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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ytterliga-
re bostäder i Skoga, i närheten av Kragstalunds hållplats, samt 
att förbättra vatten- och avloppssituationen i området. 
 
Detaljplanen möjliggör ca 37 bostäder genom delning av befint-
liga bostadstomter och en mindre utbyggnad av nya bostads-
tomter. Området trafikförsörjs via en ny väg från Täby kommun. 
Bostadstomterna ska vara stora för att behålla en grön karaktär 
i området. De får endast bebyggas med friliggande bostadshus i 
högst två våningar. Byggrätterna och utbyggnaden av allmänt 
vatten- och spillvattennät möjliggör permanentboende. Centralt i 
området planeras en grönyta för fördröjning av dagvatten. 

  
PLANDATA 
Läge och areal Planområdet ligger intill Roslagsbanan i södra kanten av 

Vallentuna kommun. Planområdet gränsar till Byle mosse i norr, 
ett naturområde i öster, Roslagsbanan i väster och Täby 
kommun i söder. Detaljplanens avgränsning har anpassats till 
framtida planer att bygga ut dubbelspår på Roslagsbanan. 
Planområdet omfattar ca 7 ha. 

 
 
 
Markägoförhållanden Uthamra 1:100, 1:121, 1:122 och Kragsta 1:11 ägs av AB 

ROSLAGSBANAN 

GÄVSJÖVÄGEN 

BYLE MOSSE 

PLANGRÄNS 

geologisk gräns  
för våtmarken 
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Storstockholms lokaltrafik. Kragsta 1:18 ägs av Årsta Invest 
AB. Kragsta 1:51 ägs av Renniw Europe AB. Övrig mark är i 
enskild ägo.  

  
  

FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Riksintressen Planområdet berörs inte av något riksintresse. 
  
Miljökvalitetsnormer Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen 

hittills meddelat miljökvalitetsnormer för utomhusluft – svaveldi-
oxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, bensen, ozon och luftpartik-
lar (PM10). Trafikmängden i området är låg och därför bedöms 
inte några miljökvalitetsnormer överskridas. Området har god 
anslutning till skolor, förskolor, butiker och grönområden via 
trafiksäkra gång- och cykelvägar. Området har gångavstånd till 
Rolagsbanans hållplats Kragstalund, buss 610, 524 och 690 
(nattbuss) på Stockholmsvägen samt bussarna 611 och 619 i 
Täby kommun. Området kommer således att ha god tillgång till 
andra trafikslag än bil, vilket möjliggör minskat bilresande.  

 
 

  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer Skoga redovisas som ett omvandlingsområde och planerat bo-
stadsområde i översiktsplan 2001.  

  
Bostadsbyggnads-
prognos 08A 

Området ingår i bostadsbyggnadsprognosen 2008-2017, anta-
gen 2008-06-16. I bostadsbyggnadsprognos 08A redovisas 25 
nya småhus i Skoga med första byggstart i området 2010. 

  
Detaljplaner Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 

 
I söder gränsar planområdet till en detaljplan ”Nordöstra delen 
av Byleområdet”, laga kraft 2007-12-19, som ligger i Täby. 
Planen möjliggör småhustomter och en förskola. Gatunätet 
inom planområdet beräknas vara utbyggt i juni 2009. 

  
Tidigare beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2006-03-28, § 28, att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en de-
taljplan för området Skoga. Det angränsande området Nyborg 
kommer att få sin tillfart och via Bällstaberg och planläggs 
därför senare. 
 

Planprocessen Ett planprogram sändes ut på samråd under hösten 2006. Den 
11 oktober hölls ett samrådsmöte med fastighetsägarna inom 
planområdet. Därefter upprättades ett samrådsförslag till  
detaljplan som sändes ut på samråd under juni - september 
2007.  Den 22 augusti hölls ett samrådsmöte. Under april - maj 
2008 var detaljplanen utställd. 
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BEHOVSBEDÖMNING ENLIGT 6 KAP MILJÖBALKEN  

 Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande inte 
kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas 
i PBL 5 kap 18§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning 
behöver göras.  
 
