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Icke-teknisk sammanfattning 

Peab Bostad AB planerar att bygga bostäder i området Villabacken som är beläget 
centralt i Oxelösund. En detaljplan håller på att upprättas för området. Den omfattar två 
punkthus, 20-24 våningar höga.  

Genomförande av planen har enligt behovsbedömningen antagits medföra betydande 
miljöpåverkan med avseende på landskapsbild, utsläpp av växthusgaser, trafiksäkerhet, 
buller samt risker vid transport av farligt gods. En MKB har därför tagits fram av Sweco på 
uppdrag av Peab Bostad AB. Syftet med MKB:n är att beskriva de konsekvenser som ett 
genomförande av planen kan antas medföra. 

Detaljplanen innebär att två höga byggnader tillkommer i ett centralt läge i Oxelösund. 
Det skapar ett nytt landmärke i staden. Förslaget innebär att ett obebyggt område 
utvecklas med bostäder och möjligheter till rekreation.  

För stads- och landskapsbild bedöms konsekvenserna vara små positiva. Den nya 
bebyggelsen kommer att vara synlig från flera håll i staden, men knyter an till en tradition 
av stora grepp och starkt synliga landmärken. 

För kulturmiljö, risker vid transport av farligt gods, trafikbuller samt luft och klimat bedöms 
planförslaget medföra små negativa konsekvenser. . Lämningar från historisk bebyggelse 
(husgrunder) tas bort, men de representerar inte några utpekade värden. Riskerna från 
transporter på både järnväg och riksväg 53 bedöms enligt genomförd riskanalys vara 
acceptabla. Området är utsatt för buller från främst trafik men riktvärden kan uppnås ifall 
avsteg görs. Villabackens läge borde vara gynnsamt för alternativa och miljövänliga 
färdsätt, men det är troligt att förutsättningarna för kollektivtrafik inte kommer att förbättras 
jämfört med idag. 

Planen bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser med avseende på rekreation. 
Ekbacken och grönytorna i närområdet utvecklas för att förbättra förutsättningarna för 
bostädsnära rekreation, både för boende vid Villabacken och i övriga delar av staden. För 
naturmiljön medför planförslaget både små positiva och små negativa konsekvenser. 
Enstaka äldre träd kommer att behöva tas bort. De äldre ekarna kan dock gynnas av att 
ekbacken och naturmarken utvecklas för rekreativa ändamål, genom gallring och skötsel. 

För trafiksäkerhet bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser, eftersom 
korsningen mellan gång- och cykelvägen/Thams väg vid Järnvägsbron får en ny och 
säkrare utformning. Det ökade trafikflödet bedöms därför inte medföra några ökade risker 
för oskyddade trafikanter. 
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Detaljplanen bedöms bidra till att uppfylla miljömålet Ett rikt växt- och djurliv och delar av 
miljömålet God bebyggd miljö. Planen bedöms motverka uppfyllelsen av Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning samt delar av God 
bebyggd miljö.  
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1 Inledning 

Peab Bostad AB planerar att bygga i området Villabacken som är beläget centralt i 
Oxelösund. En detaljplan håller på att upprättas för området. Syftet med planen är att 
skapa möjligheter för bostadsbebyggelse i form av två punkthus, 20-24 våningar höga. 
Byggnaderna kommer att rymma cirka 130 lägenheter.  

Oxelösunds kommun har genomfört en behovsbedömning avseende planens 
miljöpåverkan. Genomförande av planen har bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan med avseende på landskapsbild, utsläpp av växthusgaser, trafiksäkerhet, 
buller och risker vid transport av farligt gods. Det innebär att en miljöbedömning ska 
genomföras och att en MKB ska upprättas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken.  

Sweco har tagit fram MKB:n på uppdrag av Peab Bostad AB. Syftet med MKB:n är att 
beskriva de konsekvenser som ett genomförande av planen kan antas medföra. 

Området och de befintliga förutsättningarna beskrivs ingående i förslaget till detaljplan 
samt i detaljplaneprogram för Villabacken. I denna MKB redovisas förutsättningarna i den 
mån de har betydelse för de specifika miljökonsekvenser som beskrivs. 

2 Avgränsning 

2.1 Geografi 

Planområdet är beläget strax väster om Oxelösunds centrum, mellan järnvägen och 
riksväg 53. Det omfattar del av fastigheterna Oxelö 8:39 och 7:41. Fastigheterna ägs av 
Oxelösunds kommun. 

 
Figur 2-1. Geografisk avgränsning för detaljplan Villabacken. Källa: Planbeskrivningen.  
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Planområdet är till ytan cirka 4,5 hektar. Befintlig gång- och cykelväg mellan centrum och 
området Dalgången korsar genom planområdet i öst-västlig riktning. Planområdet 
avgränsas i norr och öst av en grusad väg som leder fram till befintligt koloniområde, 
lokaliserat strax väster om planområdet. I söder avgränsas planområdet av Thams villa 
och i väster av väg 53. Se Figur 2-1. 

2.2 Miljöaspekter 

Planområdet ligger i anslutning till flera riksintressen, som kan komma att påverkas. 
Dessa beskrivs i kapitel 4.3. Avgränsning av miljöaspekter har gjorts mot bakgrund av 
behovsbedömningen och i samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län vid möte den 
18 september 2013. De nyckelfrågor som identifierades är bl.a. påverkan på stads- och 
landskapsbild, risker vid transport av farligt gods, buller och trafiksäkerhet. En 
sammanställning av de miljöaspekter som anses mest relevanta visas i Tabell 2-1. I 
tabellen finns även en motivering. 

Tabell 2-1. Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n. 
Miljöfaktor Motivering 

Stads- och 
landskapsbild 

Förändringarna av landskapsbilden blir omfattande. 
Byggnaderna som planeras är höga och området ligger på en 
höjd. 

Kulturmiljö Äldre husgrunder inom området kommer att beröras. 

Risker vid transport 
av farligt gods 

Farligt gods hanteras på både riksväg 53 och TGOJ-banan.  

Buller Området ligger nära riksväg 53 och TGOJ-banan. Planen 
medför också en ökad trafikmängd i centrum.  

Trafiksäkerhet Se ovan.  

Dagvatten Andelen hårdgjorda ytor ökar. Förutsättningarna för infiltration är 
begränsade på grund av att området ligger på berg. 

Luft och klimat Ökade trafikmängder ger upphov till ökade utsläpp av 
växthusgaser. Planområdet ligger nära hamnen och SSAB med 
verksamheter som ger utsläpp till luft. 

Naturmiljö Inga betydande naturvärden påverkas. Enstaka äldre träd 
behöver tas bort. 

Rekreation och 
naturmiljö 

Planens genomförande kan ha positiv inverkan för områdets 
förutsättningar för när-rekreation. 
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2.3 Tid 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 
2023, då planen bedöms vara fullt genomförd. 

3 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av planförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till 
grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta riktvärden, 
miljökvalitetsnormer etc. Dessa redovisas i sitt sammanhang i kapitel 6. 

3.1 Bedömningsskala 

Nedan presenteras en skala som används för att värdera såväl positiva som negativa 
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av 
bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan beskriva såväl positiva som negativa 
konsekvenser. En samlad bedömning görs i kapitel 7.1. 

 Mycket stora konsekvenser Konsekvenser på riksintressen eller andra intressen 
som gäller på EU-nivå (till exempel Natura 2000-
områden, överskridande av miljökvalitetsnormer). 

 Stora konsekvenser Konsekvenser på riksintressen eller värden av 
regional eller kommunal betydelse. 

 Måttliga konsekvenser Konsekvenser på områden/värden av kommunal 
betydelse.  

 Små konsekvenser Konsekvenser på områden/värden av mindre eller 
lokal betydelse. 

