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Villor gränsar till planområdet i i nordöst Befintlig Golfklubbhus sett från öster 

Planområdets norra del som gränsar mot Viksbergs golfbana 

Förslag till ny bebyggelse nära Viksbergs klubbhus

Bilagor till ansökan om planbesked
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Planansökan
Viksbergs
golfklubb

Viksberg 3:1 
omr B

Översikt planområdet

Ny skola

Planarbete med 
Ekbacken

Mot Södertälje
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Viksbergs
golfklubb

Ladviksvägen

Planområde
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Situationsplan, ny bebyggelse föreslås inom röd ring

golfbana

Bef radhus
Bef villor

Bef villor
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Ekar inmätta av GIS Södertälje kommun i mars 2021
Förslag till ny bebyggelse inpassad för att säkra ekars tillväxt

Bilagor till ansökan om planbesked

Ekar inmätta av GIS Södertälje kommun av Alic Mehmed i april 2021
röd ring med grön fyllning särskilt värdefulla ekar

Sid 5 

Baskarta med befintlig bebyggelse i planområdet
beställd hos Södertälje kommun

Mehmed Alic
Mätningsingenjör
Geografisk information/Samhällsbyggnadskontoret
_______________________________
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 026 03
E-post: mehmed.alic@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se



Diskussioner med Försvarsmakten har pågått via mail januari 2021 om påverkan Vällinge skjutfält.
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Blå linje visar befintligt detaljplaneområde för Viksbergs golf
0181K-P954C ,och röd ring visar ny bostadsbebyggelse Försvarsmakten Lina Fihlen samhällsplanerare fysisk 

planering .
Preliminär bedömning av planområdets påverkan av 
försvarets buller enligt mail januari 2021 
Området ligger inom utpekat påverkansområdet för Vällinge
skjutfält men beräknas inte uppnå bullernivåer som överskrider 
riktvärden för bostäder försvarsmakten vill vara samrådspart i 
formella skeden detaljplanearbetet och bygglovs skedet.

Text nedan från detaljplanearbetet med HSB Hoxeltorp med lika bullerförhållanden.
Buller från skjutbana Öster om planområdet utgör riksintresse för Totalförsvaret, 
influensområde Vällinge skjutfält. En utredning har tagits fram för att mäta och göra 
beräkningar av påverkan från skjutfältet (Akustik Miljö 2014-10-03). Utredningen 
konstaterar att det ljud som uppstår i samband med finkalibrig eldgivning ej leder till 
att rådande riktvärden överskrids. Detta gäller för skarp ammunition vid skjutbanorna 
och även för lös ammunition över hela övningsområdet. Planområdet bedöms 
därmed klara riktvärden med mycket god marginal då området är längre bort än 
använda mät- och beräkningspunkter .
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Bilagor till ansökan om planbesked

Lina Fihlén
Samhällsplanerare 
Fysisk planering 

FÖRSVARSMAKTEN
HKV PROD RPE INFRA
107 85 STOCKHOLM 
Besöksadress: Banérgatan 62

Telefon: 08-788 71 27
Växeln: 08-788 75 00
e-post: lina.fihlen@mil.se
e-post: fysplan@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Bullerkarta ,Blå ring visar ny bostadsbebyggelse inom influens 
område för Vällinge skjutfält. Bild är tagen ur Förstudie Viksberg



Modell/ Skiss till ny bebyggelse nära Viksbergs klubbhus
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Bef. golfbana  

Bef. Villor 

Ev nytt Klubbhus
Viksberg golf 

Ca 20 st Nya parhus

Bef. Infart 

Bef. Infart

Bef. Villor 

Bef. golfbana  

Bef. Klubbhus
Viksberg golf 
Ca 9 st Nya radhus 

Sommarstuge
område
Planarbete Ekbacken
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Bef. Infart

Bef. Infart

Bef. Infart 

Bef. Infart 



Grund idé
Markägare Viksbergs golf ab önskar minska sin golfanläggning och 
avyttra mark till bostäder, därför behövs ny detaljplan då nuvarande
detaljplan endast tillåter golfanläggning.

Värdefulla ekar
• Inmätning av Ekar (särskilt värdefulla träd) utförd av GIS Södertälje kommun i april 2021 ,

bestämmer placering av nya hus i planområdet. 

Försvarsmaktens övningsfält
• Dialog med Lina Fihlen samhällsplanerare fysisk planering Försvarsmakten  i jan 2021

avseende riksintresse , att det ligger inom påverkans området för riksintresse Vällinge
men beräknas inte uppnå bullernivåer som överskrider riktvärden för bostäder.
Området kan störas av visst buller från skjutverksamheten. Försvarsmakten kommer att
vara samrådspart i detaljplane- och bygglovsskede.

Anpassning till landskapet
• Nya husvolymer är anpassade till landskapet med sluttningshus och hus i skog /

ny bebyggelse döljs av tät skog .

Etapper
• Ny bebyggelse planeras etapp 1 bli ca 20 parhus och etapp 2 ytterligare ca 9 radhus 

och ev ett nytt golfklubbhus

Förebilder
• Förebild till hus i norra delen av området mot golfbanan är två vånings sluttningshus.