Planen möjliggör enbart småskalig bostadsbebyggelse på 
befintlig tomtmark. Bebyggelsen bedöms innebära en begrän-
sad miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte innebära några 
risker för människors hälsa och miljökvalitetsnormerna kommer 
inte att överskridas. Planen påverkar inte heller något område 
eller natur som har erkänt nationell, gemenskaps- eller interna-
tionell skyddsstatus. Planen innebär att samtliga fastigheter 
ansluts till det allmänna vatten- och spillvattennätet, vilket 
kommer att minska utsläpp av näringsämnen till mark och 
vatten. Inga natur- eller kulturmiljövärden påverkas. 
 
Länsstyrelsen anger i sitt yttrande över programmet att de delar 
kommunens uppfattning om att planen inte medför betydande 
miljöpåverkan. 
 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur  

Grundförhållanden Marken i den östra delen av området består av fast mark med 
berg i dagen. I den centrala delen är det organisk jord och lera, 
vilket kan innebära problem med grundläggning. Inom områden 
betecknat b1 krävs geoteknisk utredning innan bygg- och 
marklov. Det planlagda naturområdet i den centrala delen 
anses inte lämplig att bebygga, eftersom de geotekniska förhål-
landena är dåliga och att dagvattenavrinning sker genom områ-
det.  

  
Topografi, vegetation Området är relativt plant. I östra delen stiger området mot öster. 

Marken utgörs huvudsakligen av tomter på skogsmark. I den 
centrala delen finns en igenväxande f.d. ängsmark och i östra 
delen av planområdet finns mindre områden med naturmark. 
Skogen domineras huvudsakligen av tallskog. Inga naturvärden 
bedöms finnas inom området enligt en översiktlig naturinventer-
ing som har tagits fram av CONEC, 2006-08-10. 
 
Planområdet gränsar i norr till Byle Mosse. Den norra och östra 
delen av mossen är klassificerad som sumpskog, kärrbland-
skog, enligt Skogsstyrelsen. Det sammanhängande våtmarks-
området har ett högt naturvärde. En del av skogsområdet har 
dock nyligen avverkats. Våtmarken ingår inte i det aktuella 
planområdet. Planen bedöms inte påverka våtmarkens  
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hydrologiska förhållanden.  
 
Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och förordningen om områdes-
skydd enligt miljöbalken 5 § och bilaga 1 omfattas bl.a. öppna 
diken i jordbruksmark av biotopskydd. De öppna dikena inom 
planområdet ligger i en glänta i ett större skogsområde enligt en 
häradsekonomisk karta från 1901, se bild. Enligt kommunens 
bedömning omfattas inte dikena av biotopskydd då marken inte 
använts som jordbruksmark. Enligt utförd naturinventering finns 
heller inga särskilda naturvärden inom området. Dikena kom-
mer att vara del i ett fördröjnings- och utjämningsmagasin för 
dagvatten. 
 

Häradskarta från 1901 
 
Planen innebär att del av den igenväxande f.d. ängsmarken 
samt mindre del av angränsande skogsmark i öster tas i an-
språk för nya bostadstomter.   

 
Fornlämningar och 
kulturhistoriskt  
värdefull bebyggelse 

Inga kända fornlämningar finns inom området. Befintliga bygg-
nader bedöms inte ha något särskilt kulturhistoriskt värde. 

  
Bebyggelseområden  

Bostäder Skoga omfattas idag av 13 bebyggda bostadstomter, där några 
består av flera mindre fastigheter. Av dessa är 12 permanent-
bebodda. Befintliga hus är friliggande och flertalet är små. 
Fastigheterna varierar i storlek, merparten mellan ca 2000 – 
4000 m2. 
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Befintlig bebyggelse 
 Området föreslås planläggas för ca 37 friliggande enbostads-

hus. Tomterna ska vara minst 1200 m2 för att uppnå viss luftig-
het mellan husen och för att möjliggöra att grönska kan bevaras 
eller planteras. Minsta tomtbredd mot gata ska vara 25 meter.  
Skafttomter bör ha en byggbar yta om minst 25 x 25 meter. 
 