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning 
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 
exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör 
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den 
påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den slutliga bedömningen av 
konsekvenser skiljer sig från riktmärket. Att ett riksintresse berörs betyder inte per 
automatik att planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan 
vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresse-
området. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av lokal karaktär, t.ex. 
buller, även kan bedömas få stora konsekvenser. 
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3.2 Miljömål 

En analys av miljömålsuppfyllelsen för planområdet presenteras i kapitel 7.2. Följande 
nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget:  

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Ingen övergödning 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv   

Definitioner och preciseringar av dessa miljömål finns på Miljömålsportalen 
(www.miljomal.se). De tidigare regionala preciseringarna som gällde Södermanlands län 
har upphört att gälla. Sedan 2011 arbetar Länsstyrelsen direkt mot de nationella 
miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.  

4 Förutsättningar 

4.1 Övergripande miljöförutsättningar 

Området Villabacken ligger centralt beläget mellan riksväg 53 och järnvägsspåren TGOJ-
banan1. Området ligger på en höjd med utsikt över havet och hamnen. Från motorvägen 
sett utgör Villabacken en viktig del av entrén till Oxelösund. Det område som omfattas av 
den aktuella detaljplanen är idag obebyggt, förutom en obebodd villa. Området upplevs 
som avskilt på grund av omgivande trafikleder och att det till stor del är igenvuxet. 
Planområdet korsas av en gång- och cykelväg som förbinder centrum med de västra 
delarna av Oxelösunds tätort. Med bil nås Villabacken via Thams väg och Torggatan. I 
den västra delen av planområdet, mot riksväg 53, finns en ekbacke med äldre träd och 
högt naturvärde. 

4.2 Planförhållanden  

För området finns en detaljplan (nr 1782) antagen 1994. Planen anger ändamålet för 
marken till natur och tunnel för biltrafik. Syftet med planen var att ordna en ny infart till 
centrum. Detaljplanen är inte genomförd och är nu inaktuell. 

För Oxelösund gäller den kommunövergripande översiktsplanen som antogs 2010-09-22. 
För den nu aktuella delen av Villabacken anges att bostadsbebyggelse ska prövas 
genom detaljplaneläggning. Den norra delen av Villabacken, vid kolonilotterna och 
lokstallarna, anges som utredningsområde för bostadsbebyggelse och/eller utökad 
spårkapacitet. Området omfattas av detaljplaneprogram för Villabacken,  
framtaget 2008-07-28. Planprogrammet omfattar ett större område än den aktuella 
detaljplanen. I söder angränsar planområdet till detaljplan 1808 för Thams villa.  
                                                      
1 Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar 
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4.3 Riksintressen 

Med riksintresse avses ett område, en plats eller ett enstaka objekt som anses vara 
viktigt ur nationell synvinkel. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap miljöbalken. Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Däremot 
angränsar området till flera olika riksintressen som kan ha inverkan på planeringen av 
området. Utbredning av de riksintresseområden som är relevanta för detaljplan 
Villabacken visas i Figur 4-1 nedan. 

 
Figur 4-1. Karta över riksintresseområden som berör planområdet. Källa: Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 

Oxelösunds hamn 

Riksintresset Oxelösunds hamn omfattar både land- och vattenområde. Hamnen är av 
riksintresse för sjöfarten. Riksintresset innebär att hamnen ska skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan skada hamnfunktionen (Länsstyrelsen, 2007). Detta innebär att även 
kommunikationer till och från hamnen på väg och järnväg är av riksintresse. Riksintresset 
omfattar även farlederna. Enligt detaljplaneprogrammet för Villabacken får en förändrad 
markanvändning inom området inte försvåra möjligheterna för hamnen att utöva sin 
verksamhet eller att nyttja transportvägar och järnvägsspår i framtiden. I översiktsplanen 
för Oxelösunds kommun (2010) anges att hänsyn ska tas till buller och luftkvalitet i det fall 

Villa- 
backen 
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bebyggelse planeras i närheten av hamnanläggningen och kommunikationsvägar till och 
från den. 

Järnvägen TGOJ-banan 

Järnvägen Sala-Eskilstuna-Oxelösund (TGOJ-banan) är av riksintresse för 
kommunikation. På banan transporteras gods till och från hamnen och SSAB. 
Riksintresset innefattar också ranger-/växlingsbangården, spåren till Oxelösunds hamn 
samt till SSAB. 

Riksväg 53 

Transporter till och från Oxelösunds hamn går längs riksväg 53 och vidare längs Gamla 
Oxelösundsvägen, Styrmansgatan och Torggatan. Den har motorvägsstandard fram till 
och är klassad som väg av riksintresse för kommunikation. Väg 53 är även primär 
transportväg för farligt gods. 

5 Alternativ 

Denna MKB beskriver konsekvenser av ett nollalternativ och ett planförslag. 

5.1 Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling om detaljplanen inte 
genomförs. Detta alternativ ska inte förväxlas med nuläget, även om nollalternativet och 
nuläget ofta har stora likheter.  

Vid nollalternativet kommer detaljplaneprogrammet för Villabacken att gälla. Programmet 
anger området som möjligt att exploatera, men inga andra detaljplaner har upprättats 
inom planområdet för detaljplaneprogrammet. Den gällande detaljplanen som möjliggör 
en biltunnel genom Villabacken bedöms inte komma att genomföras. Områdets fysiska 
förutsättningar kan därför antas kvarstå vid nollalternativet. Dalgångens koloniområde 
antas ligga kvar med oförändrad verksamhet.  

År 2013 lämnade Oxelösunds hamn AB in en ansökan om att utöka sin verksamhet 
avseende hantering av järnmalm. Ansökan omfattar en ökning av sammanlagd maximal 
mängd från nuvarande 5,5 miljoner ton per år till totalt 10,5 miljoner ton per år. Malmen 
transporteras per järnväg från Grängesberg och Ludvika. Förutom lastning och lossning 
inom hamnområdet innebär ansökan att antalet transporter på järnväg ökar från 3 till 8 
tågsätt per dag. För att klara detta kommer befintliga järnvägsspår och bangård att 
behöva uppgraderas. Bullret från rangerbangården förväntas inte att öka i någon 
nämnvärd grad eftersom de nya tågen endast delas en gång (ÅF, 2013). Däremot 
kommer rangering att utföras dygnet runt, jämfört med endast dagtid i nuläget. 

Persontågstrafiken kan komma att byggas ut men omfattningen är oklar. Det innebär i så 
fall förändringar på den östra sidan av järnvägen mot centrum. Utbyggnadsplaner som 
gäller Ostlänken och Skavsta flygplats bedöms ligga bortom 2023 och ingår därför inte i 
nollalternativet. 
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5.2 Planförslag 

Planförslaget omfattar bostadsbebyggelse i form av två höga punkthus. Se figur nedan. 
Det medger också en servicebyggnad i en våning. Marken kring de nya byggnaderna 
kommer att avsättas som kvartersmark för parkering. Det kommer att ordnas i form av 
markparkering. Kringliggande grönområden avsätts som naturmark. I anslutning till 
byggnaderna ordnas promenadstigar, uteplatser och ytor för lek och rekreation. 
Detaljplaneprogram för Villabacken gäller som grund för planförslaget. 

 
Figur 5-1. Illustration över planerad bebyggelse, utemiljö och markparkering. Källa. Sweco. 

5.3 Övriga utredda alternativ  

I detaljplaneprogrammet för Villabacken finns två alternativ till utformning av bebyggelse. 
Det ena motsvarar planförslaget medan det andra omfattar en lägre bebyggelse om två 
till sex våningar. Det finns dock en uttalad politisk vilja att den nya bebyggelsen ska 
utgöra ett landmärke. Något alternativt planförslag med t.ex. lägre byggnader har därför 
inte utretts inom ramen för detaljplanen. 
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6 Miljökonsekvenser 

6.1 Landskapsbild och stadsbild  

Nollalternativet innebär inga förändringar jämfört med nuläget och bedöms inte medföra 
några konsekvenser för landskapsbild och stadsbild. Planförslaget bedöms medföra små 
positiva konsekvenser. De planerade husen knyter an till en tradition av stora grepp och 
starkt synliga landmärken.  

