemmet strax intill en sammanhållen miljö från 1940 -talet. De olika bostadstyperna 

uttrycker sjukhusets sociala och yrkesmässiga hierarkier i vilka de kvinnliga sköterskorna bodde i 

lägenhet och läkarna i villor av olika storlek.”  

 

Detta är formulerat av er egen Miljö & samhällsbyggnadsförvaltning (27-02-2020, Dnr 2020_0310). 

Med detta som bakgrund, hur kan tre huskroppar som enkelt uttryckt kommer bestå av fyra 

skokartonger staplade på varandra inte påverka områdets kulturmiljö negativt?! Hur står det till med 

likabehandlingsprincipen? 
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Den befintliga kvartersvägen som löper längs med fastighetens västra och södra del är en 

gemensamhetsanläggning som förvaltas av Samfällighetsföreningen Vattentornsvägen efter en 

lantmäteriförrättning 2008. Fastighet 5:67 har inte andelstal på denna väg och därmed ingen 

nyttjanderätt. Som väghållare utan statsbidrag förbehåller vi oss därför rätten att begränsa all 

obehörig trafik på vår enskilda gata. All planering kring denna väg bör således upphöra. 

 

Jag skulle ha förstått och kanske till och med välkomnat ett förslag om man planerat att uppföra 2-3 

villor i samma format som de existerande läkarvillorna. Istället ser man tydligt att exploatören 

endast har för avsikt att maximera sin vinst genom att återgå till sin ursprungliga plan från 2017, 

nämligen att uppföra 12 boenden. Exploatören har tidigare visat sitt osunda vinstintresse genom att 

begära ändring av detaljplanen för området kring angränsande Petersbergsstigen. De såg möjlighet 

att uppföra än fler bostäder, vilket resulterade i att det idag är trångt och brist på parkeringsplatser 

och 

att de boendes externa förvaringsutrymmen fick förläggas på tomten. Jag litar inte på exploatörens 

omdöme, planering eller utförande. Ett bygge av denna magnitud påverkar områdets dynamik 

oerhört negativt. Barnen i området berövas på sitt sista närliggande och säkra naturområde. Att ens 

överväga denna typ av konstruktion är för mig ofattbart. 

 

Jag hoppas att ni inser att detta förslag fortfarande inte ligger i kommunens bästa intresse och 

förkastar det omgående. 

 

Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för 

Uttran inte påverkas negativt. I Utredningen har flöden och föroreningar före och efter exploatering 

beräknats. Dagvattenåtgärderna innebär att dagvattnet kommer fördröjas och renas inom 

planområdet och med föreslagna dagvattenåtgärder säkerställer kommunen att ingen 

översvämningsrisk för planerad och befintligt bebyggelse kommer att ske inom eller intill 

planområdet.  

 

Planområdet är beläget inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Det är främst bebyggelse 

upprättad under tidigt 1900-tal som är betydande för riksintresset. Bebyggelsen inom området är 

upprättad under mitten av 1900-talet och utgör ett lokalt kulturhistoriskt värde. 

 

Bebyggelsen kommer att förändra bilden i området och grönyta kommer att tas i anspråk. För att 

minimera negativ påverkan på det kulturhistoriska värdet inom området har viktiga siktlinjer mellan 

befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna beaktats och byggnaderna har placerats i liknande 

vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan sjuksköterskehemmet och 

underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan nordväst fri från exploatering för 

att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare sjukhusbyggnad. 

Utformningsbestämmelser har dessutom förts in på plankartan för att ny bebyggelse på bästa sätt 

ska förhålla sig till de kulturhistoriska värdena som finns inom området. På plankartan har även 

varsamhetsbestämmelser och skydd mot rivningsförbud för befintligt flerbostadshus förts in, vilket 

saknas i gällande detaljplan. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. Grönområdet öster 

om befintlig byggnad kommer att finnas kvar för lek. För att säkerställa att det fortfarande ska finnas 

träd kvar inom området efter exploatering har en planbestämmelse om förbud mot trädfällning förts 

in på plankartan. 

 

Underäkarvillonra ligger på en lägre marknivå än vad föreslagen exploatering gör. Detta innebär att 

tillkommande bebyggelse kommer att placeras på en högre nivå och vara högre i höjdnivå än vad 

underläkarvillorna är. Kommunen bedömer det viktigt att framförallt befintligt flerbostadshus 

fortfarande ska upplevas som huvudbyggnad inom området. Befintligt flerbostadshus står på en 

högre marknivå än vad tillkommande exploatering gör. Föreslagen högsta tillåtna byggnadshöjd för 

tillkommande bebyggelse är 8 meter medan befintligt flerbostadshus högsta nockhöjd är 10,5 meter.  

 

Området är inte utpekat som ett specifikt område som ska exploateras i Översiktsplanen 2030. 

Däremot bedöms detaljplanen förenligt med översiktsplanen då det på sida 30 och 31 står: 

 

“Inriktningen är att bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, det vill säga förtäta genom 

kompletteringsbebyggelse. Det är ekonomiskt hållbart att utnyttja redan gjorda investeringar i 

infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal service. Det är också viktigt ur klimat- och 

miljöhänseende att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla kollektivtrafiken för 

att möjliggöra mer förtätning/kompletteringsbebyggelse.”. 

 

De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus. På så sätt 

minskar trafiken förbi de befintliga husen på kvartersgatan inom planområdet. P-talet för 

tillkommande bostäder är beräknat på 1,2 per bostad. 

 

Under midsommarsolståndet sker ingen skuggning av befintlig bebyggelse. Under vår- och 

höstdagjämningen sker skuggning först efter 16.00-17.00. Enligt Boverkets rekommendationer ska 

minst hälften av ytan på en tomt ha solljus minst hälften av timmarna mellan klockan 8.00-17.00. 

Enligt framtagen solstudie uppfyller bebyggelsen inom planområdet Boverkets rekommendationer.  

 

Privatperson 2 

Samrådsyttrande: Privatperson 2 anser att beslutet i ärende §101 strider mot kommunens 

övergripande mål om miljö och att den strider mot kommunens översiktsplan samt 

kulturmiljövården inom området. Området är dessutom prickmark, marken får ej förses med 

byggnad. 

 

I samband med planläggningen kommer oersättlig tallskog försvinna, dessutom den sista inom 

området. Inom områden med planbestämmelsen n1 finns endast två tallar. Då alla träd tas ned ökar 

blåsten, vilket utgör risker för olyckor såsom exempelvis flygande material eller träd som faller. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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I det framtagna gestaltningsprogrammet står det att husen ska ”underordna sig vattentornet”, vilket 

de inte alls gör idag och inte heller de nya planerade husen kommer att göra det eftersom de byggs i 

två plan. För det andra gäller det uppgrävningen av fjärrvärmen, vatten och avlopp, det kommer att 

innebära stora bekymmer för framkomligheten för hela Söderby då detta är den enda ”infartsväg” 

upp hit. 

 

För det tredje så innebär det att om det blir ytterligare fyra parhus kommer det att i snitt öka med 

16 stycken fler bilar i detta område. Redan idag har vi STORA problem med att bilar parkeras precis 

överallt! Bilarna har nu även börjat parkerats nere vid bollplanen, vilket medför en fara för barnen 

som springer och sparkar boll. Det är inte lämpligt att bygga fyra parhus på Salem 5:67. 

 

Granskningsyttrande: Jag har tidigare skickat in mina synpunkter men lämnar in ytterligare. Som jag 

skrev tidigare så kommer det bebyggas på prickad mark. Efter att ha tagit del av Tyréns antikvariska 

förundersökning gällande Salem 5:67 så framgår det tydligt att det bevarade skogspartiet som är 

beläget mellan läkarvillorna och sjuksköterskebostaden utgör en viktig del i sitt sammanhang. De 

bildar en tydlig avläsbar och kulturhistorisk värdefull miljö. Från sjuksköterskehemmet går det idag 

att se ner till Sanatoriesjukhuset, en vy som är viktig att bevara. Det område som de direkta 

byggnaderna och markområdet dem emellan utgör är känsligt för tillägg, byggnaderna har en visuell 

koppling till varandra. Förslagets placering av de nya bostäderna utgör en negativ påverkan på 

området kulturhistoriska värde. Ett värde som går förlorat sakta men säkert när nybebyggelsen av 

hus fortsätter. Mycket av de små skogspartierna har försvunnit över tid, se mina tidgare synpunkter 

om nedtagning av tallarna som utförs i etapper. Det tänkta området är ett av de tre största som finns 

kvar här upp på höjden, allt annat har tagits ner, ofrivilligt. 

Vad jag kan läsa mig till, underförstått är att alla träd kommer att försvinna därför att: 

- Alla träd som är större än 20 cm och står närmare än 3 meter från fastighet kan tas ner. 

- Diken ska grävas längs med sjuksköterskehemmet och de nya fastigheterna (förvånad över hur det 

då kan skissas med träd på denna sträcka då de kommer att behöva tas ned?) 

- En stenkista behöver tillsättas, normalt till den lägsta punkten vilket där idag står två tallar. 

- Ett dike ska grävas runt den nya parkeringen. 

Beroende på vart parkeringen för dessa 3 nya hus är tänkt, 4 lägenheter på 3 hus med två i varje 

hushåll genererar 24 stycken nya parkeringsplatser? Vart ska den tänkta besöksparkeringen få plats? 

Som jag skrivit tidigare så har vi stora bekymmer här uppe med felparkerade bilar då det saknas 

ordentliga besöksparkeringar. Detta står det ingenting om i utkastet? 

Från parkeringsplatsen, norr om sjuksköterskehemmet ska det då eventuellt göras hårdgjorda ytor 

för att ta sig från parkering till de nya bostäderna = nya gångväg =tallarna där emellan kommer då 

tas ner. 

 

Placering utav de tre ny byggnaderna kommer att göra att både för dom som bor i 

sjuksköterskehemmet och när du passerar på vattentornsvägen ej kommer att se ut? Det blir helt 

täckt, samma effekt har vi framför oss på andra sidan vattentornsvägen. Huskropparna har placerats 

vartannat men där emellan så är förråd och garage uppförda. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Planförslaget gällande uppförandet av komplementbebyggelse/mindre kontorsbyggnad (!) direkt 

söder om korsningen Vattentornsvägen/Petersbergsstigen är något nytt. Här var planen från början 

att ha parkering/sopstation för de boende. Vart är det då tänkt att ha sopstationen/sophämtning? 

Denna byggnad kommer då att ta bort sikten från den öppna ytan mot Petersbergsstigen. Att den 

har en totalhöjd på 5 meter är inte acceptabelt, återigen detta är prickad mark och byggnaden är 

placerad mindre än 4 meter från tomtgräns. Fastigheten bakom, Peters Bergstigen 1A kommer då 

skymmas, allra helst då grannen mittemot har fått bygglov att resa en förrådsbod längs tomtgräns. 

Lite fältarbete från er så kommer ni att se. 

Vill poängtera ytterligare en gång med att vi har problem med kastvindar här uppe på höjden. 

Vinden kommer nästa jämt in från sydväst, mycket tar de höga tallarna emot. Tas dessa träd ner 

kommer vinden ta fart ytterligare och som jag nämnt tidigare så är min fastighet drabbad mest; 

Vattentornet. 

 

Dessa tallar är de sista som kan fånga upp dessa vindar, tas de ner så får vi stora problem med att 

vinden tar fart ytterligare och gör så att fasaden tar skada ytterligare. Även om det kanske skulle stå 

kvar en eller två tallar kvar på detta område när/under bygget så kommer dessa att blåsa 

omkull=noll tallar kvar framför sjuksköterskehemmet. 

 

En helt annan aspekt jag hade var; varför ser ni inte till att fastighetsägaren renoverar upp 

sjuksköterskehemmet innan det planeras att bygga ytterligare tre byggnader? 

Ni skriver i er senaste granskning, i protokollet Dnr. PEX 2018:8 att ni ändrat från fyra parhus till tre 

byggnader med fyra lägenheter vilket jag anser är både bra och mindre bra. Bra för att det minskar 

antalet hus, utsikten nere från Sanatoriesjukhuset vidgas men mindre bra, som jag skrivit tidigare att 

antalet hushåll ökar vilket medför fler bilar och det krävs fler parkeringsplatser. 

 

Kommentar: Garage, komplementbyggnader och attefallshus får inte uppföras intill tillkommande 

bebyggelse och siktlinjerna mellan befintlig flerbostadshus och underläkarvillorna ska hållas fria. 

Siktförhållandena kommer att påverkas, men det bedöms samtidigt viktigt att säkra behovet av 

bostäder. Parkering föreslås ske samlat norr om befintligt flerbostadshus med p-tal 1,2 för 

tillkommande bostäder.  

 

I den nordöstra delen av planområdet möjliggör planen för en komplementbyggnad/kontor. I den 

byggnaden föreslås att miljörum, kontor och cykelförråd uppförs. Byggnaden är placerad 4,5 meter 

från fastighetsgränsen och kommunen bedömer att byggnaden är placerad utanför sikttriangeln, 

vilket innebär att en god sikt bibehålls. 

 

Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En bestämmelse 

om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av de värdefulla 

träd som finns inom planområdet bevaras. Bland annat träden öster om befintligt flerbostadshus 

kommer bevaras. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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För att minimera negativ påverkan på det kulturhistoriska värdet inom området har viktiga siktlinjer 

mellan befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna beaktats och byggnaderna har placerats i 

liknande vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan sjuksköterskehemmet och 

underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan nordväst fri från exploatering för 

att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare sjukhusbyggnad. Planförslaget 

möjliggör numera tre byggnader istället för tidigare fyra, vilket bidrar till att mindre träd behöver tas 

ned och att siktlinjerna stärks. 

