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ANTAGANDEHANDLING  
Förslag till detaljplan för 
VAGNHÄRADS DJUPVIK 1:192 m fl 
 
i Trosa, Trosa kommun, Södermanlands län 
 
Upprättad 2009-02-06 av ORIGO arkitekter AB  
 
 
 
 
 
P L A N B E S K R I V N I N G    
            
 
 
 
HANDLINGAR  
   
Handlingarna består av: 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000   
Illustration i skala 1:1000 
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning 
Miljöredovisning  
Gestaltningsprogram 
 
 
PLANERINGENS SYFTE 
 
Planeringens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i Vagnhärads-
Djupvik i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.  Området föreslås bebyggas med 
10 småhus i 1-2 våningar. En ny kvartersgata, vilken ska försörja området, anläggs från 
Djupviksvägen. Djupviksvägen ges i vissa delar en ny sträckning.  
 
 
AVVÄGNING UR ETT NATURRESURSPERSPEKTIV 
ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) 
 
Detaljplanen är förenlig med miljöbalkens bestämmelser om lämplig användning av mark- 
och vattenresurser. 
 
PLANDATA 
 
Lägesbestäming och areal 
Planområdet är beläget ca 1,5 km sydost om Stensund, ca 5 km från Trosa centrum. 
Planområdet omfattar cirka 9,5 ha.  
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Markägoförhållanden 
Fastighet:    Ägare: 
Vagnhärads-Djupvik 1:192    AB Stangus 
Vagnhärads-Djupvik 1:1    Trosa-Stensund Samfällighetsförening 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
Enligt Översiktsplan 2006 finns inga särskilda allmänna intressen eller riksintressen vid 
Djupvik. Området är i översiktsplanen utlagt som ett område lämpligt för nya bostäder och 
förelås här kunna inrymma ca 15 tomter lämpliga för småhusbebyggelse.  
Strandskyddet är upphävt inom bebyggelseområdet genom gällande detaljplan.  
 
Detaljplaner 
För planområdet finns gällande detaljplan, P 84-14 och P 99-2, där Djupvikskullen är utlagt 
som kvartersmark för samlingssal med en byggrätt på 500 kvm, och övrig mark är utlagd som 
område för hamnändamål , vägmark och parkering. 
 
Planprogram 
Ett planprogram har upprättats, vilket har varit ute på programsamråd under april 2002. 
 
Behovsbedömning om miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt 5 kap. 18 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en detaljplan 
medger en användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en 
betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark vatten och andra 
resurser.  
En miljöredovisning har upprättats som tar upp de viktigaste miljöfrågorna som är aktuella 
med anledning av förhållandena på platsen och planens innehåll. Miljöredovisningen ligger 
även till grund för kommunens ställningstagande huruvida miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning behövs enligt PBL 5 kap 18 § och MB 6 kap. 
 
Planförslaget innebär att ny mark tas i anspråk för bebyggelse. Ingen hälsofarlig eller 
miljöstörande markanvändning tillåts. Förhållandena på platsen är inte av den karaktären att 
någon betydande miljöpåverkan kan befaras. Planförslaget som helhet innebär endast mindre 
förändringar ur miljösynpunkt. Mot denna bakgrund bedömer kommunen att planändringen 
inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och att miljökonsekvensbeskrivning 
därmed inte behöver upprättas. En enklare miljöredovisning kommer dock att ingå som en 
egen del. 
 
Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2001-04-22, § 86, att ta fram förslag till ändring av 
detaljplan för Vagnhärads-Djupvik 1:192.  
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
NATUR 
 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs i väster av kuperad mark, centralt av plan åkermark samt i söder av ett 
skogsbevuxet höjdparti med berg i dagen på några ställen. Vegetationen utgörs av grov 
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tallskog med inslag av löv. Områdets lägsta punkt ligger i sydväst på +4 meter och stiger i 
nordost upp till som högst ca +12 meter. På kullen finns två gamla betonggrundläggningar 
från tidigare byggnader. 
 
Geotekniska förhållanden 
Dessa förhållanden är ännu ej utredda. 
 
Fornlämningar och byggnadsminnen 
Enligt det som går att utläsa av ekonomiska kartan finns ej någon fornlämning inom 
planområdet.  
 
Markradon 
Vid lokalisering av ny bebyggelse inom hög- och normalriskområden skall markradonrisken 
alltid beaktas. En bedömning av radonförhållanden bör således göras under det fortsatta 
arbetet.  
 
Ledningar 
Förekomst av ledningar i mark kommer att klarläggas under det fortsatta planarbetet. Några 
luftledningar finns ej inom planområdet. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Inom själva planområdet finns inga befintliga bostäder. Området gränsar till ett äldre 
fritidshusområde. 
 
Offentlig service 
I Trosa finns 3 skolor varav 2 är belägna i Tomtaklintområdet. Dessa är: Skärlagsskolan med 
elever från förskola till åk 6, Tomtaklintsskolan med elever från åk 7-9 och Vitalisskolan med 
elever från förskola till åk 6. 
 
Kommersiell service 
Service av kommersiell typ finns i Trosa stadskärna och vid Industrigatan. 
 
FRIYTOR 
 
Lek och rekreation 
Skogsmarken i området blir en naturlig lekplats. 
 
