
Fördjupad översiktsplan
Karby och Brottby
Laga kraft 2018–07–14



32

Del 1     Huvudhandling                     4

Inledning 5

Utgångspunkter och ställningstaganden 10

Planförslaget 16

Utvecklingsstrategi 16
Planförslaget i stora drag (markanvändningskarta) 17
Natur- och kulturmiljö 22
Trafik 28
Utvecklingsområden 32

Del 2     Konsekvenser och genomförande       44

Konsekvenser 45
Genomförande 46

Del 3     Förutsättningar       50

Förutsättningar 51

Del 4     Länsstyrelsens granskningsyttrande       70

Bilagor       80

Källhänvisning       81

© Vallentuna kommun
textproduktion: sweco architects och Vallentuna kommun
grafisk form och layout: sweco architects och Vallentuna kommun
tryck: tryckserVice 2018

Innehåll

Sammanfattning

Det övergripande syftet med fördjupningen av översiktspla-
nen för Karby och Brottby är att föreslå en platsspecifik och 
varsam utveckling som är långsiktigt hållbar ur ett socialt, 
ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Planen ska 
pröva förutsättningarna för bostäder och verksamheter i 
Karby och Brottby med omnejd och föreslå en utveckling 
där ett helhetsperspektiv tillämpas. 

Karby och Brottby ligger i ett småskaligt jordbruksland-
skap med mindre skogsklädda kullar och däremellan öppen 
åker- och ängsmark. 

I området kring Karby och Brottby finns ett antal histo-
riska gårdslägen, t.ex. Stora Karby och Brottby gård.

Ett stort antal fornlämningar finns också i området.
Fördjupningen av översiktsplanen skapar möjligheter 

för cirka 350–400 nya bostäder samt cirka 45 hektar yta för 
verksamheter. Fördjupningen av översiktsplanen för Karby 
och Brottby har målår 2040. 

Planen pekar ut fyra utvecklingsområden. Varje utveck-
lingsområde omges av en så kallad utvecklingszon som 
syftar till att koncentrera kommande bebyggelse kring redan 
byggda strukturer. Till framtaget planförslag har en utveck-
lingsstrategi arbetats fram som har sin utgångspunkt i den 
komplexa situation som råder i gränslandet mellan stad och 
landsbygd. 

Den framtida utvecklingen inom planområdet för den 
fördjupade översiktsplanen är platsspecifik och tar sin 
utgångspunkt i områdets kultur- och naturvärden genom att 
tillgodose lokala, kommunala och regionala intressen. Karby 
och Brottby ska utvecklas till en sammanhållen attraktiv, och 
bärkraftig landsbygdsnod som uppmuntrar till ett aktivt liv 
med möjlighet att utveckla handel, service och god kollek-
tivtrafik samt jordbruk. 
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InledningDel 1 
Huvudhandling

Vallentuna har under en längre tid varit en av Sveriges snab-
bast växande kommuner och blir alltmer en tydligt integre-
rad del av den växande storstaden. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag att utarbeta 
förslag till strukturplan för Karby och Brottby enligt viljein-
riktningen i Översiktsplan 2010–2030. Under våren 2010 
påbörjades arbetet med strukturplanen. I maj 2012 beslu-
tade kommunstyrelsen att strukturplanen ska övergå till en 
fördjupad översiktsplan. 

Samrådet för den fördjupade översiktsplanen pågick 
mellan den 22 februari och 31 maj 2013. Samrådsmöte hölls 
den 26 mars 2013. Under hösten 2016 återupptogs arbetet 
inför utställningsskedet med den nya Översiktsplanen 2040 
som inriktning. Tidigt under våren 2017 hölls i Karby ett 
öppet hus för allmänheten, där värdefulla underlag erhölls. 

Därefter gick den uppdaterade fördjupningen av översikts-
planen på utställning, med en delvis ny och mindre expansiv 
inriktning. Viktiga underlag i denna senaste upplaga inför 
antagandeskedet har varit de många utställningsyttrandena 
som inkom under utställningsperioden som varade mellan 
18 september och 24 november 2017.

Jordbrukslandskapet kring Karby och Brottby.
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Syfte och mål 
Det övergripande syftet med fördjupningen av översikts-
planen för Karby och Brottby är att föreslå en platsspecifik 
och varsam utveckling som är långsiktigt hållbar ur ett 
socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspek-
tiv. Planen ska pröva förutsättningarna för bostäder och 
verksamheter i Karby och Brottby med omnejd och föreslå 
en utveckling där ett helhetsperspektiv tillämpas. Fördjup-
ningen av översiktsplanen för Karby och Brottby ska vidare 
ge förutsättningar för en utveckling där samtliga utpekade 
utvecklingsområden inom planområdet utvecklar sina plats-
specifika styrkor och kvaliteter så att de utgör komplement 
till varandra och stärker planområdet som helhet.

Geografi och avgränsning   
Planområdet är beläget ca 9 kilometer nordväst om Val-
lentuna tätort och behandlar Karby, som består av Sunner-
sta, Gläntan, Karby och Stora Karby. Brottby som består av 
Sundby, Libby, Brottby och Brottby gård. Hacksta/Olunda 
är del av område mellan Hacksta och Olunda och Karby 
arbetsområde är en utveckling av arbetsområdet längs Skyt-
tevägen. Här efter benämns utvecklingsområdena Karby, 
Brottby, Hacksta/Olunda, samt Karby arbetsområde. I kort 
benämns planen endast Karby och Brottby. Planområdet är 
cirka 540 hektar stort. 

Planområdets geografiska lokalisering. Planområdets avgränsning.

Den fördjupade översiktsplanens process.

Vad är en fördjupad översiktsplan
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Över-
siktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- 
och vattenområden och den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen visar både färdriktningen på lång sikt, 
och ger konkreta anvisningar som vägleder beslut här och 
nu. I kommunens planprocesser översätts översiktsplanens 
intentioner till mer detaljerade planer. 

Det kan handla om fördjupade översiktsplaner, planpro-
gram, detaljplaner och bygglov. Fördjupningar av översikts-
planer kan exempelvis upprättas för en tätort eller som i 
detta fall en avgränsad del av kommunen.

Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
ska utgöra ett fullgott planeringsstöd när kommande plane-
ringsinsatser i området skall påbörjas. Planförslagets mark-
användningskarta, se sida 20–21 med tillhörande förklaring-
ar ska ge vägledning vid framtagande av nya detaljplaner. 
Fördjupningen av översiktsplanen anger vilka aspekter som 
skall beaktas samt vilka eventuella utredningar som måste 
göras för att säkerställa en hållbar utveckling. Fördjupningen 
av översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ett viktigt 
planeringsverktyg som anger en utvecklingsinriktning samt 
ett långsiktigt ställningstagande för hur mark- och vattenan-
vändningen i Karby och Brottby ska säkerställas.

Planprocessen
Processen för att utarbeta en fördjupad översiktsplan följer 
reglerna enligt 3 kap i PBL, se bild. Efter att ett planförslag 
tagits fram inleds samrådsskedet. Då ges möjlighet för 
remissinstanser, allmänheten och övriga berörda att lämna 
synpunkter på förslaget. Syftet med samrådet är att få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt att ge möjlighet 
för insyn och påverkan. Efter samrådsskedet revideras plan-
förslaget så att relevanta synpunkter kan inarbetas.

Det reviderade planförslaget ställs därefter ut för ut-
ställning. Vid avslutad utställning tar antagandet vid, med 
revideringar utifrån de nya synpunkter som inkommit under 
utställningsperioden.  Planen godkänns av kommunstyrelsen 
innan den slutligen antas av kommunfullmäktige. Därefter 
utgör den kommunens långsiktiga intentioner för områdets 
utveckling.

Organisation
Planen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
nära samarbete med Sweco Architects. Miljöbedömning och 
upprättad miljökonsekvensbeskrivning har utförts av Sweco 
Environment. 

Läsanvisning
Planen består av 3 delar. Del 1 (huvudhandling) behandlar 
utgångspunkter och ställningstaganden, planförslaget och 
utvecklingsstrategi. Del 2 beskriver planens konsekvenser 
och innefattar även en genomförandebeskrivning. I del 3 
beskrivs planens förutsättningar. Del 4 består av Länssty-
relsens granskningsyttrande. Miljökonsekvensbeskrivning, 
utlåtande samt en sammanställning av öppet hus är bilagor 
till den Fördjupade översiktsplanen.

UPPDRAG SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT
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Bakgrund 
Bakgrunden är till för att beskriva planområdet från en 
kulturhistorisk och delvis teoretisk kontext. För en mer utför-
lig beskrivning av planens kultur- och naturriksintressen se 
förutsättningar i del 3. 

Rik kultur- och naturmiljö   
Karby och Brottby har idag drygt 1200 invånare och dess 
utveckling har till stor del berott på de goda kommunikatio-
nerna i området. Lokaliseringen av senare uppförd bebyg-
gelse i Karby och Brottby intill det regionala (och nationella) 
kommunikationsstråket E18 ger samhället karaktären av ett 
stationssamhälle. 

Karby och Brottby ligger i ett småskaligt landskap med 
mindre skogsklädda kullar, och däremellan öppen åker- 
och ängsmark. Området gränsar till ett halvöppet dalstråk 
som sträcker sig från Täby i söder, via Angarnssjöängen 
till Vadadalen i norr. Den äldre bebyggelsen ligger i små 
grupper på höjdpartier och kan ses på långt håll. De många 
fornlämningarna ligger på eller i kanten av trädbevuxna 
kullar och är trevliga vistelseområden. Vattendrag slingrar sig 
genom landskapet och ger ytterligare karaktär och möjlighe-
ter till rekreation och upplevelse. Det främsta vattendraget 
är Husaån som ligger nedsänkt från det omgivande jord-
brukslandskapet. Ån mynnar i våtmarken vid Lilla Garn och 
Garnsviken. Området kring Karby och Brottby omfattar en 
central del av Långhundraleden, dess förgrening i nuvarande 
Angarnssjöängen och närmast kringliggande landområden. 
Långhundraleden har varit en mycket betydelsefull trans-
portled mellan Saltsjön och Uppsala samt ett viktigt stråk för 
bebyggelseetableringen i området.

I området kring Karby och Brottby finns ett antal 
historiska gårdslägen, t.ex. Stora Karby, Brottby gård, Stora 
Lussinge och gårdarna i Össeby. Ett stort antal fornlämningar 
finns i området. Kända fornlämningar i form av gravfält med 
varierande gravformer, såsom rektangulära stensättningar 
och resta stenar, indikerar etablering av en under äldre 
järnålder betydelsefull bygd norr och nordost om Angarns-
sjöängen. Området Vada-Össeby-Garn är klassat som riksin-
tresse för kulturmiljövård (miljöbalken kap 3 § 6) med mo-
tiveringen att det i dalgången längs Långhundraleden finns 
ett rikt fornlämningsbestånd, vägsystem, medeltidskyrkor, 
herrgårdar och bebyggelsestrukturer som speglar platsens 
historiska utveckling sedan övergången mellan bronsålder 
och äldre järnålder. Området omfattar fyra sockencentra i de 
medeltida socknarna Angarn, Össeby, Vada och Garn. Lång-
hundraleden är unik, inte bara för länet utan för hela landet. 
Vada by, gravarna Vada sjökullar, Vada torp och herrgården 
Stora Benshamra, med bakgrund i det medeltida högfrälset, 
utmärker sig bland flera herrgårdsmiljöer i området.

Området kring Karby och Brottby erbjuder en miljö 
ovanligt rik på upplevelser. Össeby kyrkoruin, den gamla al-
lén till Brottby gård, landskapet kring Husaån och Lilla Garns 
kulturhistoriska centrum kring Garns kyrka utgör Karby 
och Brottbys kulturhistoriska kärnområden. I anslutning till 
sockencentrumet kring Össeby-Garn finns ett skolmuseum 
med intakt skolinredning från 1910. I Lilla Garn finns även 
Klockarborg, två stugor med en intakt bostadsmiljö från mit-
ten av 1800-talet.

Relationen stad och land 
Den fördjupade översiktsplanen för Karby och Brottby 
behandlar en komplex situation i gränslandet mellan stad 
och landsbygd. Gamla och nya strukturer bidrar till områdets 
unika förutsättningar och dess speciella karaktär.

Historiskt har relationen mellan stad och landsbygd ofta 
beskrivits i termer av att land föder stad. På den tätortsnära 
landsbygden har situationen idag vänt till att stad föder land 
då resurser och befolkning överförs från stad till land och att 
landsbygden förser staden med tjänster som är viktiga för 
staden. 

I framtiden kommer det bli viktigare att stärka fler sam-
band mellan stad och land. I ett hållbart samhälle konsume-
ras lokalt producerade varor i större utsträckning än idag, 
det långväga resandet kommer att behöva minskas. I det 
samhället kommer utbytet och sambandet mellan stad och 
tätortsnära landsbygd bli allt viktigare. Och där med kom-
mer landsbygdsnoder som Karby och Brottby att spela en 
allt viktigare roll, som länk mellan just stad och land.

Samtidigt kan avstånden på landsbygden, men också 
den tätortsnära landsbygden vara större och befolkningsun-
derlaget inte riktigt tillräckligt för att kunna erbjuda invå-
narna den kollektivtrafik, offentlig och kommersiell service 
mm. som den skulle behöva för att stärkas ytterligare. Så 
genom att ge förutsättningar till- och utveckla noder som 
Karby och Brottby så stärker man också landsbygden i ett 
vidare perspektiv.

Långhundraledens sträckning år 1000 e. kr. med 5 meter 
högre vattennivå än idag. Leden var farbar från Östersjön 
till Uppsala och passerade bl.a. Karby, Brottby och Lilla 
Garn (röd ring). Källa: Sveriges Hembygdsförbund

Vyer vid Brottby gård.

Stora Karby gård.

Roslagsleden passerar genom Sundby.

9

ruin, långhundra 
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KARBY OCH BROTTBY

G:a Norrtäljevägen 

E 18
Vadavägen

I denna del presenteras planförslagets viktigaste utgångs-
punkter och ställningstaganden.

Statliga, nationella, regionala och kommu-
nala måldokument  
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
utgår i sitt planförslag från nationella, regionala och lokala 
mål. Utifrån måldokumenten och de viktigaste ställningsta-
gandena arbetas en utvecklingsstrategi fram som är specifik 
för fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby. 

Översiktsplan 
Vallentuna kommun arbetar i detta nu med att ersätta den 
kommunövergripande översiktsplanen med en ny. Samrå-
det för Vallentunas nya översiktsplan, med sikte på år 2040, 
pågick under perioden mellan den 1 september-30 oktober 
2017. För den utpekade framtida markanvändningen för 
Vallentuna kommun innebär det en föreslagen bebyggelse-

Utgångspunkter och 
ställningstaganden

struktur som innefattar landsbygdsutveckling, bland annat 
i Karby och Brottby. Den nya översiktsplanen fastslår med 
andra ord samma planeringsinriktning som den just nu gäl-
lande. Arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen 
samt Kommunens översiktsplan för 2040 har skett parallellt. 
En viktig utgångspunkt för utvecklandet av Karby och Brott-
by är att skapa hållbara transportstrukturer genom utbyggda 
gång- och cykelvägar som sammanbinder samhällena och 
överbryggar den barriär som E18 utgör. Översiktsplanen 
förordar förtätning och utveckling av blandad bebyggelse i 
Karby och Brottby. I Hacksta/Olunda föreslås förtätning med 
nya bostäder. I anslutning till Karby arbetsområde och E18 
föreslås utveckling av ett utvidgat arbetsområde.

RUFS  
Arbetet med en ny RUFS (regional utvecklingsplan) med 
målår 2050 är under framtagande.  Före sommaren 2018 
ska ett slutligt förslag till RUFS 2050 läggas fram för beslut 
i landstingsfullmäktige. Karby och Brottby är i kommande 
RUFS utpekade som landsbygdsnod med betydelse inte 
bara för de som bor inom det utpekade planområdet utan 
även för invånarna på den omgivande landsbygden. Syftet 
med utpekandet i RUFS:en är att främja en utveckling som 
koncentrerar nytillkommande bebyggelse till utpekade 
orter och minska utspridningen av bebyggelsen samt skapa 
underlag för kollektivtrafik, service och lokal utveckling. En 
viktig utgångspunkt är att försöka skapa förutsättningar för 
en utveckling som möjliggör för människor att bo och verka 
på landsbygden över flera faser i livet. RUFS:en vill även 
genom att koncentrera bebyggelsen till ett antal utpekade 
landsbygdsnoder samla bebyggelsen så att brukningsvärd 
jordbruksmark värnas i större utsträckning samt ta hänsyn till 
ortens historia och karaktär.

Kulturmiljöprogram 
Kulturmiljöprogrammet presenterar det kulturmiljöun-
derlag för Vallentuna kommun som arbetats fram under 
2008–2009. Kulturmiljöprogrammet beskriver olika platsers 
historiska bakgrund och tillkomst och vad som känneteck-
nar landskapet och bebyggelsen. Kulturmiljöprogrammet 
betonar att varje plats och kulturmiljö har specifika förut-
sättningar. Vid förändringar och utveckling är den generella 
rekommendationen att ta reda på och utgå från ett områdes 
säregna karaktärsdrag, att se till den enskilda platsens speci-
fika förutsättningar och planera utifrån dem. Fördjupningen 
av översiktsplanen för Karby och Brottby ingår i Össeby 
socken vilken omnämns i Kulturmiljöprogrammet enligt 
följande: 

• Tydlig social skiktning i bebyggelsestrukturen med herr-
gårdar, torp och arbetarbostäder.

• Karby/Brottby, för kommunen viktig kommunikations-
nod. Omgivet av attraktiv kulturmiljö i Långhundraledens 
dalgång.

• Företrädesvis ensam gårdsbebyggelse i karg skogsbygd, 
med många igenväxta f.d. välhävdade betesmarker.
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Brottby allé.

Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen tar sin utgångspunkt i de nya riktning-
arna för Vallentuna, och utgör ett underlag till kommunens 
översiktsplan. Planen omfattar hela den fysiska kommunen, 
och verkar mot flera av de nationella miljömålen, liksom 
de globala hållbarhetsmålen som FN tagit fram. Dessutom 
verkar grönstrukturplanen mot nationella folkhälsomål.

I grönstrukturplanen för Vallentuna kommun har tre 
mål med olika fokusområden definierats. Dessa områden är 
Naturmiljö, Rekreation och folkhälsa respektive Kulturmiljö, 
två av målen berör FÖP:en i allra högsta grad. 