 

Området är inte utpekat som ett specifikt område som ska exploateras i Översiktsplanen 2030. 

Däremot  bedöms detaljplanen förenlig med översiktsplanen då det på sida 30 och 31 står: 

 

“Inriktningen är att bygga nya bostäder i redan bebyggda områden, det vill säga förtäta genom 

kompletteringsbebyggelse. Det är ekonomiskt hållbart att utnyttja redan gjorda investeringar i 

infrastruktur, vatten- och avloppsledningar och kommunal service. Det är också viktigt ur klimat- och 

miljöhänseende att bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ambitionen är att utveckla kollektivtrafiken för 

att möjliggöra mer förtätning/kompletteringsbebyggelse.”. 

 

För att minska påverkan på det kulturhistoriska värdet inom området har tillkommande bebyggelse 

reglerats vad gäller placering, volym och gestaltning. Befintligt flerbostadshus tillåts ha en högsta 

nockhöjd på 10,5 meter medan tillkommande byggnader tillåts ha en totalhöjd om 8 meter. 

Kommunen bedömer att tillkommande bebyggelse underordnar sig vattentornet. 

 

Planerad komplementbyggnad/kontor möjliggörs 4,5 meter från befintlig fastighetsgräns och 

placeras utanför sikttriangel, vilket innebär att en god sikt kan bibehållas. Planbestämmelsen 

“Högsta totalhöjd” som införts på komplementbyggnaden innebär att byggnaden med dess skorsten 

får vara fem meter högt. En planbestämmelse om att byggnaden ska ha sadeltak och en takvinkel på 

21-25 grader har införts på plankartan. Planbestämmelser har även införts för att anpassa 

tillkommande byggnad till de kulturhistoriska värdena som finns inom området. Planbestämmelsen 

f2 lyder “Tak ska utformas med sadeltak.  

 

Frågor om framkomligheten under genomförandet hanteras i ett senare skede. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 3 

Samrådsyttrande: Byggnationen bör helst inte genomföras då den medför negativa konsekvenser 

för den befintliga bebyggelsen och på miljövärden.  

 

Parhus i två våningsplan kommer att uppfattas som mycket större än underläkarvillorna. Den högsta 

tillåtna nockhöjden på 10,5 meter är nästan lika hög som sjuksköterskehemmet. Områdets topografi 

gör att husgrunden måste höjas upp på sidan som vetter mot underläkarvillorna, något som 

förstärker höjdskillnaden dem emellan.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
                                                                                          Dnr PEX/2018:8 

2020-06-11 
 
 
 

 

I gestaltningsprogrammet som togs fram för området år 2006 betonades vikten av att låta tallarna 

finnas kvar. En stor del av tallarna har fram till idag tagits ned av eller blåst omkull efter att ha 

beståndet har blivit för glest. Tallåsens karaktär går inte att bevara om denna byggnation blir av.  

 

Siktlinjerna mellan sjuksköterskehemmet och underläkarvillorna kommer att förstöras av 

tillkommande bygglovsbefriade åtgärder som entrétak, pergolas, häckar, uteplatser med vindskydd, 

mindre förråd samt parkerade bilar. Plank och höga häckar är vanligt förekommande i Söderby. I 

praktiken kommer det därmed bli omöjligt att förstå sambandet mellan de äldre bebyggelserna om 

nybyggnationen sker.  

 

Områdets mark har mycket god dräneringsförmåga. Med största sannolikhet blir minst halva 

tomtytan hårdgjord för att möjliggöra parkering. Därmed försvinner dräneringsförmågan. Tomternas 

mest attraktiva yta planeras att bli dike. Det är sannolikt att fastighetsägarna kommer att göra annat 

med den ytan som försämrar dikets funktion och riskerar att orsaka att dagvatten rinner ned över 

gatan till underläkarvillorna och skadar dessa. Förslaget om kantsten mot underläkarvillorna blir 

svårt på grund av topografin. Bilar riskerar att fastna.  

 

Byggnationen gör att kösituationen till närområdets skola och förskola blir än värre, det finns inga 

lediga platser idag. 

 

Att låta sopbilen backa och vända i T-korsningen innebär en stor risk för alla småbarnsfamiljer på 

gatan. Det vore bättre med en större vändplats i slutet av gatan. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen för området från 2006 visade att det förekom reliktbock i tallskogen 

öster om infarten till Söderby. Några av tallarna inom planområdet visar liknande tecken på 

förekomst. Detta bör utredas. 

 

Den befintliga vattenledningen Petersberg GA3 ser ut att hamna under ny tomtmark och mycket 

nära ny byggnad. Framtida underhåll blir då mycket kostsam. Hela vattenledningen bör flyttas och 

bytas ut om byggnationen genomförs och det bör bekostas av exploatören. 

 

Möjligheten till effektiv snöröjning försämras när upplagsytan för snömassor försvinner. 

 

Den planerade bebyggelsen ligger nära gatan och med det soliga östläget mot gatan. Här kommer 

man vilja ha uteplatser. Bilarna måste då parkeras någon annanstans och på gatan kan de inte stå 

mer än mycket kortvarigt på grund av dess begränsade bredd. Planförslaget visar inte hur parkering 

ska ske på tomtmark. 

 

Vad förändras av att komplementbyggnader beläggs med bygglovsplikt? Bygglovsansökningar 

kommer att skickas in och har följderna av förstörda siktlinjer samt fler boende och bilar. 

Komplementbyggnader bör möjliggörs i planen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Boende i underläkarvillorna kommer att få försämrade solljusförhållanden och därmed minskad 

trivsel. Under vinterhalvåret kommer även sjuksköterskehemmet få minskat direkt solljus.  

 

Den föreslagna byggnationen fördubblar antalet hushåll på gatan. Det känns otroligt krystat att 

maximera på det här sättet och det leder till ökad påfrestning i området i fråga om buller och trafik. 

Det vore bättre att bygga till exempel två enplansvillor som skulle kunna bilda ett par mot 

underläkarvillorna i början av gatan. En större del av tallskogen kan då bevaras.  

 

Salems kommuns tjänstemän från plan- och exploateringsenheten rekommenderade 2018 att 

byggnationen inte skulle genomföras. Tyréns tog fram en konsekvensbeskrivning 2019 som också 

avråder byggnationen. Planen finns inte heller upptagen i den nya översiktsplanen. Det är 

anmärkningsvärt att en politiskt majoritet ändå driver på detta. Vilka skäl ligger bakom? 

 

Kommentar: Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En 

bestämmelse om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av 

de värdefulla träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus 

kommer finnas kvar och därmed också möjlighet för lek. 

 

De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus med p-tal 

1,2. På så sätt minskar trafiken förbi de befintliga husen på kvartersgatan inom planområdet. 

Kommunen bedömer att riktvärdena för trafikbuller innehålls. 

 

Under midsommarsolståndet sker ingen skuggning av befintlig bebyggelse. Under vår- och 

höstdagjämningen sker skuggning först efter 16.00-17.00. Enligt Boverkets rekommendationer ska 

minst hälften av ytan på en tomt ha solljus minst hälften av timmarna mellan klockan 8.00-17.00. 

Enligt framtagen solstudie uppfyller bebyggelsen inom planområdet Boverkets rekommendationer.  

 

För att bevara viktiga kulturhistoriska värden inom området har siktlinjer säkerställts mellan 

befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna. Tillkommande bebyggelse har placerats i liknande 

vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan sjuksköterskehemmet och 

underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan nordväst fri från exploatering för 

att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare sjukhusbyggnad. Planförslaget 

möjliggör numera tre byggnader istället för tidigare fyra, vilket bidrar till att mindre träd behöver tas 

ned och att siktlinjerna stärks. Garage, komplementbyggnader och attefallshus får inte uppföras intill 

tillkommande bebyggelse. 

 

Avfallshantering för tillkommande bostäder möjliggörs i anslutning till bostäderna. Enligt Boverkets 

byggregler ska det maximalt vara 50 meter från flerbostadshus entréer till avfallsutrymmen för mat. 

Sopbilen kommer att behöva köra samma sträcka som den gör i området idag.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
                                                                                          Dnr PEX/2018:8 

2020-06-11 
 
 
 

Tillkommande bebyggelse bedöms inte medföra att vattenledningen för Petersberg GA3 behöver 

flyttas. Om ledningen behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. 

 

Dagvattenhantering kommer att ske för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för recipienten 

inte påverkas negativt. Dagvattenhanteringen kommer att rena och fördröja flöden inom 

planområdet samt säkerställa att ingen bebyggelse utsätts för översvämningar vid extrema skyfall. 

Föreslagen dagvattenåtgärd görs även för att skydda befintlig bebyggelse inom området. 

 

Tillkommande bebyggelse tillåts uppföras med högsta totalhöjd om 8 meter, vilket innebär att den 

tillkommande bebyggelsen kommer att uppföras med en lägre höjd än vad befintligt flerbostadshus 

är. Underläkarvillorna är placerade på en lägre marknivå än vad föreslagen exploatering är. 

Kommunen bedömer att tillkommande bebyggelses volym förhåller sig till områdets karaktär. 

 

Frågan om att reliktbock finns i området noteras och kommunens miljöenhet har informerats. Flera 

av tallarna ska sparas och skyddas med en n-bestämmelse. Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 4 

Samrådsyttrande: Med hänsyn just till de höga kulturhistoriska värdet, rimmar det illa att uppföra 

fyra parhus mellan “läkarvillorna” och flerbostadshuset, borde ses som en homogen enhet! 

 

Kommer att se galet och trångt ut med fyra parhus mitt i mellan. Det har kapats alldeles för många 

träd (oersättlig tallskog) i Söderby. När vi flyttade till Söderby 2006 användes tallarna som ett 

argument för att flytta hit. 

 

Det är redan väldigt trångt för trafik och bilar, många som surrar runt i området letandes efter 

parkeringsplats, känns otryggt för barnfamiljer med den relativt höga fordonsfrekvensen i området! 

 

Låt skogen leva! 

 

Kommentar: Planförslaget har reviderats och detaljplanen möjliggör tre byggnader istället för fyra. 

Kommunen är medveten om att många träd i området har tagits ner och att exploateringen bidrar 

till att grönytan inom planområdet minskar. Grönområdet öster om befintlig byggnad kommer finnas 

kvar. För att säkerställa att det fortfarande ska finnas träd kvar inom området efter exploatering har 

en planbestämmelse om förbud mot trädfällning förts in på plankartan. 

 

För att bevara de kulturhistoriska värdena inom området har bland annat viktiga siktlinjer mellan 

befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna bevarats. Tillkommande byggnader kommer att 

placeras i liknande vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan 

sjuksköterskehemmet och underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan 

nordväst fri från exploatering för att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare 

sjukhusbyggnad. Utformningsbestämmelser har dessutom förts in på plankartan för att ny 

bebyggelse på bästa sätt ska förhålla sig till de kulturhistoriska värdena som finns inom området. På 
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plankartan har även varsamhetsbestämmelser och skydd mot rivningsförbud för befintligt 

flerbostadshus förts in, vilket saknas i gällande detaljplan. 

 

Parkering för de nya bostäderna löses på en gemensam parkeringsyta norr om det befintliga 

flerbostadshuset med p-tal 1,2, vilket innebär att cirka 14 ny p-platser för tillkommande bebyggelse 

kommer att möjliggöras. 

 

Privatperson 5 

Samrådsyttrande: Vi yrkar på att planen stoppas och att man inte bebygger tomten Salem 5:67 av 

nedanstående anledningar: 

1. Planområdet är den sista delen av Söderbysjukhusområdet som kvarstår. Den glesa 

tallskogen är Söderbys kännetecken ”Tallarna på grusåsen”. Detta bör kommunen värna. 

2. Planerade byggnaders höjd, om 10,5 meter, kommer att innebära att Sjuksköterskehemmet 

helt döljs bakom dessa nya hus. 

3. Föreslagen höjd på de nya husen kommer också att avsevärt påverka ljusinsläpp till 

befintliga läkarvillor (morgonsolen försvinner). 

4. Befintliga läkarvillor hamnar lägre än den nya tänkta bebyggelsen och då befintlig väg lutar 

mot läkarvillorna ser vi en risk att dagvatten från de nya husens infarter och parkeringar 

(hårdgjorda ytor) kommer att rinna ned mot vår entré och garageuppfart. 

5. Befintlig väg är inte dimensionerad för den tänkta trafikökningen. 

 

Kommentar: Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. 

Grönområdet öster om befintlig byggnad kommer finnas kvar. För att säkerställa att det fortfarande 

ska finnas träd kvar inom området efter exploatering har en planbestämmelse om förbud mot 

trädfällning förts in på plankartan. 

 

Tillkommande bebyggelse tillåts uppföras med högsta totalhöjd om 8 meter, vilket innebär att den 

tillkommande bebyggelsen kommer att uppföras med en lägre höjd än vad befintligt flerbostadshus 

är. Underläkarvillorna är placerade på en lägre marknivå än vad föreslagen exploatering är. 

 

Parkeringsplatserna kommer att uppföras norr om befintligt flerbostadshus, vilket bidrar till att 

boende i tillkommande bebyggelse inte kommer behöva belasta kvartersgatan i samma utsträckning 

som om parkeringsplatserna uppförs intill husen. 