Detta avsnitt utgår från den analys av landskapsbild och stadsbild som har tagits fram 
inom ramen för planarbetet. Här ges en sammanfattande bedömning. Mer detaljerad 
information finns i rapporten (Sweco, 2013a). 

Nuläge 

Villabacken är en vegetationsklädd höjd, cirka 1 kilometer lång och 200 meter bred, 
avgränsad av motorvägen (väg 53) och järnvägen, vilka båda går på en lägre nivå. Se 
Figur 6-1. Läget intill väg 53, som är infart till staden, gör Villabacken till en viktig del av 
stadens entré. Vägens och järnvägens starka barriäreffekter tillsammans med det 
upphöjda läget får Villabacken att både visuellt och upplevelsemässigt framstå som en 
avskild ö, synlig på långt håll.  

Bebyggelsen i Oxelösunds nuvarande stadskärna utgörs huvudsakligen av centrum-
bebyggelse från 1950- och 1960-talet i 1-3 plan. Enstaka äldre byggnader finns i 
centrum, bl.a. järnvägsstationen. Centrum avgränsas tydligt av järnvägen i söder och en 
obebyggd bergslänt i norr. Uppe på berget, med utsikt över staden, ligger S:t Botvids 
kyrka, som utgör ett välkänt landmärke. Andra viktiga landmärken i Oxelösund är 
kranarna och de stora industribyggnaderna nere i hamnen.  

Söder om planområdet, i Villabackens södra del, ligger Thams villa, som genom sin 
storlek och sitt exponerade läge utgör ett landmärke i den delen av staden, dock inte 
synligt på så långt håll som kyrkan och kranarna. Samma sak gäller järnvägsstationen: en 
karaktärsstark byggnad av bebyggelsehistoriskt intresse, belägen nära Villabacken.  

Området direkt norr om planområdet präglas av järnvägen, med lokstallarna på ena sidan 
om det breda stråket av spår och järnvägsstationen på den andra. Litet längre åt nordväst 
ligger ett koloniområde. I övrigt är Villabackens norra del obebyggd.  
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Figur 6-1. Övergripande drag i landskapet inom planområdet och dess närområde. Observera att 
planavgränsningen har ändrats i den nordvästra delen och inte överensstämmer med figuren. 
Källa: Sweco. 

Konsekvenser av nollalternativet  

Nollalternativet innebär inga förändringar som påverkar stadsbild eller landskapsbild inom 
planområdet. Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för dessa 
aspekter. 

Konsekvenser av planförslaget 

Den analys av stadsbild och landskapsbild som har utförts för planförslaget behandlar 
den tillkommande bebyggelsens synlighet på långt håll och på nära håll. De nya husen 
kommer att bli väl synliga från vattenområdena utanför Oxelösund, men även från många 
välbesökta platser inom staden. Det gäller t.ex. från väg 53 och gång- och cykelbron vid 
Frösäng, bostadsområdet Frösäng, samt Badhusviken (delvis), Ekudden och S:t Botvids 
kyrka. 
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Figur 6-2. Fotomontage över utsikt från gång- och cykelbron över väg 53 vid Frösäng, i riktning mot 
Oxelösund. Källa: Sweco. 

Villabacken är så glest bebyggd att den idag upplevs som ett grönområde. Med ny 
bebyggelse enligt planförslaget kommer karaktären sett på nära håll att bli betydligt mer 
stadsmässig. De nya, höga byggnader som planförslaget medger för dessutom in en ny 
skala i Oxelösunds stadsbild. Eftersom Villabacken är vegetationsklädd och ligger avskilt 
mellan motorvägen och järnvägen påverkas inga boendemiljöer eller stadsmiljöer direkt, 
genom markintrång eller att nya byggnader tillkommer intill befintliga. Den nya 
bebyggelsen kommer att vara väl synlig från flera platser i staden. Detta beskrivs 
närmare i landskapsanalysen. En stor del av träd- och buskvegetationen som idag bildar 
en grön front mot staden kommer att tas bort och ersättas av parkeringsytor m.m. Det 
bidrar också till att ändra Villabackens framtoning mot den östra delen av centrum.  

För att bedöma konsekvenserna på landskaps- och stadsbild av de nya husen är det av 
betydelse i vilken utsträckning den nuvarande stadsmiljön ”tål” nya landmärken i det läge 
och med de byggnadsvolymer som planförslaget medger. Enligt landskapsanalysen 
bedöms det i sig inte vara något negativt för landskapsbilden eller stadsbilden att nya, 
höga byggnader tillkommer i Oxelösund. I stadens byggnadshistoria har det skett stora 
förändringar även tidigare. Höga landmärken, som de nya byggnaderna kommer att 
utgöra, är heller inget nytt i stadsbilden. De höga kranarna i hamnen har sedan lång tid 
präglat Oxelösund och med S:t Botvids kyrka tillkom en hög, modern byggnad som är 
synlig på långt håll. De nya byggnaderna har inte det symbolvärde som en kyrka har. De 
kan ändå ses som representanter för vår tids byggande, där mer spektakulära, väl synliga 
nya byggnader uppfattas som tecken på framåtanda och växtkraft. I en industripräglad 
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stad som Oxelösund passar nya, storskaliga byggnader lättare in än i städer med en mer 
gammaldags bebyggelsekaraktär.  

Villabackens avskilda läge i staden gör att höghusen framstår som individer. Se Figur 6-3. 
Skalskillnaden mellan dem och övrig bebyggelse skapar inte den visuella konflikt som 
kan uppstå där höga byggnader placeras i en befintlig bebyggelsegrupp. Som foto-
montagen visar kommer de nya höghusen inte heller att förminska intrycket av stadens 
andra landmärken, eftersom avståndet mellan landmärkena är så pass stort. 

 
Figur 6-3. Fotomontage som visar den planerade bebyggelsen i förhållande till närliggande 
landmärken. I mitten syns S:t Botvids kyrka och till höger kranen vid hamnen. Källa: Sweco 

Sett från infarten, väg 53, kommer staden att presentera sig tydligare/tidigare än idag. 
Höghusen kommer att bilda landmärken som signalerar var innerstaden ligger, vilket 
faller väl in i den serie av väglandskap längs väg 53 som leder in mot Oxelösund och som 
successivt presenterar staden för trafikanterna.  

Att Villabacken blir bebyggd kommer att skapa nya flöden för både bil-, gång-, och 
cykeltrafik. Att området omvandlas från avskilt till att bli en del av staden betyder också 
att det bidrar till att knyta samman de östra och västra stadsdelarna. Riksväg 53 och 
järnvägen kommer även fortsättningsvis att utgöra barriärer, men genom att göra 
Villabacken mer levande kommer stadsstrukturen att bli mer sammanhållen. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser för 
landskaps- och stadsbild. Det bidrar till att göra området till en levande och integrerad del 
av staden. De nya husen bedöms bli landmärken som underlättar orienteringen i staden 
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och kan ge Oxelösund en ny identitet. De knyter an till en tradition som redan finns i 
Oxelösunds stadsmiljö av stora grepp och starkt synliga landmärken. Trots en karaktär 
som kraftigt avviker från omgivningen, bedöms höghusen inte minska omgivningens 
upplevelsevärden. Det är dock viktigt att uppmärksamma att landskaps- och 
stadsbildsaspekter även innefattar ett mått av subjektiv upplevelse och kan uppfattas 
olika beroende på personlig utgångspunkt.  