Högst en huvudbyggnad får uppföras per fastighet. Antalet 
våningar är begränsad till två. Vind får inte inredas utöver två 
våningar.  
 
På fastigheter under 1500 m2 föreslås största byggnadsarean till 
200 m2 och största bruttoarea till 300 m2 för huvudbyggnad. 
Därutöver får komplementbyggnader med en största totala 
byggnadsarea och bruttoarea om 60 m2 uppföras. 
 
På fastigheter över 1500 m2 föreslås största byggnadsarean till 
250 m2 och största bruttoarea till 350 m2 för huvudbyggnad. 
Därutöver får komplementbyggnader med en största totala 
byggnadsarea och bruttoarea om 80 m2 uppföras. 
  
Källare får inte byggas i de lågläntare delarna med hänsyn till 
de geotekniska förhållandena och risken för översvämning av 
dammen.  

  
Befintlig kommersiell 
och offentlig service 

I Kragstalund och i Bällstaberg finns förskola och skola  
(åk F-9). I Kragstalund finns också livsmedelsbutik. Övrig servi-
ce finns i Vallentuna centrum ca 3 km från planområdet. 

  
Gestaltningsprogram Befintlig bebyggelse består mestadels av mindre bostadshus 

som är placerade på stora naturtomter. Husen är av varierande 
ålder från 1900-talet. Byggnaderna är i 1-2 våningar och de har 
huvudsakligen träfasader i varierande färger. Enstaka hus har 
putsade fasader. Takvinkeln är varierande. Byggnaderna be-
döms inte hysa några särskilda kulturmiljövärden.  
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Vid utbyggnaden är det viktigt att behålla den småskaliga och 
gröna karaktären i området. Tomterna ska därför vara stora. 
För att bidra till ett grönt intryck i gaturummet ska bebyggelsen 
dras in från gatan. I sluttande terräng bör husen förläggas 
utmed nivåkurvorna för att minska ingreppen i terrängen. Vid 
stora nivåskillnader bör husen förläggas med suterräng.  
 
Nya huvudbyggnader får uppföras i två våningar med fasad i trä 
eller puts. Utformning och färgsättning bör anpassas till form-
språk och uttryck i den äldre bebyggelsen. Taken bör utformas 
med lätta sadeltak klädda med tegel- eller betongtakpannor i 
tegelfärg. 
 
För att bryta ner skalan och möjliggöra en bättre anpassning till 
terrängen får inte komplementbyggnader sammanbyggas med 
huvudbyggnad. Ytan för komplementbyggnader kan med fördel 
delas upp i mindre volymer. Komplementbyggnader får inte 
sammanbyggas i tomtgräns.  

  
Gator och trafik  

Kollektivtrafik Från Skogaområdet till Roslagsbanan, Kragstalunds hållplats, 
är det ca 400 meter. Avståndet till buss 610, 524 och 690 
(nattbuss) på Stockhomsvägen är ca 800 meter och avståndet 
till bussarna 611 och 619 i Täby kommun är ca 700 meter. 
Utmed Arningevägen finns busshållplatser och direktbussen till 
Stockholm stannar vid Bällstabergsvägen och vid Jarlabankes 
väg. Utmed Roslagsbanan finns en gång- och cykelväg från 
Gävsjövägen till Kragstalund hållplats. 
 
SL har planer på att bygga dubbelspår på Roslagsbanan. 
Spårområdet ingår inte i detaljplanen. 

  
Tillgänglighet Området har god tillgängligheten för rörelsehindrade eftersom 

det är relativt plant. Inga avsteg från tillgänglighetskraven i PBL 
förutses.  

  
Trafik och parkering Idag trafikförsörjs området huvudsakligen via Gävsjövägen från 

Täby i sydväst. Vägen fungerar idag som en kommunikation 
från Täby till Lövsättra.  
 
För villaområdet söder om planområdet, i Täby kommun, finns 
en ny detaljplan som bland annat påverkar trafikmatningen till 
Skoga. Anslutningen till Skoga planeras ske söderifrån via en 
ny väg från Täby och den befintliga väganslutningen avses 
enbart vara öppen för gång- och cykeltrafik. Nyborg, som ligger 
öster om området, kommer att försörjas via Bällstaberg för att 
undvika hög belastning av vägarna genom området och genom 
villaområdet i Täby söder om planområdet. 
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Befintliga vägar i området är grusbelagda och smala. Vägbane-
bredden varierar mellan ca 3 - 4 meter. Vägarna kantas av 
grönska och avgränsas av staket och stenmurar.  
 