 

En dagvattenutredningen har tagits fram för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för Uttran 

inte påverkas negativt. I Utredningen har flöden och föroreningar före och efter exploatering 

beräknats. Dagvattenåtgärderna innebär att dagvattnet kommer fördröjas och renas inom 

planområdet och med föreslagna dagvattenåtgärder säkerställer kommunen att ingen 

översvämningsrisk för planerad och befintligt bebyggelse kommer att ske inom eller intill 

planområdet.  
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Under midsommarsolståndet sker ingen skuggning av befintlig bebyggelse. Under vår- och 

höstdagjämningen sker skuggning först efter 16.00-17.00. Enligt Boverkets rekommendationer ska 

minst hälften av ytan på en tomt ha solljus minst hälften av timmarna mellan klockan 8.00-17.00. 

Enligt framtagen solstudie uppfyller bebyggelsen inom planområdet Boverkets rekommendationer.  

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 6 

Samrådsyttrande: Jag flyttade hit med anledning att naturen är intill knuten. År 2012 var det väldigt 

få hus i området och en del av charmen försvann när Petersbergsstigen byggdes. 

Sjuksköterskebyggnaden och Vattentornet bildar en helhet upp i området och det finns mycket 

historia kring dessa byggnader. Utsikten från lägenheterna i sjuksköterskehemmet är rogivande och 

charmig med lilla skogen utanför med underbara solnedgångar. Dessutom vet man att tallar renar 

luften. Under sommaren kan man sätta sig lilla skogen där det är lugnt och fridfullt. Där kan man se 

rådjur, rävar, harar och ekorrar. Barnen älskar denna del av området och de brukar springa runt och 

leka och bygga kojor. Denna yta är i stort sett den enda grönskan som finns kvar i området. Genom 

att bebygga ytan skulle förstöra allt. Jag kan inte för mitt liv förstå varför man ska bygga hus så tätt. 

Genom att bygga så tätt kommer boende i flerbostadshuset se rätt in i de nybyggda husens bostäder 

och tvärtom. 

 

Granskningsyttrande: Hej jag har tidigare lämnat in synpunkter och vad jag förstår så har planen 

ändrats till 3 st Parhus. Min oro är parkeringen. Hur ska alla få plats att parkera sina bilar då en 

förrådsbyggnad el. liknande ska byggas på ena parkeringen. Om jag förstått rätt så ska vår parkering 

också användas för de nya husen. Som det ser ut nu så är det för det mesta fullt med bilar här redan 

nu. Jag bor på gaveln vid parkeringen och detta hyreshus är väldigt lyhört, jag hör när man pratar 

vanlig ton utanför mitt hus. Om det blir en stor parkering precis utanför mig så skulle jag bli väldigt 

störd av det. (Blir ju det redan nu). Sen skulle det då bli ett väldigt spring utanför mitt fönster då alla 

ska till sina bilar. 

 

Det är så lugnt och fridfullt häruppe och att kunna sitta i sitt vardagsrum med fönstret öppet är så 

skönt. På andra sidan där jag har mitt kök sitter jag sällan då man har Petersbergsstigen utanför 

fönstret. Det är alltid väldigt livat där och tänker man på att dessa parhus ska byggas ännu närmare 

så blir man orolig faktiskt. Så jag hoppas verkligen att denna fina miljö bevaras. 

 

Kommentar: Bebyggelsen kommer att förändra bilden i området och grönyta kommer att tas i 

anspråk. För att försöka påverka de kulturhistoriska värdena så lite som möjligt har bland annat 

viktiga siktlinjer mellan befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna bevarats. Tillkommande 

byggnader har placeras i liknande vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan 

sjuksköterskehemmet och underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan 

nordväst fri från exploatering för att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare 

sjukhusbyggnad. Utformningsbestämmelser har dessutom förts in på plankartan för att ny 

bebyggelse på bästa sätt ska förhålla sig till de kulturhistoriska värdena som finns inom området. På 
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plankartan har även varsamhetsbestämmelser och skydd mot rivningsförbud för befintligt 

flerbostadshus förts in, vilket saknas i gällande detaljplan. En planbestämmelse om förbud mot 

trädfällning har även förts in på plankarta och grönområdet öster om befintlig bebyggelse kommer 

inte att påverkas. 

 

En parkeringsyta med parkering för tillkommande bebyggelse planeras norr om befintligt 

flerbostadshus. På parkeringsytan föreslås även att två besöksparkeringar uppförs. Kommunen 

bedömer att riktvärdena för trafikbuller erhålls. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

 

Privatperson 7 

Samrådsyttrande: De planerade fyra parhusen bryter isär den värdefulla, minnesvärda och 

kulturhistoriska förbindelsen mellan det gamla sjuksköterskehemmet och läkarvillorna. 

Sammanhanget bör bibehållas och inte förstöras då den historiska identiteten bör bestå och att det 

förblir tydligt i landskapsbilden att läkarvillorna, sjuksköterskehemmet och Vattentornet bildas en 

oinskränkt starkt enhet. 

 

Parhusen kommer förstöra siktlinjerna till sjuksköterskehemmet när man kommer upp för backen på 

vattentornsvägen. 

 

I samband med nybyggnation har en hel del skyddsvärd natur försvunnit. Det är viktigt att bevara 

den lilla “naturfläcken” som finns kvar runt sjuksköterskehemmet. Inom grönområdet finns många 

olika fåglar, bland annat hackspettar, kaniner och katter. Vart ska djuren ta vägen? 

 

Den nya byggnationen kommer bidra till att de som bor i det gamla radhuset kommer få mindre 

ljusinsläpp på vintern. Framför allt kommer det beträffa de som bor på bottenvåningen allra hårdast 

och framför allt för de lägenheter som endast har fönster mot den planerade bebyggelsen. 

 

Det bör inte byggas fyra parhus på grönytan, det är viktigare att bevara naturen och kulturhistoriska 

samband än att förstöra det. 

 

Kommentar: För att minimera påverkan på de kulturhistoriska värdena har viktiga siktlinjer mellan 

befintligt flerbostadshus och underläkarvillorna bevarats. Tillkommande byggnader placeras i 

liknande vinkel som underläkarvillorna. På så sätt kan siktlinjerna mellan sjuksköterskehemmet och 

underläkarvillorna avläsas. Kommunen har även valt att lämna ytan nordväst fri från exploatering för 

att bevara siktlinjen mellan befintligt flerbostadshus och tidigare sjukhusbyggnad. Planförslaget 

möjliggör numera tre byggnader istället för tidigare fyra, vilket bidrar till att mindre träd behöver tas 

ned.  
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Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. Grönområdet öster 

om befintlig byggnad kommer finnas kvar. För att säkerställa att det fortfarande ska finnas träd kvar 

inom området efter exploatering har en planbestämmelse om förbud mot trädfällning förts in på 

plankartan. 

 

Under midsommarsolståndet sker ingen skuggning av befintlig bebyggelse. Under vår- och 

höstdagjämningen sker skuggning först efter 16.00-17.00. Enligt Boverkets rekommendationer ska 

minst hälften av ytan på en tomt ha solljus minst hälften av timmarna mellan klockan 8.00-17.00. 

Enligt framtagen solstudie uppfyller bebyggelsen inom planområdet Boverkets rekommendationer.  

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

 

Privatperson 8 

Samrådsyttrande: Privatperson 8 protesterar mot byggnationerna då det försämrar utsikten och 

solljuset för lägenheter i flerbostadshuset. Det finns lägenheter som endast har fönster mot den 

planerade bebyggelsen, det är inte positivt om träden och den fina naturen försvinner, vilket vi haft 

glädje att njuta av i många år. 

 

Kommentar: Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. 

Grönområdet öster om befintlig byggnad kommer finnas kvar. För att säkerställa att det fortfarande 

ska finnas träd kvar inom området efter exploatering har en planbestämmelse om förbud mot 

trädfällning förts in på plankartan. Insyn prövas inte i Plan- och bygglagen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 9 

Granskningsyttrande: Nej till exploatering. Exploatering inom området kommer leda till “massa 

problem” för historien, miljön, trafiken och mycket annat. Hur är trafiksäkerheten för alla barn i 

området? Behåll de grönytor som finns inom området i Söderby. Kommunen raderar hela Söderbys 

historia. Grönområdet nyttjas av boende i området. Låt skogen vara och satsa på andra ställen där 

det verkligen behövs. Granskningsförslaget är värre än samrådsförslaget. Förhållandet med 

tillkommande bebyggelse och befintlig är dåligt när det kommer till volym och höjd. 

 

Kommentar: För att bland annat inte öka trafikflödet på kvartersgatan intill planerad bebyggelse 

föreslås att parkering sker norr om befintligt flerbostadshus. 

 

Tillåten byggnadshöjd på den nya bebyggelsen har reglerats i förhållande till omkringliggande 

bebyggelse. Tillkommande bebyggelse föreslås uppföras med max 8 meter i totalhöjd medan 

befintligt flerbostadshus i 10,5 meter i nockhöjd. 
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Öster om befintligt flerbostadshus har prickmark och förbud mot trädfällning införts på plankartan. 

Planbestämmelserna har förts in på plankartan i syfte om att skydda den värdefulla miljön och för att 

säkerställa att det finns en grönyta för lek inom området. 

 

Privatperson 10 

Granskningsyttrande I: Grönområdet används av barn för lek. Ni vill bygga lägenheter i ett område 

med villor, vilket medför påverkan på kulturvärden och att träd behöver fällas. Vi sätter oss emot 

förslaget. Söderby behöver en förskola istället. 

 

Granskningsyttrande II: Hej! 

Jag motsätter mig plan 83-21 pga området är kulturmärkt och det förstör stadsbilden att ta bort 

skogen mellan husen och lägenheterna för att bygga nya lägenheter. Största delen av söderby är 

villaområde, att bygga flera lägenheter gör att det blir lägenhetsområde och jag gillar inte att ha 

många lägenheter nära min villa för då känns det inte längre som villaområde. Mina barn och våra 

grannars barn träffas där efter förskolan och leker varje dag det är en trygg plats och vi och 

grannarna kan lätt ha uppsikt över barnen. Det är ett bra område för barnen att leka då marken är 

platt och det är glest mellan träden så man ser allt från framsidan på vår villa. I söderby har det 

byggts väldigt mycket på kort tid och det är brist på förskoleplatser och skolplatser, vi fick stå i kö 3 

år för att få plats på förskolan här. Jag tycker kommunen borde tänka mer på barnen och deras 

trygghet, att få gå i förskola och skola nära. 

I 6 år har jag bott i Sverige, sen jag kom hit har jag förstått att barnen är det viktigaste för framtiden 

hoppas ni visar det nu. 

 

Kommentarer: Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. 

Området öster om befintlig byggnad kommer finnas kvar för lek. För att säkerställa att det 

fortfarande ska finnas träd kvar inom området efter exploatering har en planbestämmelse om 

förbud mot trädfällning förts in på plankartan. Kommunen ser det positivt med varierande 

boendeformer i områden för att öka jämställdheten och minska segregationen. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 11 

Granskningsyttrande: Jag skulle kunna säga hur många negativa saker som helst om planförslaget, 

men det som sticker ut är bland annat följande: 

- I hörnan mot den lilla rondellen, där det idag är en grusparkering, så planeras det en mindre 

kontorsbyggnad med en höjd av 5 meter, vilket är helt oacceptabelt!  

- Mindre grönytor, då träden kommer att ta ned (och även ökad vind)  

- Mindre säkerhet för alla barn som rör sig fritt och cyklar i området  

- Minskat värde på bostadsrätterna 

- Minskad säkerhet  

- Överbelastat område med trafik och människor  
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- Ökad trafik och bilar i området. Var skall de uppskattningsvis runt 20 nya bilarna (3 

flerfamiljshus med 4 lägenheter och 1-2 bilar per hushåll) parkera? Ingen parkeringsplats 

finns utritad.  

- Kontorsbyggnaden passar INTE in i villa-/bostadsrättsområdet  

- Ett dike/diken planeras att grävas runt området för att reglera dagvattennivån och tar bl.a. 

värdefull plats för en ev. gångbana samt gör att de få kvarvarande träden kommer att 

behöva tas bort  

- För vår tomt (1A), så planeras kontorsbyggnaden mindre än 4 meter från tomtgränsen (ökad 

insyn, minskad kvällssol)  

- Under ”Gällande detaljplan” i Planbeskrivningen, så står det att marken är prickad och inte 

får bebyggas: ”Området som föreslås för ny bostadsbebyggelse är idag planlagt som 

kvartersmark för bostäder och försett med prickmark (marken får inte bebyggas). 

Genomförandet i den gick ut den 11 maj 2017.” 

 

Jag EMOTSÄTTER mig starkt denna detaljplan och föreslagen bebyggelse! 

 

Kommentar: Vid framtagande av en ny detaljplan inom ett område gör kommunen en ny bedömning 

av vilken mark som lämpar sig för exploatering. Prickmarken där byggnaderna kommer uppföras har 

därför tagits bort. 

 

De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus. På så sätt 

kommer trafiken förbi de befintliga husen på kvartersgatan inom planområdet inte öka. 

 

Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En bestämmelse 

om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av de värdefulla 

träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus kommer finnas 

kvar och därmed också möjlighet för lek. 

 

Planerad komplementbyggnad/kontor möjliggörs 4,5 meter från befintlig fastighetsgräns. 

