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Samhällsbyggnadsnämnden 

Samrådesredogörelse för detaljplan för en ny skola i 
stadsdelen Hallunda – Norsborg (fastigheterna Borgskolan 1, 
2 och del av Hallunda 4:34) 

 

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en f-9 skola, idrottshall samt lokaler 

för kultur- och fritidsändamål. Syftet är även att säkra en god skolmiljö 

avseende utevistelse för fysisk aktivitet, lek och kreativitet. Den nya skolan ska 

vara väl anpassad till platsens förutsättningar, ha hög kvalité avseende 

gestaltning och utformning samt möjliggöra för en funktionell och trygg 

skolmiljö. 

 
Samråd 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 3 maj 2022 till 17 maj 2022. 

Samtliga planhandlingar har funnits tillgängliga i kommunalhuset, på Folkets 

hus i Hallunda samt på kommunens hemsida under denna tid. Förslaget har 

skickats till alla berörda remissinstanser, fastighetsägare och hyresgäster enligt 

upprättad sändlista.  

 

Total har 12 yttranden kommit in under samrådet. Samtliga finns att tillgå i sin 

helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Synpunkterna redovisas och kommenteras enskilt nedan. 

  
Inkomna yttranden 

Nummer Avsändare Datum Sida 

1 Syrisk Ortodoxa kyrkoförsamlingen 2022-05-05 2 

2 PostNord 2022-05-05 2 

3 Fastighetsägare 2022-05-09 2 

4 Vattenfall Eldistribution AB 2022-05-09 3 

5 Trafikverket 2022-05-10 4 

6 Lantmäteriet 2022-05-13 4 

7 SRV Återvinning 2022-05-16 6 
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Nummer Avsändare Datum Sida 

8 Region Stockholm Trafikförvaltningen 2022-05-17 6 

9 SFAB 2022-05-19 7 

10 Svenska kraftnät 2022-05-20 7 

11 Länsstyrelsen 2022-05-27 8 

12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-06-08 11 

 
1. Syrisk Ortodoxa kyrkoförsamlingen 

Tycker att det är ett bra förslag.  

 

Kommentar 

Noteras. 

 
2. PostNord 

Har inget att anmärka och godkänner den föreslagna detaljplanen. 

 

Kommentar 

Noteras. 

 
3. Fastighetsägare 

Som fastighetsägare i direkt anslutning till nuvarande prästkragen så anser jag 

att man ska ta bort alla befintliga träd inom förskolans område som gränsar 

mot gångvägen Åkerpassaget. Detta då alla löv som faller på hösten skapar 

massivt jobb för oss som bor närmast gångvägen. Alla löv blåses ut av försko-

lan då de vill ha fint i sin gård men det är ingen som samlar/strimlar löven som 

hamnar utanför förskolans stängsel. Det samlas ett hav av löv som blåser in 

och faller på vår tomt (då träden är stora), på hösten får vi ihop minst 10–12 st 

svart sopsäckar av löv som egentligen är kommunens ansvar att rensa/strimla. 

På våren är det samma sak, resterande löv som finns kvar på marken blåser in i 

på vår tomt och dessa får vi också ta hand om. Det är som sagt ett massivt jobb 

och tidskrävande och jobbigt för oss. Löv som ligger kvar på den lilla gräsplät-

ten mellan förskolans stängsel och gångvägen fortsätter att virvla runt i områ-

det och in i vår altan och det ser verkligen inte bra ut, det ser ut som om det är 

höst året om och väldigt ovårdat ut och är ett året runt jobb för oss. Vill kom-

munen behålla träden så måste man sköta om dom, klippa och ansa och städa 

(nu växer träden vilt och in i varandra) så inte alla löv hamnar i vår tomt och 

beställa extra städning/rensning av löven som hamnar på gångvägen och gräs-
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plätten. De finns en ek utanför förskolans stängsel vars grenar har växt över på 

vår tomt, den behöver klippas den med och helst tas bort då den dessutom lig-

ger vid en belysning stolpe och måste klippas från ena sidan hela tiden så den 

inte skymmer belysnings stolpen, den ser inte ut som en ek ändå. 