Förslag till fortsatt arbete  

Omsorg om gestaltningen är av hög vikt vad gäller såväl byggnaderna som mark-
utformningen.  

6.2 Kulturmiljö 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för kulturmiljön. Vid 
planförslaget bedöms konsekvenserna vara små negativa då lämningar av äldre 
husgrunder tas bort. 

Nuläge 

Villabacken har haft betydelse för Oxelösunds historia och har varit bebyggd med 
sommarvillor som uppfördes under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Villorna 
revs på 1960- och 70-talen. Idag finns spår av grunder och trädgårdar kvar. Inom 
området finns inte några fornlämningar registrerade av Riksantikvarieämbetet. 
Bergvägen, som idag fungerar som en cykelbana, är en rest av den gamla vägen som 
ledde mellan villorna in mot centrum. 

Intill järnvägsspåren finns de gamla lokstallarna som till viss del fortfarande är i bruk. De 
äldsta delarna av lokstallarna byggdes 1874. 

De kulturhistoriska lämningar som finns inom området är begränsade till rester av 
husgrunder och ett sparsamt bestånd av trädgårdsväxter från den gamla villastaden. 
Husgrunderna är övervuxna och inte synliga i landskapet.  

Konsekvenser av nollalternativet  

Vid nollalternativet kommer lämningar av historisk bebyggelse fortsatt att vara övervuxna 
och anonyma för besökare. Nollalternativet bedöms därför inte medföra några 
konsekvenser jämfört med nuläget. 

Konsekvenser av planförslaget 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer de husgrunder som berörs av 
byggnationen att tas bort. Se Figur 6-4. De representerar inte några utpekade värden. 
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljön.  
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Figur 6-4. Utsnitt ur historisk karta över Villabacken, daterad 1897. Kartan visar tidigare byggnader 
inom området. Husgrund nummer 9, 10 och 12 (inringade) kommer att behöva tas bort. Källa: 
Oxelösunds kommun. 

Förslag till fortsatt arbete 

De kulturmiljölämningar som finns bör dokumenteras. En åtgärd för att tydliggöra och föra 
vidare Villabackens historiska betydelse kan vara att inom området sätta upp en 
informationstavla med historiska foton. Det kan bidra till att skapa en länk mellan olika 
tidsepoker i stadens utveckling. 

6.3 Risker vid transport av farligt gods på väg och järnväg 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser med avseende på risker. Det 
beror på att inga bostäder kommer att finnas inom planområdet och förutsättningarna för 
transport av farligt gods är oförändrade jämfört med nuläget. Planförslaget bedöms 
medföra små negativa konsekvenser. Bebyggelsen placeras minst 50 meter från järnväg 
och väg 53. Det bedöms kunna genomföras utan att det medför oacceptabla risker för 
människors hälsa. Bedömningen har gjorts mot bakgrund av slutsatserna i den riskanalys 
som har tagits fram för detaljplanen.    

Nuläge 

ÅF har genomfört en riskanalys för planområdet med avseende på transporter av farligt 
gods på väg och järnväg förbi planområdet (ÅF, 2013c). Rapporten innehåller också en 
redogörelse för nuläget. De riskkällor som berör centrala Oxelösund är främst transport 
av farligt gods på väg och järnväg. Transporter på landsväg omfattar fordonsbränsle till 
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bensinstationer, gasol till Svenska Foders anläggning i hamnen, samt kylt kväve och 
syrgas till och från AGA Gas. På järnväg transporteras brännolja via hamnen och gasol. 
Den totala godstågstrafiken är idag 4-6 tåg per dygn förbi planområdet. Tågen kör med 
reducerad hastighet. Detta innebär att risken för allvarliga olyckshändelser i samband 
med urspårning eller sammanstötning är liten. Planområdet ligger på en höjd, vilket även 
minskar risken för konsekvenser vid olyckor på både vägen och järnvägen. 

SSAB och AGA Gas utgör Sevesoanläggningar. Verksamheten i Oxelösunds hamn har 
klassats som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. 

Konsekvenser av nollalternativet  

Vid nollalternativet kommer inte några bostäder att byggas inom planområdet. Någon 
påverkan avseende risker för människors hälsa bedöms inte komma att uppstå. 
Nollalternativet bedöms därför inte medföra några konsekvenser ur risksynpunkt. 

Konsekvenser av planförslaget 

Vid genomförande av planförslaget kommer bebyggelsen att vara placerad cirka 50 meter 
från järnvägen och cirka 115 meter från riksväg 53. Vid olyckor innebär ett långt avstånd 
att skadan begränsas. Riskanalysen studerar konsekvenser vid olycksscenarier som 
innebär explosion eller utsläpp av gaser för trasporter på väg eller järnväg. Sannolikheten 
för att en allvarlig olycka ska påverka planområdet är enligt analysen försumbar. För både 
väg- och järnvägstrafik gäller att acceptanskriterierna2 är ca 100 gånger högre än den 
beräknade risken för respektive trafikslag. Det innebär att risknivån vid de avstånd från 
väg respektive järnväg som planförslaget medger är acceptabel. Det bedöms inte vara 
motiverat med byggnadstekniskt brandskydd eller andra kompletterande skyddsåtgärder, 
med hänsyn till den låga risken för olyckor vid transport av farligt gods på riksväg 53. Vid 
fortsatt transport av farligt gods genom centrum till hamnen bör enligt analysen 
hastigheten begränsas till 50 km/h på riksväg 53 i höjd med Thams villa.  

För järnvägstransporter begränsas risken av att planområdet ligger upphöjt. Det innebär 
att risken för att vagnar vid en eventuell urspårning ska hamna längre bort än en 
vagnslängd från spåret är mycket liten.  

Planförslaget bedöms mot bakgrund av riskanalysen kunna genomföras utan 
oacceptabla risker för människors hälsa. De risker som har identifierats har i beräkningar 
visats vara mycket små, och inte motivera några särskilda skyddsåtgärder vid avståndet 
50 meter från transportled. Vid en allvarlig olycka med t.ex. stora gasolutsläpp kan dock 
sk. BLEVE3 uppstå. Konsekvenserna för omgivningen riskerar då bli allvarliga, även 
utanför 50 meterszonen. Sådana olyckor är extremt ovanliga och risken brukar inte vägas 
in i detaljplanearbete. I den sammanvägda bedömningen av planförslaget är det dock inte 

                                                      
2 Dessa kriterier beskrivs mer detaljerat i riskanalysen (ÅF, 2013c). 
3 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, en explosion som orsakas av att en 
behållare med trycksatt vätska brister.  
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rimligt att helt bortse från denna risk trots att den är mycket liten. Planförslaget bedöms 
därför medföra små negativa konsekvenser med avseende på transport av farligt gods. 

Förslag till fortsatt arbete 

Ifall alla transporter med farligt gods på väg leds via Aspaleden istället för via centrum 
skulle riskbilden enligt riskanalysen kunna minskas väsentligt.  

6.4 Buller 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser eftersom inga boende kommer 
att finnas på Villabacken om inte planen genomförs. Planförslaget bedöms medföra små 
negativa konsekvenser med avseende på trafikbuller. Planområdet ligger i ett läge som är 
utsatt för flera bullerkällor. Planförslaget kan genomföras inom ramen för riktvärden för 
trafikbuller under förutsättning att avsteg kan göras enligt Boverkets allmänna råd.  