Dagvattenutredning
• Dagvatten, dammar och diken i golfområdet kan behöva ledas annorlunda eller 

kulverteras utifrån en dagvattenutredning som bedömmer hur naturen bäst skyddas.

Grund ideer
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Illustration av ny bebyggelse norr och öster om befintligt golfklubbhus

Förebild till sluttningshus  
Sid 8 

Bilagor till ansökan om planbesked
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Kortfattad beskrivning Modell Viksberg

Modellen i skala 1:1 000 med ekvidistanser 2 m visar ett bostadsområde med parhus i en första etapp, samt radhus i 

en andra etapp där nuvarande klubbhus ligger. Ett nytt golfklubbhus kan placeras på nuvarande parkeringsyta, här 

kan andra alternativ vara möjliga.  

Fastighetens storlek är hela planområdet.

Parhusen är i två plan i kuperad terräng .

Bostadsytan BYA för ett parhus dvs för två bostäder, i första etappen BYA 220 kvm, och 380 kvm BTA.

Radhusen i två plan i andra etappen utformas med BYA 50-70 kvm, BTA ca 100 till 150 kvm 

I detaljplaneringen skall carportar, gästparkeringar och sophantering mm placeras så att förorenat dagvatten från 

körytor kan samlas ihop och renas enligt dagvattenutredning.

I modellen och planskiss visas särskilt värdefulla ekar inmätta av GIS Södertälje kommun. Nya byggnader placeras in 

där de ej stör och kompletterande inmätning och bedömning kan behövas .Särskilt värdefulla träd kräver särskilt 

omsorg i byggskedet.

Särskilt värdefulla träd ingen avverkning eller annan påverkan får ske.

Markändring större än 0.5 m ska prövas med marklov.

Avstånd till lokalgata minst 1.5 m.

Högsta tillåtna våningar för huvudbyggnad  är 2 vån

Etapp 1 visas av röd ring

Etapp 2 visas av röd ring

Etapp indelning
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Etapp 1, skiss  Summa ca 20 bostäder

Bef. golfbana  

Bef. Villor 

Viksbergsvägen 

Bef. Klubbhus
Viksberg golf 

Ca 20 st Nya parhus

Bef. Infart 

Ny bebyggelse sedd från väster 

norr

Etapp 1 Modellskiss med 20 nya bostäder
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Parkering med 
rening av dagvatten  
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Bef. Infart 



Etapp 2, Summa ca 9 bostäder

Bef. golfbana  

Bef. Villor 

Viksbergsvägen Bef. Infart 

norr

Ev nytt Klubb hus 

Etapp 2 ca  9 nya bostäder och nytt klubbhus
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Ev fornminne 

Ev fornminne 

Bilagor till ansökan om planbesked
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Illustrationsplan

Illustrationsplan med parhus radhus o klubbhus
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Ladvikssvägen

Ev Fornlämning

vändplan  

Ev Fornlämning

vändplan  

vändplan  

Bef villor  

Ca 9 radhus  

Ev nytt klubbhus på
bef parkering  
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Situationsplan

Ca 20 nya parhus  



Fotomontage skiss till hus placering i norra delen av 
planområdet.
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Mark sektion A-A

Fotomontage



Möjligheter och krav 
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Tidigare Förstudie Viksberg 2017 02 20 ger info om hela Viksbergs utvecklings möjligheter

Nya bostäder enligt planförslaget innebär att bostäder byggs nära Södertälje och nära nybyggd skola i fin natur med badmöjligheter nära.

Natur och kulturlandskap och de gamla odlingsmarkerna öster om Viksbergsgård utnyttjas idag av Viksbergs golfklubb.
I närområdet finns fritidshus och bostäder med speciell karaktär med hus i skog. 

Fornlämningar kan begränsa markens användning

VA och el utbyggnad kan samordnas med nya bostadsområden som planeras i närheten Ekbacken och Hoxeltorp

Ny bebyggelse på berg sluttning dvs fast mark 

Vattenskyddsområde Södra Mälarens vattenskydd kräver omsorgsfull dagvattenutredning och ev tillstånd av Miljönämnden

Inmätta värdefulla träd skyddas från bebyggelse och under byggskedet. Koncentration av nya byggnader i norra delen 
av planområdet har behov av gallring och här växer vanligare träd utan skyddsbehov.

Riksintressen totalförsvarets militära del, Vällinge skjutfälts influens område; buller mellan 55-65 lika nya bostäder som planeras av HSB i 
Hoxeltorp

Strandskydd kan undvikas genom avvattning omledning av dagvattendammar i golfbane området.

Sid 14 
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Fornminnen Naturvärden Södra Mälarens vattenskydd.
Bilder ur förstudie Viksberg
.
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Fornminnen.röd ring visar planområdetSödra Mälarens vattenskydd röd ring visar planområdet

Naturvärden röd ring visar planområdet.

Sid 15 

Bilagor till ansökan om planbesked

Tidigare Förstudie Viksberg 2017 02 20 ger info om hela Viksbergs utvecklings möjligheter