Naturmiljö 
Området angränsar till naturområden med goda möjligheter till rekreation och utflykter. Ca 
1,5 km från planområdet ligger Stockvik, ett skogsområde som är exkursionsområde för 
skolan. Strövområdet öster om Tomtaklint ligger ca 2,5 km från Djupvik. 
Bara ca 50 meter från områdets södra del ligger havet, med Trosa Stensunds 
samfällighetsförenings småbåtshamn och badplats. Här finns även en mindre lekplats och 
förbi området passerar Sörmlandsleden. 
 
GATOR, TRAFIK  
 
Omgivande gatunät 
Från Stensundsvägen från Trosa centrum leder en mindre väg söderut ned mot planområdet.  
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Gång- och cykeltrafik 
GC-trafik sker på kvartersgatan. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är belägen vid vårdcentralen ca 2,5 km från planområdet. 
 
 
 
PLANFÖRSLAGET 
 
Det föreliggande förslaget innebär att området bebyggs med 10 friliggande småhus. En ny 
kvartersgata, vilken avses försörja området anläggs från befintlig väg. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 
Bostäder 
I planförslaget föreslås, på områdets högsta del, en utbyggnad med bostadsbebyggelse, i 
form av 10 friliggande småhus i 1-2 våningar.  
 
Huskropp närmast gata avses uppföras i två våningar, medan tillbyggnader mot 
trädgården tillåts uppföras i en våning. Garage och carport ska placeras indragna från 
gatan. Förgårdsmark får ej bebyggas. 
 
De planerade tomterna får i allmänhet en storlek på mellan ca 700–800 kvm. En högsta 
byggnadsarea om totalt 140 kvm anges för huvudbyggnad mot gata inklusive 
tillbyggnader i ett plan mot trädgård samt 40 kvm för uthus/garage/carport. 
Byggnadsarean för huvudbyggnad mot gata får ej överstiga 120 kvm.  
 
För enplanshuset i sydost anges en högsta byggnadsarea på 220 kvm. 
 
Gestaltning 
Den omgivande skärgårdsmiljön ställer stora krav på materialval och utformning. Området 
bör utformas med en god helhetslösning, varför ett gestaltningsprogram, där bostadshusens 
utformning avseende arkitektoniskt utförande samt färg- och materialval regleras, upprättas i 
samband med planläggningen. Detta program ger riktlinjer och inspiration men ställer också 
krav på och styr genomförandet. 
 
Syftet är att skapa en variationsrik, men ändå sammanhållen bebyggelse inom området, en 
modern skärgårdsby men med traditionella förtecken. Detta uppnås genom att i området tillåta 
en variation av hustyper i ett till två plan, med fasader i trä. Området hålls i stället samman 
genom riktlinjer för samordnad färgsättning, enhetlig häckplantering/plank mot gata/i 
tomtgräns, placering av bebyggelsen m.m. 
 
Husen utformas med fasader av liggande eller stående träpanel. Området skall ha en 
sammanhållen färgskala, förslagsvis tonerna falurött, ockra och grått. 
Taklutningen kan variera mellan 20-30 grader på sadeltak. Pulpettak är flackare för att inte bli 
så spetsiga, ca 14-27 grader. Lägre taklutningar får förekomma på verandor och skärmtak. 
Möjligheter att anlägga plank i tomtgräns längs tomtens båda långsidor ges i planen, för att 
skapa skyddade innergårdar. Plankets längd har dock begränsats med avsikten att lägre 
häckplanteringar ska avsluta tomten mot granntomt samt omgivande naturmark. 
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Ny bebyggelse skall anpassas till områdets terräng. Nivåskillnader mellan mark och 
färdiga golv på hus och uterum som orsakar synliga socklar på fasaderna ska aldrig vara 
högre än 1,5 meter. Husens socklar utföres helst med heltäckande natursten eller 
liknande. Uterums socklar kan utföras med träpanel vid trädäck om det bedöms 
lämpligt.  
 
Service 
I planområdets centrala del föreslås en tomt för gemensamhetslokal och förskola. 
 
Upplag för båtar 
I planförslaget har avsatts ett markområde för båtupplag och vinterförvaring av småbåtar. 
 
FRIYTOR 
 
Naturmiljö, lek och rekreation 
I en stor del av planområdet sparas naturmarken. På Djupvikskullen, där de 10 bostäderna 
föreslås, sparas också naturmark, dels i form av en skyddszon mot småbåtshamnen i sydväst 
och badplatsen i söder, dels i form av områden med berg i dagen. Denna mark blir en naturlig 
lekplats.  Naturmarken är utlagd som allmän platsmark i planen och föreslås ingå i en 
gemensamhetsanläggning där såväl fastigheterna i Stensundsområdet som de tillkommande 
fastighetsägarna föreslås ingå som delägare. Tanken med detta är att både såväl befintliga 
fastigheter som tillkommande ska ha rådighet över hur de fria naturområdena disponeras och 
sköts. 
 
Marklov krävs för att fälla träd med en större stamdiameter än 0,25 m, mätt 1,0 meter ovan 
mark. 
 
GATOR, TRAFIK 
 
Biltrafik 
Djupviksvägen, infartsvägen till området, dras till mindre del om i planens norra del. 
Plankartan redovisar i denna del två alternativa dragningar men det är alltså endast en 
av dessa som kommer bli aktuell för genomförande. 
 