 

Förutom allt löv och sporer som skapar besvär både inomhus och utomhus så 

skapar alla dessa träd totalt mörker från ca: 15.30 på dagen, våra buskar som 

gränsar mot gångvägen mår inte bra av detta mörker då träden är stora och stjäl 

all ljus. Våra buskar är gröna och fina från insidan av vår tomt, de får solljus på 

förmiddagen men på utsidan mot gångvägen växer dom väldigt dåligt då de 

inte får något solljus pga alla träd. När man tänker att skolgården ska vara sol-

belyst under större delen av dagen så borde man tänka på sina medborgares 

solljus som stjäls av dessa träd. 

 

Bifogar några foton från vår tomt samt bilagan ang trädinventeringen där trä-

den från nr: 140–149 är dom träden jag anser ska bort (orangemarkerad) eller 

åtminstone vartannat träd så träden får plats och inte växer in i varandra och 

skapar totalt mörker. 
 

Kommentar 

Under framtagandet av detaljplanen har en trädinventering tagits fram. Enligt 

denna är träd nummer 144 en grov vårtbjörk. Trädet har ett högt skyddsvärde 

och skyddas därför mot fällning i detaljplanen. Detta träd kommer därför 

endast att få tas ned om det orsakar trädsjukdom eller om det utgör fara för 

person eller egendom. De övriga träden med nummer 140–143, 145–149 har 

inte bedömts ha ett sådant värde. 

 

Gällande skötsel av träden är inte detta en detaljplanefråga, utan en 

driftsfråga. Denna del av yttrandet har därför hanterats som en 

medborgarsynpunkt och vidarebefordrats till Teknik- och 

fastighetsförvaltningen som ansvarar för skötsel inom förskolan samt till 

Stadsmiljöenheten som ansvarar för skötsel inom parken. Respektive 

förvaltningen kommer att kontakta berörd gällande synpunkten.  
 

4. Vattenfall Eldistribution AB 

Har elnätanläggningar inom området och inom närområdet bestående av 0,4 

kV markkabel och 0,4 kV kabelskåp. Förslaget kommer att kräva förstärkning 

i form av ny transformatorstation, E-område och storlek 10x10 meter i nära 

anslutning till skolan. 
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I detaljplanen nämns solenergi. Om planerna är för en större anläggning så är 

det fördelaktigt om den ligger i närheten till transformatorstationen.  

 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall 

Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

 

Kommentar 

Inför granskningen har kommunen tillsammans med Vattenfall studerat 

lämplig placering för en ny transformatorstation. Ny placering är nu 

lokaliserad väster om Borgvägen i enlighet med Vattenfalls framförda behov.  

 
5. Trafikverket 

Har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt. 

 

Kommentar 

Noteras. 

 
6. Lantmäteriet 

Utformning av planområdet: För att uppnå en fastighetsindelning som överens-

stämmer med planen och med den intentionen noteras att en fastighetsreglering 

av ett mindre gångstråk som urholkar Borgskolan 1 kommer att behöva ge-

nomföras. Detta får i sin tur det resultatet att Borgskolan 1 delas in i två skiften 

varav det ena består av ett litet markområde med enbart prickad mark och som 

ligger inklämt mellan Gatan och Gångvägen, se område inringat med blått i 

skärmklipp nedan. Här bör kommunen se över utformningen av planområdet. 

Är det nödvändigt att bibehålla området mellan vägarna som kvartersmark för 

Skola eller kan området i stället planläggas med Allmän plats för att underlätta 

ett sådant plangenomförande som verkar vara avsett?  

 

Plankartan: Det upplevs som något svårläst när beteckningarna GC-bro och 

GC-tunnel sträcker sig ut över de egenskapsgränser som avgränsar dess utöv-

ningsområde. Beteckningarna bör anpassas till det utövningsområde de har 

enligt plankartan. Det noteras också att väster om GC-tunneln förefaller gatu-

utrymmet bli planlagt som Naturmark. Ska det inte vara GC-väg och grå färg-

sättning för det området, se område inringat med rött i skärmklippet nedan?  