Komplementbyggnaden/kontoret är planerat så att en god sikt ska bibehållas. Planbestämmelsen 

“Högsta totalhöjd” innebär att byggnaden med dess skorsten får vara fem meter högt. En 

planbestämmelse om att byggnaden ska ha sadeltak och en takvinkel på 21-25 grader har införts på 

plankartan. Planbestämmelser har även införts för att anpassa tillkommande byggnad till de 

kulturhistoriska värdena som finns inom området. Planbestämmelsen f2 lyder “Tak ska utformas 

med sadeltak. Bestämmelser har införts på plankartan för att tillkommande bebyggelse ska anpassas 

till befintlig samt de kulturhistoriska värdena. 

 

Dagvattenhantering kommer att ske för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för recipienten 

inte påverkas negativt. Dagvattenhanteringen kommer att rena och fördröja flöden inom 

planområdet samt att säkerställa att ingen bebyggelse utsätts för översvämningar vid extrema 

skyfall. Föreslagen dagvattenåtgärd görs även för att skydda befintlig bebyggelse inom området. 
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Under midsommarsolståndet sker ingen skuggning av befintlig bebyggelse. Under vår- och 

höstdagjämningen sker skuggning först efter 16.00-17.00. Enligt Boverkets rekommendationer ska 

minst hälften av ytan på en tomt ha solljus minst hälften av timmarna mellan klockan 8.00-17.00. 

Enligt framtagen solstudie uppfyller bebyggelsen inom planområdet Boverkets rekommendationer. 

 

Norr om befintligt flerbostadshus föreslår att en parkering anläggs. P-tal för tillkommande 

bebyggelse är 1,2 per bostad. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 12 

Granskningsyttrande: Jag läser planbeskrivningen, har funderingar om avsnittet gator och trafik. Jag 

tolkar er avsikt är att de nya husen inte ska använda kvartersgatan, (menar ni med den de åtta 

villornas gata?). Men finns det en risk att det missförstås i planen? Den gatan heter ju också 

Vattentornsvägen. Det vore kanske bra om det förtydligades med en illustration. Eller är det solklart 

för alla inblandade? 

 

Avfallshantering, tänker ni att den ska ske mot kvartersgatan? Det kommer att innebära ökad trafik 

på den, eftersom det säkert inte är samma sopbil som tar flerbostadshusens tunnor. Hur räknar ni 

med att uppfylla kraven på Vändplats på den befintliga gatan? Blir svårt. Mycket bättre vore om 

sophanteringen sker samordnat med den nya parkeringen norr om befintliga flerbostadshuset. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats och förtydligats. Parkering för de nya bostäderna 

löses på en gemensam parkeringsyta norr om det befintliga flerbostadshuset med p-tal 1,2, vilket 

innebär att cirka 14 ny p-platser för tillkommande bebyggelse kommer att möjliggöras. 

Avfallshantering för tillkommande bostäder möjliggörs 

i anslutning till bostäderna. Enligt Boverkets byggregler ska det maximalt vara 50 meter från 

flerbostadshus entréer till avfallsutrymmen för mat. Inom planområdet finns möjlighet till t-vändning 

som uppfyller Avfall Sveriges rekommendationer för vändzoner.  

 

Privatperson 13 

Granskningsyttrande: Privatperson 13 tycker inte att det framgick av planritningen att det ska 

byggas ett fem meter högt kontor i planområdet. En kontorsbyggnad passar inte in bland 

villa-/bostadsrättsområdet. Förslaget bidrar till mindre gröna ytor, då träden kommer att ta ned och 

ökad vind. Mindre säkerhet för alla barn som rör sig och cyklar i området, minskat värde på 

bostadsrätterna, överbelastat område med trafik och människor. Hur ska parkering för 20 nya bilar 

lösas? Ingen parkeringsplats finns utritad. Förslaget medför insyn och att ett diken planeras grävas 

runt området för att reglera dagvattennivån.  

 

Kommentar: Byggnaden ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljö. Byggnaden bedöms däremot 

endast vara betydande på en lokal nivå gällande kulturvärden. Byggnadens och miljöns kulturvärden 
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är inte sedan tidigare skyddad. Med föreslagen detaljplan införs varsamhetsbestämmelser samt en 

bestämmelse om förbud mot rivning för att skydda de kulturvärden som byggnaden har. 

 

Vid framtagande av en ny detaljplan inom ett område gör kommunen en ny bedömning av vilken 

mark som lämpar sig för exploatering. Prickmarken där byggnaderna kommer uppföras har därför 

tagits bort. 

 

De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus. På så sätt 

minskar trafiken förbi de befintliga husen på kvartersgatan inom planområdet. 

 

Planerad komplementbyggnad/kontor möjliggöra 4,5 meter från befintlig fastighetsgräns. 

Komplementbyggnaden/kontoret är planerat så att en god sikt ska bibehållas. Begreppet “Högsta 

totalhöjd” innebär att byggnaden med dess skorsten får vara fem meter högt. En planbestämmelse 

om att byggnaden ska ha sadeltak och en takvinkel på 21-25 grader har införts på plankartan. 

Planbestämmelser har även införts för att anpassa tillkommande byggnad till de kulturhistoriska 

värdena som finns inom området. Planbestämmelsen f2 lyder “Tak ska utformas med sadeltak. 

Täckning ska vara av rött taktegel. Fasader ska vara va stående träpanel. Fasader ska utformas i 

dova ljusa kulörer enligt ursprunglig bebyggelse inom området”. Kommunen anser att tillkommande 

komplementbyggnad/kontor förhåller sig bra till områdets förutsättningar.  

 

Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En bestämmelse 

om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av de värdefulla 

träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus kommer finnas 

kvar och därmed också möjlighet för lek. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 14 

Granskningsyttrande: Kan man inte få förvara någon liten liten bit av grönska och av historiens 

vingslag? Söderby är totalt sönderbyggt!!!! och hyresvärden är endast intresserad Av att riva vårt, vi 

har önskat så innerligt att vårt älskade hus och tomt skulle blivit tvångsförvaltat av Salems kommun!! 

I många år. Så snälla snälla snälla NEJ!! Låt oss snälla Få ha kvar det lilla vi har kvar och som vi 

kämpar för. Jag bedjar verkligen. På mina och mina barns mfl bara knän snälla säg NEJ till mer bygge 

häruppe! Söderby är redan sönderbyggt! 

 

Kommentar: Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En 

bestämmelse om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av 

de värdefulla träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus 

kommer finnas kvar och därmed också möjlighet för lek. Rivningsförbud har införts för befintligt 

flerbostadshus.  

 

Övriga synpunkter noteras.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 

 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
                                                                                          Dnr PEX/2018:8 

2020-06-11 
 
 
 

 

Privatperson 15 

Granskningsyttrande: Synpunkter när det gäller Uttran som klassificeras som en vattenförekomst 

med otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Badplatsen är viktigt för 

bad och rekreation, hur påverkas allmänheten av de för höga PBDE och Hg halter, speciellt känsligt 

för barn som kan svälja vatten.  

 

Som det framgår i texten att problemet med dessa ämnen har en omfattning och karaktär att det 

saknas tekniska förutsättningar att lösa det, därför omfattas dessa ämnen av ett undantag. Viktigt 

att man följer upp vattenkvaliteten och på sikt åtgärdar problemen. Gör kommunen några mätningar 

eller är det VISS sammanställning av normer för vattenförekomster som gäller? 

När det gäller avfall och sophantering är det viktigt att det finns låga soptunnor för personer med 

rullstol. Vid val av entreprenörer, ska miljövänliga materialval prioriteras. När val av entreprenörer 

och innan byggnationerna kommer att starta, ska Ritgranskningsgruppen i Rådet för 

funktionshinderfrågor kallas för ett möte med arkitekten. 

 

Kommentar: Med framtagna dagvattenåtgärder kommer inte statusen på Uttran att försämras. I 

detaljplanen säkerställer kommunen att plats för sophantering finns. Frågor om bland annat 

materialval och kärlstorlek bestäms under genomförandet av detaljplanen. 

 

Salems kommun har tillsammans med Botkyrka kommun haft ett gemensamt övervakningsprogram 

över Tumbaåns avrinningsområde. För att följa Tumbaåns sjösystems utveckling har månadsvisa 

mätningar utförts i området sen 1997. För Salems del tas prover i Flaten, Flatenån och Uttran. För att 

ta del av rapporterna se länk: 

https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/natur-sjoar-och-vattendrag/sjoar-och-vattendrag/ 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

Privatperson 16 

Granskningsyttrande: Hej 

Jag vill starkt emotsätta mig byggandet enligt detaljplan Salem 5:67, plan 83-21. Kort sammanfattat 

så är mina åsikter som följer: 

-Marken är prickad och kulturminnesmärkt 

-Ingen parkering för de uppskattningsvis 20 nya bilarna för de nya hushållen finns utritad 

-Sikten i den lilla rondell blir skymd, vilket minskar säkerheten för alla barn som rör sig fritt och cyklar 

i området 

-Värdet på området med parhus försämras 

-Bebyggelsen gör att området blir överbelastat med bilar och trafik 

-Det blir mindre grönt i området 

-Bebyggelsen, speciellt den tänkta ”mindre kontorsbyggnaden” ligger mindre än 4m från vår 

tomtgräns och den kommer markant att begränsa våran utsikt samt att blockera kvällssolen och 

våran utsikt över Söderby. Och även ge insyn till oss. Helt oacceptabelt! 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 
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Kommentar: Byggnaden ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljö. Byggnaden bedöms däremot 

endast vara betydande på en lokal nivå gällande kulturvärden. Byggnadens och miljöns kulturvärden 

är inte sedan tidigare skyddad. Med föreslagen detaljplan införs varsamhetsbestämmelser samt en 

bestämmelse om förbud mot rivning för att skydda de kulturvärden som byggnaden har. 

 

Vid framtagande av en ny detaljplan inom ett område gör kommunen en ny bedömning av vilken 

mark som lämpar sig för exploatering. Prickmarken där byggnaderna kommer uppföras har därför 

tagits bort. 

 

De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus. Detta 

leder till att trafiken på kvartersgatan inom planområdet inte ökar. P-tal för tillkommen bebyggelse 

är 1,2 per bostad. 

 

Planerad komplementbyggnad/kontor möjliggöra 4,5 meter från befintlig fastighetsgräns. 

Komplementbyggnaden/kontoret är planerat så att en god sikt ska bibehållas. 

 

Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En bestämmelse 

om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av de värdefulla 

träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus kommer finnas 

kvar och därmed också möjlighet för lek. 

 

Övriga synpunkter noteras.  

 

BRF Salem Petersberg 1  

Granskningsyttrande I: Vi på petersbergsstigen som har bostadsrättsföreningen i anslutning till 

fastighet 5:67 har tagit del av synpunkter kring byggnad som planeras i anslutning till rondellen in till 

oss av medlemmarna. Nedan ser ni en del av synpunkterna. 

 

-I hörnan mot den lilla rondellen, där det idag är en grusparkering, så planeras det en mindre 

kontorsbyggnad med en höjd av 5m!!! Helt oacceptabelt! 

-Mindre grönytor, då träden kommer att ta ned (och även ökad vind) 

-Mindre säkerhet för alla barn som rör sig fritt och cyklar i området  

-Minskat värde på bostadsrätterna 

-Minskad säkerhet 

-Överbelastat område med trafik och människor 

-Ökad trafik och bilar i området. var skall de uppskattningsvis runt 20 nya bilarna (3 flerfamiljshus 

med 4 lägenheter och 1-2 bilar per hushåll) parkera? Ingen parkeringsplats finns utritad. 

-Kontorsbyggnaden passar INTE in i villa-/bostadsrättsområdet  

-Ett dike/diken planeras att grävas runt området för att reglera dagvattennivån 

-För vår tomt (1A), så planeras kontorsbyggnaden mindre än 4 m från tomtgränsen (ökad insyn, 

minskad kvällssol 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 
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Granskningsyttrande II:  
-I hörnan mot den lilla rondellen, där det idag är en grusparkering, så planeras det en mindre 

kontorsbyggnad med en höjd av 5m! Denna planerade byggnad kommer att störa all syn för trafik till 

och från Petersbergsstigen samt viss del av Vattentornsvägen utfart/infart. Alla barn som cyklar fritt 

fram och tillbaka i området kommer ej kunna se ut ordentligt, vilket skapar stor risk för krock samt 

olyckor för alla bilar som passerar denna väg. Hela området passerar denna väg då det är enda vägen 

folk tar sig in och ut på. Ytterliga påverkan skapar olycksrisk. Detta är EJ accepterat. 

-Ökad olycksrisk för alla barn, vuxna, handikappade, transportfordon m.m. 

-Överbelastat område med trafik och människor. 

-Farligt att all trafik in och ut i hela området kretsas kring enbart denna branta backe som redan nu 

är dåligt sikt på och farlig under vintertid. Ytterligare utfart precis på backen (som dessa nya 

byggnader är tänkt att köra in och ut på) kommer att skapa betydligt större risk för olyckor i backen 

både upp och ner. 

-Ökad trafik och bilar i området. var skall de uppskattningsvis runt 20 nya bilarna (3 flerfamiljshus 

med 4 lägenheter och 1-2 bilar per hushåll) parkera? Ingen parkeringsplats finns utritad! Idag är det 

redan fullt på alla parkeringsplatser som finns i området, vilket skapar osämja. Ytterligare nya 

hus/byggnader kommer gör allt svårare för folk att hitta parkeringar. En lösning på detta behövs. 