En ny kvartersgata, som ska försörja Djupvikskullen, dras från Djupviksvägen utmed 
kullens fot och från nordost upp på kullens längs den ursprungliga sträckningen. Detta 
ger minst ingrepp i naturen och medger rimliga lutningar.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Inom området sker gång- och cykeltrafik på kvartersgatan. 
 
Gemensamhetsanläggningar 
Genomförandefrågor redovisas i genomförandebeskrivningen och i särskilt PM från 
lantmäteriet. 
 
Parkering, angöring och utfarter 
Inom området parkerar man på den egna tomten. En parkeringsplats ordnas i garage/carport 
och utrymme för en ytterligare plats skapas på tomten 
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STÖRNINGAR 
 
Buller 
För nybebyggelse skall Riksdagens riktvärden för högsta tillåtna bullernivå uppfyllas. Detta 
innebär, bland annat, att ekvivalentvärdet för utomhusbuller får vara högst 55dB(A) för 
biltrafik (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). Trafikbuller från befintlig och 
tillkommande biltrafik alstrar inte bullernivåer som kräver några speciella åtgärder.  
 
Markradon 
Byggnader skall uppföras radonsäkra om inte en undersökning visar att markradonvärdena 
underskrider de tillåtna. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten och avlopp 
Dagvattnet avses att omhändertas lokalt. Området skall anslutas till det kommunala VA-nätet.  
Det skall i genomförandefasen studeras vidare om de nya VA-ledningarna inom området skall 
vara en gemensamhetsanläggning med anslutningspunkt till de kommunala ledningarna i 
plangräns. Vatten- och avloppsfrågorna ska lösas i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser 
och i samråd med Trosa kommun. 
 
Värme 
Förutsättningarna att lösa områdets värmeförsörjning med en gemensam anläggning ska 
undersökas parallellt med den fortsatta processen. Uppvärmning med förnyelsebara 
energikällor som till exempel biobränsle bör eftersträvas. Uppvärmning med direktverkande 
el och fossila bränslen ska undvikas 
 
Elförsörjning 
Allmänna elledningar för distribution finns i anslutning till området. För elförsörjning av 
området erfordras eventuellt ny nätstation inom området.  
 
Avfall 
Sophanteringen skall lösas i samråd med Trosa Kommun och i övrigt enligt kommunens 
renhållningsstadga. Varje bostad skall vara förberedd för sopseparering. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Brandkrav 
Med tanke på bebyggelsens täthet skall brandkrav särskilt uppmärksammas. I synnerhet vid 
byggnader inom 4,5 meter från tomtgräns mot granne. 
 
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Detaljplanen har upprättats av ORIGO Arkitekter AB. 
 
Från Trosa kommun har medverkat: Planchef Mats Gustafsson 
samhällsbyggnadschef Björn Wieslander, och stadsarkitekt Filip Henley. 
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Karin Nordanstedt Jaime Torres 
Arkitekt MSA Arkitekt SAR/MSA  
Origo Arkitekter AB Origo Arkitekter AB 
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ANTAGANDEHANDLING   
 
 
Förslag till detaljplan för 
VAGNHÄRADS-DJUPVIK 1:192 m fl 
 
i Trosa 
Trosa kommun, Södermanlands län 
 
Upprättad 2009-02-06 av ORIGO arkitekter AB 
 
 
 
 
 
 

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G  
 
 
 
A ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
1 DETALJPLAN 
 
1.1 Markägare 
 Fastighet:  Ägare: 
 Vagnhärads-Djupvik 1:192 AB Stangus 
 Vagnhärads-Djupvik 1:1 Trosa-Stensund Samfällighetsförening  
  
1.2 Tidplan 
 Programfas  mars 2002 
 Samrådsfas sept-okt 2006 
 Utställning hösten 2007 
 Antagande mars 2009 
 Laga kraft april 2009 

   
1.3 Planprocessen 

En detaljplan ska grundas på ett program, om detta inte anses onödigt. Program 
kan undvaras exempelvis om detaljplanen har stöd i den aktuella översiktsplanen 
Planprogrammet följs av en formell detaljplan med samråd och utställning, mellan 
vilka Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ställning till eventuella förändringar av 
planförslaget. Efter utställning kan planen antas och godkännas i fullmäktige, 
varpå den, om inga överklaganden sker, vinner laga kraft. Först i detta skede kan 
exploateringsarbeten ta sin början. 

 
1.5 Bebyggelse 
 När planen vunnit laga kraft, kan den utbyggnad som planen medger genomföras 

på initiativ av fastighetsägaren.  
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2 GENOMFÖRANDETID 
 
2.1 Planens genomförandetid föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns 
det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. 

 
 

3 ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP 
 
3.1 Ansvarsfördelning 
 Samhällsbyggnadskontoret upprättar ny detaljplan och svarar för 

myndighetsutövning vid granskning av bygglov. 
    
3.2 Allmänna platser 
 Huvudmannaskapet för allmän platsmark är enskilt. De allmänna platser som 

pekas ut i detaljplanen bör alla ingå i en omprövningsförrättning av Stensund ga:1 
för att de ändringar som nu föreslås skall kunna bli förverkligade och tillåtna. 
Kvartersgatan ska upplåtas som gemensamhetsanläggning. Dessa frågor reglerar i 
detalj av Lantmäterimyndigheten i genomförandeprocessen. 