 

Kontrollera gränser med 0,025 och 0,03 meters lägesosäkerhet: Ett antal grän-

ser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 

lägesosäkerhet (0,025 meter eller 0,03 meter), men dessa lägesosäkerheter kan 
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vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontroll-

mätts av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och 

SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet 

som registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 

meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i 

områden med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte 

ligga rätt i förhållande till SWEREF 99. Lantmäteriet uppmanar därför kom-

munen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det före-

kommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 och 0,03 meter, och vid be-

hov kontrollmäta sådana gränser. 

Redovisning av hur befintliga planer påverkas: Av planbeskrivningen framgår 

på sidan 6 den befintliga detaljplanen som finns inom planområdet. Stycket bör 

kompletteras med information om vad som sker med en gällande planen när 

den nya planen antas. Detta kan till exempel beskrivas genom en text i stil med 

”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör den tidigare detalj-

planen att gälla”  

 

En planbestämmelse om markreservat för allmännyttig gångtrafik inte ger nå-

gon automatisk rätt att ta området i anspråk. Såvitt Lantmäteriet förstår så är 

det kommunen som även fortsättningsvis ska äga den blivande skolfastigheten 

varför det inte blir aktuellt att i någon större utsträckning fundera över frågan 

om rättigheter och skyldigheter kopplade till detta. Det ska dock framhållas att 

det egentligen saknas regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggning-

ar inom x-områden. Vidare att det ofta är problematiskt att inrätta denna typ av 

servitut som officialrättigheter i samband med en förrättning eftersom sådana 

servitut måste vara av väsentlig betydelse för en härskande fastighet, vilket 

ofta är svårt att motivera när det rör sig om kommunala gatu- och parkfastig-

heter. Lantmäteriet föreslår därmed att detta i sådant fall genomförs med ett 

avtalsservitut vilket sedan skrivs in i fastighetsregistret. Lantmäteriet vill även 

ställa frågan om det inte vore mera lämpligt att gångstråket planläggs med all-

män plats. Finns det något särskilt skäl till varför detta inte ansetts vara en 

mera lämplig planläggning?  

 

Kommentar: 

Utformning av planområdet: Under framtagandet av planförslaget har place-

ring av parkering för rörelsehindrade, RHP studerats. Enligt Boverkets bygg-

regler ska RHP anordnas inom 25 meters gångavstånd till entré. Två alterna-

tiv har varit aktuella, den ena som parkeringsficka längs med Borgvägen, den 
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andra inom skolgården. Den mest lämpliga placeringen har ur säkerhetssyn-

punkt bedömts vara längs med Borgvägen, dvs där barn inte leker. Dock gäller 

olika regler för hur parkering kan anordnas inom allmän plats och kvarters-

mark. Enligt trafikförordningen och kommunallagens likställighetsprincip har 

alla med tillstånd rätt att parkera på RHP inom allmän platsmark, dvs även de 

som inte avser att besöka skolan. För att kunna möjliggöra för verksamheten 

att både kunna uppfylla kravet i BBR samt möjliggöra för en reglering av RHP 

så att den är till för besökare till skolan har ytan bedömts behöva planläggas 

som kvartersmark.  

 

Plankartan: Framförda synpunkter kommer att justeras på plankartan. Grund-

kartans gränspunkter har kontrollerats inför samråd och granskning och ska 

stämma. 

 

Redovisning av hur befintliga planer påverkas: Avsnittet som texten hänvisar 

till redovisar förutsättningarna på platsen. Hur dessa påverkas av genomfö-

randet redovisas under avsnittet ”Genomförande”. Denna del kompletterats 

med framförd synpunkt. 

 

Markreservat för allmännyttig gångtrafik: Syftet med x-området är att möjlig-

göra för en gen passage mellan bebyggelsen öster och väster om skolans om-

råde. Förutom skolan finns inga andra större målpunkter i närområdet som 

medför ett behov av en allmän gång- och cykelväg genom skolområdet. Däre-

mot finns ett behov av att kunna möjliggöra för en stor sammanhängande 

skolgård utan staket/stängsel som delar gården. Förvaltningens bedömning är 

därför att det är mest lämpligt är att planlägga marken som x-område. Ett av-

talsservitut kommer att tecknas i enlighet med framförd synpunkt. Genomfö-

randebeskrivningen kompletteras med detta 

 
7. SRV Återvinning 

Har i detta skede inget att ge synpunkter på. Bifogar i dokumentet ett antal 

hjälpmedel gällande avfallsföreskrifter, avfallstaxa, avfallsplan. 