-En stor risk att kontorsbyggnaden på en höjd av max 5 meter och 120 kvm stör kvällssol för flera hus 

på Petersbergsstigen, bl.a. 1A, 1B, 3A, 3B, 5A och 5B. Vilket flera kommer att klaga på. 

Följande står att läsa under "Bebbygelse" i bifogad planbeskrivning: 

"Planförslaget möjliggör uppförande av komplementbebyggelse och mindre kontorsbyggnad direkt 

söder om korsningen Vattentornsvägen/Petersbergsstigen. Komplementbebyggelsen bedöms inte 

påverka viktiga kulturhistoriska siktlinjer och träd behöver inte tas ned. Byggnaden föreslås uppföras 

med hänsyn till området kulturvärden varför planbestämmelsen f2 förts in på plankartan. 

Byggnadsarean har begränsats till 120 kvadratmeter och totalhöjden till 5 meter. " 

 

Kommentar: Planerad komplementbyggnad/kontor möjliggörs 4,5 meter från befintlig 

fastighetsgräns. Komplementbyggnaden/kontoret är planerat så att en god sikt ska bibehållas. 

 

Begreppet “Högsta totalhöjd” innebär att byggnaden med dess skorsten får vara fem meter högt. En 

planbestämmelse om att byggnaden ska ha sadeltak och en takvinkel på 21-25 grader. 

Planbestämmelser har även införts för att anpassa tillkommande byggnad till de kulturhistoriska 

värdena som finns inom området. Kommunen anser att tillkommande komplementbyggnad/kontor 

förhåller sig bra till områdets förutsättningar. 

 

Exploateringen inom området bidrar till att grönytan inom planområdet minskar. En bestämmelse 

om förbud mot trädfällning har förts in på plankartan för att säkerställa att en del av de värdefulla 

träd som finns inom planområdet bevaras. Träden öster om befintligt flerbostadshus kommer finnas 

kvar och därmed också möjlighet för lek. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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De tillkommande bostädernas parkering föreslås samlas norr om befintligt flerbostadshus. På så sätt 

kommer inte trafiken på kvartersgatan inom planområdet att öka. Kommunen bedömer därmed att 

trafiksäkerheten bibehålls på befintlig kvartersgata. 

 

Dagvattenhantering kommer att ske för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för recipienten 

inte påverkas negativt. Dagvattenhanteringen kommer att rena och fördröja flöden inom 

planområdet samt att säkerställa att ingen bebyggelse utsätts för översvämningar vid extrema 

skyfall. Föreslagen dagvattenåtgärd görs även för att skydda befintlig bebyggelse inom området. 

 

Övriga synpunkter noteras. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2
 § XX KS/2020:370 

Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 KoF § 46 behandlades 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för 2021-2023. Då beslutades att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya avgifter för bad vid Säby Sim- och 
sporthall för 2021. Förslaget till avgifter ska behandlas separat och ej tillsammans med 
verksamhetsplanerna för 2021-2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunen och förslaget att höja avgifterna kan anses som 
motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2015. Både löner och kostnader har ökat 
under denna period. I Medleys förslag till avgifter ligger även nya avgiftsförslag såsom ex 
badtillägg för barn och unga, engångsentré för pensionär och barn före kl 15.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera avgifterna för Säby Sim- 
och sporthall enligt förslag i medföljande bilaga. 

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 där 
nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för bad vid 
Säby Sim- och sporthall för 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 117/2020
Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för bad vid Säby Sim- och sporthall för 2021 i 
enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut KoF § 46.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
Kultur- och fritidsnämnden
Medley
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 117 KS/2020:370 - 806

Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 KoF § 46 behandlades 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för 2021-2023. Då beslutades att 
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya avgifter för bad vid Säby Sim- och 
sporthall för 2021. Förslaget till avgifter ska behandlas separat och ej tillsammans med 
verksamhetsplanerna för 2021-2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunen och förslaget att höja avgifterna kan anses som 
motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2015. Både löner och kostnader har ökat 
under denna period. I Medleys förslag till avgifter ligger även nya avgiftsförslag såsom ex 
badtillägg för barn och unga, engångsentré för pensionär och barn före kl 15.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera avgifterna för Säby Sim- 
och sporthall enligt förslag i medföljande bilaga. 

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 där 
nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för bad vid 
Säby Sim- och sporthall för 2021.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för bad vid Säby Sim- 
och sporthall för 2021 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut KoF § 46.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Kultur- och fritidsnämnden
Medley 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Henrik Svensson 
Nämndsekreterare 

Kommunfullmäktige 

Förslag till avgifter för Säby Sim- och sporthall 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för bad 
vid Säby Sim- och sporthall för 2021 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut 
KoF § 46. 

Ärendet 

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 KoF § 46 
behandlades Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för 2021-2023. 
Då beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya avgifter för bad vid 
Säby Sim- och sporthall för 2021. Förslaget till avgifter ska behandlas separat och ej 
tillsammans med verksamhetsplanerna för 2021-2023. 

Avgifter för bad fastställs av kommunen och förslaget att höja avgifterna kan anses som 
motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2015. Både löner och kostnader har ökat 
under denna period. I Medleys förslag till avgifter ligger även nya avgiftsförslag såsom ex 
badtillägg för barn och unga, engångsentré för pensionär och barn före kl 15. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera avgifterna för Säby 
Sim- och sporthall enligt förslag i medföljande bilaga. 

Henrik Svensson 
Nämndsekreterare 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. KoF § 46 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för
2021-2023

2. Medley, Förslag till nya badavgifter för Säby Sim- och sporthall 2021

Delges 

Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

3
 § XX KS/2020:358 

Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 
uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningen i 
länet

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan 
har tagits fram med hjälp av Storsthlm. Samverkansöverenskommelsen är en övergripande 
beskrivning av uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningens verksamhet i 
Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, 
jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett 
stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. 

Socialnämndens ordförande har fattat ett delegationsbeslut i ärendet den 2 november 2020 
om att Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta överenskommelsen 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan 
avseende ungdomsmottagningarna i länet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 115/2020
Kommunfullmäktige antar överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och 
Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
Socialnämnden
Region Stockholm
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 115 KS/2020:358 - 109

Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 
uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningen i 
länet

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan 
har tagits fram med hjälp av Storsthlm. Samverkansöverenskommelsen är en övergripande 
beskrivning av uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningens verksamhet i 
Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, 
jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett 
stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. 

Socialnämndens ordförande har fattat ett delegationsbeslut i ärendet den 2 november 2020 
om att Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta överenskommelsen 
mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan 
avseende ungdomsmottagningarna i länet. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige att anta överenskommelsen mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Socialnämnden







 

 

 

  

Stockholms 

ungdomsmottagningar 

Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i 

Stockholms län 
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Samverkan och uppdrag  

Region Stockholm, Storsthlm och representanter för kommuner i Stockholms län, arbetar 

kontinuerligt fram överenskommelser kring områden där regionen och kommunerna måste samverka. 

Överenskommelserna innehåller riktlinjer för hur vårdgivaren och kommunerna ska samverka. 

Överenskommelserna föreslås av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm, därefter godkänns 

de av hälso- och sjukvårdsnämnden och de enskilda kommunerna. Överenskommelserna gäller i varje 

enskild kommun när kommunen beslutar att säga ja till dem. 

Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region 
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Syfte 

Detta dokument är gemensamt för Region Stockholm och länets 26 kommuner. Det ska ligga till grund 

för lokala avtal och överenskommelser. Syftet är att skapa förutsättningar för en likvärdig1, jämställd 

och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet2 för länets ungdomar, samt vara ett stöd för 

ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. 

Syftet med dokumentet är även att ligga till grund för en god samverkan mellan kommunerna i 

Stockholms län samt Region Stockholm. Dokumentet riktar sig huvudsakligen till ledningen inom 

kommunernas och regionens förvaltningar och verksamheter. 

 

Övergripande mål och visioner 

Ungdomsmottagningarna i Stockholm arbetar för ett samhälle där ungas psykosociala, sexuella och 

reproduktiva hälsa är god och där ungdomars rättigheter tillvaratas och respekteras. 

Som ett led i arbetet mot denna vision har ungdomsmottagningarna följande övergripande mål för 

verksamheten: 

• Ungdomsmottagningen är en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars behov och 

lokala förutsättningar är i fokus. 

• Alla unga uppfattar att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  

• Alla unga uppfattar att de har rätt till information, kunskap, stöd och behandling inom 

ungdomsmottagningen.  

• Ungdomar som vänder sig till ungdomsmottagningen blir bemötta med respekt av 

professionella vuxna som ser till hela deras livssituation. 

 

Gemensam överenskommelse 

Denna överenskommelse gäller samverkan kring att erbjuda ungdomar i länet stöd på 

ungdomsmottagningar från både kommunerna och Region Stockholm. Huvudmännen är överens om 

att: 

Ungdomen ska på egen hand kunna vända sig till en mottagning där regionen och kommunen 

tillsammans erbjuder kostnadsfritt stöd och vård till målgruppen.  

Kommunen åtar sig att sörja för att allokera medel och/eller kompetent personal för att kunna leverera 

de psykosociala insatser som är kommunens ansvar. Regionen ansvar för att allokera medel och/eller 

kompetent personal för att kunna leverera den medicinska verksamhet som är regionens ansvar. Detta 

regleras närmare i lokala avtal.  

 
1 Med likvärdig verksamhet menas i detta dokument en vård som är likvärdig i utbud och kvalitet oavsett var i länet ungdomen väljer att 
söka sig till en ungdomsmottagning. 
2 Med jämlik vård menas den vård som SKL definierar på följande sätt: Jämlik hälso- och sjukvård innebär att bemötande, förebyggande 
insatser, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med hög kvalitet till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, 
funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Socialstyrelsen menar att en grundläggande tanke bakom socialtjänsten är att den ska vara tillgänglig och vara av god kvalitet för alla som 
har behov av den. Socialstyrelsen följer utvecklingen inom socialtjänsten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att 
följa upp tillgången på insatser beroende på målgrupp, ålder och bostadsort. 
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Giltighetstid och förvaltning 

Denna samverkansöverenskommelse ligger till grund för vårdavtal samt lokala driftsavtal mellan 

kommunerna i Stockholm och Region Stockholm. Huvudmännen har till ansvar att alla parter, 

inklusive upphandlade entreprenörer3, lever upp till samverkansöverenskommelsens intentioner och 

mål. Samverkansöverenskommelsen förvaltas av kommunerna genom Storsthlm och Region 

Stockholm genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Denna överenskommelse gäller tillsvidare med 6 

månaders uppsägningstid. Samverkansöverenskommelsen omförhandlas om någon part begär det. 

Dokumentet skall vara publicerat på Vårdgivarguiden.se och Storsthlm.se 

Gemensamma utgångspunkter 

Ungdomsmottagningarna vilar på en formell samverkan mellan kommun och region på en 

organisatorisk nivå och karaktäriseras av ett praktiskt tvärprofessionellt arbete mellan medicinsk och 

psykosocial personal på ungdomsmottagningen. 

Ungdomsmottagningens verksamhet vilar på frivillighet och alla insatser sker på ungdomens eget 

initiativ. Ungdomsmottagningen skall vara en plats dit ungdomar oavsett livssituation kan vända sig 

för råd, stöd och behandling och där deras förmågor och egna resurser tas tillvara. 

Ungdomsmottagningarna arbetar aktivt mot diskriminering och för ett jämlikt utbud och utvärderar 

och följer upp sin verksamhet systematiskt med ungdomars behov som fokus. 

Ungdomsmottagningar i Stockholms län har att följa gällande och för verksamheten relevant 

lagstiftning där Socialtjänstlagen (2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) och Barnkonventionen (2018:1197), är att betrakta som grundläggande för 

arbetet. Dessutom ska ungdomsmottagningen ta hänsyn till annan relevant lagstiftning samt regionala 

och nationella strategier i frågor som rör barn, unga och unga vuxna. 

 
3 Regionen och kommunerna ansvarar för att, i avtal med upphandlade entreprenörer enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 

och i krav för godkännande av aktörer enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, i förfrågningsunderlag och för godkännande av 

utförare i respektive avtal, infoga krav på att överenskommelser som regionen och kommunen har träffat enligt detta dokument även 

gäller för dessa aktörer. 
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Vidare vilar mottagningarnas verksamheter på följande dokument och förhållningssätt: 

 

• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

• SRHR-principer 

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 

välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara 

avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till 

sexualitet och reproduktion bekräfta den roll njutbara sexuella relationer, förtroende och 

kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande.4 

• Normmedvetet förhållningssätt  

Ungdomsmottagningarna tillämpar ett aktivt normmedvetet förhållningssätt vilket innebär att 

systematiskt granska verksamhetens innehåll ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett 

intersektionellt perspektiv5.  

• Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 

Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen 

och tillvarata ungdomens förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och 

förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.  

• Förebyggande arbete 

Ungdomsmottagningarna arbetar förebyggande för att motverka och förhindra svårigheter 

kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa, psykosocial hälsa samt identitetsutveckling. Detta 

förutsätter ett aktivt arbete både på individnivå och ett utåtriktat arbete på gruppnivå. 

Verksamhetens inriktning och innehåll 

Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge information, 

stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa. 

Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma riskfaktorer och utsatthet samt bistå ungdomen i att 

tillvarata egna resurser och stärka friskfaktorer. 

Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt 

hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs av kommunen. Ungdomsmottagningen tar inte 

emot ungdomar på remiss från andra vårdgivare, men kan vid behov remittera ungdomen till andra 

vårdgivare om ungdomen så önskar. Ungdomsmottagningen är inte heller en insats via socialtjänsten, 

men kan vid behov bistå ungdomen vid vidare kontakt med socialtjänsten för en eventuell bedömning 

av ytterligare insatser. 

Målgrupp  

Målgruppen är ungdomar mellan 12 till och med 22 år som bor eller vistas i Stockholms län.  

Uppdrag 

Uppdraget för ungdomsmottagningen är att främja en god psykosocial och sexuell hälsa bland 

ungdomar, samt stärka identitetsutvecklingen. Detta sker genom möten som utgår från en helhetssyn 

där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och kulturella 

sammanhang som ungdomen ingår i. 

 

 
4 För ytterligare förtydligande om SRHR-principer kopplat till hälso- och sjukvård, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/ 
5 Intersektionalitet handlar om att maktordningar baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktionalitet och klass samverkar med 

varandra på olika sätt och skapar ojämlikheter, diskriminering och förtryck. Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning. 



 

7 

 

Exempel på frågor inom ramen för ungdomsmottagningens uppdrag: 

• Existentiella frågor  

• Sexualitet  

• Identitet  

• Levnadsvanor  

• Kropp och pubertetsutveckling 

• Graviditet/abort  

• Kris/sorgereaktioner  

• Nedstämdhet  

• Oro/ängslan  

• Relationsfrågor 

• Hot, våld och kränkningar  

• Social utsatthet  

• Förebygga och behandla STI samt utföra smittspårning 

• Gynekologiska frågor 

• Andrologiska frågor 

• Rådgivning och förskrivning av preventivmedel 

• Kondområdgivning 

• Utredning och behandling av genital smärta och erektil dysfunktion 

 

Tillgänglighet 

Det är viktigt att ungdomsmottagningarna är lättillgängliga Det är också av vikt att ungdomar har ett 

rimligt avstånd till närmaste ungdomsmottagning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som av olika 

skäl har svårt att förflytta sig över länet, till exempel på grund av socioekonomiska faktorer. 

Ungdomen kan dock själv fritt välja vilken ungdomsmottagning den vänder sig till. Mottagningarna 

ska sträva efter att tillhandahålla lokaler och verksamhet som passar alla ungdomars behov och vid 

behov anpassa utbudet och/eller lokalerna om dessa är otillgängliga för någon/några grupper. Särskild 

hänsyn bör tas till grupper som i dag inte nyttjar ungdomsmottagningens tjänster i samma 

utsträckning som övriga, exempelvis killar, HBTQ-ungdomar, hedersutsatta ungdomar, ungdomar 

med funktionsnedsättning, socioekonomiskt utsatta ungdomar, samt nyanlända ungdomar.  

 

Det krävs också ett utbud av olika kontaktvägar in i verksamheten. Dessa kan till exempel vara: 

• Drop-in-mottagning  

• Individuella besök  

• Gruppverksamhet  

• Telefonrådgivning  

• Helg- och kvällsöppen verksamhet 
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• Utåtriktat arbete  

• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster  

• Besök på annan plats, till exempel på skolor i upptagningsområdet 

 

Geografiskt upptagningsområde 

Ungdomsmottagningar i Stockholm har alla ett tilldelat geografiskt upptagningsområde. I vårdavtalet 

med Region Stockholm är mottagningens upptagningsområde definierat som en eller två kommuner 

eller stadsdelar (Stockholms stad). Vanligtvis består mottagningarnas upptagningsområde av en 

kommun, men det finns inget som hindrar kommuner att samverka kring en gemensam mottagning. 

Detta kan till exempel ske för att öka möjligheten att ha öppet längre för att öka tillgängligheten för 

ungdomarna. Kommuner som önskar samverka kring ungdomsmottagningar tecknar separata 

samverkansavtal för detta och detta dokument skall då beaktas. I Stockholms stad är det geografiska 

upptagningsområdet indelat efter stadens olika stadsdelar. Det kan även finnas mottagningar som har 

hela länet som upptagningsområde.  

Upptagningsområdet innebär att mottagningens uppdrag utförs på uppdrag av den eller de kommuner 

som upptagningsområdet rör och att mottagningen är placerad inom detta område. Mottagningen 

ansvarar för att ungdomsmottagningens utåtriktade uppdrag utförs inom det geografiska området, 

främst till de skolor som är lokaliserade där. Det geografiska upptagningsområdet innebär dock inte 

att mottagningen endast vänder sig till ungdomar i det aktuella området, utan grundprincipen är att 

ungdomar kan fritt röra sig mellan mottagningarna i Stockholms län. Dock finns en möjlighet för högt 

belastade mottagningar att hänvisa den unge till dennes hemkommun för längre kurativa insatser. För 

de medicinska insatserna gäller fri rörlighet, ungdomen kan alltid fritt välja mottagning.  

Utåtriktat arbete 

Grunden för det utåtriktade arbetet är att aktivt erbjuda och ta emot klassbesök. Alla skolor i 

ungdomsmottagningens upptagningsområde skall erbjudas klassbesök någon gång under 

grundskoletiden. Målsättningen är att alla elever ska ha möjlighet att delta vid klassbesök. Det primära 

syftet med klassbesöken är att möjliggöra för ungdomar att hitta till ungdomsmottagningen samt ge 

tillgänglig och anpassad information om vad ungdomsmottagningen erbjuder. Både medicinsk och 

psykosocial personal ska delta då det tvärprofessionella arbetet är grunden för 

ungdomsmottagningens arbetssätt.  

Ungdomsmottagningen kan bedriva annan form av utåtriktat arbete till exempel besök på 

fritidsgårdar, deltagande i lokala evenemang i kommunen, samarbeta med idéburna organisationer 

eller att på annat sätt befinna sig på de arenor där ungdomar vistas.  

Arbetet för att identifiera lokala behov av utåtriktat arbete skall ske systematiskt och med hjälp av 

ungdomar som bor och/eller vistas i området. Arbetet bör följas upp och utvärderas kontinuerligt för 

att identifiera förändrade behov hos målgruppen. Särskild vikt bör läggas på att identifiera och möta 

behov hos grupper som inte redan nås av ungdomsmottagningen.  

Kompetens 

Samtlig personal på ungdomsmottagningen skall ha god kunskap kring adolescensutveckling samt 

sexuell utveckling. Kunskap om sexologiska frågor och psykisk ohälsa ska finnas på 

ungdomsmottagningen. Personal på ungdomsmottagningen som inte enbart är administrativ ska ha 

särskild kompetens kring att uppmärksamma social utsatthet, våldsutsatthet och utsatthet för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ungdomsmottagningen ska också ha kompetens kring att 

uppmärksamma särskilt utsatta grupper6. 

 
6 https://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#diskrimineringsformer  
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Barnmorska som arbetar vid ungdomsmottagning har för ändamålet adekvat utbildning och 

legitimation. Barnmorskan innehar förskrivningsrätt för preventivmedel.  

Kurator på ungdomsmottagning har för ändamålet adekvat utbildning, företrädesvis socionom. 

Kuratorn har med fördel en vidareutbildning inom samtalsstöd, till exempel grundläggande 

psykoterapiutbildning.  

Läkare vid ungdomsmottagning är legitimerad och är företrädesvis specialister i gynekologi, hud- och 

venereologi, eller har motsvarande kompetens. 

Samtlig personal, oavsett utbildning, skall vara väl förtrogna med det tvärprofessionella arbete som 

karaktäriserar ungdomsmottagningen.  

Organisation  

Grundbemanningen på en ungdomsmottagning är alltid minst en barnmorska och en kurator samt 

tillgång till en läkare som är knuten till mottagningen.   

Då ungdomsmottagningens arbete i hög grad karaktäriseras av ett tvärprofessionellt arbete med olika 

huvudmannaansvar måste Region Stockholms och kommunens bemanning av ungdomsmottagningen 

stå i rimlig proportion till varandra och spegla huvudmannaskapsfördelningen mellan de olika 

huvudmännen. Det måste således finnas personella resurser från båda huvudmännen som säkerställer 

att det går att genomföra de aktiviteter som ingår i det tvärprofessionella grunduppdraget. Likaså 

måste finansieringen av verksamheten fördelas proportionerligt. Detta regleras närmare i lokala avtal. 

Kontinuerlig och professionell ärendehandledning är en förutsättning för att kunna bedriva en 

verksamhet med hög kvalitet och bidrar till ett aktivt utvecklingsarbete. Då ungdomsmottagningarna 

karaktäriseras av ett tvärprofessionellt arbete och förhållningssätt är gemensam handledning att 

rekommendera.  

Chef ska finnas för såväl det medicinska som det kommunala uppdraget. Antingen kan chefskapet 

innehas av en för kommun och region gemensam person eller så delas chefskapet mellan två. Det är av 

vikt att cheferna, om de är två, har ett aktivt utbyte och samarbete för att säkerställa en samsyn 

gällande verksamhetsutveckling och organisation av arbetet. Det åligger den lokala chefen/cheferna på 

mottagningarna att i yttersta mån få de två delarna av verksamheten att arbeta på ett konsekvent och 

likvärdigt sätt med uppföljning och förbättring.  

Dokumentation 

Dokumentation ska ske i enlighet med för arbetsuppgiften gällande regler. De insatser på 

ungdomsmottagningen som faller inom ramen för stöd och service enligt socialtjänstlagen (SoL) ska 

inte dokumenteras. Orosanmälan enligt 14 kap 1 och 2§§ SoL samt polisanmälan ska dokumenteras.  

Alla insatser som är att betrakta som hälso- och sjukvård ska dokumenteras i patientjournal. 

Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna, anmälningsplikt och på vilket sätt deras besök 

dokumenteras. Det är ungdomsmottagningens ansvar att se till att informationen är tillgänglig och 

anpassad så att ungdomen förstår innebörden av den, även gällande e-tjänster. Särskild hänsyn ska tas 

till ungdomar som lever i en hedersrelaterad kontext eller riskerar att utsättas för våld. Det är 

ungdomsmottagningens ansvar att hitta rutiner för hur dokumentation i dessa fall ska hanteras.  

Information från patientjournal ska lämnas ut på det sätt som anges i gällande lagstiftning. Inom 

ramen för den sammanhållna journalföring som råder inom Region Stockholm är 

ungdomsmottagningarna en skyddad grupp för att tillgodose ungdomens rätt till integritet gentemot 

vårdnadshavare och för att säkerställa att besök vid ungdomsmottagningen inte utgör en risk för 

ungdomar som lever i exempelvis hedersrelaterade kontexter. 
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Samverkan och samarbete 

Verksamheter inom välfärdssektorn har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som 

far illa, eller riskerar att fara illa. 7 Ungdomsmottagningen har genom sin organisation en särskild 

möjlighet att främja barn och ungdomars hälsa. Genom sitt dubbla huvudmannaskap har 

ungdomsmottagningen också en unik möjlighet att samverka med andra verksamheter inom såväl 

hälso- och sjukvård som inom kommunen. Samverkan och samarbete är därför centralt i 

ungdomsmottagningens arbete och sker på flera nivåer. Region Stockholm i samarbete med Storsthlm 

ansvarar för en viss länsövergripande samordning av ungdomsmottagningarna genom att denna 

överenskommelse löpande följs upp. 

Samverkan och samarbete mellan region och kommun inom ungdomsmottagningen 

God och stabil samverkan förutsätter styrning, struktur och samsyn.8 Samverkan ska ske på 

organisatorisk nivå mellan huvudmännen på ett sådant sätt att det främjar ungdomsmottagningens 

arbete och har ungdomarnas behov som fokus.  

Lokal organisatorisk samverkan kan handla om gemensamma APT, gemensamma planeringsdagar, 

gemensamma brandövningar, gemensamma rutiner kring det dagliga arbetet, gemensamma 

skyddsronder rörande såväl fysisk miljö som psykosociala frågor. Syftet med den lokala samverkan är 

dels att skapa resurseffektiva organisationer, dels att stärka det tvärprofessionella arbetet samt värna 

ungdomsmottagningen som arbetsplats och sammanhållen verksamhet.  

Det mest centrala samarbetet inom ungdomsmottagningen utgörs av det tvärprofessionella arbetet. 

Kommun och region samverkar och samarbetar på daglig basis kring de ungdomar som kommer till 

mottagningen. Varje ungdom har rätt att bli mottagen på ett sätt som främjar såväl den fysiska som 

psykiska hälsan och som möjliggör att ungdomen kan ta del av kommunens och regionens resurser.  

Samverkan och samarbete mellan ungdomsmottagningarna i länet 

Ungdomsmottagningarnas huvudmän har till ansvar att uppmuntra och möjliggöra samverkan mellan 

ungdomsmottagningarna i länet. Detta kan handla om kunskapsutbyte och deltagande i 

länsgemensamma möten. Det kan också handla om att samarbeta över länet för att skapa en god 

tillgänglighet vid till exempel semestertider. 

Samverkan mellan mottagningarna och andra aktörer, både organisatoriskt och på 

individnivå  

Ungdomsmottagningen ska samverka med aktörer utanför den egna organisationen i frågor som rör 

barn och ungdomars välbefinnande. Detta kan ske på såväl lokal, delregional- som regional nivå.  

Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer lokalt såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

skola, civilsamhälle med flera är en förutsättning för ett gott omhändertagande, både i individärenden 

och på organisatorisk nivå. Samverkan med skola och socialtjänstens förebyggande verksamheter samt 

öppenvården9 är synnerligen viktig och ungdomsmottagningen bör ha systematiserade arbetssätt för 

detta. 

Samverkan på individnivå kan exempelvis ske genom samarbeten med andra aktörer via konsultation, 

remiss, orosanmälan, tjänstemannamöte, och gemensam vård- och insatsplanering (SIP).10 

Ungdomsmottagningen ska också ha rutiner för hänvisningar till andra relevanta stödfunktioner inom 

till exempel den idéburna sektorn där ungdomen kan vara anonym. Detta kan handla om 

verksamheter såsom tjej- och kvinnojourer, intresseorganisationer och patientföreningar och där stöd 

 
7  Regleras för skolan i 29 kap. 13 § skollagen (2010:800) [SkolL], för socialtjänstens verksamhet i 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453) 
[SoL] och för hälso- och sjukvården i 5 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) [HSL] och 6 kap. 5§ patientsäkerhetslag (2010:659) [PSL) 
8 Samverka för barnets bästa, (Socialstyrelsen, 2013) 
9 T.ex.  relationsvåldsteam, föräldrastöd och familjebehandling, fältverksamhet, förebyggande enheter, skolfrånvaroteam, 
arbetssökarverksamheter kopplade till socialtjänsten.  
10 När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med 

regionen upprätta en individuell plan, regleras i 2 kap 7§ SoL och 16 kap 4§ HSL 



 

11 

 

går att få anonymt via telefon eller digitalt. Detta är i synnerhet viktigt vid våldsutsatthet och 

hedersrelaterad problematik.  

Yrkesverksamma inom ungdomsmottagningen är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de 

i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.11 Strukturerad samverkan med 

den lokala mottagningsenheten inom socialtjänstens utredningsenhet för barn och unga ska finnas. 

Andra viktiga samverkanspartners kan vara till exempel psykiatri, BUP, första linjen, 

fritidsverksamhet, skola och beroendevård såsom MiniMaria. 

Uppföljning och verksamhetsutveckling 

Ungdomsmottagningarna skall kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera sin verksamhet. 

Det är av vikt att detta görs på ett sätt där ungdomars behov är i fokus och där metoderna som 

används säkerställer att det är möjligt att följa verksamheten över tid och göra länsövergripande 

jämförelser. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi 

identifieras dels på nationell och länsövergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap. Dessa 

kunskapssammanställningar bör präglas av ett normkritiskt förhållningssätt.  

Respektive huvudman har ansvar för att det finns en väl fungerande och för ungdomar anpassad 

klagomål- och synpunktshantering. Dubbla huvudmannaskap ställer krav på att klagomål- och 

synpunktshantering hanteras även inom ramen för den interna samverkan så att ungdomars 

synpunkter tas tillvara av båda huvudmännen. 

Lokal chef för ungdomsmottagningen har ansvar för kvalitets- uppföljnings- och utvecklingsarbetet på 

mottagningen. För att kunna följa upp verksamheten kontinuerligt krävs att statistik förs över arbetet. 

Lokal chef för respektive huvudman ansvarar för att statistik förs och tillgängliggörs på ett sätt som 

svarar mot ungdomars behov och på ett sätt som möjliggör jämförelser över länet. 

Statistik som skall föras på årsbasis är: 

• Antal besök 

• Antal individer 

• Kön12 – antal besök och individer 

• Ålder – antal besök och individer 

• Bostadsort 

• Uteblivna besök eller sent återbud (24 h) 

• Antal klassbesök 

• Antal orosanmälningar 

• Antal remisser/hänvisningar 

• Antal individer utsatta för våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld) 

• Antal individer som utövat våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld) 

Utöver detta ansvarar ungdomsmottagningen för att utvärdera ungdomars upplevelse av 

ungdomsmottagningen. Metoder som används för detta skall vara evidensbaserade och beprövade. 

Avgifter 

Ungdomsmottagningens verksamhet skall vara avgiftsfri för ungdomarna. 

 
11 14 kap 1 och 2§§ SoL 
12 Med kön avses juridiskt kön i fråga om journalföring. I annan dokumentation används ungdomens föredragna kön. 
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Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag 
och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet 

 

Rekommendation 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 4 juni 2020 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län 
och Region Stockholm avseende uppdrag och samverkan på ungdomsmottagningarna i 
länet.  

Sammanfattning 

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och 
samverkan har tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar 
för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets 
ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och 
utförandet av verksamheten.  

En juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i 
samverkan mellan kommunen och regionen. En gemensam överenskommelse bidrar till 
samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för gott samarbete i 
en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och kommun.  

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning. Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att 
sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast 30 
november 2020.  

 
Beskrivning av ärendet 

I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som tillhandahåller stöd och vård till 
unga mellan 12 och 22 år. För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella 
riktlinjer utfärdade, vilket har lett till att verksamheten utvecklats på lite olika sätt i 
olika delar av landet, och i olika delar av länet.  

I samband med att särskilda statliga satsningar på ungdomsmottagningsverksamheten 
aviserades 2016 inleddes ett utvecklingsarbete, såväl regionalt som lokalt. I den 
behovsinventering som låg till grund för en regional handlingsplan för 
ungdomsmottagningarna framkom bland annat behovet av länsgemensamma och 
tvärprofessionella riktlinjer, i syfte att främja en likvärdig, jämställd och jämlik 
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar.                   

De juridiska förutsättningarna för drift utkristalliserades under våren 2019. Då 
ungdomsmottagningen består av såväl medicinska som psykosociala insatser bör 
verksamheten drivas av region och kommun tillsammans. De direktavtal som under ett 
flertal år tecknats mellan Region Stockholm och respektive kommun visade sig vara i 
strid med gällande upphandlingslagstiftning och därmed inte juridiskt gångbara.  
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Ungdomsmottagningsverksamheten bygger i hög grad på ett tvärprofessionellt arbete 
mellan i första hand barnmorska och kurator, men även mellan andra förekommande 
professioner på mottagningarna såsom läkare/gynekolog/venereolog, dietist, psykolog. 
Denna typ av verksamhet, som bygger på såväl medicinska som psykosociala insatser, 
ställer höga krav på tydliga uppdrag, samsyn och integrerade arbetssätt.  
 
En stor anledning till att enas kring en överenskommelse om uppdrag och samverkan 
för ungdomsmottagningarna i länet är att det medicinska uppdraget på 
ungdomsmottagningen framöver kommer att driftsättas av regionen eller upphandlad 
aktör, och det psykosociala uppdraget av kommunen eller upphandlad aktör. 
  
Ärendets gång 

Storsthlms styrelse beslutade den 27 september 2018 att Storsthlm skulle vara 
kommunerna behjälpliga i processen kring nya vård- och samverkansavtal med Region 
Stockholm. Ett arbete inleddes under hösten 2018 med att ta fram en överenskommelse 

mellan kommunerna och Region Stockholm om uppdrag och samverkan för 
ungdomsmottagningarna i länet.  

Förslag till överenskommelse har tagits fram i samarbete med Region Stockholm och 
representanter för ungdomsmottagningar i länet: Västerort, Södertälje, Mörby, 

Sollentuna, Huddinge, Ekerö, Lidingö, Tyresö samt Stockholms stad, avdelningen för 
stadsövergripande sociala frågor. Förslaget har granskats av jurist på Kommunakuten 

AB, samt även gått ut på remiss för inhämtande av synpunkter till följande 
intresseorganisationer: Maskrosbarn, RFSL Ungdom, SVEA, Föreningen för 
ensamkommande, GAPF, RBU, Tilia, Attention, Unizon samt Sollentuna brukarråd för 
unga.      

Överenskommelsen innebär förtydliganden 

Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner i länet haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslag till överenskommelse. Alla 26 kommunerna har återkommit med 
ett svar. Många svarande understryker vikten av tillkomsten av en länsövergripande 
överenskommelse som kan utgöra en gemensam plattform i det fortsatta arbetet.  
 
Samverkansöverenskommelsen är en övergripande beskrivning av uppdrag och 
samverkan avseende ungdomsmottagningens verksamhet i Stockholms län. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2020/21 med att ta fram de process- och specifika riktlinjer 
för professionen som bedöms behövas för att skapa förutsättningar för en jämlik vård 
och jämlikt utbud till alla ungdomar som besöker länets ungdomsmottagningar.  
 

Ärendegång 

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
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Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021

 

Svarsperiod 

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2020 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 

Frågor med anledning av detta besvaras av Elin Fischer, elin.fischer@storsthlm.se 

Bilaga 

• Stockholms läns ungdomsmottagningar – överenskommelse mellan Region 
Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Storsthlm Direktör Storsthlm 
 

5 juni 2020 
Rekommendation ut

30 november 2020           
Sista dag för beslut i 

kommunerna

1 januari 2021 
Överenskommelsen 

börjar gälla
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

4
 § XX KS/2020:331 

Sammanträdesplan 2021

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 112/2020
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-11-02.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
Alla nämnder
Ekonomikontoret
Kommunledningskansliet
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 112 KS/2020:331 - 006

Sammanträdesplan 2021

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-11-02.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad
2020-11-02.
______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Alla nämnder
Ekonomikontoret
Kommunledningskansliet 



TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan 2021

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-11-02.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad
2019-11-02.

Ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
</BeslutsText>

Kommunstyrelsen våren 2021 Kommunfullmäktige våren 2021

15 februari 25 februari

8 mars

12 april 22 april

31 maj 17 juni



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-11-02

Dnr KS/2020:331
2 av 2

Kommunstyrelsen hösten 2021 Kommunfullmäktige hösten 2021

27 september 7 oktober

11 oktober

8 november 25 november

29 november 9 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2021: 1 februari, 22 februari, 29 mars, 17 maj, 7 juni 
KSAU hösten 2021: 13 september, 28 september, 25 oktober, 15 november, 13 december

KSTU våren 2021: 3 februari, 25 februari, 31 mars, 19 maj, 16 juni
KSTU hösten 2021: 15 september, 29 september, 27 oktober, 17 november, 15 december

Mats Bergström Ida Malmborg
Kommundirektör Kommunsekreterare



Sammanträdesdagar 2021
Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Sept Okt Nov Dec Dag sammantr rum
Kommunfullmäktige tors 25 feb. tors 22 apr. tors 17 juni tors 7 okt. tors 25 nov. tors 9 dec. Torsd Stora murgrönan

KF-gruppmöten ons 13 jan. mån 22 feb. tis 16 mars tis 20 apr. tis 11 maj mån 14 juni tis 17 aug. mån 4 okt. mån 19 okt. mån 22 nov. mån 6 dec. Månd

Kommunstyrelsen mån 15 feb. mån 8 mars mån 12 apr. mån 31 maj mån 27 sep. mån 11 okt. mån 8 nov. mån 29 nov. Månd Stora murgrönan

KSAU mån 1 feb. mån 22 feb. mån 29 mars mån 17 maj mån 7 juni mån 13 sep. tis 28 sep. mån 25 okt. mån 15 nov. mån 13 dec. Månd Bergaholm

KSTU ons 3 feb. tor 25 feb. ons 31 mars ons 19 maj ons 16 juni ons 15 sep. ons 29 sep. ons 27 okt. ons 17 nov. ons 15 dec. Onsd Bergaholm

Barn- och utbildningsnämnden tis 23 feb. tis 23 mars tis 11 maj tis 8 juni tis 7 sep. tis 21 sep. tis 19 okt. tis 30 nov. Tisd Bergaholm

Bygg- och miljönämnden tis 23 feb. tis 16 mars tis 11 maj tis 8 juni tis 7 sep. tis 21 sep. tis 19 okt. tis 30 nov. Tisd bergaholm/högantorp när det är krock med bou

Kultur- och fritidsnämnden tors 18 feb. tors 25 mars tors 13 maj tors 9 sep. tors 21 okt. tors 2 dec. Torsd bergaholm/högantorp när det är krock med Soc

Socialnämnden mån 22 feb. mån 22 mars mån 10 maj mån 7 juni 6 sep. mån 20 sep. mån 18 okt. mån 29 nov. Månd bergaholm

Socialnämndens utskott Månd

Rådet för funktionshinderfrågor Tisd

Pensionärsrådet Onsd

Näringslivskommittén Torsd

Cesam Onsd
UNO Månd
Revisor möte (döp om) ons 15 apr. ons 23 sep. Ons Högantorp

nämnderna tar bokslut nämnerna tar ramar

VIKTIGA DATUM
Årsredovisning (KF 12 april), Budgetuppföljning per mars (KS 31 maj), Ekonomiska ramar (KF 25 november),

Delårsbokslut (KF  7 oktober), Budget (KF 17 juni)

Nämnder: 

OBS! Sammanträdesdatumen kan ändras under året

till muntilga dragninging av delår, till ks fördiga tjut
ksf klar til au, au beslutar



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-12-10

1 av 2

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

5
 § XX

Val av barn- och utbildningsnämnd

Respektive parti har inkommit med nomineringar till barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022. 