  
  
4 AVTAL 
 
4.1 Ett exploateringsavtal skall tecknas mellan kommunen och exploatören, där bland 

annat parternas tekniska och ekonomiska mellanhavanden regleras. Dessutom 
kommer här framgå att exploatören ska avstå den mark som i detaljplanen 
markerats som naturmark, utan ersättning. 
 

 
B FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
1 FASTIGHETSBILDNING, GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR MM 
 
 Särskilt samrådsmöte rörande genomförandefrågor har 2007-11-02 hållits mellan 

företrädare för Trosa Stensund Samfällighetsförening, AB Stangus och Trosa 
kommuns samhällsbyggnadskontor. Lantmäteriet har vid mötet noga muntligen 
redovisat aktuella genomförandeåtgärder som detaljplanen föranleder. 
Lantmäteriets PM från samrådsmötet daterat 2007-11-02 redovisas som bilaga till 
genomförandebeskrivningen. 
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C TEKNISKA FRÅGOR 
 
1 NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN 
 

Planområdet utgörs av en skogsbevuxen kulle med en del berg i dagen. 
Vegetationen utgörs av grov tallskog med inslag av lövträd.  I området finns två 
gamla betonggrundläggningar från tidigare byggnader 
 

 
2 TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
 
 Några tekniska undersökningar har ej gjorts. 
 
 
3 TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 
3.1 Gator/Vägar 

Djupviksvägen, infartsvägen till området, dras till mindre del om i planens norra 
del. Plankartan redovisar i denna del två alternativa dragningar men det är alltså 
endast en av dessa som kommer bli aktuell för genomförande. 
 
En ny kvartersgata, som ska försörja Djupvikskullen, dras från Djupviksvägen 
utmed kullens fot och från nordost upp på kullen längs den ursprungliga 
sträckningen. Detta ger minsta ingrepp i naturen och medger rimliga lutningar. 

 
3.2 Gång- och cykelvägar 

Inom området sker gång- och cykeltrafik på kvartersgatan. 
 
3.3 Parkering, båtuppläggning 
 Parkering skall ske på kvartersmark för de nya fastigheterna. 
 Parkering och plats för båtuppläggning anvisas i hamnområdets norra del.  
  
3.4 Hamn/båtplatser 
 Exploatören utför utbyggnad av båthamnen med minst 1 plats per ny tomt, som 

därefter övertas av samfällighetsföreningen.  
 
3.5 Ledningar 

Dagvattnet avses att omhändertas lokalt. Dagvattnets leds bort via ett 
vägdikessystem som ansluter till Djupviksvägens dikessystem.  
 
Området skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Vatten- och avloppsfrågorna 
ska lösas i enlighet med Miljöbalkens bestämmelser och i samråd med Trosa 
kommun. 
 
I det fortsatta arbetet kommer det att studeras vidare, om de nya VA-ledningarna 
inom området skall vara en gemensamhetsanläggning med anslutningspunkt till 
de kommunala ledningarna i plangräns, eller om en traditionell lösning med 
kommunala ledningar fram till enskild fastighets gräns skall väljas. 
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D EKONOMISKA FRÅGOR 
 
1 ALLMÄNT 
 
 Kostnaderna för detaljplanen regleras genom ett särskilt avtal. 
 
1.1 Exploateringskostnader 

Fastighetsägarna ansvarar för samtliga kostnader för utbyggnad. Utbyggnaden 
innebär inga sådana åtgärder som leder till exploateringskostnader för kommunen.  
Vid eventuell flyttning av kablar eller annan anläggning tillhörande Vattenfall 
Östnät AB eller TeliaSonera inom området får exploatör eller annan beställare 
ansvara för kostnaden.  
 
Utgift för anslutning uttages enligt gällande taxa. 
 

 
2 MARKFÖRSÖRJNING 
  

AB Stangus äger Vagnhärads-Djupvik 1:192 och Trosa-Stensund 
Samfällighetsförening äger Vagnhärads-Djupvik 1:1.   
 

 
3 GATU/VÄGKOSTNADER OCH VA-AVGIFTER 
  

Kvartersgatan skall upplåtas som gemensamhetsanläggning. 
           Anläggningen utförs av exploatören. 
  
 
4        KARTFÖRSÖRJNING 
 
4.1 Primärkarta 
 Som underlag för projektering finns digital baskarta över planområdet samt 

stomnät som är numeriskt bestämt i kommunens koordinatsystem. Mät och Kart i 
Nyköping tillhandahåller efter beställning erforderliga nybyggnadskartor. 
Exploatören skall efter utbyggnad av området ombesörja inmätning av den nya 
bebyggelsen och överlämna detta kartmaterial utan kostnad till 
Samhällsbyggnadskontoret.  

 
 
E MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

Planhandlingen har upprättats av ORIGO arkitekter i samarbete med Trosa 
kommun. 
 