Mål 1 – Naturmiljö
I Vallentuna säkras en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, 
med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv, genom såväl 
skydd, hållbart brukande som nyttjande.

Mål 2 – Rekreation och folkhälsa
Med god tillgång till de höga värdena i grönstrukturen ska 
Vallentunaborna få både ett rikt vardags- och friluftsliv, sam-
tidigt som folkhälsan förbättras och det skapas trivsamma 
miljöer i såväl tätort som på landsbygd.

Mål 3 – Kulturmiljö
Vallentunas starka identitet, rika historia och attraktivitet 
stärks genom att de gröna kulturmiljöerna och landskaps-
karaktärer som finns förvaltas, bevaras och används som en 
resurs.

Gröna kilar
Stockholmsområdets gröna kilar är av stor vikt för såväl 
friluftslivet som växter och djur. I den regionala utvecklings-
planeringen framhävs en övergripande struktur av grönom-
råden som bör upprätthållas för framtiden. Grönstrukturen 
består av gröna värdekärnor med stora naturvärden. Dessa 
binds ihop av gröna kilar som helst är minst 500 meter 
breda och inklusive buffert, helst totalt 1,5 kilometer.

I Vallentuna finns delar av Angarnskilen och Rösjökilen. 
Angarnskilen går i nordsydlig riktning genom kommunen. 
Rösjökilen går i nordsydlig riktning genom kommunens 
västra del. Utöver de gröna kilarna framhäver den regionala 
utvecklingsplaneringen även samlade rekreations-, natur- 
och kulturmiljövärden.

Vallentunas mest värdefulla natur- och kulturlandskap 
bör hänga ihop. Via småvägar, stigar, länkar och stråk tar 
man sig lätt runt i landskapet. Allt utifrån förutsättningar ska 
det vara möjligt att välja en kortare eller en längre väg ge-
nom skogen eller det öppna landskapet. I Vallentuna ska det 
finnas ett sammanhängande system av vandringsleder, ridle-
der, natur- och kulturstigar. Tillsammans bildar de Vallen-
tunas upplevelsestråk. De äldre kulturstigarna kommer att 
utgöra stommen i strukturen men de behöver kompletteras 
med nya stigar samt gång- och cykelvägar på vissa sträckor 
för att målet ska uppnås. Det ska finnas möjlighet att välja att 
gå, rida eller cykla kortare rundturer, göra dagsutflykter eller 
kanske flerdagsturer med övernattning. Även Roslagsbanans 
stationer blir viktiga ”gröna punkter” i strukturen.

I Vallentuna kommun finns fem värdekärnor.

1. Långhundraleden
2. Angarnssjöängens fågelområde och kulturlandskap
3. Vildmarksområdet Tärnan
4. Runriket och Vallentunasjön
5. Kultur- och jordbrukslandskapet Markim–Orkesta

Värdekärnor är områden utanför de gröna kilarna där sam-
lade rekreations-, natur-, och kulturmiljövärden avgränsats. 
Flera av dessa områden sammanfaller med riksintressen. 
Värdekärnorna bidrar aktivt till både kommunens, men 
också regionens, attraktivitet och fungerar som utflyktsom-
råden, beskriver historiska skeenden och rymmer områden 
för biologisk mångfald med mera.

Trafikstrategi
Framtagen trafikstruktur för fördjupningen av översiktspla-
nen för Karby och Brottby är framarbetad med utgångs-
punkt i Vallentuna kommuns trafikstrategi från 2013. Nedan 
formuleras Vallentuna kommuns vision för transportsyste-
met 2030.

”I Vallentuna kommun utvecklas transportsystemet ständigt i 
en mer hållbar riktning. Invånarna i Vallentuna kommun har 
god tillgänglighet till service, arbetsmarknad och viktiga mål-
punkter såväl inom kommunen som till grannkommunerna, 
regionen och globalt. Transportsystemet erbjuder valfrihet 
i valet av färdmedel och bidrar till att göra det attraktivt, 
säkert, tryggt och enkelt att leva i Vallentuna kommun.”

Ställningstaganden
I denna del beskrivs planens viktigaste ställningstaganden. 

Kulturmiljö
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
föreslår en utveckling inom riksintresseområde för kul-
turmiljövården, främst i Brottby. Förutsättningarna för en 
framtida utveckling prövas i en detaljplaneprocess genom 
en inriktning som inte påtagligt skadar de värden som ligger 
till grund för riksintresset. Inom Vada–Össeby–Garn är det 
viktigt att beakta följande punkter: 

• Långhundraleden med tillhörande ”mötande” dalgångs-
landskap och upplevelsen av detta 

• Differentieringen i den sociala strukturen med sätesgår-
dar som varit beroende av en mängd torpare och senare 
arbetare, vilket avspeglas i förekomsten av underlydande 
torplägenheter och senare arbetarbostäder 

• Den kulturhistoriska bebyggelsen, bebyggelsemönster 
och strukturer 

För att undvika påverkan på dalgångslandskapet föreslår 
fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
att ny bebyggelse planeras inom befintliga skogsområden. 
Områdets höga kulturmiljövärden bör ses som en resurs och 
tillgängliggöras och belysas genom nya stråk och utvecklade 
målpunkter.

Naturmiljö
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
föreslår en utveckling inom riksintresseområde för natur-
miljö, främst i Hacksta/Olunda. Förutsättningarna för en 
framtida utveckling prövas i en detaljplaneprocess genom 
en inriktning som inte påtagligt skadar de värden som lig-
ger till grund för riksintresset. Lövskogar, betesmarker och 
våtmarker inom området bevaras.

Natura 2000
Brottby är angivet som en utvecklingszon, inom denna 
zon återfinns Brottby allé som är klassad som ett Natura 
2000-område. Fördjupningen av översiktsplanen för Karby 
och Brottby föreslår ingen exploatering i Natura 2000-om-
rådet.

Rekreationsområde i Karby.
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Hälsa och säkerhet

Buller
En övergripande bullerutredning har tagits fram av Tyréns 
akustikavdelning 2011-11-22. Ljudutbredningen från vägtra-
fik på E18, Gamla Norrtäljevägen och Vadavägen har stude-
rats. Beräkningarna har gjorts för trafikmängder som mot-
svarar prognosåret 2030 och resultaten visar på ekvivalenta 
ljudnivåer som överskrider riktvärdena för nybyggnation av 
bostäder cirka 250–450 m från E18. I Karby och Brottby ska 
uppnådda riktvärden alltid eftersträvas. Vid nybyggnation 
ska riktvärden enligt gällande bullerlagstiftning följas. Ny 
Trafikprognos, (Trafikprognos för Vallentuna, 2020, 2030 och 
en utblick mot 2040.) är framtagen sedan bullerutredningen 
gjordes och den visar på en lägre trafikering på det kringlig-
gande trafiknätet än vad tidigare prognos gjorde. Bullerfrå-
gan utreds vidare vid detaljplaneringsskedet.

Åkermark
Ökad livsmedelsproduktion, tillväxt och hållbar utveckling 
i hela landet är några av målen i en ny nationell strategi. 
Planområdet präglas starkt av de odlade jordbruksmar-
kerna. Markerna har stor betydelse för möjligheterna till 
livsmedelsförsörjning och kan potentiellt också bidra med 
biobränsle. Sett i ett långsiktigt perspektiv är området en del 
av hela regionens behov av försörjning och kretslopp. I ett 
globalt perspektiv finns ett starkt behov av att minska stä-
dernas transportberoende, vilket pekar mot en framtid med 
större andel lokal odling och lokala kretslopp. De tätortsnära 
jordbruken får då en särskilt viktig roll. Jordbruksmarkerna 
har också stor betydelse för upplevelsevärden för rekreation 
och för kulturmiljövärdena.

Fördjupningen av översiktsplanen har ett restriktivt 
förhållningssätt till ianspråktagande av åkermark. Denna 
fördjupade översiktsplan försöker skapa förutsättningar för 
en levande och livsmedelsproducerande landsbygd och att 
stärka utbytet mellan staden och den landsbygd som Karby 
och Brottby är en nod i. Stora delar av åkermarken inom 
planområdet är klassad som klass 4 (som innebär 10 % högre 
normskördar än medlet) och klass 3 (som innebär medel-
förhållande i länet) (Länsstyrelsen 2017).  Inom planområdet 
finns fem gårdar med jordbruksverksamhet; Stora Karby, 
Brottby gård, Sundby gård, Målsta och Lussinge.

Dagvatten 
För arbetet med dagvatten utifrån de huvudsakliga prin-
ciperna enligt Oxundaåns dagvattenpolicy kommer det 
bli särskilt viktigt med lokala dagvattenåtgärder (LOD) där 
dagvattnet fördröjs och renas så nära källan som möjligt för 
att begränsa påverkan på berörda vattenförekomster.

När ny bebyggelse tillkommer ökar andelen hårdgjord 
yta och föroreningar från denna typ av markanvändning. 
När området förtätas med bostadshus behöver dagvat-
tenlösningar anpassas utifrån mängder och förväntade 
föroreningsmängder.

Dagvatten ska inom planområdet omhändertas lokalt. Inför 
kommande planeringsetapper är det viktigt att det avsätts 
mark för att fördröja vattnet och infiltrera lokalt i marken i 
diken och gräsytor. När detaljplaneläggning sker av delom-
rådena inom översiktsplanen ska specifika dagvattenutred-
ningar genomföras med utgångspunkten i att miljökvali-
tetsnormerna för vatten inte får påverkas negativt av den 
tilltänkta exploateringen.

Översvämning och lågpunkter 
En översiktlig översvämningskartering för ett 100-årsregn 
visar att Karby, Brottby och Brottby gård inte har några större 
områden med ett djup över 0,5 meter vid ett 100-årsregn. 
På karteringen kan utläsas att området sydöst om Karby ar-
betsområde riskerar att ansamla vatten vid ett häftigt skyfall 
(WSP, 2013).

Länsstyrelsens lågpunktskartering (skyfall) visar även den 
på att det inom planområdet finns flera lågpunktsområden 
där vatten kan ansamlas, se sida 68–69. Lågpunktsområdet 
vid korsningen E18 och Gamla Norrtäljevägen kan få ett vat-
tendjup på över en meter. I östra och södra delen av Karby 
arbetsområde finns ytterligare lågpunkter med potentiellt 
höga vattendjup. Kartan påvisar även Länsstyrelsens rekom-
mendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyg-
gelse (lila område). Länsstyrelsen rekommenderar att sam-
manhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande 
vikt placeras ovan det lila området. Befintlig bebyggelse som 
ligger vid Husaåns nordöstra del av planområdet ligger inte 
inom området för rekommendationen.

Enligt den kommuntäckande översiktsplan som är under 
framtagande är utgångspunkten att naturliga lågpunkter så 
långt som möjligt ska bevaras och utnyttjas för fördröjning 
och rening av dagvatten. Hanteringen av naturliga låg-
punkterna inom planområdet bör därför i första hand följa 
denna utgångspunkt. Fördjupningen av översiktsplanen för 
Karby och Brottby föreslår att en fördröjningsdam bildas vid 
avfarten E18 mot Stockholm, se markanvändningskarta sida 
20–21.

Ras och skred 
Inga kända ras eller skred har inträffat i området. Husaån 
översvämmas regelbundet utan att inverka på någon 
bebyggelse. Topografin kring Husaån inom planområdet är 
generellt flack. 

Åkerlandskap i Karby och Brottby.
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Planförslaget
Utvecklingsstrategi

I denna del presenteras planförslaget för Karby och Brottby. 
Planförslaget redovisar en schematisk struktur med övergri-
pande idéer och principer. Varje utvecklingsområde, som i 
planförslaget är fyra, behandlas separat. Planförslagets illus-
trationer och beskrivningar ska gälla som utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet med detaljplanering och projektering.

Utvecklingsstrategi för Karby och Brottby 
Framtagen utvecklingsstrategi för fördjupningen av över-
siktsplanen för Karby och Brottby tar sin utgångspunkt i den 
komplexa situation som råder i gränslandet mellan stad och 
landsbygd. Områdets mycket goda geografiska läge intill det 
regionala och nationella kommunikationsstråket gör om-
rådet mycket intressant att utveckla. Denna fördjupning tar 
sin utgångspunkt i platsens unika och rika kulturhistoria och 
dess lantliga karaktär. Fördjupningen av översiktsplanen för-
söker att skapa förutsättningar för en bärkraftig och levande 
landsbygd genom framtagen utvecklingsstrategi: 

Hacksta/Olunda
Karby arbetsområde

Gam
la N

orrt
älje

vägen

Karby

Brottby

”Den framtida utvecklingen inom planområdet för den 
fördjupade översiktsplanen är platsspecifik och tar sin 
utgångspunkt i områdets kultur- och naturvärden genom att 
tillgodose lokala, kommunala och regionala intressen. Karby 
och Brottby ska utvecklas till en sammanhållen attraktiv och 
bärkraftig landsbygdsnod som uppmuntrar till ett aktivt liv 
med möjlighet att utveckla handel, service och god kol-
lektivtrafik samt jordbruk. Planområdets olika utvecklings-
områden ska utvecklas varsamt utifrån och in mot befintliga 
bebyggelsestrukturer som solitära kärnor ihopkopplade 
och integrerade genom gång- och cykelvägar. Ambitionen 
i planarbetet är att skapa en fungerande helhet och att ut-
veckla varje utvecklingsområde till kompletterande enheter. 

För att bryta den barriär som Gamla Norrtäljevägen 
utgör föreslås en utveckling på båda sidor om Gamla Norr-
täljevägen. Ianspråktagande av jordbruksmark ska vara res-
triktivt och nytillkommen bebyggelse ska främst lokaliseras 
på hårdgjord yta eller varsamt i planområdets skogspartier”.

Planförslaget
I stora drag

Nedan följer en redogörelse över planförslagets huvuddrag. 
Naturmiljön, kulturmiljön samt trafikstrukturen hanteras i 
detalj på nästkommande sidor. Fördjupningen av översikts-
planen skapar möjligheter för cirka 350–400 nya bostä-
der samt cirka 45 hektar yta för verksamheter. Ytterligare 
bostäder kan möjliggöras genom uppförande av så kallade 
Attefallshus. Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och 
Brottby har målår 2040. 

  Bebyggelse
  I Karby och Brottby eftersträvas en  
  varierad bebyggelse som bevarar och 
förstärker ortens identitet. Bebyggelseutvecklingen för Karby 
och Brottby föreslås ske inom utvecklingsområdena på plat-
ser där bebyggelsen tillför något för helheten och där den 
kan bidra till att stärka gaturum och stråk för att på så vis 
skapa en mer sammanhängande bebyggelse. Ny utbyggnad 
föreslås i anslutning till befintlig bebyggelse där den bygger 
vidare på och kompletterar den befintliga strukturen. För 
att skapa en attraktiv boendemiljö och dessutom minimera 
påverkan på områdets natur- och kulturvärden, främst det 
öppna dalgångslandskapet ska utvecklingen till största del 
ske inom befintliga bostadsområden samt varsamt i skogs-
partier. Ny bebyggelse ska placeras för att minimera insyn 
och för att maximera fri sikt mot det omgivande landskapet.

Förslaget innehåller en blandad bebyggelse med bostä-
der av olika slag. Planförslaget möjliggör för en varierad be-
byggelse med flerbostadshus, stadsvillor, radhus, parhus och 
småhus. Detta innebär att planområdet kompletteras med 
boendeformer och lägenhetsstorlekar som inte finns idag. 
Detta möjliggör för olika typer av människor under olika 
skeden i livet att bosätta i Karby och Brottby. Flerbostadshus 
är lämpligt i och kring Karbys utpekade centrala stråk, se 
markanvändningskarta, sida 20–21.

                        Rekreation och friluftsliv
  Förslaget visar sammanhängande gröna  
  stråk inom och mellan de olika bebyggel-
seområdena samt till omkringliggande utpekade målpunkter 
för rekreation, friluftsliv, kulturmiljö m.m. Områdena till-
gängliggörs genom att möjliggöra för nya gång- och cykel-
stråk samt strövområden. Detta bedöms öka tillgängligheten 
till attraktiva målpunkter i närområdet, såväl för de boende i 
området som för besökare. 

  

Tabell 1. Uppskattat antal bostäder inom respektive 
utvecklingsområde

Bostadsområde Cirka antal nya bostäder

Karby 200 

Brottby 100 

Hacksta/Olunda 50 

Arbetsområde Cirka hektar stort område

Karby arbetsområde 45

Idrott

Trygghet

Kulturhistorisk miljö

Cykelstråk

Verksamhetsområde

Skola

Småskalig handel

Cykelstråk

CykelstråkLekplats

Busshållplats

Pendlarparkering

Småskalig handel

Bebyggelse

Arbetsplatser

Stödjande 
funktioner

Kommunal 
service

Kontor

Planförslaget pekar ut befintlig idrottsplats i Karby som 
en viktig målpunkt för rekreation.

Idrott

Trygghet

Kulturhistorisk miljö

Cykelstråk
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Utvecklingsstrategi. Pärlbandsutveckling längs Gamla Norrtäljevägen.
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  Arbetsplatser
  Förslaget medger en utökning av antalet  
  arbetsplatser i området, dels i anslutning 
till det befintliga arbetsområdet i Karby, och dels i anslutning 
till Karbys och Brottbys mer centrala delar. De olika områ-
dena avses inrymma varierade typer av arbetsplatser. Planen 
möjliggör även för etablerande av icke störande verksamhe-
ter i befintliga och tillkommande bostäders bottenvåning-
ar.  

  Kommunal service
  Fördjupningen av överstiksplanen för 
  Karby och Brottby föreslår en ny förskola 
inom det centrala stråket, se markanvändningskarta. I det 
centrala stråket i Karby finns förutsättningar för etablering av 
all sorts service, till exempel äldreboende. Nyetableringar för 
kommunal service placeras med fördel centralt i Karby och 
Brottby med hänsyn till kollektivtrafik.

  Kommersiell service
  En utveckling enligt liggande förslag 
  kommer att innebära en tätare struktur 
och en större befolkning som skapar ett större underlag 
för kommersiell service i området. Den centrala platsen för 
handel som finns i Karby idag föreslås kunna utvecklas till 
ett mindre torg med plats för utökad handel och service. 