Nuläge 

Planområdet är påverkat av buller från riksväg 53, järnvägen och verksamheten i 
hamnen. I samband med tillståndsansökan för utökad verksamhet i hamnen har 
nuvarande bullersituation redovisats. Källor till buller från hamnen är lastning och lossning 
av gods och containers, skrothantering, fläktar m.m. Mätningar som SSAB regelbundet 
utför och uppgifter från Oxelösunds hamn visar att ljudnivån vid nuvarande näraliggande 
bostäder underskrider riktvärdet på 45 dB(A) nattetid. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Buller från den utökade hamnverksamheten har i MKB till ansökan bedömts ge ett mycket 
litet tillskott till den befintliga bullersituationen (Cowi, 2013). För planområdet gäller vid 
nollalternativet att det liksom i nuläget inte kommer att finnas några bostäder. Inga 
boende bedöms därför komma att störas av järnmalmshantering eller -transport. Ur 
bullerhänseende för boende bedöms nollalternativet därför inte medföra några 
konsekvenser. 

Konsekvenser av planförslaget 

För trafik på väg och järnväg har en bullerutredning tagits fram för att ange 
förutsättningarna för de planerade bostäderna (ÅF, 2013b). Ytterligare en utredning har 
genomförts efter samrådet av ÅHA (2014-09-22). Båda utredningarna konstaterar att 
Riksdagens riktvärde för ekvivalent ljudnivå vid fasad (55 dBA) inte innehålls vid de 
planerade bostadshusen. Ekvivalent ljudnivå uppgår till närmare 60 dBA. I planen 
kommer avstegsfall B att tillämpas enligt Boverkets allmänna råd, vilket innebär att 
samtliga lägenheter får högst 55 dB(A) utanför minst hälften av boningsrummen. 
Tillämpningen av avstegsfall B motiveras med att läget är centralt och att tillgången till 
kollektivstrafik är god. Alla lägenheter får tillgång till gemensam uteplats, enskild 
uteplats/balkong och större gård med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) ekvivalent 
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ljudnivå. Samtliga balkongen kommer att förses med täta räcken och ljudabsorbenter i 
taken för att minska ljudnivån vid fönster mot balkongerna. 

Vid den planerade framtida verksamheten i hamnen kommer hantering och transport av 
järnmalm att utföras i större omfattning än idag, men liksom vid nollalternativet gäller att 
det enligt ansökan bedöms ge ett mycket litet tillskott till befintlig situation. Ljudnivån vid 
de planerade bostäderna är enligt bullerutredningen (ÅHA, 2014) lägre än aktuella 
riktvärden.  

Under förutsättning att de åtgärder som föreslås i utredningen genomförs, bedöms 
gällande riktvärden för trafikbuller kunna hållas. Det bör dock vägas in att läget är relativt 
utsatt med buller både från väg och från järnväg. För att uppnå en ljuddämpad sida så att 
avsteg kan tillämpas krävs bullerskyddsåtgärder för de lägenheter där riktvärdet 
överskrids. Mot bakgrund av det bedöms planförslaget medföra små negativa 
konsekvenser avseende trafikbuller.  

Förslag till fortsatt arbete 

Uppföljning av bullernivåer vid uteplats och fasad bör utföras när lägenheterna är 
färdigställda. 

6.5 Trafiksäkerhet 

Både nollalternativet och planförslaget bedöms medföra obetydliga konsekvenser för 
trafiksäkerheten. Den trafikalstring som uppkommer från planområdet bedöms inte 
medföra några framkomlighetsproblem i de korsningar som berörs. Ny och säkrare 
utformning av korsningen mellan gång- och cykelvägen/Thams väg bedöms medföra att 
det ökade trafikflödet från de nya bostäderna inte medför risker för oskyddade trafikanter 
vid den aktuella korsningen.  

Nuläge 

Biltrafik 

Riksväg 53 har motorvägsstandard nästan ända in till Oxelösunds centrum (korsningen 
Femörevägen). I riktning från trafikplats Sunda in mot centrum är den skyltade 
hastigheten 90 km/h och 70 km/h förbi planområdet. I riktning från centrum mot trafikplats 
Sunda är den skyltade hastigheten förbi planområdet 110 km/h. Thams väg har en 
skyltad hastighet på 40km/h och Torggatan 30 km/h. 

Kommunen har genomfört trafikmätningar under 2013. Dessa visar att Thams väg 
dagligen trafikeras av ca 3 500 fordon (vardagsmedeldygnstrafik). Riksväg 53 har cirka  
5 200 fordon per dygn på sträckan förbi Villabacken. Lokstallsvägen trafikeras av ett fåtal 
fordon som har Dalgångens koloniområde eller lokstallarna som målpunkt. 

Området nås med bil söderifrån via Thams väg och från öster via Järnvägsbron/ 
Torggatan. Se Figur 6-5.  
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I detaljplaneprogrammet för Villabacken identifieras två korsningar som vid en utbyggnad 
antas få högre belastning och där utformningen behöver ses över för att skapa bättre 
framkomlighet och säkerhet. Det gäller avfarten från motorvägen vid Thams väg, och 
korsningen Järnvägsbron/Torggatan. Dessa korsningar är markerade med rött i Figur 6-5. 
Vid avfarten från motorvägen sker redan i nuläget tre till fyra olyckor varje år (uppgifter 
från STRADA4).  

Kollektivtrafik 

Närmaste hållplats för buss finns utefter Torggatan i centrum. Därifrån går bussar till 
Nyköping med varierande turtäthet och färdväg. Direktbuss 815 går med några turer 
morgon och kväll och har en restid på 20-25 minuter till Nyköping. Det kan jämföras med 
restiden med bil som är drygt 10 minuter mellan Torggatan och centrala Nyköping.  

Gång- och cykeltrafik 

Planområdet genomkorsas av en gång- och cykelväg som binder samman Oxelösunds 
västra delar med centrum. Vid Järnvägsbron ansluter cykelvägen till Thams väg. Vid 
samrådet med länsstyrelsen uppmärksammades att det är viktigt att denna korsning ses 
över med syfte att skapa en säker överfart för gång- och cykeltrafikanter. 

 
Figur 6-5. De svarta pilarna visar möjliga tillfartsvägar med bil till planområdet. De röda cirklarna är 
korsningar där trafikbelastningen bedöms komma att öka till följd av planförslaget, och där 
utformningen kan behöva ses över. Den gröna cirkeln visar korsningen där gång- och cykelvägen 
ansluter till Thams väg vid Järnvägsbron. Källa: Oxelösunds kommun. 

                                                      
4 STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela 
vägtransportsystemet. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition, se vidare www.transportstyrelsen.se. 

Villabacken 
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Konsekvenser av nollalternativet  

Ifall detaljplanen inte genomförs kommer trafikflödena i närområdet att vara lika nuläget. 
Sänkning av hastigheten på riksväg 53 kan medföra höjd trafiksäkerhet, men för att 
kunna bedöma i vilken utsträckning så blir fallet krävs en utförligare utredning. 
Nollalternativet bedöms medföra obetydliga konsekvenser ur trafiksynpunkt.  

Konsekvenser av planförslaget 

Som en följd av plangenomförandet kommer Lokstallsvägen att rustas upp och breddas. 
Kommunen kommer också att lämna in ansökan om sänkning av hastigheten på väg 53 
till 70 km/h.  

Beräkning av trafikalstringen vid planförslaget har utförts av Oxelösunds kommun med 
hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Resultatet visar att cirka 520 resor per dag 
kommer att alstras inom planområdet. De fördelar sig mellan trafikslag enligt nedan. 

Trafikslag Antal (per dygn) 
Bil 129 
Kollektivtrafik  23 
Cykel 46 
Gångtrafik 314 
Annat 10 

Oxelösunds kommun noterar att andelen resor till fots enligt beräkningen är hög. Trots 
det centrala läget antar kommunen att arbetspendling till Nyköping kommer att utgöra en 
stor andel av resorna. Idag sker merparten av arbetspendling mellan Oxelösund och 
Nyköping med bil på grund av de avsevärt längre restiderna med kollektivtrafik.  