 
Karin Nordanstedt   Jaime Torres 
Arkitekt MSA   Arkitekt SAR/MSA  
Origo Arkitekter AB  Origo Arkitekter AB  



                                                                                       Dnr: 1999-00252          1/9    
                                                   

ANTAGANDEHANDLING 
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G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 
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Bakgrund och syfte 
 
Syftet med detaljplanen är att lägga fast förutsättningarna för ny bebyggelse inom 
planområdet. Gestaltningsprogrammet är en del av detaljplanen. Medan plankartan bestämmer 
bebyggelsen omfattning, ska gestaltningsprogrammet ge principer och regler för områdets 
yttre utformning samt motiven för detta. Gestaltningsprogrammet skall dels formulera 
riktlinjer för de miljömässiga kvaliteter, som skall genomsyra den nya bebyggelsen för att 
skapa en samstämd men ändå variationsrik bebyggelse, dels vara ett hjälpmedel för 
kommande projektering, bygglovhantering och genomförande.  
 
 
Områdets förutsättningar och grundkvaliteter 
 
Allmänt 
Området som planeras för ny bostadsbebyggelse utgörs idag av en skogsbevuxen kulle med 
berg i dagen på vissa platser. Områdets lägsta punkt ligger i sydväst på +4 meter och stiger i 
nordost upp till som högst ca +12 meter. Vegetationen utgörs av grov tallskog med inslag av 
lövträd.  I området finns två gamla betonggrundläggningar från tidigare byggnader 
 
Planerad bebyggelse 
Området föreslås bebyggas med 10 småhus i 1-2 våningar. En ny kvartersgata, vilken ska 
försörja området, anläggs från en ny väg som ansluter till Djupviksvägen.   
 

          
Gestaltningsprinciper 
 
Syftet är att skapa en variationsrik, men ändå sammanhållen bebyggelse inom området, en 
modern skärgårdsby men med traditionella förtecken. Detta uppnås genom att i området tillåta 
en variation av hustyper i ett till två plan, med fasader i trä. Området hålls i stället samman 
genom riktlinjer för samordnad färgsättning, enhetlig häckplantering/plank mot gata/i 
tomtgräns, placering av bebyggelsen m.m.  
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Gaturummet 
 
Lokalgatan En ny kvartersgata, svagt krökt, anläggs genom området. Avsikten 

är att gatan skall utformas så att hastigheterna blir låga genom 
området. Gatan ges därför smala mått och utformas med en 
körbana om 4,5 meter. För att hålla ihop gaturummet placeras 
husen på rad med samma avstånd till gatan (4,0 meter). 

 
 

 
Gatusektion 
 

Parkering Inom området parkerar man på den egna tomten. En 
parkeringsplats ordnas i garage/carport och utrymme för en 
ytterligare plats skapas på tomten. För att minska asfaltsytorna är 
det lämpligt att markmaterialet på uppställningsplatsen för bilen 
skiljer sig från gatans asfaltsbeläggning. 

 
Belysning  För området väljs en enhetlig armaturtyp. 
 
 
Tomten 
 
Placering av bebyggelse Huvudbyggnad placeras utmed lokalgatan i inre förgårdslinje  

4 meter från gatan, för att skapa ett vackert gaturum. Små 
förstukvistar eller burspråk i en våning får placeras innanför 
förgårdslinjen.  
 
Garage/carport i tomtgräns placeras indraget i förhållande till 
huvudbyggnaden, minst 6,0 meter från gatumarken. Om man vill 
undvika ha synliga bilar på förgårdsmarken kan man dra in 
garage/carport ca 9,0 meter. 

   
Terränganpassning Ny bebyggelse skall anpassas till områdets terräng. Högsta 

sockelhöjden från färdiga golv på hus och uteplatser i form av 
terrass eller däck till marken är 1,5 meter.  
 
Uppfyllnader på tomtmark för att skapa plana gräsytor bör 
undvikas, men kan tillåtas till en höjd om högst 50 cm. Stödmur i 
tomtgräns mot granne eller gata bör vara högst 50 cm hög.  Om 
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marken sluttar mycket (gäller endast vissa av tomterna) skall ett 
suterräng- eller etagehus väljas. 

 Befintliga träd skall bevaras så långt som det är möjligt. Marklov 
krävs för fällning av träd med en större stamdiameter än 0,25 m, 
mätt 1,0 meter ovan mark. 

 

    
Exempel på väl inpassade byggnader 

 
Staket/häckar/plank Tomt avskiljes med klippt häck mot gatan. Häckar uppförs av 

exploatören, till en högsta höjd om 140 cm. I gatukorsning är det 
lämpligt om häcken klipps ned till 80 cm för att förbättra sikten.  
Plank i tomtgräns skall uppföras med stående brädor med 
horisontell överkant. 
 

 
Exempel på plank i tomtgräns. 

 
Bebyggelsen 
 
Garage/carport  Garage/carport och förråd utformas i samstämmighet med  
och förråd huvudbyggnaden som envåningshus med fasader i trä. Fasadfärg 

anpassas efter huvudbyggnaden. Takvinkeln är mellan 10-30 
grader. Takmaterialet är tegelpannor eller bandtäckt plåttak. 

 
Husens utformning Huvudbyggnad kan utföras i 2 våningar med undantag för ett hus 

som begränsas till en våning. Som komplement till 
huvudbyggnaden får kompletteringsbebyggelse uppföras i en 
våning längre in på tomten.  

 
Husets storlek anpassas efter tomtens storlek och förutsättningar. 
Huvudbyggnad får gärna ha stora rumshöjder och utstickande 
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gavlar, helst smala 5-7 meter breda. Husen utformas med fasader 
av liggande eller stående träpanel.