Platsen är väl tillgänglig i förhållande till bostadsbebyggelse, 
kollektivtrafik, vägnät och det nya område för arbetsplatser 
som föreslås söder om Gamla Norrtäljevägen. 

  Stödjande funktioner
  Stödjande funktioner är en viktig del 
  i utvecklingen av Karby och Brottby 
som upplevelseort, såväl för de boende i området som för 
långväga besökare. Nya besöksparkeringar samt tydlig infor-
mation i strategiska lägen ökar tillgängligheten till området. 
Servering av mat och dryck samt möjlighet att hyra cykel, 
kanot och skridskor skulle vara stora tillgångar för området. 

  Trygghet
  Genom planförslaget bedöms den upp
  levda tryggheten i tätorten öka. Bl.a. ge-
nom tätare bebyggelse, genom att befintliga offentliga rum 
stärks och att fler skapas. Attraktiva målpunkter synliggörs 
och förstärks, där i bland genom angörande av fler säkra 
gång- och cykelvägar. Gestaltade gator, torg och grönytor i 
sammanhängande nät underlättar möjligheten att orientera 
sig och bidrar till känslan av trygghet i de offentliga miljö-
erna. En ökning av antalet invånare genererar fler människor 
som är i rörelse vid olika tider på dygnet, något som också 
bidrar till ökad trygghet i området.
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Markanvändningskarta Karby och Brottby
Framtagen markanvändningskarta redovisar Karby och 
Brottbys möjliga framtida utveckling. Planområdets grön- 
och kulturstruktur samt trafikstruktur behandlas separat. 
Markanvändningskartan ger ett förslag till markanvändning 
som brutits ner i fyra detaljerade utvecklingskartor, en för 
vardera utvecklingsområde. Varje utvecklingsområde omges 
av en så kallad utvecklingszon som syftar till att koncentrera 
kommande bebyggelse kring redan byggda strukturer. Det är 
inom utvecklingszonerna som den tillkommande utveckling-
en ska ske. Områden som inte reserverats för någon specifik 
markanvändning är inom utvecklingsområdena föremål för 
en framtida utveckling.

Då fördjupningen av översiktsplanen är av strategisk 
karaktär redovisas inte i detalj hustyper. I planområdets cen-
trala lägen och i de centrala stråken lämpar sig flerbostads-
hus samt byggnader som kan inrymma kommunal och/eller 
kommersiell service mm. Förutsättningar för verksamheter 
som är av icke störande karaktär kan prövas även i småhus-
bebyggelse i kommande detaljplaneskeden. Markanvänd-
ningskartan visar en möjlig framtida utveckling för Karby och 
Brottby. Natur, kultur och trafikkartorna är ämnesspecifika 
och underordnade markanvändningskartan. Icke skrafferade 
områden visar på befintlig bebyggelse och på pågående 

markanvändning medans skrafferade områden visar på 
föreslagen ny bebyggelse och ny utveckling. Vid ett genom-
förande av planens intentioner bör markanvändningskartan 
läsas tillsammans med genomförandedelen samt planens 
viktigaste ställningstaganden.

Planförslaget möjliggör för en utveckling av befintlig central plats i Brottby. Planförslaget möjliggör för en utveckling av befintlig central plats i Karby.
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Planförslaget
Natur- och kulturmiljö

Historiskt rik kulturmiljö
Karby och Brottby ligger i en historiskt rik miljö som vuxit 
fram med Långhundraledens vattenväg som ryggrad. De 
medeltida kyrkorna i Össeby-Garn och Vada, Össeby 
kyrkoruin och Vada Sjökullar utgör historiskt intressanta 
besöksmål var av några utanför planområdet. I Lilla Garns 
sockencentrum finns flera historiska byggnader i en vacker 
miljö vid Garnsviken. Även äldre gårdar och byar som finns i 
området bidrar till den rika kulturmiljön. Den rika förekom-
sten av historiska platser utgör potential för att utveckla ett 
sammanhängande vandringsstråk längs den historiska Lång-
hundraleden. Nya och förbättrade gångstråk kan tillsam-
mans med tydlig och intresseväckande information knyta 
samman målpunkterna vid Vada, Brottby och Lilla Garn till 
en unik helhet.

Områdets karaktär som knutpunkt för kommunikationer 
har genom alla tider präglat området. Det strategiskt viktiga 
kommunikationsläget är än idag en stor anledning till varför 

området anses vara attraktivt för utveckling och utbyggnad 
av föreslagen omfattningen. Ny bebyggelse föreslås delvis 
inom riksintresse för kulturmiljövården samt inom kom-
munens utpekade områden med höga och mycket höga 
kulturhistoriska kvaliteter. Särskild hänsyn ska därför tas till 
det öppna landskap och till äldre bebyggelsestrukturer. Inom 
områden med särskilda natur- eller kulturintressen ställs 
större krav på lokalisering och utformning av bebyggelsen. 
Inför efterföljande detaljplanering behöver det genomföras 
djupare studier om hur ny bebyggelse anpassas till befintlig 
bebyggelsestruktur och hur volym skala och gestaltning 
anpassa till kulturmiljön. Om planläggning omfattar kultur-
historisk värdefull bebyggelse bör dessa omfattas av skydds- 
och varsamhetsbestämmelser. Kulturmiljöerna ska ses som 
en resurs, de ger området dess identitet och utgör rekrea-
tiva värden. De kan även vara en grund för utveckling av 
näringsverksamhet i anslutning till de historiska miljöerna. I 
planförslaget uppmärksammas målpunkter för kulturmiljön 
och förslag till kulturmiljöstråk ges, se sida 24–25.

Grönstruktur
En av de viktigare utgångspunkterna i fördjupningen av 
översiktsplanen för Karby och Brottby är att tillgången till 
natur och grönområden ska vara fortsatt god efter en fram-
tida utbyggnad. Samhället ska fortsättningsvis ha en luftig 
karaktär med gröna trädgårdar och bostadsgårdar samt en 
bebyggelse som avskärmas från det öppna landskapet. Plats 
lämnas för gångstråk från tätorten ut i naturen. Befintliga 
motionsspår och stigar lämnas kvar i nuvarande form. Nya 
gångstråk längs Husaån ökar tillgängligheten till vatten-
rummen samt möjlighet att anlägga bryggor, båtplatser, 
picknickplatser samt möjligheter till fiske.

Naturmiljö och rekreation
Fågelskådning vid Angarnssjöängen är ett av Vallentunas 
största besöksmål. I Tärnanområdet finns stora orörda 
naturområden. Garnsviken är känd som en av länets bästa 
skridskosjöar. Vid Husaån finns goda möjligheter för kanot-
paddling, men ån är idag svårtillgänglig. Vadadalens kultur-
landskap med öppna fält, hagar och gårdsmiljöer erbjuder 
en vacker miljö för rekreation samt ett utvecklat grönstråk 
längs Husaån.

Fördjupningen av översiktsplanen förslår vid Husaån 
mellan Vada och Garnsviken ett attraktivt gångstråk. För 
att öka attraktionen och tillgängligheten till stråket förslås 
grusade gångstigar, gångbroar och förstärka befintliga 
badplatser och bryggor med möjlighet att anlägga båtar. På 
så vis förbättras möjligheterna för rekreation i form av bl.a. 
kanotpaddling, skridskoåkning, fiske och bad.  Grönstråket 
blir en stor tillgång samt gemensam målpunkt för Karby- 
och Brottbyborna.

Gröna entréer
Både Angarnssjöängen och Garnsviken är regionala intres-
sen för friluftsliv och kan nås inom bekvämt avstånd från 
busshållplatsen vid E18. För att öka tillgängligheten för all-
mänheten samt göra platserna mer attraktiva som utflykts-
mål kan “gröna entréer” utvecklas. Dessa kan fungera som 
en länk mellan samhället och naturen och förstärkas genom 
till exempel information om platserna samt om omkringlig-
gande attraktiva gångstråk.

Tillkommande park och natur
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby fö-
reslår fyra nya parker. På båda sidor om trafikplatsen föreslår 
planen att åkermarken sparas som en länk mellan Karby och 
Brottby. Fältet ska inte ha en ordnad karaktär utan vara mer 
naturtroget med strövområden och utplacerade parkbänkar 
för att stärka, tillgängliggöra och bibehålla platsens lantliga 
karaktär. 

Gångstråk tvärs över fälten sammanbinder Karby och 
Brottby samt bevarar de vida utblickarna. Längs vattenkan-
ten vid Husaån finns potential för bryggor och båtplatser 
som nämnt innan. Åkermarken kan bli en gemensam yta för 
de boende på båda sidor av E18 och bidra till att barriäref-
fekten som vägen utgör minskar. Det befintliga diket kan 
utvecklas för omhändertagande av dagvatten.

Stora Karby och Brottby gård
Brottby och Stora Karby utgör kärnvärden för kulturmiljön 
inom området. De har båda ståndsmässiga huvudbyggna-
der, högt belägna i landskapet och med omgivande ekono-
mibyggnader. Det är viktigt att de historiska sätesgårdarna 
fortfarande kan avläsas i landskapet varför ny utveckling 
i anslutning till dessa miljöer ska prövas med försiktighet.  
Samtidigt är det värdefullt för utvecklingen i Karby och 
Brottby att knyta samman de äldre bebyggelsemiljöerna på 
den södra sidan av Gamla Norrtäljevägen med den moderna 
bebyggelsen på den norra sidan och därmed minska den 
barriär som vägen utgör. Det är även viktigt att ta hänsyn till 
den äldre lantbebyggelsen som hört till gårdarna, särskilt 
till de arbetarbostäder och mindre ekonomibyggnader som 
tillhört Stora Karby, på norra sidan av vägen. I en gällande 
detaljplan har delar av den äldre bebyggelsen skyddsbe-
stämmelse med förbud om förvanskning. 

Förutsättningar för framtida utveckling i Stora Karby och 
Brottby gård kan behöva prövas i detaljplaner. En eventuell 
utveckling av Brottby gård bör t ex. utgå från den befintliga 
värdefulla bebyggelsen, både vad gäller mangårdsbyggnad 
och ekonomibyggnader. Stor hänsyn ska tas till det omgi-
vande öppna landskapet och värdefulla landskapselement. 
Beroende på utvecklingsinriktning kan Stora Karby och 
Brottby gård dock utvecklas utifrån bygglovsgivning, oavsett 
förfarande ska antikvarisk kompetens medverka. 

Området kring Stora Karby och Brottby gård har med 
sina upplevelsevärden stor potential att utvecklas till platser 
för rekreation, näringsliv och friluftsliv. På dessa platser finns 
en intakt naturmiljö samt en rik kulturmiljö med gott om 
välbevarade historiska lämningar. Stora Karby och Brottby 
gård har goda möjligheter att utvecklas till ett utflyktsmål av 
regionalt intresse.

Planförslaget möjliggör för vandring längs Husaån/Långhundraleden.
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Planförslaget
Trafik

Att öka kollektivtrafikens attraktivitet är avgörande för att 
Karby och Brottby ska kunna utvecklas till ett långsiktigt håll-
bart samhälle. Idag ligger flera av busshållplatserna i Karby 
och Brottby långt ifrån varandra och ifrån övrig bebyggelse 
samt med bristfälliga anslutningar av gång- och cykelstråk.

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår i Karby och 
Brottby en trafikstruktur med ett förstärkt nät, av gång- och 
cykelstråk som fysiskt förenar planområdets fyra utveck-
lingsområden med varandra. Utgångspunkten är att stärka 
känslan av ett ”stationssamhälle" med busstrafik som rygg-
rad. Fördjupningen av översiktsplanen vill ge uttryck för en 
trafikstruktur som lägger sin vikt på att skapa hållbara, gena, 
trygga stråk till de stärkta och strategiskt placerade hållplats-
lägena. En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av Karby 
och Brottbys trafikstruktur är att föreslå en utveckling som 
minskar Vallentuna kommuns klimatpåverkan när det gäller 
möjligheter till klimatsmarta transporter. 

Utbyggnaden i planområdet för Karby och Brottby byg-
ger till stor del på att befintligt vägnät utvecklas och används 
mer effektivt. 

Utgångspunkten är att möjliggöra för ett väg- och 
gång- och cykelnät som vid ett utvecklande av utvecklings-
områdena kompletterar det befintliga vägnätet och som 
är integrerat med både den befintliga och den nytillkomna 
bebyggelsen. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby 
är de fysiska strukturerna utformade för att underlätta för 
Vallentunas invånare att göra klimatsmarta val och få männ-
iskor att med lätthet kunna ta sig fram till fots och med cykel 
överallt. 

Trafikstrukturen är framarbetad utefter Vallentuna kom-
muns trafikstrategi. Vid planering, utformning och drift av 
trafiknätet ska centrala Vallentunas trafikslag prioriteras i 
följande ordning: 

1. Gångtrafik 
2. Cykeltrafik 
3. Kollektivtrafik 
4. Biltrafik 

Trafikprioritetsordningen bör användas på kommunens vä-
gar i såväl den övergripande planeringen som vid planering 
på mer detaljerad nivå. Fördjupningen av översiktsplanen 
föreslår att flertalet vägar inom utvecklingsområdena över-
går i kommunalt huvudmannaskap. 

  Säkra gång- och cykelvägar
  För att möjliggöra ett hållbart samhälle 
  på lokal nivå är det viktigt att åstadkom-
  ma trygga gång- och cykelvägar ge-
  nom hela planområdet. Det befintliga 
  nätet av gång- och cykelstråk bör 
kompletteras så att det känns tryggt att ta sig mellan olika 
målpunkter.

En ny gång- och cykelväg har många fördelar. Den möj-
liggör bl.a. för trygga och säkra skolvägar samt för bekväma 
promenader till och från mataffären, vilket bidrar till att 
behovet av korta transporter med bil minskar. Bra gång- och 
cykelvägar har också en viktig funktion av att öka tillgänglig-
heten till busshållplatserna. 

I planförslaget redovisas ett varierat gång- och cykelnät 
som förbinder Hacksta/Olunda, Karby, Brottby och även 
vidare mot Lilla Garns badplats. Om de är en planskild-, tra-
fikseparerad eller en gång- och cykelväg i blandtrafik beror 
på förhållandena kring just den aktuella platsen.

  Lokala tvärförbindelser med buss 
  Ett enklare byte mellan de regionala 
  stombussarna på E18 och de lokala bus-
sarna längs Gamla Norrtäljevägen, i kombination med en 
ökad befolkning i Karby och Brottby, skulle kunna motivera 
en tätare turtrafik av tvärgående bussar. På så vis skulle 
Karby och Brottbys kontakt med Vallentuna tätort, och de 
målpunkter i form av bl.a. gymnasium, service och arbets-
platser som finns där, kunna stärkas. Men även mot t ex. 
Åkersberga.

  Infartsparkering för bil och cykel
  Infartsparkeringarna i Karby och Brottby 
  behöver utvecklas. Planförslaget för 
Karby och Brottby föreslår att pendlarparkeringarna bör få 
förbättrad tillgänglighet och trygghet samt naturlig koppling 
till omkringliggande bebyggelse. Även nya och bättre cykel-
parkeringar bör placeras i anslutning till tätortens busshåll-
platser.

E18
Som nämns i Översiktsplanen så finns mark reserverad för 
en framtida breddning av E18, från 2+1 väg till motorväg på 
sträckan förbi Karby och Brottby. Planen föreslår också en 
ny anslutning från E18 till Karby arbetsområde, för att öka 
tillgängligheten för trafikanter som färdas längs E18. Denna 
utbyggnad kräver dock fördjupad utredning enligt Trafikver-
kets krav.
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Gamla Norrtäljevägen
En viktig utgångspunkt för utvecklingen av Karby och Brott-
by är att tätorten upplevs sammanhängande och att det är 
tryggt att röra sig från en del till en annan. Gamla Norrtäl-
jevägen klassas idag som sekundär transportled för farligt 
gods, vilket innebär att ny bebyggelse behöver ta hänsyn till 
skyddsavståndet på 25 meter. Vid en framtida bebyggelse-
utveckling mellan Sunnerstavägen och Vadavägen samt den 
centrumutveckling som föreslås både i Karby och Brottby 
ska kommunen beakta riskbilden.

Om farliga transporter på sikt kan försvinna ökar möjlig-
heterna att utveckla gamla Norrtäljevägen från väg till gata, 
kantad av gatuträd, gång- och cykelväg. En sådan föreslagen 
utveckling kräver nya anslutningsvägar till Karby arbets-
område, i denna plan ges tre anslutningsalternativ (in- och 
utfarter, se karta nedan.

Alternativa in- och utfarter till Karby arbetsområde.

Befintlig infartsparkering till Brottby.

Planförslaget möjliggör för fler gång- och cykelvägar.
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Planförslaget
Utvecklingsområden

Hacksta/Olunda 
I Hacksta/Olunda pågår det idag arbete med en detaljplan 
som möjliggör för cirka 50–70 nya bostäder. Övriga områ-
den inom utvecklingsområdet Hacksta/Olunda är föremål 
för vidare utveckling där framtida förutsättningar klarläggs 
genom planläggningen.

  Utvecklingsidé  
  Fördjupningen av översiktsplanen före
  slår i Hacksta/Olunda en utveckling av 
  småhusbebyggelse i ett lantligt läge i när-
heten av Karby och Brottby. I området kring Hacksta/Olunda 
finns redan idag två grupperingar av äldre och nyare småhus 
till vilka det nya föreslagna bostadsområdet knyter an. 

  Bebyggelse
  Ny bebyggelse föreslås placeras i anslut-
  ning till befintlig bebyggelse, längs den 
  befintliga slingrande grusvägen samt 
längs en nyanlagd sträcka, i samma slingrande maner. Nya 
byggnader bör knyta an till den omgivande kulturmiljöns 
byggnadstradition i fråga om husvolymer, takvinklar, place-
ring på tomten samt material- och färgval med möjlighet till 
moderna inslag. Ny bebyggelse ska placeras för att mini-
mera insyn och för att maximera fri sikt mot det omgivande 
landskapet.

Inför kommande planeringsetapper är det viktigt att stu-
dera hur den nya tilltänkta bebyggelsen påverkar områdets 
naturmiljö, skogsområden, öppna fält och hagar. Gestalt-
ningsprinciper behöver arbetas fram för den nya föreslagna 
bebyggelsen. Medveten gestaltning och anpassning till kul-
turmiljön är viktigt samtidigt som möjligheter för moderna 
inslag finns. Kommande detaljplanering i området behöver 
inriktas på att bevara känslan av landsbygd. Utblickar mot 
landskapet är viktiga att bevara vid en utveckling av områ-
det. Det är även viktigt att ta hänsyn till den äldre grusade 
landsvägen till Hacksta.