Någon analys av trafikflöden och kapacitet har inte gjorts med anledning av planförslaget. 
Det bedöms dock inte troligt att tillkommande biltrafik påverkar framkomligheten vid de 
korsningar som berörs.  

Villabacken kommer att angöras från Lokstallsvägen via Thams väg eller Torggatan. In- 
och utfart för boende och besökare till punkthusen anläggs cirka 30 meter från 
korsningen vid Thams väg/Järnvägsbron, se Figur 5-1. Anslutningen av Lokstallsvägen till 
Thams väg kommer att ses över. Vägnätet för gång- och cykeltrafik kommer att kvarstå 
som i nuläget. Säkerhetshöjande åtgärder diskuteras för korsningen mellan Thams väg, 
gång- och cykelvägen och Lokstallsvägen (grön cirkel i Figur 6-5). Förslag på ny 
utformning har tagits fram. Övergångsställe med farthinder föreslås på båda sidor om 
korsningen Thams väg och Lokstallsvägen. Cykeltrafiken från väster leds till korsningen 
via ett övergångsställe. Förslaget kommer att utredas vidare. Se Figur 6-6.   
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Figur 6-6. Förslag på ny och säkrare utformning av korsningen Thams väg/Lokstallsvägen och 
cykelväg.  

Lokstallsvägen är idag är en grusväg. Den del som omfattas av planen kommer att 
breddas och rustas upp. Asfaltering kommer att göras fram till infarten till den nya 
bebyggelsen. På Lokstallsvägen kommer samtliga trafikslag att samsas, liksom i 
nollalternativet. Vägen kommer att vara mer trafikerad, men endast på sträckan före 
infarten. Den ökade risken till följd av mer biltrafik kompenseras av att vägen breddas. 
Sammanvägt bedöms säkerheten för oskyddade trafikanter på denna avgränsade del 
vara jämförbar med nollalternativet.  

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget medföra obetydliga konsekvenser med 
avseende på trafiksäkerhet. Den trafikalstring som uppkommer från planområdet bedöms 
inte medföra några framkomlighetsproblem. Ny och säkrare utformning av korsningen 
mellan gång- och cykelvägen/Thams väg bedöms medföra att det ökade trafikflödet från 
de nya bostäderna inte medför risker för oskyddade trafikanter vid den aktuella 
korsningen.  

Förslag till fortsatt arbete 

Avfarten från motorvägen (korsningen mellan riksväg 53 och Källstigen) har inte en 
tillfredsställande trafiksäkerhet i nuläget och åtgärder rekommenderas även om inte 
någon utbyggnad görs vid Villabacken. Den nu aktuella detaljplanen kan bidra till att göra 
denna fråga mer aktuell. 
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6.6 Dagvatten 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser avseende dagvatten. 
Planförslagets konsekvenser går inte att bedöma i detta skede. Beräkningar av 
dagvattenflöden visar att parkeringsytorna står för huvuddelen av den volym som behöver 
fördröjas. Riktlinjer saknas för dagvatten som släpps till kommunens ledningsnät.  

Nuläge 

Planområdet består i huvudsak av oexploaterad mark. Dagvatten som uppstår till följd av 
regn och snösmältning infiltrerar naturligt. En stor del av området underlagras av morän 
eller berg. Morän ger goda förutsättningar för infiltration. För berg är kapaciteten för 
infiltration begränsad, men växtlighet på markytan bidrar till fördröjning. Inom kommunen 
finns i dagsläget ingen policy för hantering av dagvatten. Som riktlinje gäller dock att 
dagvatten i första hand ska omhändertas lokalt. Det är också möjligt att leda dagvatten 
från området till kommunens ledningsnät, som hanteras av Oxelö Energi. Krav och 
riktlinjer för detta är ännu inte fastlagda. 

Konsekvenser av nollalternativet  

I det fall detaljplanen inte genomförs kommer dagvattenflöden och ytor för infiltration att 
vara oförändrade. Nollalternativet bedöms därför inte medföra några konsekvenser. 

Konsekvenser av planförslaget 

Vid planens genomförande kommer hårdgjorda ytor att tillkomma. Den största delen 
utgörs av ytor för markparkering. Sweco har genomfört en översiktlig dagvattenutredning 
för att uppskatta vilka dagvattenflöden som kan förväntas från planområdet efter 
exploateringen (Sweco, 2013b). Beräkningarna har tagits fram med hjälp av 
dagvattenmodellen StormTac. Modellen beräknar flöden utifrån markanvändning och 
lokal nederbördsdata. I beräkningarna har situationsplan daterad 2013-11-19 använts. 
Flöden har beräknats för hela planområdet med markanvändning tak, parkering, väg och 
grönyta. Flödet har även beräknats för enbart parkeringsytan. Av beräkningarna framgår 
att parkeringsytan står för den övervägande volymen att fördröja för hela området; 80 
kbm jämfört med 100 kbm för hela området. Vid beräkningarna har förutsättningen varit 
att inte släppa ut högre flöden än vid nollalternativet. Flödena är beräknade för regn med 
10 års återkomsttid. 

I planen finns en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom kvarteret innan 
avledning får ske till det allmänna dagvattensystemet. Behovet av fördröjning beror av 
slutlig utformning av planområdet, t.ex. hur ytor disponeras för att skapa möjligheter till 
fördröjning av dagvatten vid parkeringen. Det beror också på kommunens krav avseende 
vilka flöden som får avledas till kommunens ledningsnät. Dessa krav är ännu inte 
fastlagda. Planförslagets konsekvenser avseende dagvatten går därför inte att bedöma i 
detta skede, utan kräver vidare utredning.  
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Förslag till fortsatt arbete 

En fördjupad dagvattenutredning bör tas fram för planområdet. Utredningen kan med 
fördel undersöka alternativa lösningar till att leda dagvattnet från området till kommunens 
ledningsnät.  

Lösningar som synliggör dagvattnets roll kan bidra till att skapa rekreativa eller estetiska 
värden i området. Det kan t.ex. åstadkommas genom öppna dammar eller kanaler. Val av 
genomsläppliga material på parkeringsytorna kan minska behovet av fördröjning. Gröna 
tak eller väggar är ett annat sätt att kombinera gestaltning och dagvattenhantering. 

6.7 Luft och klimat  

Både nollalternativ och planförslag bedöms medföra en ökning av antalet bilresor och 
därmed ökade utsläpp av växthusgaser. Det medför små negativa konsekvenser för luft 
och klimat.  

Nuläge 

Största källan till luftburna föroreningar är riksväg 53 och verksamheten i hamnen och 
SSAB. Planområdet är beläget med goda förutsättningar för genomluftning.  

Oxelösunds kommun genomförde fram till år 2012 kontinuerliga mätningar av luftkvalitet 
med avseende på svaveldioxid, kvävedioxid och ozon i centrum5. Halterna låg långt 
under gällande miljökvalitetsnormer (Luftkvalitetsförordning (2010:477)). Enligt 
miljörapport från SSAB (2008) var utsläppen till luft och vatten från verksamheten i de 
flesta fall betydligt lägre än de gränsvärden som gäller för verksamheten. Det händer 
emellertid att riktvärden tillfälligt överskrids. 

SSAB har genomfört provtagningar av nedfallande stoft under 2010 och 2011. En av 
provpunkterna ligger sydväst om Villabacken i höjd med riksväg 53. För denna punkt låg 
de uppmätta halterna mellan 0,1-3,1 g/m2. Riktlinjer framtagna av norska 
Naturvårdsverket anger att nivån för bakgrundshalter är mellan 1-2 g/m2. I det fall de 
överstiger 5 g/m2 anges det som ett måttligt värde. Halter över 10 g/m2 anses icke 
tillfredsställande.  

Förutsättningar för olika trafikslag redovisas under avsnitt 6.4.  