 
Fasadfärg Området skall ha en sammanhållen färgskala, i tonerna falurött, 

ockra och grått/svart. Byggnaderna målas i dova toner som passar 
in i skärgårdslandskapet. Dominerande skall vara slamfärger i 
kulörer av falurött, ockra eller grått/svart. Inslag av järnvitriol kan 
även förekomma. Fasadmaterial och färgsättning på garage/carport 
och förråd ska anpassas till huvudbyggnaden på tomten. 

 

    
 Exempel på färgsättning i falurött, ockra och ljusgrått. 

 

          
 

        
Exempel på fasadfärger: ljus faluröd, faluröd, ockragul och grå 
slamfärg samt järnvitriol och svart slamfärg. 
 

Fönsterutformning Fönster placeras i huvudsak på traditionellt vis med relativt jämnt 
avstånd. En friare fönstersättning med större fönsterytor, 
glasverandor mm kan dessutom tillämpas i lämpliga lägen för att 
nå särskilda utblickskvaliteter. Avsikten ska vara att tillföra 
spänning och hänsynsfull variation utan att helheten splittras. 
Eventuella dekorfönster är runda eller halvmåneformade.  
Fönster utförs med smäckra dimensioner i trä. De placeras nära 
yttre väggliv samt görs sidohängda och utåtgående. 
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 Exempel på hus med traditionell fönstersättning och glasveranda. 
 
Fönsterfärg Fönster målas i kontrast till fasaden i vitt, falurött, ockra eller grått. 
 Träfönster, där träet oljas eller har obehandlat utseende, passar 

också till många av husen.  
 

    
 

Exempel på fönster målade i grått samt ockra mot faluröd fasad. 
 
Ytterdörrar Anpassas till husens kulör. 
 
Garageportar Anpassas till husens kulör. 
 
Takutformning Taken skall utformas som sadeltak eller pulpettak. Platta tak får ej 

förekomma. Taklutning kan variera mellan 20-30 grader på 
sadeltak. Pulpettak är flackare för att inte bli så spetsiga, ca 14-27 
grader. Lägre taklutningar får förekomma på verandor och 
skärmtak. Kompletteringsbebyggelsen har flackare taklutning, för 
att inte sticka upp och skugga de smala tomterna. 
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 Exempel på olika takutformingar. Sadeltak och pulpettak. 
 
Takmaterial/färg Takmaterialet är tegelpannor eller bandtäckt plåttak. Takpannor är 

röda. Plåttak målas i grå eller svart kulör. 
 
Takfot, taksprång Takfötter skall domineras av mått kring 40 cm. Takfötterna skall 

vara öppna tunna skivor med synliga tassar. Vid utstickande tak 
målas undersidan lika som fasadfärgen eller i vitt/ljusgrått. 

 
Vindskivor Vindskivor anpassas till fasadfärgen.  
 
Knutbrädor Knutbrädor målas i kontrast till fasaden i falurött, ockra eller grått, 

eller utförs i samma färg som fasaden. 
 
Fönsterfoder Där dessa förkommer, är de smala och målas i kontrast till fasaden, 

eller i samma färg som fasaden. 
 
Stuprör, hängrännor Anpassas till husens tak eller fasadens färg. 
 
Stosar, taksäkerhet,  Målas i samma färg som taket. 
plåtgarneringar,  
skorstenar, takfönster  
 
Midjeplåtar Skall ej förekomma, trälist användes. Dessa målas i samma färg 

som huset. 
 
Socklar Socklar får täckas med natursten eller liknande men trädäcks 

socklar kan täckas med träpanel som behandlas passande till 
fasaden. 

 
Inglasade uterum Inglasade uterum skall utföras i samma stil som huvudbyggnaden. 

Dessa är bygglovpliktiga och ingår i byggnadsarean (BYA).  
 
Balkonger Komplettering av huset med balkonger är en fasadändring som 

kräver bygglov. 
 
Räcken Balkongräcken utföres av stående eller liggande träpanel. Räcken 

anpassas till husens arkitektur och målas i kontrast till fasaden  
(t ex i samma färg som fönsterfoder eller knutbräda) eller i samma 
färg som fasaden. Maximal höjd på räcken är 110 cm. 
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 Exempel på balkonger i trä. 
 
Övrigt 
 
Avsteg från gestaltningsprogrammet får endast göras i samråd med stadsarkitekt och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Medverkande tjänstemän 
 
Planhandlingen har upprättats av ORIGO arkitekter i samverkan med kommunarkitekt Peter 
Hermelin och planchef Mats Gustafsson.  
 
 
 
Karin Nordanstedt  Jaime Torres 
Arkitekt MSA  Arkitekt SAR/MSA 
Origo Arkitekter AB  Origo Arkitekter AB 
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ANTAGANDEHANDLING  
 
 
Förslag till detaljplan för 
VAGNHÄRADS – DJUPVIK 1:192 m fl 
 
i Trosa 
Trosa kommun, Södermanlands län 
 
Upprättad 2009-02-06 av ORIGO arkitekter AB  
 
 
 
 
M I L J Ö R E D O V I S N I N G 
 
 
A SYFTE, METOD, AVGRÄNSNING 
 
1 VAD ÄR EN  MILJÖKONSEKVENS-

BESKRIVNING? 
 