  Vägnät och gc-stråk
  Via gång- och cykelvägar längs Gamla 
  Norrtäljevägen kan invånarna i Hacksta/
  Olunda ta sig till Karby och Brottby för 
att ta del av kollektivtrafiknoder samt dess utbud av service, 
handel mm. Busshållplats finns även i anslutning till utveck-
lingsområdet på Gamla Norrtäljevägen.

Kartan ovan visar 
planförslaget för 
utvecklingsområde 
Hacksta/Olunda.

Teckenförklaring
Exempel på markbostad med lokalt präglad utformning, 
Villa Karlsson, Västerås, Tham-Videgård arkitekter, 2004.

Den befintliga landsvägen vid Hacksta/Olunda är en smal 
grusväg som slingrar sig fram i landskapet.

Exempel på småhus i traditionella material och enkla voly-
mer, Sands Hus, Vrångö, arkitekt Thomas Marcks, 2009.
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  Karby arbetsområde
  I skogen intill E18, öster om Karbys 
  befintliga arbetsområde, föreslår fördjup-
  ningen av översiktsplanen för Karby och 
Brottby en utökning av arbetsområdet. Sammantaget före-
slås en ökning av Karby arbetsområde med cirka 45 hektar, 
för nya verksamhetsetableringar.

Närheten till E18 och Karby trafikplats gör att området 
ligger tillgängligt ur bil-, gods- och kollektivtrafiksynpunkt. 
E18, mellan Stockholm och Norrtälje, är den största vägen 
som går genom Vallentuna kommun och här passerar varje 
dag ca 16 000 fordon samt ett stort antal kollektivtrafikre-
senärer. Fördjupningen av översiktsplanen skapar i Karby 
arbetsområde förutsättningar för etableringar av ytintensiva 
verksamheter bland annat sällanvaruhandel.

 Utvecklingsidé  
  Fördjupningen av översiktsplanen för 
  Karby och Brottby föreslår i Karby ar-
  betsområde ett utökat arbetsområde 
som placeras i ett idag skogsklätt och kuperat område öster 
om befintlig bebyggelse. 

För att minimera inverkan på landskapet bör nya väg-
dragningar och nya tomter anpassas efter terrängen så att 
markanta höjder och toppar bevaras orörda. På så sätt får 
området en varierad karaktär och upplevs ligga inbäddat 
i den omgivande naturen. Delar av området kan erbjudas 
skyltläge från E18. 

  Bebyggelse
  Karby arbetsområde ska utvecklas med 
  hänsyn till den omgivande naturen. I de 
  delar av arbetsområdet som ligger i skylt-
läge är det viktigt med en hög gestaltningsambition. Den 
traditionella ladan kan fungera som en historisk referens för 
en enkel byggnadsvolym som kan förekomma i olika storle-
kar och harmonisera med den omgivande miljön. 

  Vägnät och gc-stråk
  Fördjupningen av översiktsplanen 
  föreslår i Karby arbetsområde tre nya 
  trafikförbindelser som ska kunna mata 
det framtida området med trafik, se kartbild under trafik-
struktur. Fördjupningen av översiktsplanen föreslår även nya 
gång- och cykelvägar som förbinder arbetsområdet med 
kollektivtrafiknoder och övrig service i Karby och Brottby. På 
Gamla Norrtäljevägen finns även en busshållplats i anslut-
ning till utvecklingsområdet.

Kartan ovan visar 
planförslaget för 
utvecklingsområde Karby 
arbetsområde.

Teckenförklaring

Befintlig höjd med äldre skog sparad som inramning mot 
det föreslagna verksamhetsområdet.

Exempel på modern industribyggnad med traditionella 
referenser som t.ex. falu rödfärg och sadeltak. Vattenfabriken, 
Falun, arkitekt Stefano Mangili, 2007.
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Karby
I Karby möjliggör den fördjupade översiktsplanen för cirka 
200 nya bostäder. Övriga områden inom utvecklingsom-
rådet Karby är föremål för vidare utveckling där framtida 
förutsättningar klarläggs genom planläggningen.

  Utvecklingsidé  
  Karby föreslås utvecklas till ett mer   
  enhetligt samhälle som bygger vidare på  
  och kompletterar den befintliga   
strukturen. Fördjupningen av översiktsplanen föreslår i Karby 
en bebyggelseutveckling på båda sidor om gamla Norrtälje-
vägen. Centralt i Karby identifierar planen ett centralt stråk 
i öst-västlig riktning. Inom detta stråk finns möjlighet till 
serviceetableringar och ny kommers. I anslutning till den be-
fintliga matbutiken möjliggörs för en utvecklad handel- och 

serviceverksamhet i ett centralt och synligt läge. Fördjup-
ningen av översiktsplanen föreslår på platsen ett nytt torg 
med plats för torghandel, planteringar och uteserveringar. 
Planen pekar även ut befintlig hållplats längs Vadavägen, i 
anslutning till Karby skola för utveckling till ett busstorg med 
plats för cykelparkering, planteringar och nya vistelseytor. 

  Bebyggelse   
  Den tillkommande bebyggelsen är place-
  rad med respektavstånd från Stora Karby.  
  Bebyggelsestrukturen är organiskt anpas-
sad till topografin och ligger inpassad i grönska. Bebyggelsen 
i Karby bildar en sammanhållen enhet bestående av villor, 
gruppbyggda småhus och flerbostadshus i de mer centrala 
lägena. Det naturnära boendet med lummiga villagator får 
en fortsättning med ett antal nya bostadsgator, främst inom 

Framtidsbild, Karby torg. 
Illustration: Amanda 
Wahlén, Sweco Architects.

skogsområdena i norr och väster. Här föreslår planen en va-
rierad småhusbebyggelse anpassad till den kuperade topo-
grafin och naturen. De nya bostäderna erbjuds härmed en 
vacker utsikt över kulturlandskapet i norr samtidigt som de 
ligger dolda från landskapet bakom en sparad skärm av skog. 
Vid utbygganden av Karby är det viktigt att den befintliga 
tätorten får en fortsatt god tillgång till rekreationsområdena 
och motionsspåren varvid dessa områden bevaras så intakta 
som möjligt. 

Karbys villasamhälle byggdes ut på 1960-talet. Bebyg-
gelsen är till stor del typisk för tiden med många tegelvillor 
i funktionalistisk stil varsamt placerade i terrängen och med 
många sparade äldre tallar mellan husen. Många av villorna 
har arkitektoniska kvalitéer med tidstypiska detaljer. Även 
bebyggelsestrukturen är tidstypisk med husen indragna från 
gatan. Ny bebyggelse föreslås uppföras i en skala som är 

lämplig och anpassad efter Karbys småskaliga karaktär och 
placerad med respektavstånd till befintlig bebyggelse. För att 
utnyttja centrala lägen, tillskapa nya lägenheter samt stärka 
gaturummen föreslås flerbostadshus intill Vadavägen. I de 
delar som ligger längre från centrum och där topografin 
är mer skiftande föreslås en glesare och varsamt anpassad 
bebyggelse med radhus, parhus och villor med egna tomter. 
Både bebyggelsestruktur, grönstruktur och tegel som det 
dominerande materialet i området bör vara utgångspunkt 
till förslag på ny gestaltning i området. En brynzon med 
sparade träd bör sparas mellan husen och odlingsmarken.  
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  Vägnät och gc-stråk
  Utbyggnaden i Karby förslås ta tillvara 
  befintligt vägnät som utvecklas och an-
  vänds mer effektivt. Vadavägen utvecklas 
till gata med träd och ny kompletterande gång- och cykel-
väg. 

Gång- och cykelstråken föreslås bli fler och mer attrakti-
va. Ett centralt gångstråk förbinder centrum med idrottsplat-
sen och skolan. Nya trottoarer kantar de större gatorna och 
övergångställen korsar Gamla Norrtäljevägen. En ny grusad 
gångväg längs Husaån förbinder Karby med Brottby.

Fördjupningen av översiktsplanen föreslår även en gång- 
och cykelväg igenom det centrala stråket för att därigenom 
tillskapa en genare väg till de regionala bussarna. 

  Offentliga rum och grönstruktur 
  Som ett led i att ge Karby fler och bättre 
  offentliga rum där invånarna i både 
  Karby och Brottby kan mötas föreslås nya 
  informella parker och torg. Befintliga 
  parkstråk föreslås förstärkas med lek- och 
  vistelseytor och nya naturliga parkrum 
  föreslås bildas i förtätade områden. Cen-
  trumet i Karby byggs ut kring ett torg på 
de gåendes villkor med plats för handel och serveringar. Vid 
Karby idrottsplats och skolan föreslås busshållplatsen ut-
vecklas till ett busstorg. Fältet mot E18 ska inte ha en ordnad 
karaktär utan vara mer naturtroget med strövområden och 
utplacerade parkbänkar för att stärka, tillgängliggöra och 
bibehålla platsens lantliga karaktär.

Kartan ovan visar 
planförslaget för 
utvecklingsområde Karby.

Teckenförklaring

Exempel på modern bebyggelse med historiskt anpassade 
volymer, Norra Vrams äldreboende, Bjuv, Marge Arkitekter.

Exempel på radhusbebyggelse med förgårdsmark,
Amhult, Göteborg.

Befintlig tidstypisk villa i Karby. Karaktäristiskt är att de 
flesta villorna har tegelfasader.
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Brottby
I Brottby möjliggör den fördjupade översiktsplanen för cirka 
100 nya bostäder. Övriga områden inom utvecklingsområ-
det för Brottby är föremål för vidare utveckling där framtida 
förutsättningar klarläggs genom planläggningen. 

  Utvecklingsidé
  Bebyggelseutvecklingen föreslås i första  
  hand kring den moderna bebyggelsen 
  och Brottby. Bebyggelseutvecklingen fö-
reslås främst i norr och öster om den moderna bebyggelsen 
på platser där den skapar en fin inramning mot det öppna 
landskapet. I Brottby samhälle invid Husaån finns potential 
att binda samman bebyggelseområdena på respektive sida 
av Gamla Norrtäljevägen. Här finns äldre småskalig bebyg-

gelse och spår av äldre bebyggelsestrukturer och som bör 
utgöra en grund för hur platsen ska utvecklas. Ett tidigare 
Mejeri och en brandstation är karaktäristiska byggnader på 
platsen. Planförslaget föreslår även en utvecklingsförskjut-
ning mot Husaån där en ny upprustad mötesplats föreslås 
för att därigenom åstadkomma en utveckling på båda sidor 
om Gamla Norrtäljevägen. Befintliga skogspartier bevaras 
intakta och särskild hänsyn tas till Brottby allé. 

På sikt skulle även ny lokalisering för bränslestationerna 
sökas, t. ex i Karby arbetsområde.

  

Framtidsbild, Brottby 
mötesplats. Illustration: 
Amanda Wahlén, Sweco 
Architects.

  Bebyggelse   
  Ny bebyggelse med småhus i varierande 
  former knyter an till det befintliga väg-
  nätet och är placerad i anslutning till 
befintliga hus samt tar hänsyn tas till kulturmiljön. Ny be-
byggelse föreslås uppföras i en skala som är lämplig för och 
anpassad efter Brottbys småskaliga karaktär med volymer 
och material som knyter an till den omgivande kulturmiljön 
och som beaktar siktlinjer. I Brottby med typiska villor från 
1970-talet finns Sundby gård och Sundby torp. Ny bebyg-
gelse bör här placeras med ett respektavstånd till dessa mil-
jöer, särskilt kring Sundby torp som även utgör en värdefull 
gemensam grön parkyta i området.

  Vägnät och gc-stråk
  Gång- och cykelstråket längs Gamla 
  Norrtäljevägen knyts ihop och komplett-
  eras med trottoar på den södra sidan och 
fler övergångsställen för att på ett säkert och tillgängligt vis 
nå de busshållplatser som finns längs Gamla Norrtäljevägen. 
Nya gångstråk längs Husaån förbinder Brottby med Karby. 
Utbyggnaden i Brottby bygger till stor del på att befintligt 
vägnät utvecklas och används mer effektivt.
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  Offentliga rum och grönstruktur   
  Grönstrukturen i Brottby byggs upp   
  kring Husaåns centrala vattenrum och  
  samhällets relation till det kringlig-
gande kulturlandskapet. Husaåns vattenrum tillgängliggörs 
genom nya gångstråk. Det befintliga grönområdet öster om 
Husaån i centrala Brottby föreslås utvecklas naturtroget med 
strövområden och utplacerade parkbänkar för att stärka och 
bibehålla platsens lantliga karaktär. 

Mellan den östra bränslestationen och Husaån för-
slår fördjupningen av översiktsplanen att en mötesplats 
tillskapas. Vid vändplanen för bussen föreslås ett välkom-
nande busstorg som utvecklas till en naturlig mötesplats och 
binder samman samhället i Brottby på båda sidor om Gamla 
Norrtäljevägen.  Historiskt har platsen här varit en gemen-
sam och allmän plats då det här låg en ångbåtsbrygga vid 
sekelskiftet 1900. 

Brottby kvarn
Brottby kvarn och den gamla kvarngården som numera är 
hembygdsgård är också gemensam mötesplats i området. 
Föreningen som omfattar fyra socknar har ett stort värde för 
förmedlingen av bygdens historia och kulturmiljöer, men 
också för att skapa en gemenskap i området. Föreningen 
ordnar en rad olika aktiviteter och är en viktig samarbets-
partner med Vallentuna kommuns kultur och fritidsförvalt-
ning. Föreningen har bl.a. verkat för att restaurera den gamla 
kvarnen och för en restaurering av Össeby kyrkoruin. Platsen 
för hembygdsgården, kvarnen och fornlämningsområdet 
den ligger i, har stora rekreativa värden i området. 

  Särskild hänsyn 
  Bebyggelsemiljöerna och fornlämnings
  miljöerna har stora estetiska och rekrea- 
  tiva värden varför det är viktigt för hela 
området att bevara dessa. Viss utveckling kan ske med 
kompletteringar, men nya byggnader ska anpassas till volym, 
skala, uttryck och färgsättning. Ny bebyggelse ska anpassas 
till befintlig terräng och större markförändringar som schakt-
ning och sprängning ska undvikas. Känsliga kulturmiljöer 
och där områdets bebyggelsehistoria är tydlig markeras med 
brun skraffering på kartan. Kartan visar även viktiga utblickar 
och siktlinjer att ta hänsyn till. En eventuell utbyggnad och 
en utveckling av dessa områden ska prövas med särskild 
hänsyn till kulturmiljön. Antikvarisk kompetens ska konsulte-
ras i bygglovsprövning.

Kartan ovan visar 
planförslaget för 
utvecklingsområde 
Brottby.

Teckenförklaring

Exempel på varierad bebyggelse, Tullinge trädgårdsstad, 
Brunnberg Forshed arkitekter, 2001.

Exempel på varierad småhusbebyggelse med bykaraktär, 
Viken, Helsingborg, Vandkunsten arkitekter, 2001.

Brottby kvarn.
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Del 2
Konsekvenser och genomförande

Konsekvenser

Ny inriktning markanvändning
Planförslaget för Karby och Brottby har sedan samrådsske-
det ändrats i en riktning som är mindre expansiv och som 
förslår en utveckling som är anpassad till platsen och till den 
lantliga karaktär som finns inom planområdet. En ambition 
har varit att hitta en balans mellan bevarande och utveck-
ling samt att finna ett angreppssätt som tillgodoser lokala, 
kommunala och regionala intressen. En viktig utgångspunkt 
i arbetet med framtagandet av fördjupningen av översikts-
planen för Karby och Brottby har varit att ha ett restriktivt 
förhållningssätt till ianspråktagande av jordbruksmark. 

Fördjupningen av översiktsplanens utvecklingszoner, 
som ringar in planens fyra utvecklingsområden, är till för 
att koncentrera den tillkommande bebyggelsen till redan 
byggda strukturer för att undvika en oreglerad utglesning. 
De odlade dalgångarna har bevarats i det nu liggande försla-
get och den framtida bebyggelseutvecklingen föreslås främst 
inom befintliga skogspartier för att minimera påverkan på 
de öppna landskapsrummen.

Planförslaget föreslår en varierad bebyggelse som möj-
liggör för olika hustyper, flerbostadshus, stadsvillor, radhus, 
parhus och småhus. Detta innebär att området kan kom-
pletteras med boendeformer och lägenhetsstorlekar som 
inte finns idag, vilket möjliggör för olika typer av människor 
under olika skeden i livet att bosätta sig i Karby och Brottby. 
I planens mer centrala lägen är det möjligt att planera för 
generationsboenden.  I takt med att planområdet byggs 
ut med nya bostäder ökar underlaget för lokal service och 
handel. En högre koncentration av bebyggelse i dessa lägen 
stödjer en utbyggnad av de handel- och servicefunktioner 
samt kollektivtrafikförbindelser som finns idag.

När det gäller trafiken föreslår fördjupningen av över-
siktsplanen för Karby och Brottby en trafikstruktur som 
kompletterar den redan befintliga vägstrukturen och som är 
integrerad med bebyggelsen. 

En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av Karby och 
Brottbys trafikstruktur har varit att föreslå en utveckling som 
minskar Vallentuna kommuns klimatpåverkan när det gäller 
möjligheter till klimatsmarta transporter samt att föreslå en 
trafikstruktur som knyter samtliga samhällen innanför plan-
området närmare varandra. Utbyggnaden i planområdet för 
Karby och Brottby bygger till stor del på att befintligt vägnät 
utvecklas och används mer effektivt.  En tidig utgångspunkt 
har varit att föreslå en utveckling som skapar en helhet, sär-
skilt viktigt har varit att föreslå en utveckling på båda sidor 
om Gamla Norrtäljevägen.

Sammanfattning                                                     
miljökonsekvensbeskrivning 
En utveckling av Karby och Brottby ställer stora krav på 
samverkan. Ny bebyggelse föreslås inom riksintresse för kul-
turmiljövården samt inom kommunens utpekade områden 
med höga och mycket höga kulturhistoriska kvaliteter. Det 
finns risk för små negativa konsekvenser för kulturmiljön 
och landskapsbilden. Risken är till stor del beroende av hur 
kulturhistoriska värden hanteras i kommande planprocesser. 