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att för 
mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja följande ledamöter och 
ersättare till barn- och utbildningsnämnden:

Ledamöter
Björn Odelius (M)
Sonia Olsson (M)
Gun Andersson (M)
Uf Malmström (M)
Wictoria Berglund (C)
Petter Liljeblad (L)
Tommy Eklund (S)
Martin Lange (S)
Kjell Häggkvist (S)
Maria Trap (R)
Vakant (SD)

Ersättare
Janina Stenlund (M)
Delmon Haffo(M)
Jonathan Bäck (M)
Birgitta Wahlund Hafström  (C)
Moa Klingsell (L)
Nina Sandström (KD)
Wilma Eklund (S)
Katarina Larsson (S)
Azra Fredriksson (S)
Anna-Carin Ehn (R)
Vakant (SD)



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-12-10

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2. Kommunfullmäktige beslutar att välja 
Petter Liljeblad (L) till ordförande, Björn Odelius (M) till förste vice ordförande och 
Tommy Eklund (S) till andre vice ordförande.

3. Kommunfullmäktige bordlägger valen av 
en ledamot och en ersättare för Sverigedemokraterna.  

______________________
Beslutsexpediering
Barn- och utbildningsnämnden
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

6
 § XX

Val av bygg- och miljönämnden

Respektive parti har inkommit med nomineringar till bygg- och miljönämnden för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut

1. K
ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande ledamöter och ersättare till bygg- och miljönämnden:

Ledamöter
Björn Kvist (M)
Stefan Almå (M)
Raili Nilsson (C)
Johanna Liljedahl (L)
Ray Olsson (S)
Leutrim Kadriu (S)
Anders Klerkefors (R)

Ersättare
Jasmina Kosevic (M)
Mats Ershammar (M)
Torbjörn Ollas (C)
Mårten Landström (L)
Roula Mhanna (S)
Lisa Källberg Vittikko (S)
Christian Guldberg (R) 

2. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Björn Kvist (M) till ordförande, Raili Nilsson (C) 
till förste vice ordförande och Ray Olsson (S) till andre vice ordförande.

______________________
Beslutsexpediering
Bygg- och miljönämnden 
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

7
 § XX

Val av Kultur- och fritidsnämnden

Respektive parti har inkommit med nomineringar till kultur- och fritidsnämnden för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 

1. K
ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämnden:

Ledamöter
Rickard Livén (M)
Sead Kosevic (M)
Leif Ståhl (C)
Åsa Dahl  (L)
Björn Wivallius (S)
Katarina Larsson(S)
Michael Lindahl (R)

Ersättare
Mauno Simonen (M)
Anna Brandt (C)
Nino Garis (L)
Pernilla Hobert (KD)
Mats Gustavsson (S)
Tom Lindgren (S)
Bernd Priemer (R)

2. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Rickard Livén (M) till ordförande, Åsa Dahl (L) till 
förste vice ordförande och Björn Wivallius (S) till andre vice ordförande.

______________________
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsnämnden 
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.
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 § XX

Val av socialnämnden

Respektive parti har inkommit med nomineringar till socialnämnden för mandatperioden 1 
januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 

1. K
ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2019- 31 december 
2020 välja följande ledamöter och ersättare till socialnämnden:

Ledamöter
Elisabeth Bovin Exner (M)
Andreas Lundvall (M)
Farzana Khan (M)
Mats Ershammar (M)
Maria Zitting-Nilsson (C)
Moa Klingsell (L)
Maria Eklund (S)
Noomi Arvas Liljefors (S)
Martin Lange (S)

Ersättare
Ilse Forsberg (M)
Solveig Byfeldt  (M)
Anna-Helena Brandt 
Birgitta Hafström (C)
Marlene Ackland (L)
vakant (KD)
Birgitta Rönnblad (S)
Berit Heidenfors (S)
Kari Kurkisuo (S)

2. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Bovin Exner (M) till ordförande, Maria 
Zitting Nilsson (C) till förste vice ordförande och Maria Eklund (S) till andre vice 
ordförande.
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9
 § XX

Val av valnämnden

Respektive parti har inkommit med nomineringar till socialnämnden för mandatperioden 1 
januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 

1. K
ommunfullmäktige beslutar att valnämnden ska ha 7 ledamöter och lika många 
ersättare. 

2. K
ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande ledamöter och ersättare till valnämnden:

Ledamöter
Ulf Malmström (M)
Sead Kosevic (M)
Leif Ståhl (C)
Berith Eriksson (L)
Lillemor Gladh (S)
Birgitta Rönnblad (S)
Anders Klerkefors (R)

Ersättare
Per-Erik Ekman (M)
Gunilla Salo (L)
Håkan Paulsson (KD)
Kjell Häggkvist (S)
Anne Henningsson (MP)
Vakant (V)
Vakant  (SD)

3. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Malmström (M) till ordförande, Berith 
Eriksson (L) till förste vice ordförande och Lillemor Gladh (S) till andre vice 
ordförande.

4. K
ommunfullmäktige bordlägger valet av en ersättare för Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna.  

______________________
Beslutsexpediering
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Kommunfullmäktige

……………
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Valnämndens ordförande 
Arkiv
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10
 § XX

Val av ledamot och ersättare till Södertörns 
överförmyndarnämnd

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Södertörns överförmyndarnämnd för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja 
Yvonne Berglund (C) till ledamot och Lillemor Gladh (S) till ersättare i Södertörns 
överförmyndarnämnden. 

______________________
Beslutsexpediering
Södertörns överförmyndarnämnd
Arkiv

______________________

Sändlista
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……………
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11
 § XX

Val av utskottet för nämndadministration

Respektive parti har inkommit med nomineringar till utskottet för nämndadministration för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 

1. K
ommunfullmäktige beslutar att utskottet för nämndorganisation ska ha 7 ledamöter 
och lika många ersättare. 

2. K
ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande ledamöter och ersättare till utskottet för nämndorganisation:

Ledamöter
Olle Glimvik (M)
Lennart Kalderén (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L)
Lillemor Gladh (S)
Tommy Eklund (S)
Anders Klerkefors (R)

Ersättare
Lennart Ejenäs (M)
Wictoria Berglund (C)
Håkan Paulsson (KD)
Arne Närström (S)
Fredrik Ribbing (MP)
Vakant (V)
Vakant (SD)

3. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Olle Glimvik (M) till ordförande, Raili Nilsson (C) 
till förste vice ordförande och Lillemor Gladh (S) till andre vice ordförande.

4. K
ommunfullmäktige bordlägger valet av en ersättare för Vänsterpartiet och 
Sverigedemokraterna. 

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv
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12
 § XX

Val av kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Respektive parti och förening har inkommit med nomineringar till kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor för mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 
1. K

ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande representanter till kommunala rådet för funktionshinderfrågor:

För kommunen
Ulla Eklöf (M)
Birgitta Wahlund Hafström (C)
Birgitta Rönnblad (S)

Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem
Yvonne Jangebrink

SRF Botkyrka-Salem 
Margaretha Häll Assarsson 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Maria Sverker

Hjärt- och lungsjukasförening Botkyrka-Salem 
Bo Jonny Stockhaus

FUB Botkyrka-Salem
Caismari Nord

Stroke-föreningen Botkyrka Salem
Iréne Reinius-Eriksson

2. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Margaretha Häll Assarsson till ordförande och 
Birgitta Wahlund Hafström (C)  till vice ordförande.
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______________________

Beslutsexpediering
Ordförande 
Socialnämnden 
Arkiv
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13
 § XX

Val av pensionärsrådet

Respektive parti och förening har inkommit med nomineringar till pensionärsrådet för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
1. K

ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande representanter till pensionärsrådet:

Kommunala representanter
Ilse Forsberg (M)
Anna Helena Brandt (C)
Birgitta Rönnblad (S)

PRO Salem-Rönninge Pensionärsförening
Ledamöter
Ewa Lundholm
Birgitta Hagström

Ersättare
vakant 

SPF Salem
Irene Beckman
Anita Eininger

Ersättare
Per Olov Lindberg

SKPF, avd 115 
Cecilia Carlén

Ersättare
Barbro Grenehed
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……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

2. K
ommunfullmäktige beslutar att välja Ilse Forsberg (M) till ordförande samt bordlägga 
valet av vice ordförande.

______________________
Beslutsexpediering
Ordförande
Arkiv
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Ordf. sign. 
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Just. sign.

14
 § XX

Val av näringslivskommittén

Respektive parti har inkommit med nomineringar till näringslivskommittén för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
1. K

ommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 
2022 välja följande representanter till näringslivskommittén:

För kommunen
Stefan Almå (M)
Maria Zitting Nilsson (C)
Arne Närström (S)

Ersättare
Rickard Livén (M)
Mårten Landström (L)
Rolf Fällström (R)

2. K
ommunfullmäktige väljer Stefan Almå (M) som ordförande. 

______________________

Sändlista
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15
 § XX

Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt 
revisorsersättare till Sydvästra Stockholmsregionens VA-
aktiebolag (Syvab)

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Syvab för mandatperioden 1 januari 
2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja följande 
till Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag:

Ledamot
Lennart Kalderén (M)

Ersättare 
Arne Närström (S)

Revisorsersättare
Elisabeth Jacobs (M)

______________________
Beslutsexpediering
SYVAB
Arkiv
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……………
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……………
Just. sign.

16
 § XX

Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt 
revisorssuppleant till SRV återvinning AB

Respektive parti har inkommit med nomineringar till SRV återvinning AB för mandatperioden 
1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja följande 
till SRV återvinning AB:

Ledamot
Olle Glimvik (M)

Ersättare 
Tommy Eklund (S)

Revisorsersättare
Elisabeth Jacobs (M)

______________________
Beslutsexpediering
SRV
Arkiv
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……………
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……………
Just. sign.

17
 § XX

Val till Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Samordningsförbundet Huddinge, 
Botkyrka och Salem för mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja 
Elisabeth Bovin Exner (M) till ledamot samt att bordlägga val av ersättare (S) till 
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

______________________
Beslutsexpediering
Samordningsförbundet HBS
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
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……………
Just. sign.

18
 § XX

Val av två adjungerade till Södertörns fjärrvärme AB

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Samordningsförbundet Huddinge, 
Botkyrka och Salem för mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja följande 
Lennart Ejenäs (M) och Åke Fredriksson (S) till adjungerade i Södertörns fjärrvärme AB.
______________________
Beslutsexpediering
Södertörns fjärrvärme
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

19
 § XX

Val till Ishallsaktiebolag AB

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Ishallsaktiebolag AB för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja följande 
Ingrid Kindahl (L) och Arne Närström (S) till adjungerade i Salems Ishallsaktiebolag AB.

______________________

Beslutsexpediering
Salems Ishallsaktiebolag AB
Arkiv
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

20
 § XX

Val till Salems tenniscenter

Respektive parti har inkommit med nomineringar till Salems tenniscenter för 
mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022 välja 
Leif Ståhl (C) och att bordlägga den andra adjungerade platsen i Rönninge Tenniscenter AB.
______________________

Beslutsexpediering
Salems Tenniscenter AB
Arkiv
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……………
Just. sign.

21
 § XX

Anmälan av gruppledare i nämnder

De i fullmäktige representerade partierna äger rätt att bland sina fullmäktigeledamöter utse 
en gruppledare. För gruppledarskapet utgår särskilt arvode. För att arvode ska utbetalas till 
rätt person bör partiernas anmälan om vilken gruppledare man utsett noteras till 
fullmäktiges protokoll.

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att följande gruppledare anmälts av partierna:

Barn- och utbildningsnämnden

Björn Odelius (M)
Petter Liljeblad (L)
Wictoria Berglund (C)
Tommy Eklund (S) 
Maria Trap (R)
Vakant (SD)

Bygg- och miljönämnden

Björn Kvist (M)
Johanna Liljedahl (L)
Raili Nilsson (C)
Ray Olsson (S)
Anders Klerkefors (R)

Kultur- och fritidsnämnden

Rickard Livén (M)
Leif Ståhl (C)
Åsa Dahl  (L)
Björn Wivallius (S)
Michael Lindahl (R)
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……………
Just. sign.

Socialnämnden

Elisabeth Bovin Exner (M)
Maria Zitting-Nilsson (C)
Moa Klingsell (L)
Maria Eklund (S)

Valnämnden

Ulf Malmström  (M)
Leif Ståhl (C)
Berith Eriksson (L)
Lillemor Gladh (S)
Anders Klerkefors (R)

______________________

Beslutsexpediering
Lön
Arkiv
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23
 § XX

Avsägelser och fyllnadsval

Avsägelser
Maria Ridderstolpe (S) avsäger sig följande uppdrag per den 1 december 2020:
ledamot i kommunfullmäktige

Bordlagda fyllnadsval
ersättare till förbundsmöte för Storsthlm (S)
ersättare i valberedningen (MP)

Förslag till beslut
1. K

ommunfullmäktige beviljar avsägelsen för Maria Ridderstolpe (S),  samt begär en ny 
sammanräkning hos Länsstyrelsen efter Maria Ridderstolpe (S) 

2. K
ommunfullmäktige väljer Raili Nilsson (C) till ny ledamot i valberedningen

3. K
ommunfullmäktige väljer Anna Helena Brandt till ny ersättare i valberedningen 

4. K
ommunfullmäktige väljer Petter Liljeblad (L) till ny ledamot i valberedningen 

5. K
ommunfullmäktige bordlägger val av ersättare i valberedningen (MP)

6. K
ommunfullmäktige bordlägger ersättare till förbundsmötet för Storsthlm

______________________

Sändlista
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

23
 § XX

Motioner, Interpellationer och frågor

Frågor
Inkommen fråga från Arne Närström (S). 

Motion

Medlemskap Klimatkommunerna - väckt av Maria Trap (R)  

Kommunfullmäktiges förslag till beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

______________________

Sändlista