1.1 ETT BESLUTSUNDERLAG 
 

Enligt plan- och bygglagen skall både allmänna och enskilda intressen 
beaktas vid prövning av en fråga genom detaljplan. Om intressen står 
emot varandra skall en avvägning ske mellan dem. En detaljplan får 
inte utformas så att den medger att byggnader placeras och utformas så 
att de eller deras användning medför fara eller betydande olägenheter 
för omgivningen. Således är konsekvenserna av en detaljplans 
genomförande för olika intressen ett viktigt underlag inför beslut om 
planen. 

 
För planer som medger en användning som innebär betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser, krävs det enligt PBL ett utvecklat beslutsunderlag – en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), där konsekvenserna för de 
angivna intressena tydligt redovisas.  

  
 
1.2 ETT DOKUMENT OCH EN PROCESS 
 
 En MKB skall ses som en integrerad del i planprocessen, och 

begreppet innefattar både själva MKB-dokumentet och det 
tillvägagångssätt som används för att ta fram dokumentet. 
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1.3 SYFTET MED MKB 
 
 Syftet med en MKB är att möjliggöra en samlad bedömning av den 

inverkan detaljplanens genomförande får på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. 

  
 MKB:n skall således identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekter som planens genomförande medför. Dessa effekter är dels på 
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser samt den fysiska miljön i övrigt. 

 
 
2  BEHOVSBEDÖMNING  
 
2.1 MKB ENLIGT PBL  
 

Enligt 5 kap. 18 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas, om en detaljplan medger en användning av mark eller av 
byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser. 
 
I PBL finns även ett indirekt krav på konsekvensbeskrivningar av 
alla detaljplaner. Denna konsekvensbeskrivning skall anpassas efter 
graden av påverkan. 
 
Detta planförslag för bostäder vid Djupvik bedöms ej ha betydande 
påverkan på ovanstående faktorer, och någon 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt god sed kommer ej att 
upprättas. Däremot kommer en enklare beskrivning av planens 
konsekvenser för området, s k miljöredovisning, att fogas till planen.   
 
 

2.2 ÖVERSIKTSPLANENS REKOMMENDATIONER 
 

I översiktsplan 2006 är aktuellt område utlagt som tänkbart nytt 
boendeområde. Här står också att ett mindre naturområde kommer att 
tas i anspråk men genom att spara den södra delen av den aktuella 
kullen kommer merparten av värdena att bestå. Området kan enligt 
översiktsplanen inrymma ca 15 tomter lämpliga för 
småhusbebyggelse. Detaljplanearbetet har dock visat att en nivå på tio 
bostäder är lämpligt. Strandskyddet är upphävt inom 
bebyggelseområdet genom gällande detaljplan.  
 
Trafikförsörjning ska ske längs Djupviksvägen, som i vissa delar kan 
få ny sträckning. 
 

 
3  DETALJPLANENS SYFTE 
 

Planeringens huvudsyfte är att skapa förutsättningar för ny 
bostadsbebyggelse vid Djupvik i enlighet med 
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samhällsbyggnadsnämndens beslut och intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Området avses byggas ut med 10 friliggande småhus i 
1-2 plan. 

 
 
5 MILJÖMÅL 
 

Gällande Översiktsplan 2006, listar ett antal mål i sin vision om 
utveckling och tradition i samspel. Dessa finns utvecklade i Trosa 
Kommuns miljöpolicy och under enskilda punkter i Översiktsplanen. 
Detaljplanen skall sträva mot att uppfylla dessa mål.  
Vidare finns andra planer och program, vilka bör tas hänsyn till. 
 
 
 

B KONSEKVENSER 
 

Med utgångspunkt från beskrivningen av området och de förändringar 
som planen möjliggör, beskrivs här de konsekvenser som 
detaljplanens genomförande skulle få. 
 

  
A NATUR OCH KULTUR 
 
1 LANDSKAPBILD OCH VEGETATION 

 
1.1 Befintliga förhållanden 

Planområdet utgörs i väster av kuperad mark samt i söder av plan 
ängsmark samt ett skogsbevuxet höjdparti med berg i dagen på några 
ställen. Vegetationen utgörs av grov tallskog med inslag av löv. 
 

1.2 Konsekvenser 
Anspråkstagande av naturmark gäller mestadels plana skogsbeväxta 
ytor, kvartersgatan undantaget. Ingreppen är förhållandevis små och 
påverkan på naturmiljön bedöms totalt sett relativt begränsad. 
 
I delar av området sparas naturmarken i form av ett skyddsområde 
mot småbåtshamnen och badplatsen i sydväst samt i form av berg i 
dagen. Större träd skall i största möjliga mån bevaras på tomtmark. 
Detta skall dämpa intrycket av nya hus på kullen från sjösidan. 
 

 
 
 
1.3 Förslag till åtgärder 

• Ny bebyggelse skall anpassas till områdets terräng. Uppfyllnader 
på tomtmark för att skapa plana gräsytor bör undvikas, men kan 
tillåtas till en höjd om högst 50 cm. Eventuell stödmur i tomtgräns 
mot granne eller gata bör vara högst 50 cm hög.  

• Antalet tomter har minskats till 10. 
• Befintliga träd bör bevaras så långt som det är möjligt. 
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• Marklov krävs för att fälla träd med en större stamdiameter än 
0,25 m, mätt 1,0 meter ovan mark. 