Avrinningen från planområdet sker huvudsakligen till 
Husaån. Tillkommande förtätning inom befintlig bebyggelse 
i Karby och Brottby centralort riskerar att påverka vattenkva-
litén negativt i Husaån och Granviken. Med föreslagna åtgär-
der kommer påverkan på MKN att begränsas. Planförslaget 
skulle stärkas av att visa hur man i den fortsatta planproces-
sen säkerställer att miljökvalitetsnormerna följs. Negativ 
påverkan på vattenförekomsterna kan inte uteslutas.

Planförslaget föreslår ett utvecklat gång- och cykelnät 
som jämfört med idag bättre binder ihop orterna samt 
kopplar till målpunkter för kultur- och naturmiljö. Friluftsli-
vet bedöms stärkas av planförslaget. 

Samband för artrika gräsmarker har en viktig länk mel-
lan kilarna just över Karby och Brottby. Länken är svag med 
befintlig bebyggelse och motorväg som barriär. För de arter 
som kan korsa dessa barriärer, är dock alla artrika gräsmar-
ker inom planområdet av stor betydelse. Planen bör peka 
ut en strategi för hur spridningslänken för gräsmarksarter 
ska kunna utvecklas och stärkas mellan de två gröna kilarna. 
Konsekvenserna på naturmiljön bedöms som små negativa.

Ett utvecklat gång- och cykelnät bidrar till att trafiksä-
kerheten förbättras. Planförslaget bör dock än tydligare 
visa på hur sammankopplingen mellan Karby och Brottby 
kan stärkas så att den barriär som E18 utgör kan minimeras 
med förbättrad trafiksäkerhet och minskat trafikbuller som 
resultat. 

Planförslaget bedöms ge inga till små negativa konse-
kvenser gällande översvämning. En detaljerad översväm-
ningskartering över Husaån skulle eventuellt kunna avskriva 
risk för översvämning vid föreslagen ny bebyggelse då Läns-
styrelsens kartering för rekommenderad lägsta grundlägg-
ningsnivå endast är ett översiktligt underlag. Men eftersom 
en sådan analys inte finns tillgänglig görs en konservativ 
bedömning där risken kvarstår, om än liten.

Kulturmiljö och landskapsbild, liksom naturmiljö, dag-
vattenhantering och risk är aspekter som bör ges särskild 
uppmärksamhet i det fortsatta planarbetet.
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Genomförande  
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby syf-
tar till att ange en planeringsinriktning och en plattform för 
framtida kommunala beslut. Fördjupningen av översiktspla-
nen kommer fungera som en gemensam plattform genom 
hela planerings-och genomförandeprocessen, nästa steg 
i planeringsprocessen är detaljplanering. Bebyggelsen är 
underordnad planstrukturen och bör gestaltats och utformas 
för att förstärka och utveckla planområdets unika karaktär 
och unika kvaliteter. Kommande utveckling bör föregås av 
planläggning. 

En viktig utgångspunkt vid planerandet av Karby och 
Brottby har varit att ta fram en genomförandevänlig för-
djupad översiktsplan. Planeringsprocessen har därför varit 
inriktad på förankring, både politiskt och på tjänsteman-
nanivå samt genom genomförd dialog med boende i Karby 
och Brottby. Arbetet med framtagandet av fördjupningen av 
översiktsplanen har även föregåtts av en bred dialog med 
både markägare och intresserade fastighetsutvecklare inom 
planområdet. 

Det utvecklingsförslag som presenteras i denna plan 
utgår från platsspecifika bedömningar och genom att 
föreslå en inriktning som inte är investeringsbetungande 
för kommunen. Huvuddelen av utvecklingen föreslås på 
redan hårdgjord yta och/eller inom befintliga strukturer. Ett 
antal aspekter behöver dock studeras närmare i kommande 
planeringsskeden, se redovisning nedan. 

Vägutredning för Karby arbetsområde
Förutom att Vallentuna kommun generellt behöver mer 
verksamhetsmark, kan en utveckling av Karby arbetsområde 
skapa förutsättningar för att Gamla Norrtäljevägen på sikt 
omklassas och att farliga transporter angör till det utökade 
verksamhetsområdet utan att passera genom samhällena i 
Karby och Brottby. Ett utvecklande av Karby arbetsområde 
kan även möjliggöra för en flytt av de båda bränslestatio-
nerna som finns i Brottby. Föreslagen utveckling av Karby 
arbetsområde förutsätter att en vägutredning genomförs för 
att fastställa nya väganslutning till arbetsområdet. Trafik-
utredningen behöver även inkludera en riskanalys som 
beskriver riskavstånd till bebyggelse samt eventuell påverkan 
vid en utbyggnad av E18 från 2+1 väg till motorväg. Utveck-
lingen av Karby arbetsområde bör föregås av en detaljplane-
process som är en prioriterad kommunal angelägenhet. 

Samordnade processer
Inom planområdet för fördjupningen av översiktsplanen 
pågår idag ett antal parallella processer. I Hacksta/Olunda är 
en detaljplan under framtagande. Utöver denna detaljplan-
process har Vallentuna kommun uppvaktats av markägare 
och fastighetsutvecklare i både Karby och Brottby. De många 
just nu pågående processerna behöver samordnas för att 
vinna synergier samt för att bedriva en mer resurseffektiv 
projektering. 

Natur- och kulturmiljö
Naturmarksområden, särskilt skogsområdena vid Karby ar-
betsområde och vid Hacksta/Olunda, bör inventeras på na-
turvärden inför kommande detaljplaner, då de skulle kunna 
hysa höga naturvärden som inte ännu dokumenterats.

I en efterkommande planprocess behöver antikvarisk 
kompetens finnas med hela vägen för att säkerställa att en 
utveckling sker med utgångspunkt från befintliga kvalitéer i 
miljön. En fördjupad förståelse behövs för att analysera hur 
ny bebyggelse ska anpassas så att kulturmiljövärden inte 
påverkas negativt. Med genomtänkt val av placering, gestalt-
ning och material kan ny bebyggelse förstärka befintliga 
kvalitéer. Om planläggning omfattar kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse bör denna omfattas av skydds- och varsamhets-
bestämmelser. 

Viss förändring har skett i planförslaget vad gäller bebyg-
gelse i anslutning till Stora Karby med ett större respekt-
avstånd till herrgårdsmiljön mitt emot gårdsanläggningen, 
norr om Norrtäljevägen. Ny bebyggelse i och i anslutning till 
gårdens före detta arbetarbostäderna bör studeras vidare i 
kommande detaljplanering vad gäller placering och utform-
ning. Här bör nya byggnader anpassas till den äldre bebyg-
gelsemiljön med högt och fritt placerade hus i terrängen. 
En större utveckling kring Brottby gård bedöms få stora 
negativa konsekvenser för kulturmiljön varför området, sär-
skilt utredningsområde, har tagits bort. Det hindrar inte att 
gårdarna kan utvecklas men att utvecklingen tar stor hänsyn 
till miljöernas särskilda kvalitéer och kulturhistoriska värden. 

Den fördjupade översiktsplanen föreslår i första hand 
en utveckling vid den moderna bebyggelsen vid Karby och 
Brottbys bebyggelseområden som tillkom under 1960- och 
70-talen. Föreslagen bebyggelseutveckling i Karby får inga 
direkta konsekvenser för kulturmiljön. Bebyggelseutveck-
lingen i Brottby bedöms inte heller få direkta konsekvenser 
för kulturmiljön, men bör ta hänsyn till Sundby torp och 

Genomförande

Sundby gård med ett större respektavstånd till miljöerna. 
Platsen på södra sidan av Gamla Norrtäljevägen, på respek-
tive sida av Husaån föreslås utvecklas som en central plats. 
Platsen har potential att utvecklas och har även historiskt 
varit en gemensam plats i området, en utveckling här kan 
få positiva konsekvenser för helhetsmiljön, men hänsyn ska 
tas till den befintliga småskaliga bebyggelsen samt årummet 
självt.  

Påverkan på riksintresset
Vid en bedömning av om en förändring kan innebära 
påtaglig skada eller inte är i hög grad beroende av om 
platsen fortsatt karaktäriseras av eller har förutsättningar att 
återspegla det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som varit präglande. Vid bedömningen av påtaglig skada 
bör även tidigare ingrepp och/eller skador beaktas. Att ett 
riksintresse är påverkat av sentida förändringar och moderna 
inslag behöver inte innebära att miljön redan är skadad. 
Det behöver inte heller betyda att den är mindre känslig för 
ytterligare förändringar. I de fall då tidigare förändringar har 
inverkat negativt på miljön bör dessa förändringar beaktas i 
bedömningen av påtaglig skada. Summan av tidigare skada 
och tillkommande skada kan tillsammans innebära att riks-
intresset påtagligt skadas (kumulativ skada). Moderna inslag 
som kan utgöra uttryck för, och kan läsas ihop med de verk-
samheter eller aktiviteter som präglat platsen innebär t.ex. 
inte samma risk för påtaglig skada som inslag utan historisk 
förankring på platsen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms planens påver-
kan på kulturmiljön och riksintresset få märkbara konse-
kvenser enligt konsekvensbeskrivningens bedömningsskala. 
Konsekvenserna kan dock vara i ett spann från positiva 
till negativa och är till stor del beroende av hantering av 
kulturmiljön i efterkommande planarbete. Målsättningen i 
efterkommande planarbete är att de negativa konsekven-
serna inte blir märkbara eller stora, utan snarare positiva. 
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslår ett antal åtgärder 
för att undvika negativa konsekvenser, exempelvis djupare 
utredningar för hur bebyggelseutvecklingen påverkar land-
skapsbilden och att det finns antikvarisk kompetens med i 
det fortsatta planarbetet. 

Påverkan på fornlämningar 
Planens förslag på utveckling av bebyggelse ligger i vissa 
fall i anslutning till kända fornlämningar. Fornlämningarna 
utgör en resurs i området och bidrar till både pedagogiska 
och upplevelsemässiga värden. Fornlämningar ska i så stor 
utsträckning som möjligt undvikas vid en utveckling. Forn-
lämningsområden kan ha rekreativa värden och användas 
i ett park- eller naturområde i kommande planläggning. 
Vårdinsatser och skyltning i fornlämningsområden kan i sin 
tur stärka riksintressets värden.  

Planförslaget förespråkar en flytt av bensinstationerna i 
Brottby till arbetsområdet i Karby. Risken för att ett eventu-
ellt läckage skulle påverka Husaån eller Garnsviken bedöms 
minska i samma omfattning som transportflödet av farligt 
gods minskar. Det är svårt att i det här skedet bedöma den 
eventuella positiva effekt detta skulle ha för vattenförekom-
sterna. Den minskade risken för direkt läckage av miljöfarliga 
vätskor skulle vara en förbättring för aspens (fisk) livsvillkor.

Bedömningen är att konsekvenserna för vattenmiljön är 
små till små-märkbara negativa i planförslaget.

Össeby kyrkoruin.
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Strandskydd  
Fördjupningen av översiktsplanen omges delvis av utvidgade 
strandskyddsbestämmelser med 300 meter samtidigt är 
strandskyddet upphävt i de bebyggda delarna av Karby och 
Brottby. Planen pekar heller inte ut ny bebyggelse i strand-
skyddade lägen. 

Husaån   
Husaån är en vattenförekomst som idag uppnår måttlig eko-
logisk status. Miljöproblem i vattendraget är övergödning, 
miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. 
Ekologisk status ska vara god senast 2027. Den förlängda 
tidsfristen grundas på bedömningen att det krävs omfattan-
de åtgärder för att skapa hydromorfologiska förutsättningar 
för att uppnå god ekologisk status. 

Bebyggelse nära Husaån eller Garnsviken bör undvikas. 
Tillgången till mark för rening av dagvatten är huvudsakligen 
god, men lokalt kan problem förekomma. Tillgången till 
naturmark som kan dämpa flödet av häftiga regn bedöms 
också generellt vara god i området. Planförslaget är restrik-
tivt avseende bebyggelse nära vattenförekomsterna. 

Förskola och skola   
Om man ser till den utbyggnad i enlighet med fördjup-
ningen av översiktsplanen som möjliggör för tillskapandet 
av cirka 350–400 nya bostäder så föreslås en ny förskola. 
Förskolan är redan under uppbyggnad inom det centrala 
stråket, se markanvändningskarta sida 20–21.  

Vatten och avlopp 
VA-nätet i Karby och Brottby är utbyggt. Karby och Brottby 
VA-försörjs idag via Österåkers kommun genom kommunala 
VA-ledningar. Idag är knappt 1200 personer anslutna och 
enligt ett avtal får spillvatten från maximalt 2000 personer 
avledas till Österåker. 

Norrvatten har förlagt vattenledning via Karby och 
Brottby för att försörja Norrtälje med dricksvatten. Från 
Vallentuna till Brottby och Karby har även en avloppsledning 
samförlagts. 

Ledningarna kommer att möjliggöra för att i framtiden 
försörja ny och befintlig bebyggelse i bl.a. Hacksta/Olunda, 
Karby, Brottby och Össeby. Inför den kommande utveck-
lingen av Karby och Brottby behöver en tidig dialog tas med 
Roslagsvatten.

Miljöfarliga verksamheter
Utmed Gamla Norrtäljevägen i Brottby finns två bränslesta-
tioner som utgör miljöfarlig verksamhet. Vid planering av ny 
bebyggelse i närheten av dessa ska skyddsavstånd beaktas. 
Om en flytt av bränslestationerna till t ex. Karby arbetsom-
råde genomförs och den sekundära farligt godsleden lyfts 
skapas större förutsättningar för en högre bostadsexploate-
ring i Brottby.

Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens databas, EBH-stödet finns det ett tiotal 
platser registrerade inom utredningsområdet för den fördju-
pade översiktsplanen. Detta betyder inte att fastigheterna 
nödvändigtvis är förorenade, utan informationen bygger 
oftast på misstanke om förorening och i många fall har inga 
provtagningar utförts. Registreringen betyder endast att en 
verksamhet som kan ha förorenat området finns eller har 
funnits på fastigheten. T ex. har vi bränslestationen som i 
dagsläget är belägen söder om Gamla Norrtäljevägen precis 
intill Husaån i Brottby, vilket ytterligare höjer känsligheten 
för exponering. Även vid exploatering runt livsmedelsbuti-
ken i centrala Karby och utbyggnad av verksamhetsområdet 
kan förorenade jordmassor exponeras, vilket kan utgöra risk 
för människors hälsa och miljön. Vid framtida planläggning 
av misstänkta fastigheter så skall utredning med provtagning 
göras.

Avfall
Avfallshanteringen i kommunen ska vara hållbar och utgå 
från regional samverkan och planering. Markbehov för plat-
ser för återvinning ska beaktas med utgångspunkt från att de 
ska placeras och utformas på ett sätt som stödjer en hållbar 
stadsutveckling och att en långsiktig marktillgång säkerställs. 
Den fysiska miljön ska utformas så att avfallshantering kan 
genomföras utan att äventyra allmänhetens säkerhet.

Inom planområdet finns en återvinningsstation (Karby) 
och en miljöstation (Brottby). Utrymmesbehov och lokalise-
ring för återvinnings- och miljöstationer bör beaktas i den 
fortsatta planeringen.

Befintlig bebyggelse vid Husaån i Brottby.
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Del 3
Förutsättningar

Förutsättningar

Inledning 
På följande sidor presenteras planeringsförutsättningarna 
för Karby och Brottby avseende bebyggelse, infrastruktur, 
grönstruktur, natur- och kulturmiljö, friluftsliv samt hälsa och 
säkerhet. Som en viktig del av förutsättningarna ingår en 
sammanställning av det öppet hus som hölls den 8 februari 
2017 i syfte att inhämta synpunkter från de boende i Karby 
och Brottby.

Anlagda strukturer och nätverk

Vägnät
Karby och Brottby är idag, liksom under forntiden, en 
knutpunkt för kommunikationer. Här passerar tre genera-
tioner av kommunikationstråk; Husaån (Långhundraleden), 
gamla landsvägen (väg 268) och nya landsvägen (E18), vilka 
samtliga har varit avgörande för möjligheten till handel och 
etablering av bebyggelse i orten. 

Huvudsakligt kommunikationsstråk idag är E18 mellan 
Stockholm och Norrtälje. Vägen är utformad som motortra-
fikled och trafikeras av ca 15 000 fordon/dygn. E18 är av riks-
intresse för kommunikationsanläggningar, enligt miljöbalken 
kap 3 § 8. Breddning av E18 ingår i den kommunomfattande 
översiktsplanen.

Väg 268 (Gamla Norrtäljevägen) utgör ett tvärgående 
stråk från kommunens nordöstra delar och ansluter till 
E18 och E4 via Vallentuna tätort. Vägen trafikeras genom 
Karby av ca 3000 fordon/dygn och genom Brottby med ca 
1800 fordon/dygn. Össebyvägen/Åkersbergavägen (ca 500 
fordon/dygn) och Vadavägen (ca 1500 fordon/dygn) har 
karaktär av landsväg och knyter ihop Karby och Brottby med 
övriga kommundelar.

Siffror hämtade från Trafikprognos Vallentuna 2020–
2030, 27 sept 2013.

Gång- och cykelvägnät
Gång- och cykelvägar finns längs Gamla Norrtäljevägen, för 
transport mellan Karby och Brottby samt i den mest centrala 
delen av Karby. Cykelparkeringar är det ont om och väder-
skydd samt fastlåsningsmöjligheter finns endast i Brottby, i 
anslutning till pendlarparkeringen.

Kollektivtrafik
Karby och Brottby ligger längs kollektivtrafiklederna E18 och 
Gamla Norrtäljevägen (väg 268) vilket skapar goda pend-
lingsmöjligheter såväl regionalt som lokalt. Detta är dess-
utom en förutsättning för en hållbar utveckling av Karby och 
Brottby. För att kollektivtrafiken ska upplevas attraktiv krävs 
förutom god turtäthet och pålitliga tidtabeller, att tillgänglig-

heten till hållplatslägena är god och att resenärer upplever 
det tryggt att vänta vid hållplatserna. Idag är hållplatserna 
dessutom hårt väderutsatta.

Idag utgörs kollektivtrafiken i Karby och Brottby främst 
av stombussar (buss 639, 676, 686 och nattbussen 696) som 
går längs E18, mellan Norrtälje och Stockholm. Stombus-
sarna trafikerar Brottby trafikplats var femtonde minut cirka, 
tätare i högtrafik. Restiden mellan Brottby trafikplats och 
Stockholm (Tekniska högskolan) är cirka 30 minuter. 