Konsekvenser av nollalternativet  

Nollalternativet kommer att innebära en viss trafikökning till följd av stadens utveckling, 
motsvarande en generell uppräkning av trafikarbetet med 1,5 % per år. Enligt 
översiktsplanen kommer Oxelösund att fortsatt ha spridd bebyggelse och bristande 
tillgång till kollektivtrafik, även om förutsättningarna förbättras vid förtätning av staden. 
Persontrafik på TGOJ-banan skulle kunna bidra till att göra kollektiv arbetspendling mer 
attraktiv, men det är osäkert ifall det kommer att genomföras innan 2023. Det är därför 
                                                      
5 Peter Lantz, e-post daterat 2013-10-21 
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rimligt att anta att förutsättningarna för kollektivtrafiken vid nollalternativet kommer att 
vara lika nuläget, och att arbetspendling företrädesvis sker med bil inom en överskådlig 
framtid. Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser med avseende på 
luft och klimat. 

Konsekvenser av planförslaget 

De boende på Villabacken bedöms inte komma att utsättas för luftutsläpp från industrin i 
någon större utsträckning. De halter som har uppmätts för nedfallande stoft får anses 
vara låga.  

Att ett så centralt läge som Villabacken utvecklas borde ge bra förutsättningar för 
alternativa och mer miljövänliga resesätt. Förutsättningarna för kollektiva resor vid 
exempelvis arbetspendling till och från Nyköping är dock inte tillräckligt goda för att göra 
buss till ett konkurrenskraftigt alternativ för de som flyttar till Villabacken. Underlaget för 
kollektivtrafik bedöms inte komma att ändras i en sådan utsträckning att förutsättningarna 
förbättras vid planförslaget. Det är möjligt att de som flyttar till Villabacken tidigare har 
bott i mer perifera lägen av staden. Någon bedömning av nettoeffekten av luftutsläpp från 
trafiken är dock inte möjlig att göra i detta skede. Planförslaget bedöms medföra små 
negativa konsekvenser med avseende på luft och klimat.  

Förslag till fortsatt arbete 

Kartläggning av resemönster, resebehov och färdsätt för de nya boende kan bidra med 
information som underlättar planering och utveckling av kollektivtrafiken, i syfte att minska 
bilberoendet. 

6.8 Rekreation 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för rekreation. Planförslaget 
bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser. Ekbacken och grönområdet kring den 
nya bebyggelsen utvecklas och görs mer tillgängligt. Det ger bättre möjligheter för 
närrekreation både för boende vid Villabacken och i övriga delar av staden. 

Nuläge 

Villabacken benämns i översiktsplanen för Oxelösunds kommun som tätortsnära 
grönområde. Det är emellertid till stor del igenvuxet. Trots det förhållandevis centrala 
läget nyttjas det därför i mycket begränsad omfattning.  

Norr om planområdet finns Dalgångens koloniområde. I dagsläget finns det lotter i 
området som inte sköts, och det förekommer även uppställning av husvagnar.  

Ekbacken som sträcker sig längs med riksväg 53 och mot koloniområdet pekas i 
Skogsstyrelsens naturvårdsinventering från 2002 ut som artrik med högt naturvärde. 
Träden har en medelålder på 130 år, med inslag av några mycket äldre exemplar. 
Området har potential att utvecklas till ett mer attraktivt rekreationsområde. 
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Konsekvenser av nollalternativet  

Vid nollalternativet genomförs inga förändringar av grönstruktur eller av rekreationsmiljön 
på Villabacken. Det bedöms därför inte medföra några konsekvenser jämfört med 
nuläget. 

Konsekvenser av planförslaget 

Lägg in något om utemiljön kring bebyggelsen… 

Enligt detaljplanen kommer hänsyn att tas till de dungar med större tallar och ek som 
finns i området mot centrum och gång- och cykelvägen. Ekbacken och naturmarken 
söder om gång- och cykelvägen avsätts i planen som naturmark. Avsikten är att bevara 
den sammanhängande grönytan och de naturvärden som finns där, och utveckla marken 
till ett område för närrekreation. För att göra området mer inbjudande och lättillgängligt 
föreslås i planen att vyer och siktstråk förbättras genom gallring, och att promenadstigar 
och sittmöjligheter utvecklas. Läget med närhet till koloniområdet är positivt för de boende 
som har intresse av trädgårdsodling. Utveckling av Villabacken kan leda till ökad 
efterfrågan på kolonilotterna. Koloniområdet utgör en förlängning av grönområdet och 
kan vara en trevlig målpunkt, särskilt om skötseln av området förbättras.  

Fler boende i området bidrar till att öka tryggheten. Hur man upplever att röra sig i 
grönområdena beror på utformning och gestaltning, anlagda stigar och belysning. Exakt 
utformning är inte fastlagd. 

Både ekbacken, koloniområdet och övrig grönstruktur inom planområdet kan fungera som 
ett attraktivt bostadsnära strövområde för boende i Villabacken och för övriga 
Oxelösundsbor. Avsikten i planen bedöms komma att förbättra tillgängligheten och 
områdets rekreativa kvalitet. Det bidrar även till estetiska kvalitéer till området. 
Sammantaget bedöms det medföra måttliga positiva konsekvenser med avseende på 
rekreation. 

Förslag till fortsatt arbete 

Parkområdet vid Thams villa skulle med hjälp av ny skyltning, belysning och en upprustad 
gångstig kunna synliggöras och göras tillgängligt för besökare. 

6.9 Naturmiljö 

Nollalternativet bedöms inte medföra några konsekvenser för naturmiljön. Planförslaget 
bedöms medföra både små positiva och små negativa konsekvenser. Enstaka äldre träd 
behöver tas bort för att ge plats åt ny bebyggelse. I gengäld kan ekar och eventuellt 
andra arter gynnas av att naturområdet gallras och sköts.  

Nuläge 

I Oxelösunds naturvårdsplan klassas Villabacken som område med vissa värden av 
betydelse för den biologiska mångfalden. Floran på berget är speciell då det finns många 
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arter som spridit sig från de trädgårdar som en gång fanns i Villabacken. Kring bergen 
växer en parkliknande lövskog med flera inplanterade och självsådda trädslag och 
buskar. Den parkliknande skogen är av kulturhistoriskt intresse som en rest av en 
gammal trädgårdsanläggning, vilken nu har vuxit igen. Området har en intressant flora av 
gamla kulturväxter. Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen har 2002 inventerat naturvärden 
inom Villabacken. Ekbacken som löper längs väg 53 och väster om den planerade 
bebyggelsen pekas ut som artrik och med högt naturvärde. Medelåldern på de träd som 
finns inom området är 130 år, men det finns även äldre exemplar. Inga av dessa 
utpekade träd ligger inom området där bebyggelsen planeras. 

 
Figur 6-7. Illustration ur den fördjupade översiktsplanen för Villabacken som antogs 2006. Det 
större området markerat med B (bevarande) utgör ekbacken. Källa: Oxelösunds kommun. 

Konsekvenser av nollalternativet  

Vid nollalternativet genomförs inga förändringar i naturmiljön. Det bedöms inte medföra 
några konsekvenser jämfört med nuläget. 

Konsekvenser av planförslaget 

Vissa större träd kommer att behöva tas bort för att ge plats åt den nya bebyggelsen. Det 
innebär ett intrång i de naturvärden som dessa träd representerar. Den huvudsakliga 
delen av äldre träd kommer dock att sparas. Inga av de träd som pekas ut i ekbacken 
kommer att tas bort. 