 
 
2 MARKINGREPP 
 
2.1 Befintliga förhållanden 

Planområdet utgörs av något kuperad skogsmark i nordost där den 
planerade lokalgatan skall ansluta till befintlig väg. 

 
2.2 Konsekvenser 

Anläggandet av den nya kvartersgatan samt de nya byggnaderna 
innebär att vissa markingrepp behöver göras. Ingreppen bör kunna bli 
relativt begränsade. Byggandet av bostadshus och anläggandet av 
kvartersgator kan innebära viss förflyttning av massor. 
 
 

2.3 Förslag till åtgärder 
• Kvartersgatan förläggs på ett sådant sätt att den passar in i 

terrängen för att minska markingrepp så mycket som möjligt. 
• Byggnaderna placeras nära gatan, så att markingreppen bli så små 

som möjligt. 
• Byggnaden bör väljas utifrån terrängförhållanden och 

topografiska förhållanden.  
• Nivåskillnader intill byggnader skall tas upp av låga socklar. När 

marken sluttar mycket (gäller endast vissa av tomterna) skall ett 
suterräng- eller etagehus väljas. 

 
 
 
B HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET  
 
1 BULLER 
 
1.1 Befintliga förhållanden 

Trafikbuller från befintlig och tillkommande biltrafik bedöms ej alstra 
bullernivåer som kräver några speciella åtgärder 

   
1.2 Förslag till åtgärder 

För ny bebyggelse skall Riksdagens riktvärden för högsta tillåtna 
bullernivå uppfyllas. Detta innebär, bland annat, att ekvivalentvärdet 
för utomhusbuller får vara högst 55dB(A) för biltrafik 
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53).  
 
 

2 LUFTFÖRORENINGAR 
 
2.1 Befintliga förhållanden 

Luftkvalitén bedöms vara god. 
 
2.2 Konsekvenser 

En eventuell utbyggnad kommer inte att påverka denna märkbart 
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3 MARKRADONRISK 
 
3.1 Befintliga förhållanden  

Ingen radonundersökning har ännu genomförts.  
 

3.2 Föreslag till åtgärder 
• Undersökning kommer att ske innan projektering för bygglov 

påbörjas. Beslut om utformning och omfattning av eventuellt 
radonskydd får tas när mätvärden är kända. 

• Speciell uppmärksamhet skall ägnas eventuellt radonhaltigt 
fyllnadsmaterial. 

• Radonintyg skall begäras på levererade grusprodukter. 
 
 
4 MARKFÖRORENINGAR 
 
4.1 Befintliga förhållanden 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. 
 
5 MARKFÖRHÅLLANDEN OCH HYDROLOGI 
 
5.1 Geotekniska förhållanden 

Dessa förhållanden är ännu ej utredda. För merparten av tomterna 
gäller berg. 
 

5.2      Grundvatten 
Åtgärder i form av markåtgärder kommer att vara begränsade och ej 
medföra grundvattenpåverkan.  
 
 

6 LOKALKLIMAT OCH LJUSFÖRHÅLLANDEN 
  
6.1 Befintliga förhållanden 

Tomterna påverkas mest av vindar i nordvästlig riktning. Mot söder 
och väster skyddar skogen, och även något mot öster. 

 Ingen större påverkan bedöms ske avseende lokalklimatet i området. 
  

Ljusförhållandena ger tomterna bra solförhållanden. 
 
 
7 ENERGI OCH UPPVÄRMNING 
 
7.1 Förslag till åtgärder 

• Förutsättningarna att lösa områdets värmeförsörjning med en 
gemensam anläggning ska undersökas parallellt med den fortsatta 
processen. Uppvärmning med förnyelsebara energikällor som till 
exempel biobränsle bör eftersträvas. Uppvärmning med 
direktverkande el och fossila bränslen ska undvikas 

 
 
8 AVFALLSHANTERING 
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8.1 Förslag till åtgärder 

• Sophanteringen kommer att detaljutformas i samråd med Trosa 
Kommun och i övrigt enligt kommunens renhållningsstadga. 

• Källsortering av byggnadsavfall kommer att tillämpas under 
byggnadstiden. 

 
  
10 STÖRNINGAR UNDER BYGGTIDEN 
 
10.1 Konsekvenser 

Störningar under utbyggnadstiden kommer att uppstå för boende inom 
angränsande områden främst genom buller från byggnadsarbete och 
transporter. Dessa störningar bedöms vara begränsade.  
 

10.2 Förslag till åtgärder 
• Byggnadsarbetena kommer att bedrivas med iakttagande av  

anvisningarna i den statliga utredningen ”Handlingsplan mot 
buller”.  

• Anvisningar kommer att ges till transportörerna om lämplig 
färdväg till arbetsplatsen. 

 
 

C MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
 Planhandlingen har upprättats av ORIGO arkitekter.  
  
 Från Trosa kommun har medverkat: Planchef Mats Gustafsson 

samhällsbyggnadschef Björn Wieslander, och stadsarkitekt Filip 
Henley.   
 
 

 
Karin Nordanstedt   Jaime Torres 
Arkitekt  MSA   Arkitekt SAR/MSA 
Origo Arkitekter AB  Origo Arkitekter AB 
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