Linje 625 följer Gamla Norrtäljevägen från Söderhalls 
trafikplats till Danderyds sjukhus. Gamla Norrtäljevägen 
trafikeras även av linje 665, 666, 667. Vissa turer på linje 665 
stannar vid Stora Karby, vilket innebär ett mindre attraktivt 
byte till stombussarna längs E18. 

I Karby och Brottby finns två infartsparkeringar, en på var 
sida om E18. Sammanlagt 146 parkeringsplatser i anslutning 
till Brottby trafikplats.

Trafikprognos
År 2013 tog WSP Analys & Strategi fram en Trafikprognos för 
Vallentuna, Trafikprognoser för 2020, 2030 och en utblick 
mot 2040. I analysen av resandet mellan år 2020 till 2030 
kan man endast se en viss ökning av trafiken i väg- och 
kollektivtrafik nätet, både på dygnsnivå och under förmid-
dagens maxtimme.

Gångväg väster om Husaån i Brottby.
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Befintlig bebyggelse och teknisk försörjning

Befintlig bebyggelse
Tätorten Karby och Brottby har i modern tid byggts ut enligt 
olika principer. I Karby är den moderna bebyggelsen place-
rad med respektavstånd från stora Karby gård och i skogen 
norr om gården. Bebyggelsestrukturen är organiskt anpassad 
till topografin och ligger inpassad i grönska. Bebyggelsen i 
Karby bildar en sammanhållen enhet bestående av villor, 
gruppbyggda småhus, flerbostadshus i två våningar, gårdar 
och arbetsplatser.

I Brottby är den moderna bebyggelsen placerad i det 
öppna landskapet i direkt närhet till Husaån. Bebyggelsepla-
ceringen följer här en rakt motsatt princip än i Karby, dock 
med respektavstånd från Brottby gård och längs det stora 
kommunikationsstråket. Äldre bebyggelse ligger spridd längs 
Gamla Norrtäljevägen.

Karby och Brottby har idag drygt 1200 invånare. Läget 
av den moderna bebyggelsen i Karby och Brottby intill det 
regionala (och nationella) kommunikationsstråket E18 gör 
att samhället har karaktären av ett stationssamhälle. Karby 
och Brottbys utveckling har till stor del berott på de goda 
kommunikationerna i området.

Service och verksamheter
Den kommunala servicen är koncentrerad till Karby. Här 
finns för- och grundskola, bibliotek, fritidshem, idrottshallar, 
motionsspår och bollplaner. 

I östra Karby, i anslutning till E18 och infartsparkeringen, 
finns en matbutik samt en restaurang. Ett flertal verksamhe-
ter finns också inrymda i olika bostadshus i området. 

Längs Gamla Norrtäljevägen i Brottby finns ett flertal 
servicepunkter, t.ex. två bränslestationer, en butik och en 
pizzeria.

Öster om Hacksta /Olunda ligger Karby arbetsområde. 
Här ligger en skytteklubb med tillhörande skjutbana samt ett 
antal verksamheter av industrikaraktär.

Vatten och avlopp
Karby och Brottby VA-försörjs idag via Österåkers kom-
mun genom kommunala VA-ledningar. Idag är knappt 1200 
personer anslutna och enligt ett avtal får spillvatten från 
maximalt 2000 personer avledas till Österåker. 

Norrvatten har förlagt vattenledning via Karby och 
Brottby för att försörja Norrtälje med dricksvatten. Från 
Vallentuna till Brottby och Karby har en avloppsledning 
samförlagts. 

Ledningarna kommer när de är i drift att möjliggöra för 
att i framtiden försörja ny och befintlig bebyggelse i bl.a. 
Hacksta, Olunda, Karby, Brottby och Össeby. 

Dagvatten
För arbetet med dagvatten utifrån de huvudsakliga prin-
ciperna enligt Oxundaåns dagvattenpolicy kommer det 
bli särskilt viktigt med lokala dagvattenåtgärder (LOD) där 
dagvattnet fördröjs och renas så nära källan som möjligt för 
att begränsa påverkan på berörda vattenförekomster.

När ny bebyggelse tillkommer ökar andelen hårdgjord 
yta och föroreningar från denna typ av markanvändning. 
När området förtätas med bostadshus behöver dagvatten-
lösningar anpassas utifrån mängder och förväntade föro-
reningsmängder. Inom denna typ av områden kan det till 
exempel räcka med att fördröja vattnet och infiltrera lokalt i 
marken i diken och gräsytor.

Elförsörjning
Enligt översiktsplanen kan energiförbrukningen minska 
genom extra isolering, ökad täthet och värmeåtervinnings-
system. För bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärme 
är det viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. 
solvärme och bergvärme.

Vallentuna elverk är nätägare i Vallentuna kommun och 
ansvarar för drift och utbyggnad av elnätet.

Uppvärmning
I Vallentuna utgör uppvärmning av hushåll, tillsammans med 
transporter, de två största sektorerna för slutanvändning 
av energi. Effektiva åtgärder för minskning av energiför-
brukningen är exempelvis extra isolering, ökad täthet och 
värmeåtervinningssystem. 

För att minska utsläpp från uppvärmning bör vattenbur-
na system, som möjliggör byte av energikälla över tid, alltid 
installeras vid nybyggnad. För mindre tät bebyggelse, fram-
förallt småhus, är installation av eldrivna bergvärme- och 
luftvärmepumpar goda alternativ för att minska energiför-
brukningen och kostnader. För småhus kan även solvärme, 
som vintertid kompletteras med till exempel biobränsleel-
dad panna vara ett alternativ för att minska miljöpåverkan.

Avfall
Avfallshanteringen i kommunen ska vara hållbar och utgå 
från regional samverkan och planering. Markbehov för plat-
ser för återvinning ska beaktas med utgångspunkt från att de 
ska placeras och utformas på ett sätt som stödjer en hållbar 
stadsutveckling och att en långsiktig marktillgång säkerställs. 
Den fysiska miljön ska utformas så att avfallshantering kan 
genomföras utan att äventyra allmänhetens säkerhet.

Plan- och markägoförhållanden

Detaljplaner
Senare uppförd bebyggelse i Karby och Brottby omfattas av 
detaljplaner. En detaljplan finns även för verksamhetsom-
rådet i Karby. Inga pågående detaljplanearbeten finns kring 
Karby och Brottby. I Hacksta/Olunda pågår en detaljplane-
process.

Markägoförhållanden
Vallentuna kommun äger mycket av den obebyggda marken 
kring Karby, Brottby och Karby arbetsområde. 

Utöver detta består Karby och Brottby av en mängd såväl 
stora som små privatägda fastigheter.

Exempel på befintlig bebyggelse i Karby. 

Exempel på befintlig bebyggelse i Brottby. Karbyskolan.
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Kulturmiljö

Historisk bakgrund
Området kring Karby och Brottby omfattar en central del av 
Långhundraleden, dess förgrening i nuvarande Angarnssjö-
ängen och närmast kringliggande landområden. Långhund-
raleden var i förhistorisk tid en betydelsefull transportled 
och därmed en förutsättning för bebyggelseetableringen 
i området. Garns gynnsamma läge invid Garnsviken och 
Långhundraleden gav stora möjligheter till långväga kon-
takter och handelsutbyte. Vid Toftesta Holme, strax söder 
om Garn, finns lämningar av vad som tros ha varit en befäst 
handelsplats mellan omkring 900–1100-tal. 

Bebyggelsen i de centrala delarna i socknen etablera-
des i huvudsak under järnålder vilket de många gravfälten 
i området vittnar om. Det finns fornlämningar i området 
som indikerar på en etablering under tidig järnålder så som 
rektangulära stensättningar och resta stenar. De flesta forn-
lämningarna härrör dock från järnålderns senare del med 
bygravfält i anslutning till ännu bebyggda lägen i landskapet. 

Kyrkorna Össeby och Garns tidiga etablering på ömse 
sida om Långhundraleden visar på platsens centrala bety-
delse under tidig medeltid. I Garn vet man att det funnits en 
föregångare till den nuvarande stenkyrkan och som delvis 
var byggd i trä. Össeby kyrka övergavs efter en omfat-
tande brand 1838 då även de tidigare socknarna Garn och 
Össeby slogs samman till en socken, Össeby -Garns socken. 
Össeby kyrkoruin som ligger invid Brottby gård utgör en 
fast fornlämning. Här ligger även två av socknens många 
runristningar

Namnskicket, typiskt för Mälardalen, med efterleden -sta 
och -by, talar för en bebyggelsetablering under förhistorisk 
tid så som Stora Karby, Brottby, Libby, Sundby, och Tof-
testa. Gravfälten har även en tydlig koppling till omgivande 
historiska gårdslägen. Under 1600-talet övergick en stor del 
av marken kring Stockholm i adelns ägo och en omfattande 
säteribildning ägde rum i Mälardalen. I Vallentuna kom-
mun bildades 18 säterier och 14 av dessa ligger i Vallentuna 
och Össeby-Garn socknar. Stora Karby gård och Brottby är 
exempel på tidigare byar som övergick i adelns ägo under 
slutet av 1600-talet och omvandlades till säterier. Till säte-
rierna hörde underlydande torp, vars lägen ännu finns kvar i 
landskapet. Det har i socknen även funnits en stark koppling 
till den svenska stormaktstidens administrativa organisation 
och stridsberedskap i form av rusthåll, varför det i området 
funnits många dragon- och båtmanstorp.  

Under 1800-talets senare hälft tillkom mycket av bebyg-
gelsen i Lilla Garn invid kyrkan och på Brottbys och Sund-
bys ägor invid Husaån, här växte ett samhälle fram med 
etablering av skola och handelsbod, mejeri och sågverk. 
Utvecklingen skedde mycket tack var den ångbåtslinje 
som trafikerade platsen. Bebyggelsen som tillkom under 
1800-talets senare hälft kännetecknas av den för tiden 
typiska schweizerstilen med lövsågeridekor. Senare under 
1900-talets första hälft tillkom även ytterligare samhällsfunk-
tioner vid Brottby såsom brandstation, ålderdomshem och 
bygdegård. 

Gemensamt för tidsepokerna i området är platsens 
betydelse som knutpunkt för kommunikationer och trans-

porter. Idag genomkorsas Karbys gamla ägor av E18 med 
tillhörande trafikplats och som utgör ett dominerande inslag 
i landskapet. På 1960- och 70-talen etablerades den modern 
bebyggelsen i området och Karby och Brottby utvecklades 
till en tätort. Bebyggelsen, bestående av villor och flerbo-
stadshus i två våningar placerades med ett visst respektav-
stånd från de historiska gårdslägena. Bebyggelsen placerades 
delvis på gårdarnas före detta odlingsmarker men också på 
skogbeklädda höjder och impediment i landskapet.   

Kulturmiljöns kärnområden
Tack vare områdets rika historia erbjuder området kring 
Karby och Brottby en miljö med många upplevelsevärden 
där historien är tydlig. Kärnområdena utgörs exempelvis av 
gårdarna Stora Karby och Brottby, båda tidigare säterigårdar 
med ståndsmässiga mangårdsbyggnader. Stora Karby har en 
välbevarad Karolinsk huvudbyggnad som är byggnadshisto-
riskt och arkitektoniskt intressant. Till gården hör också äldre 
uthus; magasin, stall och en bod i knuttimmer samt flera 
ekonomi och verkstadsbyggnader uppförda under senare 
delen av 1900-talet och 2000-talets början. Nordväst om 
gården, på andra sidan om gamla Norrtäljevägen ligger en 
före detta arbetarbostad som tillhört gården och två mindre 
timrade byggnader som utgjort arbetarbostäder till gården. 

Brottbys mangårdsbyggnad i ett och halvt plan med 
mansardtak är troligen från början av 1800-talet. Fram till 
huvudbyggnaden leder en dubbelradig allé. Intill gården 
ligger Össeby kyrkoruin vilket gör miljön synnerligen unik 
och rik på upplevelser. Från slutet av 1800-talet fanns också 

en väderkvarn som tillhörde gården och som ännu finns 
kvar och har nyligen blivit restaurerad. Till kvarnen hör även 
den före detta mjölnarbostaden, Kvarngården och som nu 
är hembygdsgård. Kvarnen är placerad på en höjd mitt i 
järnåldersgravfältet.

Lilla Garns kyrkby och även sockencentra innehåller ock-
så stora kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Här 
finns ett skolmuseum med intakt skolinredning från 1910. I 
Lilla Garn finns även Klockarborg, två stugor med en intakt 
bostadsmiljö från mitten av 1800-talet. Dalgången upp mot 
Vada samt dalgången söder om Ösby ned mot Lilla Garn 
har stora landskapsbildsvärden. Övriga historiska gårdslägen 
som berör planområdet är Sundby, Lundby och Toftesta.

Riksintresse för kulturmiljövård
Området Vada-Össeby-Garn är klassat som riksintresse för 
kulturmiljövården (miljöbalken kap 3 § 6) med motiveringen 
att det i dalgången längs Långhundraleden finns ett rikt forn-
lämningsbestånd, vägsystem, medeltidskyrkor, herrgårdar 
och bebyggelsestrukturer som speglar platsens historiska 
utveckling sedan övergången mellan bronsålder och äldre 
järnålder. Området omfattar fyra sockencentra i de medel-
tida socknarna Angarn, Össeby, Vada och Garn. Långhund-
raleden är unik, inte bara för länet utan för hela landet. 
Vada by, gravarna Vada sjökullar, Vadatorp och herrgården 
Stora Benshamra, med bakgrund i det medeltida högfrälset, 
utmärker sig bland flera herrgårdsmiljöer i området.

I kommunens kulturmiljöprogram framhålls att beakta 
följande punkter inom Vada-Össeby-Garn:

• Långhundraleden med tillhörande ”mötande” dalgångs-
landskap och upplevelsen av detta

• Differentieringen i den sociala strukturen med sätesgår-
dar som varit beroende av en mängd torpare och senare 
arbetare, vilket avspeglas i förekomsten av underlydande 
torplägenheter och senare arbetarbostäder.

• Den kulturhistoriska bebyggelsen, bebyggelsemönster 
och strukturer

Kulturmiljöprogram
I Vallentunas kulturmiljöprogram redovisas områden med 
“mycket höga kulturhistoriska kvaliteter” samt områden med 
”höga kulturhistoriska kvaliteter”. 

Långhundraledens historiska sträckning längs Garnsviken 
och Husaån klassas som ett område med “mycket höga kul-
turhistoriska kvaliteter”. Området Vada vid Karby klassas som 
ett område med “höga kulturhistoriska kvaliteter”.

I kulturmiljöprogrammet finns mer information och be-
skrivningar om kulturmiljöer och kulturhistoriska kvaliteter 
som en resurs.

Landskapsbildsskydd
Runt de medeltida kyrkorna i kommunen, bland annat 
Össbey Garns kyrka, gäller förordnande om skydd för land-
skapsbilden (9 § lagen (SFS 1998:811). Skyddet innebär i de 
flesta fall nybyggnadsförbud och andra väsentliga föränd-
ringar av miljön. Inom förordnandeområdet krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen för t.ex. nybyggnation och trädfällning.

Fornlämningar 
Trakten är rik på fornlämningar företrädesvis från äldre och 
yngre järnålder. En fornlämning omfattas av Kulturmiljöla-
gens 2 kapitel. En fast fornlämning är enligt lagen; lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider, de ska 
ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt 
övergivna. Detta gäller dock inte en lämning som tillkom-
mit 1850 eller senare, om inte länsstyrelsen gjort en särskild 
fornlämningsförklaring. Lagskyddet gäller även för mark-
området runt lämningen, och områdets storlek beror på 
fornlämningens betydelse och karaktär. Planområdet berör 
ca 35 kända fasta fornlämningar och ca 16 lämningar som 
bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar.  

Biotopskydd
Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär 
förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom 
t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar. Fram till Brottby 
leder en av kommunens finaste alléer som är skyddad enligt 
Natura 2000.

Upplevelsevärden
Området kring Karby och Brottby erbjuder en miljö ovanligt 
rik på upplevelser. Össeby kyrkoruin, den gamla allén till 
Brottby gård, landskapet kring Husaån och Lilla Garns 
kulturhistoriska centrum kring Garns kyrka utgör Karby 
och Brottbys kulturhistoriska kärnområden. I anslutning till 
sockencentrumet kring Össeby-Garn finns ett skolmuseum 
med intakt skolinredning från 1910. I Lilla Garn finns även 
Klockarborg, två stugor med en intakt bostadsmiljö från mit-
ten av 1800-talet. 

Dalgången upp mot Vada samt dalgången söder om 
Ösby ned mot Lilla Garn har stora landskapsbildsvärden.

Össeby kyrkoruin.Grusväg från Brottby gård.
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Naturmiljö

Nulägesbeskrivning
Karby och Brottby ligger i ett småskaligt landskap med 
mindre skogsklädda kullar, och däremellan öppen åker- och 
ängsmark. Området gränsar till ett halvöppet dalstråk som 
sträcker sig från Täby i söder, via Angarnssjöängen till Vada-
dalen i norr. Området berörs av den regionala grönstruktu-
ren i form av Angarnkilen i väster och Tärnanområdet i öster. 
Skogsmarken består till stor del av blandskog med gran, tall 
och björk.

Området har några högre skogsklädda kullar med mel-
lanliggande lägre partier med främst åkermark. E18 skär 
genom landskapet mellan Karby och Brottby i en dalsänka.

Det småskaliga jordbrukslandskapet bidrar till en öp-
penhet med många utblickar. Den äldre bebyggelsen ligger 
i små grupper på höjdpartier och kan ses på långt håll. De 
många fornlämningarna ligger på eller i kanten av trädbe-
vuxna kullar och är trevliga vistelseområden. Vattendrag 
slingrar sig genom landskapet och ger ytterligare karaktär 
och möjligheter till rekreation och upplevelse. Det främsta 
vattendraget är Husaån som ligger nedsänkt från det omgi-
vande jordbrukslandskapet. Ån mynnar i våtmarken vid Lilla 
Garn och Garnsviken.

Riksintresse för naturvården
Angarnssjöängen/Vadadalen klassas som riksintresse för 
naturvård, enligt miljöbalken kap 3 § 6. Området utgörs 
av jordbrukslandskap med gamla anor och är ett av länets 
största periodiskt översvämmade odlade områden. Natur-
betesmarker med värdefull flora finns bl.a. vid Angarnssjö-
ängen och Hacksta. Angarnssjöängen är även en av länets 
viktigaste fågelsjöar.