 

Kommentar 

Noteras. 

 
8. Trafikförvaltningen 

Då Borgvägen trafikeras av buss är det viktigt att gatan utformas så att bussar-

nas framkomlighet säkerställs. För att regionen ska kunna upprätthålla en god 
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kollektivtrafik bör riktlinjerna RiGata-Buss följas annars finns en risk att 

sträckan inte kommer att kunna trafikeras med buss i framtiden. Det är även 

viktigt att busstrafikens framkomlighet säkras under byggtiden. I alla frågor 

som kan komma att påverka kollektivtrafikens framkomlighet vill trafikför-

valtningen vara med i en tidig dialog.  

 

Kommentar 

Noteras. 

 
9. SFAB 

SFAB har befintliga fjärrvärmeledningar inom aktuellt planområde och de 

befintliga skolbyggnaderna samt Prästkragens förskola är idag ansluta till 

fjärrvärmenätet. Underlag som visar fjärrvärmeledningarnas placeringar går att 

beställa via ledningskollen. Eftersom ledningarna som försörjer förskolan med 

värme och varmvatten går via den befintliga skolgården, måste det säkerställas 

att förskolan erhåller värme och varmvatten under och efter byggtiden. SFAB 

önskar att Botkyrka kommun bjuder in till en tidig dialog där vi tillsammans 

kan gå igenom byggplanerna samt diskutera hur vi säkerställer leveranser till 

förskolan, eventuell byggvärme och anslutningspunkt för nya skolan. SFAB 

önskar att eventuella ledningsomläggningar minimeras, observera att vid änd-

ringar av markhöjder måste det säkerställas att fjärrvärmen erhåller erforderlig 

täckning. Inga träd eller andra objekt som förhindrar åtkomst till ledningarna 

får placeras på/intill ledningarna. I de fall omläggning av befintlig fjärrvärme-

ledning behöver göras, förutsätter SFAB att omläggningarna bekostas av den 

part som orsakar detta. 

 

Kommentar 

Framförd synpunkt noteras och vidarebefordras till teknik- och 

fastighetsförvaltningen som ansvar för utbyggnaden av skolan. 

 
10. Svenska kraftnät 

Har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i dagsläget inga an-

läggningar eller intressen som berörs i det aktuella området och har därför inga 

synpunkter på rubricerad remiss. Däremot kan det finnas det kan finnas reg-

ionnätsledningar i närheten och regionnätsägaren bör i så fall höras i samrådet. 

 

Kommentar 

Noteras. 
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11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver bearbeta planförslaget utifrån 

ingripandegrunderna i 11 kap. 10 §, med hänsyn till miljökvalitetsnormer för 

vatten samt risken för översvämning. Länsstyrelsen lämnar även rådgivande 

synpunkter kopplade till dagvattenhantering samt synpunkter på planens ge-

nomförbarhet med hänsyn till fornlämningar, naturvärden och biotopskydd.  

 

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten  

I dagvattenutredningen (Sweco 2022-02-16) står att vissa delar av planområdet 

har utelämnats från beräkningarna. Figur 9 i dagvattenutredningens ger in-

trycket att bland annat gata och gång- och cykelväg är undantagna. Eftersom 

dagvatten från vägar ofta är mer förorenat än från andra typer av markanvänd-

ning är det viktigt att kommunen inkluderar även dessa områden i beräkningar 

och förslag på åtgärder Alla områden som påverkar föroreningshalten i dag-

vattnet behöver vara inkluderade i beräkningar och dagvattenanläggningarna 

ska anpassas till resultatet.  

 

På skolgården planerar en konstgräsplan. Konstgräsplaner räknas som miljö-

farlig verksamhet (se Naturvårdsverkets webbplats1). Den som ansvarar för 

drift och underhåll ska vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från planen. 