Enligt detaljplanen kommer hänsyn att tas till de dungar med större tallar och ek som 
finns i området mot centrum och gång- och cykelvägen. Ekbacken och naturmarken 
söder om gång- och cykelvägen avsätts i planen som naturmark. Planens intention är att 
”spara en stor sammanhängande grönyta där naturvärden bibehålls, samtidigt som 
marken utvecklas till att bli ett välbesökt tätortsnära grönområde”. Vilka åtgärder i form av 
skötsel och gallring som det innebär är svårt att bedöma i nuläget. Gallring och skötsel av 
det täta ekbeståndet kan enligt naturvårdsplanen förbättra förutsättningarna för ekarna. 
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Även andra arter av växter, svampar och djur kan gynnas av gallring. Huruvida några 
sådana arter förekommer i området är dock inte känt. 

De åtgärder som blir följden av att planen genomförs bedöms medföra både små positiva 
och små negativa konsekvenser avseende naturmiljön i planområdet. Det är negativt att 
de naturvärden som de stora träden representerar tas bort. Det är å andra sidan positivt 
att naturområdet kan komma att gallras och skötas, och att förutsättningarna för de äldre 
ekarna kan komma att förbättras. 

Förslag till fortsatt arbete 

En plan bör upprättas för skötseln och utvecklingen av ekbacken och omgivande 
grönytor, så att de naturvärden som finns tas tillvara och utvecklas på bästa sätt.  

7 Samlad bedömning och måluppfyllelse 

7.1 Samlad bedömning 

Detaljplanen innebär att två höga byggnader tillkommer i ett centralt läge i Oxelösund. 
Det skapar ett nytt landmärke i staden. Förslaget innebär att ett obebyggt område 
utvecklas med bostäder och möjligheter till rekreation.  

För stads- och landskapsbild bedöms konsekvenserna vara små positiva. Den nya 
bebyggelsen kommer att vara synlig från flera håll i staden, men knyter an till en tradition 
av stora grepp och starkt synliga landmärken. 

För trafiksäkerhet, kulturmiljö, risker vid transport av farligt gods, trafikbuller samt luft och 
klimat bedöms planförslaget medföra små negativa konsekvenser. Det ökade trafikflödet 
från de nya bostäderna kan medföra risker för oskyddade trafikanter i korsningen mellan 
gång- och cykelvägen/Thams väg vid Järnvägsbron. Lämningar från historisk bebyggelse 
(husgrunder) tas bort, men de representerar inte några utpekade värden. Riskerna från 
transporter på både järnväg och riksväg 53 bedöms enligt genomförd riskanalys vara 
acceptabla. Området är utsatt för buller från främst trafik men riktvärden kan innehållas 
med föreslagen utformning ifall avsteg görs. Villabackens läge borde vara gynnsamt för 
alternativa och miljövänliga färdsätt, men det är troligt att förutsättningarna för 
kollektivtrafik inte kommer att förbättras jämfört med idag. 

Planförslaget bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser med avseende på 
rekreation. Ekbacken och grönytorna i närområdet utvecklas för att förbättra 
förutsättningarna för bostädsnära rekreation, både för boende vid Villabacken och i övriga 
delar av staden.  

För naturmiljön medför planförslaget både små positiva och små negativa konsekvenser. 
Enstaka äldre träd kommer att behöva tas bort. De äldre ekarna kan dock gynnas av att 
ekbacken och naturmarken utvecklas för rekreativa ändamål, genom gallring och skötsel. 

En översikt över de konsekvenser som har bedömts uppkomma redovisas nedan: 
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Miljöfaktor Noll Planförslag Kommentar 

Stads- och 
landskapsbild 

Inga Små positiva De nya husen knyter an till en tradition av 
stora grepp och starkt synliga landmärken. 

Kulturmiljö Inga  Små 
negativa 

Lämningar av husgrunder tas bort men de 
representerar inga utpekade värden. 

Risker vid 
transport av 
farligt gods 

Inga Små 
negativa 

Husen placeras minst 50 meter från järnväg 
och väg 53. Det bedöms kunna genomföras 
utan att det medför risker för människors 
hälsa. 

Buller Inga Små 
negativa 
(avser 
trafikbuller) 

Planområdet ligger i ett läge som är utsatt för 
flera betydande bullerkällor. Planförslaget 
kan genomföras inom ramen för riktvärden 
för trafikbuller under förutsättning av avsteg 
kan göras. Avseende buller från 
hamnverksamheten krävs vidare utredning 
för att kunna bedöma konsekvenser. 

Trafiksäkerhet Obetydliga Obetydliga Ny och säkrare utformning av korsningen 
mellan gång- och cykelvägen/Thams väg 
bedöms medföra att det ökade trafikflödet 
från de nya bostäderna inte medför risker för 
oskyddade trafikanter vid den aktuella 
korsningen. Den trafikalstring som 
uppkommer från planområdet bedöms inte 
medföra några framkomlighetsproblem i de 
korsningar som berörs.  

Dagvatten Inga Går ej att 
bedöma i 
detta skede 

Behov av fördröjning kan bedömas först när 
riktlinjer tagits fram för dagvatten som släpps 
till kommunens ledningsnät och en fördjupad 
utredning har tagits fram.  

Luft och klimat Små 
negativa 

Små 
negativa 

Antalet bilresor kommer att öka. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik kommer 
inte att förbättras nämnvärt. 

Rekreation Inga Måttliga 
positiva 

Ekbacken och området kring den nya 
bebyggelsen utvecklas. Det förbättrar 
förutsättningarna för bostadsnära rekreation 
både för boende vid Villabacken och i övriga 
delar av staden. 

Naturmiljö Inga Både små 
positiva och 
små negativa 

Ett antal större träd tas bort, dock inga inom 
det område som anges som bevarandevärt. 
Ekbacken utvecklas vilket kan förbättra 
förutsättningarna för ekarna och ev. andra 
arter som gynnas av det. 
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7.2 Måluppfyllelse 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats gentemot de nationella miljökvalitetsmålen 
eftersom inga regionala preciseringarna finns. Underlag för analysen är de 
konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i 
tabellen nedan.  
Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 

 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 
 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 
 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 

 
Miljömål Nollalt. Planförslag Motivering 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
Ingen övergödning 

  Planen ger upphov till en trafikökning. 
Det är osäkert ifall förutsättningarna 
för kollektivtrafik kommer att förbättras 
jämfört med nuläget. Det riskerar att 
leda till ökade utsläpp av 
luftföroreningar, kväveoxider och 
växthusgaser. 

God bebyggd miljö  /  Natur- och grönområden av god 
kvalitet finns i närhet till den planerade 
bebyggelsen. Utbyggnad genom 
förtätning ger god hushållning med 
resurser. Trafikökning kan ge 
försämrad luftkvalitet, området är 
bullerutsatt och ligger intill leder för 
transport av farligt gods. Korsningar 
för gång- och cykeltrafik behöver 
utformas säkert, tillgänglighet till 
konkurrenskraftig kollektivtrafik är inte 
tillfredsställande. 

Ett rikt växt- och djurliv   Grönområdet utgör en del av en grön 
infrastruktur som ger förutsättningar 
för bevarande av biologisk mångfald 
och kan fungera som spridningsväg. 
Området utgör tätortsnära natur som 
är värdefull för friluftslivet. 
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8 Uppföljning 

I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 
redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför” (6 kap 
12 § punkt 9, miljöbalken). 

Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga 
målet om en hållbar utveckling ska kunna nås. Uppföljningen bidrar också till en ökad 
kunskap och på sikt ett bättre och effektivare miljöbedömningsarbete. 

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av en plan faktiskt får, så långt som är möjligt, ska kopplas till befintliga 
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. I den mån det är möjligt bör 
uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan samordnas med dessa befintliga 
processer.  

De faktorer som bedöms vara särskilt viktiga att följa upp är: 

 Buller från hamnen och om det kan komma att påverka de nya bostäderna 

 Trafiksäkerheten vid de korsningar som berörs av utbyggnaden. 

 Resvanor och resbehov för de som flyttar till Villabacken, i syfte att undersöka om 
underlag finns för förbättrad kollektivtrafik. 
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