Riksintresse för friluftslivet
Tärnanområdet är en del av området Össeby Garn- Ros-
lagskulla som är klassat som riksintresse för friluftsliv, enligt 
miljöbalken kap 3 § 6. Det består av ett vidsträckt skogs-
område med många sjöar, mindre åkrar och betesmarker. 
Kommunen betraktar Tärnanområdet som ett värdefullt re-
kreationsområde och strävar efter att säkra tillgången till det 
för kommunens invånare. Ny bebyggelse får inte begränsa 
tillgången till området.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av arter 
och deras naturområden. Alla Natura 2000- områden klassas 
som riksintresse för naturvård och har särskilda bevarande-
planer. Vid exploatering inom ett Natura 2000-område krävs 
mycket starka skäl och ingreppet måste kompenseras genom 
att ett nytt område utses för att ersätta det förlorade. Även 
verksamheter utanför ett Natura 2000-område kan behöva 
tillstånd om de på ett betydande sätt kan komma att påverka 
området negativt.

Brottby allé är klassad som Natura 2000–område. Här 
växer främst askar, rika på epifyter (växt som lever på annan 
växt). Här finns den enda förekomsten i landet av gotländsk 
hättemossa.

Strandskydd
Det generella strandskyddet är 100 m från strandkanten i 
båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet 
upp till 300 m, om det behövs för att tillgodose strandskyd-
dets syfte. Längs Husaån råder utvidgat strandskydd, dvs. 
300 m från strandkanten, inom vilket bebyggelse är otillåtet.

Både i Karby och Brottby är strandskyddet bitvis upphävt 
som en följd av den befintliga bebyggelsen. 

Roslagsleden
Karby och Brottby korsas av Roslagsleden. Det är en vand-
ringsled av regionalt intresse som går mellan Danderyd 
och Norrtälje. Passagen mellan Karby och Brottby och över 
Husaån går idag förbi trafikplatsen vid E18, se sida 64–65.

Garnsviken
Garnsviken är av stor betydelse för det regionala friluftslivet. 
Sjön är en populär skridskosjö i länet på vintern och används 
för kanotpaddling och fiske sommartid.

Brottby allé.

Öppet vattenrum vid Garnsviken.

Bostadsnära natur- och rekreationsområde.

Avrinningsområden
Området ligger inom Åkerströmmens avrinningsområde. 
Men dagvattenpolicyn för Oxundaån ska tillämpas. När det 
gäller risken för att planen ska påverka Angarnsjöängen 
bedöms denna som obefintlig då Angarnsjöängen tillhör det 
angränsande delavrinningsområdet dit vattnet från större 
delen av planområdet inte når. Den del av planområdet som 
heter Sunnersta och som ligger i samma avrinningsområde 
som Angarnsjöängen bedöms inte påverka Angarnsjöängen 
eftersom vattnet från Sunnersta leds via diken vidare till 
Hackstaån-Lillån och till Husaån. Hackstaområdet lig-
ger inom det delavrinningsområde som leder vattnet mot 
Garnsviken varför någon risk för att påverka Angarnsjöängen 
inte bedöms föreligga.

Naturkatalogen
Naturkatalogen beskriver de särskilt värdefulla naturområ-
dena i Vallentuna kommun. Kring Karby och Brottby finns 
ett antal viktiga områden utpekade, bl.a. våtmarker, gammal 
skog och hagmarker.
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Hälsa och säkerhet

Buller
Allmänna riktvärden för buller
Vid nybyggnation gäller förordning för buller (SFS 2015:216). 
Vid nybyggnation, tillbyggnad och ändring av byggnad på 
fastighet inom planområdet ska riktvärden enligt (vid bygg-
nadsåtgärden) gällande bullerlagstiftning följas. Bullerfrågan 
prövas i bygglovskedet där tekniska lösningar kan krävas för 
att de gällande riktvärdena ska kunna uppfyllas. 

Kravet för trafikbuller inomhus kan även uppnås med 
åtgärder i form av lämpligt val av fönster, fasad och utelufts-
don. 

Bullerutredning i Karby och Brottby
En övergripande bullerutredning har tagits fram av Ty-
réns akustikavdelning 2011-11-22. Ljudutbredningen från 
vägtrafik på E18, Gamla Norrtäljevägen och Vadavägen har 
studerats. Beräkningarna har gjorts för trafikmängder som 
motsvarar prognosåret 2030 och resultaten visar på ekvi-
valenta ljudnivåer som överskrider riktvärdena för nybygg-
nation av bostäder ca 250–450 m från E18. För att bygga 
närmare vägen krävs bullerdämpande åtgärder. 

På högtrafikerade vägar (t.ex. E18) ger ofta de ekvivalen-
ta ljudnivåerna högre värden än de maximala ljudnivåerna. 
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Transportleder för farligt gods
E18 är klassad som primär transportled för farligt gods, 
vilket innebär att vägen tillåts för genomfartstransporter. 
Gamla Norrtäljevägen är på sträckan mellan bensinstatio-
nerna i Brottby och Vallentuna tätort klassad som sekundär 
transportled för farligt gods och är endast avsedd för lokala 
transporter till och från det primära vägnätet. Transportle-
den används i första hand för att transportera drivmedel till 
bensinstationerna utmed vägen.

Enligt Länsstyrelsen ska bebyggelse som planeras inom 
ett avstånd mindre än 150 meter från väg för transport av 
farligt gods riskhanteras. Ett bebyggelsefritt avstånd på 25 m 
bör lämnas närmast transportleden. . 

Risk för översvämning, skred och ras
En övergripande skredriskutredning har tagits fram av Struc-
tor 2011-10-28 med fokus på området vid Husaån i Brottby 
samt vid området söder och väster om Sunnerstavägen i 
Karby. Utredningen visar att båda områdena är skredsäkra 
och därmed väl lämpade för bebyggelse. Inga kända ras 
eller skred har inträffat i området. Lägsta grundläggningsnivå 
samt lågpunktskartering kan ses på karta sida 68–69.
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med hänsyn till totalstabiliteten mot ån. Överslagsmässiga beräkningar har uppvisat att 
stabilitetsfaktorn Fc överstiger 3, dock lokalt lägre i direkt anslutning till ån. 
 
Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper ska utredas i detaljplaneskedet då även 
sättnings- och stabilitetsförhållanden kontrolleras för planerade byggnader. Man kan i detta 
skede förutsätta att geotekniska förstärkningar krävs för planerade gator/ byggnader som 
uppförs inom ett avstånd på ca 25 m från ån. 
 
8 MARKFÖRHÅLLANDEN I KARBY 

8.1 Topografi och vegetation 
Området ligger i en dalgång mellan två fastmarkspartier, något söder och väster om 
Sunnerstavägen som går in i området. Markytan varierar mellan ca +25 och +12. 
Aktuellt område utgörs i huvudsak av brukad jordbruksmark som har varierande släntlutningar 
mellan ca 1:10 till ca 1:50. Sunnerstavägen i norr går på bank i fastmarksgränsen, bankhöjden 
varierar. Se även bifogat protokoll i bilaga 2. 

8.2 Jord och berg  
Jorden utgörs överst av ett ytjordskikt av mulljord därunder älvsediment av lera och silt ovan 
sandmorän på berg. Lerans mäktighet ökar åt sydväst och bedöms uppgå som mest ha en 
mäktighet på ca 6-7m. Den översta ca 1,5 m utgörs generellt av torrskorpelera. Inom 
fastmarkspartiet  i söder utgörs jorden av sandmorän och svallsediment ovan berg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 - urklipp från Jordartskartan, SGU 

8.3 Resultat och rekommendationer för fortsatt planering 
Både de topografiska och geologiska förhållandena indikerar tillsammans på att området är 
skredsäkert. Släntlutningarna inom området är relativt flacka och risker för skred finns inte för 
normala belastningar. Överslagsmässiga beräkningar har uppvisat att stabilitetsfaktorn Fc 
överstiger 2,5, vilket bedöms vara tillfyllest. Området ses som väl lämpligt för byggnation. 
Områdets utformning bör dock anpassas till markytans lutning och bör utformas som terrasser.   
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med hänsyn till totalstabiliteten mot ån. Överslagsmässiga beräkningar har uppvisat att 
stabilitetsfaktorn Fc överstiger 3, dock lokalt lägre i direkt anslutning till ån. 
 
Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper ska utredas i detaljplaneskedet då även 
sättnings- och stabilitetsförhållanden kontrolleras för planerade byggnader. Man kan i detta 
skede förutsätta att geotekniska förstärkningar krävs för planerade gator/ byggnader som 
uppförs inom ett avstånd på ca 25 m från ån. 
 
8 MARKFÖRHÅLLANDEN I KARBY 

8.1 Topografi och vegetation 
Området ligger i en dalgång mellan två fastmarkspartier, något söder och väster om 
Sunnerstavägen som går in i området. Markytan varierar mellan ca +25 och +12. 
Aktuellt område utgörs i huvudsak av brukad jordbruksmark som har varierande släntlutningar 
mellan ca 1:10 till ca 1:50. Sunnerstavägen i norr går på bank i fastmarksgränsen, bankhöjden 
varierar. Se även bifogat protokoll i bilaga 2. 

8.2 Jord och berg  
Jorden utgörs överst av ett ytjordskikt av mulljord därunder älvsediment av lera och silt ovan 
sandmorän på berg. Lerans mäktighet ökar åt sydväst och bedöms uppgå som mest ha en 
mäktighet på ca 6-7m. Den översta ca 1,5 m utgörs generellt av torrskorpelera. Inom 
fastmarkspartiet  i söder utgörs jorden av sandmorän och svallsediment ovan berg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 - urklipp från Jordartskartan, SGU 

8.3 Resultat och rekommendationer för fortsatt planering 
Både de topografiska och geologiska förhållandena indikerar tillsammans på att området är 
skredsäkert. Släntlutningarna inom området är relativt flacka och risker för skred finns inte för 
normala belastningar. Överslagsmässiga beräkningar har uppvisat att stabilitetsfaktorn Fc 
överstiger 2,5, vilket bedöms vara tillfyllest. Området ses som väl lämpligt för byggnation. 
Områdets utformning bör dock anpassas till markytans lutning och bör utformas som terrasser.   
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eventuella rörelser i aktuella slänter. Observationer från besiktningen redovisas översiktligt i 
bilaga 4.1 och 4.2. 
 
7 MARKFÖRHÅLLANDEN I BROTTBY 

7.1 Topografi och vegetation 
Aktuellt område i Brottby utgörs i huvudsak av brukad jordbruksmark som ligger i en svag 
lutning ned mot Husaån. I väster, mellan aktuellt området och väg E18, finns ett fastmarksparti 
med berg i dagen. Markytan sluttar nedåt mot nordost och marknivåerna varierar mellan ca +15 
och +4. Markytan lutar relativt flackt och har en släntlutning på ca 1:10 i dess övre delar 
(sydvästra delen) sedan flackas markytan ut och har en lutning på ca 1:25 på en sträcka av ca 
130 m. Vid slänterna i direkt anslutning till Husaån sluttar markytan kraftigare, där lutningar 
uppgår till ca 1:1,5 eller lokalt brantare. Slänterna närmast Husaån är bevuxna med lövskog i 
blandad storlek. 

7.2 Jord och berg 
Jorden utgörs generellt sett överst av ett ytjordsskikt av mulljord, därunder älvsediment av lera 
och silt ovan svallsediment av grus och sandmorän på berg. Närmast åfåran återfinns sannolikt 
postglacial lera ned till ca 10 m djup under markytan. De största jorddjupen finns sannolikt i 
anslutning till Husaån. Inom fastmarkspartiet i sydväst utgörs jorden av sandmorän och 
svallsediment ovan berg. Lerans skjuvhållfastet har vid norra sidan av Husaån uppmätts till ca 
15-20 kPa. Troligtvis är lerans skjuvhållfastet i samma härad inom det nu aktuella området. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 3 - urklipp från Jordartskartan 

7.3 Husaån 
Efter utfört platsbesök konstaterades att Husaån är utsatt för erosion. Strandslänterna är lokalt 
mycket branta, lutande träd som underminerats återfinns på ett flertal ställen. Nivåskillnaden 
mellan omgivande mark och åns botten uppgår till ca 5 m. 

7.4 Resultat och rekommendationer för fortsatt planering 
Trots att lösa jordar av silt och lera förekommer i området ses området ändå som väl lämpat som 
område för nybyggnation.  De topografiska och geologiska förhållandena medför att risken för 
skred endast är begränsad till området närmast ån. Nivåsättning av utbyggnadsområdet och 
placering av byggnader ska göras med hänsyn till att Husaån kan översvämmas och samtidigt 
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eventuella rörelser i aktuella slänter. Observationer från besiktningen redovisas översiktligt i 
bilaga 4.1 och 4.2. 
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och +4. Markytan lutar relativt flackt och har en släntlutning på ca 1:10 i dess övre delar 
(sydvästra delen) sedan flackas markytan ut och har en lutning på ca 1:25 på en sträcka av ca 
130 m. Vid slänterna i direkt anslutning till Husaån sluttar markytan kraftigare, där lutningar 
uppgår till ca 1:1,5 eller lokalt brantare. Slänterna närmast Husaån är bevuxna med lövskog i 
blandad storlek. 
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Jorden utgörs generellt sett överst av ett ytjordsskikt av mulljord, därunder älvsediment av lera 
och silt ovan svallsediment av grus och sandmorän på berg. Närmast åfåran återfinns sannolikt 
postglacial lera ned till ca 10 m djup under markytan. De största jorddjupen finns sannolikt i 
anslutning till Husaån. Inom fastmarkspartiet i sydväst utgörs jorden av sandmorän och 
svallsediment ovan berg. Lerans skjuvhållfastet har vid norra sidan av Husaån uppmätts till ca 
15-20 kPa. Troligtvis är lerans skjuvhållfastet i samma härad inom det nu aktuella området. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 3 - urklipp från Jordartskartan 

7.3 Husaån 
Efter utfört platsbesök konstaterades att Husaån är utsatt för erosion. Strandslänterna är lokalt 
mycket branta, lutande träd som underminerats återfinns på ett flertal ställen. Nivåskillnaden 
mellan omgivande mark och åns botten uppgår till ca 5 m. 

7.4 Resultat och rekommendationer för fortsatt planering 
Trots att lösa jordar av silt och lera förekommer i området ses området ändå som väl lämpat som 
område för nybyggnation.  De topografiska och geologiska förhållandena medför att risken för 
skred endast är begränsad till området närmast ån. Nivåsättning av utbyggnadsområdet och 
placering av byggnader ska göras med hänsyn till att Husaån kan översvämmas och samtidigt 

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvattenförekomster av klassade vattendrag. Miljökvali-
tetsnormerna syftar till att vattenförekomsterna ska uppnå 
minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk 
potential senast 2021. Vattenmyndigheten har även beslutat 
om tidsfrister till 2027 för vissa vattendrag i kommunen. Till 
dessa hör bl.a. Husaån.

Kommunen verkar för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten uppfylls. För arbetet med dagvatten utifrån de hu-
vudsakliga principerna enligt Oxundaåns dagvattenpolicy 
kommer det bli särskilt viktigt med lokala dagvattenåtgärder 
(LOD) där dagvattnet fördröjs och renas så nära källan som 
möjligt för att begränsa påverkan på berörda vattenföre-
komster.

Luft
Miljökvalitetsnormerna för luft i kommunen ska inte över-
skridas. En utveckling mot ökat resande med kollektivtrafik 
och en uppvärmning med klimatsmarta lösningar bidrar till 
ett hållbart samhälle. Gränsvärderna överskrids inte i kom-
munen idag.

Radon
Ny bebyggelse ska byggas med radonskyddande konstruk-
tion. Radonhalten i bostäder och arbetslokaler ska inte 
överstiga 200 Bq/m3. 

Miljöfarliga verksamheter
Utmed Gamla Norrtäljevägen i Brottby finns två bränslesta-
tioner som utgör miljöfarlig verksamhet. Vid planering av ny 
bebyggelse i närheten av dessa ska skyddsavstånd beaktas. 
Detsamma gäller vid etablering av nya bränslestationer.

I det befintliga arbetsområdet i Karby finns flera typer av 
störande verksamheter, bl.a. en skjutbana samt en fordons-
verkstad.

Övergripande bullerutredning. Tyréns, 2011–11–22. Urklipp från jordartskartan, SGU.
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Del 4
Länsstyrelsens granskningsyttrande

Se utlåtande för vilka ändringar som gjorts 
efter utställning bl.a. med hänsyn till länssty-
relsens yttrande.
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Fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby, Vallentuna 
kommun - utställningsförslag

Vallentuna kommun har överlämnat ett förslag till fördjupad översiktsplan till
länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL. Länsstyrelsen har den 20 september 2013 lämnat ett samrådsyttrande över 
planens samrådsversion. Av den nu redovisade samrådsredogörelsen framgår hur 
kommunen har beaktat Länsstyrelsens synpunkter.

Granskningsyttrandet ska enligt 3 kap. 20 § PBL redovisas tillsammans med den 
fördjupade översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del 
ska det anmärkas i den antagna planen.

Länsstyrelsens uppdrag
I granskningsyttrandet ska länsstyrelsen kontrollera och yttra sig i enlighet med 
bestämmelserna i 3 kap. 16 § plan- och bygglagen, PBL.
Länsstyrelsen har under utställningstiden inhämtat synpunkter på 
utställningsförslaget från bland andra Trafikverket och Luftfartsverket.
Granskningsyttrandet redovisar svar från dessa gällande de frågor som 
Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen. Se bilagor.

Länsstyrelsen kan komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplaner eller 
områdesbestämmelser enligt 11 kap. 10 och 11 §§ PBL, om de synpunkter som 
lämnas nedan inte beaktats.

Inledning
Sedan samrådet för den fördjupade översiktsplanen hösten 2013, har kommunen 
påbörjat arbete med en ny kommunomfattande översiktsplan (samrådshandling 
september 2017). Under hösten 2016 återupptogs arbetet med fördjupningen av 
översiktsplan för Karby och Brottby, med en delvis ny och mindre expansiv 
inriktning.

Fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby är en del av utvecklingsområdena 
som utpekas i det pågående samrådsprocessen för ny översiktsplan, Vallentuna 
kommun.