Men varken dagvattenutredningen eller planbeskrivningen tar upp behovet av 

en särskild dagvattenhantering. Kommunen behöver därför visa vilka åtgärder 

som planeras för att minimera miljöpåverkan från konstgräsplanen och säker-

ställa att dagvattnet renas från eventuella föroreningar innan det når recipien-

ten. För att de föreslagna reningsanläggningarna ska ha avsedd effekt krävs att 

de underhålls kontinuerligt. Kommunen behöver visa hur detta säkerställs. 

 

Översvämningsrisk  

Dagvattenutredningen (SWECO, 2022-02-16) föreslår två ytor för skyfallshan-

tering inom planområdet. Länsstyrelsen ser positivt på detta och efterfrågar en 

komplettering i planhandlingarna, där det framgår hur vatten rinner vid omda-

ning av området, för att säkerställa att vatten tar sig till de föreslagna skyfallsy-

torna. Nuvarande bild visar att en del av vattnet leds förbi framtida tekniska 

anläggning och direkt till nedströms liggande områden, utan hantering i sky-

fallsytan. Ingen försämring för nedströms områden får orsakas av planen. 

Eventuella konsekvenser vid händelsen av ett skyfall för den tekniska anlägg-

ningen ska beaktas och vid behov ska åtgärder vidtas.  
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Regleringen n3 finns på flera platser i plankartan, dagvattenutredningen re-

kommenderar en översvämningsyta som hanterar 60 kubikmeter. Kommunen 

behöver till nästa skede förtydliga regleringen n3 om var hanteringen planeras. 

Lösningen för den norra delen av planområdet måste till nästa skede säkerstäl-

las. Nödvändiga åtgärder ska så långt som möjligt regleras i plankartan. 

 

Råd om tillämpning av 2 kap PBL 

Dagvattenhantering  

Kommunen behöver beakta att gröna tak kan bli en källa till spridning av nä-

ringsämnen till nackdel för miljökvalitetsnormer för vatten. Både val av växter 

och skötselmetoder är av betydelse för att förebygga detta. 

 

Övriga synpunkter 

Fornlämningar  

I norra delen inom parkområdet finns en fornlämning L2017:1919 (gravfält) 

som är skyddad enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Alla ingrepp invid fornläm-

ningen kräver tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller bland annat bullerplank, 

parkeringsplatser mm. En växtbädd planeras i direkt anslutning till gravfältet. 

En utredning bör därför göras för att klargöra eventuella konsekvenser på grav-

fältet. 

 

Naturvärden och biotopskydd  

Det är positivt att den nya skolbebyggelsen har utformats på ett sådant sätt att 

hänsyn tas till befintlig park- och naturmark, värdefulla träd och biotopskyd-

dade alléer. Det är även positivt att befintliga trädmiljöer skyddas genom plan-

bestämmelse om marklovplikt för trädfällning. Enligt planbeskrivningen finns 

det tre alléer inom planområdet som kommunen bedömer kunna uppfylla kra-

vet för generellt biotopskydd. Länsstyrelsen bedömer dock att det potentiellt 

finns fler trädrader som skulle kunna omfattas av det generella biotopskyddet. 

De träd som kommunen redovisar att de behöver avverka i samband med ge-

nomförandet av detaljplanen bedömer Länsstyrelsen inte utgöra några alléträd. 

Med anledning av det kan vara svårt att bedöma vilka träd inom planområdet 

som ingår i biotopskyddade alléer, bedömer Länsstyrelsen att det är olämpligt 

att på plankartan markera alléer. Länsstyrelsen föreslår i stället att plankartan 

förses med en upplysningstext om att alléer förekommer inom planområdet 

och att alléer omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljö-

balken. Vad gäller det särskilt skyddsvärda fågelbärsträdet inom planområdet 
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vill Länsstyrelsen upplysa om att åtgärder som riskerar att skada träden ska 

anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

 

Formalia  

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Albysjön anges i plankartan. 

Om de ska finnas med som information, bör de korrigeras eftersom de inte är 

korrekta.  