    
Gävsjövägen västerut                  Gävsjövägen österut 
 
 Befintliga vägar i området avses att användas i största möjliga 

utsträckning för att minska kostnaderna för gatuutbyggnaden. I 
den södra delen av planområdet måste den så kallade Björnsti-
gen flyttas för att ansluta till den nya tillfarten från Täby. Denna 
väg planeras i den södra delen bli 5,5 m bred för att anpassas 
till föreslagen gatubredd på Täbysidan. Norr om korsningen 
med den nya tillfarten till pumpstationen minskas vägbredden till 
4,5 m. Vägen föreslås utformas med en 1,5 m bred gångbana 
på vägens västra sida. Gångbanan föreslås fortsätta på norra 
sidan av Gävsjövägen från Björnstigen mot Nyborg. Gävsjövä-
gen föreslås få en vägbanebredd på 3,5 meter i den västra 
delen och 4,5 meter i den östra delen.  

 
                   Lokalgata med 6 meters vägområde. 
                   Sektion för västra delen av Gävsjövägen samt  
                   infartsväg till pumpstationen. 
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                                    Lokalgata med 6-9 meters vägområde. 

                                                    Sektion för Gävsjövägen mellan gc-väg och Björnstigen.   
 

                                             Lokalgata med 8-11 meters vägområde  
                       Sektion för Björnstigen och östra delen av Gävsjövägen. 

VÄG MED DRÄNERING VID 
ENKELSIDIG SKEVNING 

 
VÄG MED DRÄNERING VID 
DUBBELSIDIG SKEVNING 

VÄG OCH GÅNGBANA  
MED DRÄNERING  

VÄG OCH GÅNGBANA 
MED DIKEN  

VÄG MED DIKEN  



Vallentuna kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2008-03-11, rev. 2009-04-07 10(16) 

 

 

 

D 2009-10-03 

 Befintlig skogsväg utmed den sydöstra gränsen föreslås utgöra 
en gemensamhetsanläggning (g) för nya tomter i denna del.  
  
Vägarna inom området föreslås asfalteras och förses med 
belysning. Dagvatten från vägarna föreslås tas om hand i öppna 
diken. På vissa sträckor där det är trångt mellan befintliga 
tomter föreslås täckta diken för att minimera vägområdesbred-
den. Mindre remsor av befintlig tomtmark måste dock tas i 
anspråk för att möjliggöra utbyggnaden av vägnätet.          
Vägområden inom området varierar mellan 6 och 11 meter. 
Inom detta utrymme ska vägbana, eventuell gångbana, diken 
och eventuella slänter rymmas. För att så långt möjligt rymma 
slänter inom vägområdet och inte inkräkta på tomtmark med 
dessa har vägområdet varierande bredd inom olika delar av 
planområdet. Kragsta 1:43 och 1:44 kommer dock få ett släntin-
trång för att kunna möjliggöra delning av befintliga tomter.  
 
Parkering ska ske inom den egna fastigheten. 
 
Utbyggnaden av området bedöms ge en ökad trafikmängd med 
ca 150 - 200 fordonsrörelser per dygn. 

 
Gång- och cykelvägar Befintlig gång- och cykelväg mellan Bylevägen och Gävsjövä-

gen samt befintlig anslutning mot Täby utmed Roslagsbanan 
säkras som gång- och cykelförbindelse i detaljplanen.  
Utmed Roslagsbanan finns en gång- och cykelförbindelse till 
Kragstalunds station. Vid utbyggnad av dubbelspår kan denna 
gångväg behöva flyttas något. 

  
Friytor    

Lek och rekreation Avståndet till kommunal lekplats och bollplan i Kragstalund är 
ca 500 meter. Fotbollsplan och lekplats finns även vid Bällsta-
bergsskolan, ca 400 meter från planområdet. Avståndet till en 
fristående kommunal lekplats i Bällstaberg är ca 900 meter.  
 