Förslaget skapar möjligheter för ca 350 - 400 bostäder samt ca 45 hektar yta för 
verksamheter. Planen pekar ut fyra utvecklingsområden som syftar till att 
koncentrera kommande bebyggelse i huvudsak kring redan byggda strukturer. 
Den uppger att utvecklingen ska vara platsspecifik med utgångspunkt i områdets 
kultur- och naturvärden. Planen syftar till att uppmuntra till handel, jordbruk, 

2 (8)

Datum
2017-11-20

Beteckning

401-39292-2017 

service och god kollektivtrafik. Utvecklingsområdena ska bindas ihop av gång-
och cykelvägar. 

I den fördjupade översiktsplanen samt i miljökonsekvensbeskrivningen lyfts de 
rika kulturmiljöerna fram och i samband med dessa omnämns på flera ställen de 
många fornlämningarna. På flera ställen framhålls även ambitionen att lyfta fram 
värdet av kulturmiljöerna/fornlämningsmiljöerna och att en satsning på skötsel 
och tillgänglighet av dessa behöver göras. Länsstyrelsens ser detta som positivt.
Ett tydligt ställningstagande till de fornlämningsmiljöer som kommer att påverkas 
av tänkta förtätningar och exploateringar är önskvärt.

Länsstyrelsen ser det som positivt att jordbruksmark i klart mer begränsad 
omfattning tas i anspråk för bebyggelse i de områden som enligt plankartan är 
utpekade för tillkommande bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen är det 
dock otydligt vad som planeras för den jordbruksmark som finns inom de 
utpekade utvecklingszonerna, samt den jordbruksmark som finns inom 
planområdet men endast under befintlig markanvändning är utpekad som 
åkermark. 

Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen stödjer kommunens ambition att skapa förutsättningar för ett utökat 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Det planerade bostadstillskottet är ett 
viktigt bidrag till såväl kommunens som länets bostadsmarknad. 

Länsstyrelsen anser att kommunen i kommande planeringsarbete ska undvika
exploatering av jordbruksmark även inom utvecklingszonerna, i enlighet med 
miljöbalken 3 kap. 4§. 

Kommunen har till delar hanterat de synpunkter som Länsstyrelsen förde fram 
under samrådet. Förutom kvarvarande synpunkter från samrådsyttrandet har till
granskningsyttrandet ytterligare tillkommit. Detta som en följd av att det under 
den långa tidsperioden mellan samråd och granskning, tillkommit nya 
granskningsförutsättningar. Till utställningshandlingen har även en ny
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Länsstyrelsen gör därav bedömningen att 
det är relevant att föra fram synpunkter som samrådet inte tog upp då
förutsättningarna för vissa av frågorna har förändrats sedan 2013. 

Plankartan kan med fördel göras tydligare med namn på större vägar mm för att 
underlätta orienterbarheten. Kapitel ”Dialog” bör, om det redovisas, placeras i 
samrådsredogörelsen.

För det fall det sker en väsentlig revidering av planförslaget bör kommunen
överväga en förnyad granskning enligt 3 kap. 18 § PBL
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Riksintressen

Riksintresse för Kulturmiljövård 3 kap. 6 § miljöbalken 
Vada – Össeby - Garn är av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen 
instämmer med kommunen att planen behandlar en komplex situation i 
gränslandet mellan tätort och landsbygd. Det är positivt att planen lyfter fram 
kulturmiljöprogrammet som underlag, med rekommendationen att planeringen ska 
ske utifrån ett områdes specifika förutsättningar. Kommunen för fram att den 
kulturhistoriska bebyggelsen, bebyggelsemönster och dalgångslandskapet ska 
beaktas. Det sistnämnda ska ske genom att bebyggelse förläggs i anslutning till
och inom befintlig bebyggelse samt i skogsmarker. Länsstyrelsen ser här att det 
vore önskvärt att kommunen i planen även utvecklar hur ny bebyggelse ska möta 
omkringliggande landskap och hur den kan anpassas till befintlig bebyggelse.

Länsstyrelsen saknar mer ingående beskrivningar av viktiga bebyggelsemiljöer 
och lämningar ur kulturhistorisk synvinkel, och hur dessa ska hanteras. Ett 
exempel är Brottby gård som utpekas som ett särskilt utredningsområde. 

En annan kvarstående fråga är iordningställandet av Husaån, vilket kräver stor 
hänsyn till årummets natur- och kulturmiljövärden. Planen hänvisar till att djupare 
studier behöver göras inför varje detaljplanering, avseende materialval, placering 
och gestaltning. I detta sammanhang finns det skäl att ange hur 
kulturmiljökompetens ska ingå i fortsatt planering för att kunna tillvarata varje 
plats specifika förutsättningar.

Riksintresse för Naturvård 3 kap. 6 § miljöbalken 
Länsstyrelsen vidhåller och instämmer med Miljökonsekvensbeskrivningen i 
bedömningen att fördjupade inventeringar med avseende på naturvärden bör göras 
inför fortsatt planläggning, särskilt i skogsområdena kring Karby arbetsområde 
och Hacksta Olunda samt kring Husaån.

Utvecklingsområdet Hacksta Olunda överlappar delvis med riksintresse för 
naturvård. I efterföljande detaljplanering, lovgivning och tillståndsprövning
vidhåller länsstyrelsen att grundligare undersökningar och bedömningar bör 
genomföras för att försäkra sig om att exploatering kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar de kärnvärden som ligger till grund för riksintresset. 

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken
E18, utpekad som transportled för farligt gods, berörs och är av riksintresse för 
kommunikationer. Väg 268 och väg 978 (Gamla Norrtäljevägen) är utpekad som 
sekundär väg för farligt gods. 
Länsstyrelsen och Trafikverket uppmärksammar att det är viktigt att dessa 
intressen skyddas mot åtgärder som kan skada eller påverka anläggningarna
negativt. Länsstyrelsen och Trafikverkets poängterar vidare att det måste finnas 
erforderligt utrymme i närområdet kring riksintressena då marken i framtiden kan 
bli aktuell vid eventuella ombyggnationer. Se även vidare avstånd för farligt gods 
under hälsa- och säkerhet.
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Riksintresse för Natura 2000 – Brottby Allé, 4 kap. 8 § miljöbalken
Fördjupningen av översiktsplanen för Karby och Brottby föreslår ingen 
exploatering i Natura 2000-området Brottby Allé. Länsstyrelsen vill här dock 
uppmärksamma kommunen på att det enligt miljöbalken krävs tillstånd för 
verksamheter eller åtgärder även belägna utanför Natura 2000-området som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen vidhåller sitt yttrade över samrådsförslaget, där det bland annat 
efterfrågades övergripande konsekvensbeskrivningar av exploateringsförslaget på 
berörda vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer (MKN). 
Länsstyrelsen kan konstatera att planhandlingarna inte i tillräcklig utsträckning 
redovisar vilka åtgärder som behövs och som kommer att vidtas för att MKN 
vatten ska kunna följas. Med det underlag som finns till hands kan lämpligheten 
av planerad bebyggelseutveckling inte fullt ut förutses. 

Länsstyrelsen saknar beskrivningar om vilka de gällande normerna är och vilka 
vatten som är berörda. Planförslaget saknar en redovisning av befintlig klassning 
samt eventuella miljöproblemen berörda vattenförekomster kan inneha.

Länsstyrelsen efterfrågade i samrådet en tydligare redovisning av eventuell 
dagvattenpåverkan på Angarnssjöängen. Detta har inte besvarats av kommunen.

Länsstyrelsen instämmer med bedömningen i Miljökonsekvensbeskrivningen
att, tillkommande bebyggelse nära Husaån eller Garnsviken
riskerar att påverka vattenkvalitén negativt. Vilket innebär att en 
påverkan på vattenförekomsterna inte kan uteslutas.
Några specifika kommentarer till texten i FÖP-förslaget:

Grönstråk längs Husaån 
Beskrivningen av utvecklingsmöjligheter för grönstråket längs Husaån kan ha en 
påverkan på MKN genom föreslagna fysiska ingrepp i närområdet till ån. 
Kommunen behöver utreda om det kan leda till en försämring av status för 
hydromorfologiska parametrarna.

Dagvattenpolicy Oxundaåns vattensamverkan
I handlingarna anges att det inte finns en policy för omhändertagande av 
dagvatten från planområdet och att dagvattenpolicyn för Oxundaån ska tillämpas. 
Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt att diskutera vilka konsekvenser detta
kommer att ha för exploateringen av planområdet och berörda 
vattenförekomsterna. Det ska tydligt framgå hur kommunen avser att förbättra och 
skydda vattenkvalitet i ytvatten samt skydda kvalitet och kvantitet av grundvatten.

Översvämningskartering och bebyggelse
Det råder motstridighet mellan olika textavsnitt om huruvida planen ska 



5 (8)

Datum
2017-11-20

Beteckning

401-39292-2017 

exploatera översvämningshotade områden längs Husaån. Från texterna om 
strandskydd och landskapsutveckling blir tolkningen att detta område går att 
bebygga. Medan det enligt diskussionen under risker (översvämningskartering)
anges att det inte ska byggas alls. Detta behöver förtydligas.

Mellankommunal samordning

Effektivt och framkomligt transportsystem 
För att undvika att utvecklingen av kommunen påverkar framkomligheten på det 
kringgärdande statliga vägnätet negativt är det angeläget att kommunen planerar 
aktivt för gång, cykel och kollektivtrafik samt utvecklar det lokala vägnätet i 
enlighet med Trafikverkets Framkomlighetsprogram. Ett sådant finns framtaget 
för Stockholms län. 

E18 är idag hårt belastad under rusningstid i riktning mot centrala Stockholm och 
det är viktigt att se systemet i sin helhet. En ökad exploatering i en växande 
region, innebär framkomlighetsproblematik för all typ av trafik i vägsystemet i 
hela regionen. 
Kommunen föreslår att de statliga vägarna 970 (Vadavägen) och väg 978 (gamla 
Norrtäljevägen) ska omvandlas från väg till gata med bl.a. trottoar samt 
övergångställen. Vid planering av åtgärder är det viktigt att beakta att vägarna är 
av vikt för framkomligheten i Stockholms län och att de utformas och
dimensioneras för att hantera trafik av lokal samt regional karaktär. Trafikverkets 
Basprognos 2040 gällande vägutveckling behöver vara ett underlag för 
utbyggnaden i kommunen.

Ny anslutning/Trafikplats 
Planen föreslår en ny anslutning till Karby arbetsområde söder om till trafikplats 
Brottby. Statliga medel finns inte avsatt för detta. Eventuella åtgärder ska föregås 
av en åtgärdsvalsstudie, utifrån fyrstegsprincipen. 

Bebyggelsens lämplighet med hänsyn till hälsa, säkerhet, 
risk för översvämningar m.m.

Ras och skred
Kommunen uppger att en övergripande skredriskutredning tagits fram 2011 som 
visar att det är möjligt att bebygga de identifierade skredriskområden vid Husaån i 
Brottby och vid Sunnerstavägen i Karby. Samtidigt står det att vid Husaån ”bör 
inga byggnader eller gator uppföras inom ett avstånd på cirka 25 meter.” Det är 
motsägelsefullt och ett resonemang behövs kring varför det anses möjligt att 
bygga på platsen om säkerhetsavstånd rekommenderas. 
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Översvämning
Kommunen uppger att översvämningsområden inte kommer att bebyggas. Det är 
en tydlig planeringsförutsättning. Det behöver dock framkomma hur redan 
bebyggda områden som ligger inom planområdet som kan komma att 
översvämmas kan hanteras och hur kommunen ser på lågpunktsområden generellt.

Länsstyrelsen instämmer med bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen
att, risken för översvämning vid höga flöden i Husaåns vattensystem inte har 
kartlagts, vilket innebär att risk för betydande skada vid översvämning inte kan 
uteslutas. Planförslaget bör därför redovisa en tydligare översvämningskartering.

Länsstyrelsens rekommenderar att ny sammanhållen bebyggelse samt 
samhällsfunktioner av betydande vikt placeras ovanför nivån för beräknat högsta
flöde (BHF). Enstaka byggnader av lägre värde placeras ovanför nivån för ett 
100-årsflöde. Mer information i Länsstyrelsens faktablad 2017:1 
Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i 
Stockholm län – med hänsyn till risken för översvämning.

I efterföljande detaljplanering behöver kommunen redovisa hur bebyggelsen kan 
bli lämplig i förhållande till risken för översvämning. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering för länet som 
visar var i landskapet vatten kan ansamlas vid kraftig nederbörd. Karteringen visar 
att vatten kan ansamlas i t ex Karby, där E18 och Gamla Norrtäljevägen möts. 
Lågpunktskarteringen kan användas som aktsamhetskarta där kommunen sedan 
kan göra en mer detaljerad kartering över problemområden. Länsstyrelsen vill 
meddela att denna kartering är tillgänglig i Länsstyrelsens WebbGIS:
http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/index.aspx?boo
kmark=328

Buller och vibrationer

I samband med detaljplanering med ändamål där riktlinjer eller riktvärden 
tillämpas, t.ex. bostäder och skolor, anser Länsstyrelsen att en bedömning av 
bullersituationen ska göras. Gällande trafikbuller är det nu förordningen om 
trafikbuller vid bostadsbyggande (SFS 2015:216) som ska tillämpas. Observera att 
denna förordning inte är tillämplig gällande industri- och verksamhetsbuller. 
Kommunen behöver även i planeringen ta höjd för trafikprognoser som kan ha 
inverkan på bullersituationen framöver. 

Farligt gods
En ansats till viljeinriktning angående farligt gods presenteras i planförslaget. Det 
är positivt att kommunen söker efter och redovisar förslag på alternativa 
tillfartsvägar. Det är dock viktigt att planering av bebyggelse- och 
verksamhetsutveckling inväntar eventuella ändringar av rekommenderade 
transportleder för farligt gods. Det krävs separat utredning kring framkomlighet, 
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risksituation, påverkan och eventuella mellankommunala intressen, i tillägg till 
kommunens framtida planer för området.

Länsstyrelsen saknar fortfarande tydlig markering av skyddszoner längs 
transportleder för farligt gods för att klargöra förutsättningar och underlätta 
fortsatt planering. Kommunen svarar i samrådsredogörelsen att så är gjort.
Länsstyrelsen kan dock inte ur planhandlingen utläsa riktlinjer med 
avståndsbestämmelser.

Länsstyrelsen pekar ut det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods. 
I samband med detaljplaneläggning av områden inom 150 meter från stråk där 
transporter med farligt gods kan förekomma, anser Länsstyrelsen att risker 
förknippade med farligt god ska beaktas. Rekommenderade skyddsavstånd 
kopplat till önskad markanvändning finns redovisade i Länsstyrelsens vägledning 
”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods”. Här framgår att om rekommenderade skyddsavstånd inte kan hållas, 
så bör en riskanalys tas fram för att klargöra vilka skyddsåtgärder som kan bli 
nödvändiga för att planerad markanvändning ska bedömas som lämplig utifrån 
risksynpunkt. 

Kommunen uppger att man ska finna ny placering av drivmedelstation på sikt. 
Länsstyrelsen anser att samma tillvägagångssätt gäller för nya placeringar av
drivmedelstation, som för alternativ för rekommenderade vägar för farligt gods,

se ovan. Till dess eventuell ändring har skett gäller planering utifrån rådande 
situation. 

Förorenade områden

I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, finns 
det idag tio objekt registrerade inom området inom den fördjupade 
översiktsplanen. Endast några av dessa är nämnda i planen Det kan även ha 
funnits andra miljöfarliga verksamheter på platsen som inte Länsstyrelsen har 
någon kännedom om.

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla informationen om förorenade 
områden samt hur kommunen avser att hantera dessa i framtida detaljplaner.
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De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad landshövding Åsa Ryding. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit samhällsbyggnadsdirektör 
Patrik Åhnberg, miljödirektör Göran Åström, landsbygdsdirektör Ulrika Geber, 
tillväxtdirektör Karina Uddén, tillförordnad förvaltningsdirektör Barbro Rohdin 
och översiktsplanerare Eva Darolf Linnros föredragande.

Detta beslut har granskats och godkänts via Länsstyrelsens 
ärendehanteringssystem och har därför ingen namnunderskrift.

Bilaga med synpunkter skickas separat.

Bilagor: 
1. Yttrande från Trafikverket Region Stockholm
2. Yttrande från Luftfartsverket LFV

Sändlista: 
Försvarsmakten/HK
Svenska kraftnät
Trafikverket Region Stockholm 
Luftfartsverket LFV
Statens fastighetsverk
Fortifikationsverket
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Bilagor

Miljökonsekvensbeskrivning

Utlåtande

Öppet hus

Källhänvisning

• Översiktsplan 2040 med Miljökonsekvensbeskrivning
• Översiktsplan 2010–2030 med Miljökonsekvensbeskriv-

ning
• Vision för Stockholm Nordost - en vision för tillväxt 2010-

2040, 2012
• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 

2050
• Detaljplaner, gällande och pågående inom och i anslut-

ning till planområde
• Kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun, 2010
• Kulturmiljöwebben, www.vallentuna.se/sv/kulturmiljo-

webben
• Grönstrukturplan, antagen i KF 2017–11–13 §145
• Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, 

2012
• Trafikprognos för Vallentuna, WSP Analys & Strategi, 2013
• Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde, 2001 

(kompletterad 2012)
• Naturkatalog för Vallentuna kommun, Sammanställning 

av befintliga naturinventeringar, 2006
• Buller i planeringen – allmänna råd 2008:1, Boverket
• Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53), ”Infra-

strukturinriktning för framtida transporter”
• Allmänna råd om buller inomhus, SOSFS 2005:6, Social-

styrelsen
• Trafikbullerutredning Karby/Brottby, Vallentuna kommun, 

2011
• Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för 

markanvändning intill transportleder för farligt gods,
• Länsstyrelsen 2006
• Riskhänsyn vid ny bebyggelse invid väg för transporter av 

farligt gods samt bensinstationer, LST rapport 2001:1
• Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun - avseende 

transporter med farligt gods, 2008 (revidering 2011)
• Översiktlig skredriskkartering för Vallentuna kommun, 

Statens räddningsverk, 1996
• Översiktlig skredriskkartering inom delar av Karby och 

Brottby, Vallentuna kommun, 2011
• Ekonomiska förutsättningar för utbyggnad av Karby/

Brottby enligt föreslagen Strukturplan, Vallentuna, 2012
• TRAST, Trafikverket, 2007
• Storstockholms Lokaltrafik, www.sl.se
• RIBUSS, SL, 2008
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