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande 

inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Kommentar 

Miljökvalitetsnormer för vatten: Inga delar har utelämnats från beräkningar-

na. Dock har gång- och cykelvägen inte beräknats med någon ytterligare re-

ning. Det på grund utav att den planeras att byggas om i ett senare skede. 

Dagvattenutredningen föreslår däremot att ytterligare rening ska anordnas 

där så är möjligt. Utredningen beräknar med andra ord ett ”worst case- sce-

nario”. Utredningen visar att även utan ytterligare rening blir förutsättning-

arna goda och vattenkvalitén förbättras i recipienten. Detta har förtydligats i 

dagvattenutredningen. Den konstgräsplan som planeras är fri från gummigra-

nulat och risken för läckage av microplast är betydligt lägre än om en plan 

med gummigranulat använts. Dagvattenutredningen och planbeskrivningen 

har förtydligats gällande försiktighetsåtgärder för konstgräsplaner.  

 

Översvämningsrisk: Planhandlingarna och dagvattenutredningen har uppda-

terats med en illustration som visar hur vattnet rinner till de olika översväm-

ningsytorna. En nedsänkt aktivitetsyta, en bandyplan planeras att fungera som 

fördröjningsmagasin vid händelse av skyfall.  I sydost planeras en grön lek- 

och aktivitetsytan fungera som en torrdamm för överskottsvatten. Anläggning-

arna är planerade för att ta hand om överskottsvatten som inte hinner infiltre-

ras och ledas bort av dagvattenlösningarna. På så sätt skapas en buffertvolym 

som hjälper till att avlasta det kommunala ledningsnätet och hjälper till att 

förebygga kritiska översvämningar nedströms. Planbestämmelsen (n3) har 

förtydligats på plankartan.   

 

Råd om tillämpning av 2 kap PBL 

Dagvattenhantering: Grönt tak planeras på skärmtaket mellan byggnad A och 

B. Detta rekommenderas vara av en typ som inte behöver gödsling. Gestalt-
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ningsprogram och planbeskrivning har förtydligats gällande detta. Synpunkten 

vidarebefordras även till teknik- och fastighetsförvaltningen som ansvarar för 

utbyggnaden samt skötsel och underhåll. 

 

Övriga synpunkter: 

Fornlämning: Inför byggnation av skolbyggnaden samt vid anläggande av 

växtbädden invid fornlämningen kommer en ansökan om tillstånd till ingrepp i 

fornlämning att lämnas in till länsstyrelsen.  
 

Naturvärden och biotopskydd: Plankartan förses med upplysningstext i enlig-

het med framförd synpunkt.  

 
12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Dagvatten och skyfallshantering 

Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattentäkt. 

Det dagvatten som uppkommer inom planområdet och som inte infiltreras av 

leds via ledningar till Albysjön.  

 

Det dagvatten som uppkommer inom planområdet och som inte infiltreras av 

leds via ledningar till Albysjön. Albysjön är klassad till god ekologisk status 

men uppnår ej god kemisk status (utom överallt överskridande ämnen). Anled-

ningen till det är förhöjda halter av PFOS.  

 

Miljökvalitetsnormerna för Albysjön är god ekologisk status och god kemisk 

status (utan överallt överskridande ämnen) undantaget PFOS som ska klara 

halter motsvarande god kemisk status senast år 2027.  

 

Idag sker det ingen rening av det dagvatten som förs bort via ledningar. Om en 

medveten hantering och rening av dagvatten genomförs i samband med den 

nya detaljplanen bedöms planområdets belastning av föroreningar till Albysjön 

minska.  

 

Enligt kommunens skyfallskartering riskerar mindre områden fördelade över 

hela planområdet att få smärre översvämningar (0,1 - 0,3 m vattendjup) vid ett 

100-års regn. Den enda kraftiga översvämningen kommer att uppkomma i an-

slutning till gångtunneln under Borgvägen i planområdets nordvästra del. 
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Klimatanpassning  

I en klimatsmart planering ingår att planera för miljövänliga mobilitetslösning-

ar och energieffektiva byggprocesser och byggnader. Att använda och skapa 

möjlighet för ekosystemtjänster är väsentligt både ur ekonomiskt hänseende 

och för goda och hälsosamma miljöer.  

 

Naturvärden  

Större delen av planområdet är som tidigare nämnts ianspråktaget för förskola, 

skola, skolgård, parkering mm. Det som återstår och kan innehålla naturvärden 

är den lilla parken direkt öster om Borgskolan, gränsområdet mellan förskolan 

och skogsområdet/kullen i norr samt lönnallén längs Tomtbergastråket mellan 

förskolan och Edessaskolan.  

 

Förorenad mark  

Inget känt misstänkt förorenat område finns inom planområdet. Anträffas föro-

renad mark under arbetet ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Anmälan 

behöver lämnas in till tillsynsmyndigheten innan efterbehandlingsåtgärder på-

börjas senast sex veckor innan markarbeten påbörjas i enlighet med 10 kap. 

miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd.  

 

Buller och utomhusluft 

I dagsläget utreder tillsynsmyndigheten huruvida olägenhet för människors 

hälsa föreligger. Bedömning sker utifrån gällande lagstiftning, bland annat 9 

kap. 3 § miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller in-

omhus, och om en olägenhet som inte är ringa eller tillfällig skulle konstateras 

finns möjlighet att kräva ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder. 

 

Planområdet är utsatt för vägtrafikbuller från Borgvägen, direkt öster om den 

planerade skolan. Viss bullerpåverkan kan sannolikt även komma från E4/E20 

som finns på ett avstånd på cirka 850 m från planområdet. 

 

Enligt en översiktlig bullerkartläggning som gjorts i Botkyrka kommun (Inge-

mansson, 2006) ligger den ekvivalenta ljudnivån i planområdet på mellan 40 - 

50 dBA. Sannolikt kan de särskilda riktvärden som gäller för skolgårdar och 

förskolegårdar (Naturvårdsverket, 2017) på 50 dBA ekvivalent ljudnivå klaras 

om de nya skolbyggnaderna används som bullerskärm mot väster för det om-

råde inom planområdet som kommer att användas som skolgård. En uppföl-

jande buller- och luftkvalitetsmätning bör genomföras när de nya byggnaderna 

står på plats. 
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Kommentar 

Dagvatten och skyfallshantering: Förslaget innebär en ökad andel genom-

släppliga ytor vilket innebär en förbättring av föroreningarna med 10–40 pro-

cent för samtliga studerade ämnen jämfört med nuläget. Detta regleras med en 

planbestämmelse om markytans genomsläpplighet. Förslaget föreslår flera 

åtgärder, om alla dessa genomförs innebär det en minskning med mellan 35 - 

75 procent för samtliga studerade ämnena. Då detaljplanen inte reglerar val 

av dagvattenhantering utan endast säkerställer att föreslagna lösningar är 

möjliga har en informationstext om att planområdet är beläget inom avrin-

ningsområde för Albysjön och att miljökvalitetsnorm gäller förts in på 

plankartan. Angående översvämningsytor se förvaltningens kommentar till 

synpunkt nr 11.   

 

Klimatanpassning och naturvärden: För att säkra och förbättra ekosystem-

tjänsterna i området har en ekosystemtjänstanalys tagits fram. Denna visar att 

förslaget medför en ökning av nästan samtliga ekosystemtjänster inom plan-

området. En trädinventering har utförts. Merparten av de allra grövsta och för 

biologiska mångfalden mest värdefulla träden kommer att kunna bevaras. 

Dock kommer tre av dessa träd att behöva avverkas till förmån för bebyggelse-

förslaget. Träd med en diameter <25 cm skyddas på plankartan.   

 

Buller: Synpunkten vidarebefordras till teknik- och fastighetsförvaltningen som 

ansvarar för utbyggnaden samt skötsel och underhåll. 

 

Luft: Uppmätta halter av partiklar är 20–25 μg/m3 per dygn och kväveoxid är 

18 – 24 μg/m3 per dygn. Då gränsvärdena för miljökvalitetsnormen är 50 

μg/m3 för partiklar och 60 μg/m3 för kväveoxid har en ny mätning inte be-

dömts vara nödvändig. 

 