Förslaget innebär att gräsytor centralt i området, kring dagvat-
tendammen, är möjliga att nyttja för lek och närrekreation.  

  
Naturmiljö Skogsområden för lek och rekreation finns öster om planområ-

det och runt Byle Mosse. Gävsjövägen fungerar som en viktig 
gång- och cykelförbindelse mellan närliggande bostadsområden 
och naturområden öster om Nyborg.  

  
Teknisk försörjning  

Vatten och spillvatten Tre fastigheter inom området är anslutna till det allmänna 
vatten- och spillvattennätet. Övriga fastigheter har enskilda 
lösningar. Markförhållandena inom området är dock inte gynn-
samma för enskilda avlopp. Det har även förekommit problem 
med dricksvattnet i enskilda brunnar. 
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Planen innebär att området ska ingå i det allmänna verksam-
hetsområdet för vatten- och spillvatten. Planområdet ansluts till 
vatten- och spillvattennätet vid korsningen med järnvägen. 
Självfall bedöms vara möjligt i området. I områdets lägsta del 
reserveras en yta för en allmän pumpstation för spillvatten. Med 
hänsyn till eventuell lukt från denna säkerställs ett minsta av-
stånd av 30 meter till närmaste bostadshus. För anslutning till 
det allmänna vatten- och spillvattennätet utgår avgift enligt av 
kommunfullmäktige fastställd taxa, vid tillfället för debitering. 

  
Grund- och dagvatten Dagvattnet ska fördröjas inom fastigheten så långt som möjligt 

och tas om hand lokalt inom planområdet. Dagvatten från 
vägarna föreslås huvudsakligen tas om hand via öppna diken. 
Där vägområdet är smalt föreslås täckta diken.  
 
En yta för fördröjning och utjämning anläggs inom det centrala 
grönområdet för att säkerställa att dagvattenmängden som idag 
avleds via dike till Täbys ledningsnät inte ökar. Inom ytan sker 
även viss infiltration och rening av dagvattnet. Med hänsyn till 
barnsäkerheten ska ytan utformas med flacka slänter. För att 
säkerställa avledning av dagvatten från vägar till dammen har 
u-områden, som ska kulverteras, markerats inom tomtmark.  
 
Grundvattennivåerna är tidvis mycket höga i den centrala delen 
av området. Detta i kombination med stora dagvattenflöden, till 
exempel i samband med snösmältning eller häftiga sommar-
regn, kan innebära risk för översvämning, i det låglänta områ-
det. Det är bland annat därför inte lämpligt att bebygga. I detta 
område kommer ett utjämningsmagasin i form av en damm för 
dagvatten att anläggas. En bestämmelse om förbud mot källare 
har dessutom införts inom område betecknat b1. Bostadshus 
bör höjdmässigt placeras med hänsyn till risken för översväm-
ning.  
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Illustration av nytt dike med översvämningsäng.  

Sektion 
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Elförsörjning I området finns en befintlig luftledning som planeras att bytas ut 

mot jordkabel. Nya tomter är möjliga ansluta till elnätet.  
  
Uppvärmning Vattenburet system för uppvärmning rekommenderas för den 

nya bebyggelsen.    
  
Avfall Sophämtning avses ske vid varje fastighet. Närmaste återvin-

ningsstation finns i Kragstalund. 
  

BRANDFÖRSVAR 

 Planområdet ligger inom högst 10 min insatstid för brandförsva-
ret enligt kommunens räddningstjänstplan.  
 
Brandvattenförsörjningen inom området avses ske genom 
utförande av s k alternativsystem med en eluppvärmd brand-
post. 

  

EMISSIONER, RISKER OCH STÖRNINGAR 

Radon Förekomsten av yngre granit i området kan innebära risk för 
höga radonhalter i marken, vilket måste beaktas vid bygglov-
prövningen.  
 
Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom 
planområdet för att höga radonhalter ska undvikas. Rekom-
menderat gränsvärde för nya och befintliga bostäder är 200 Bq/ 
m3 inomhusluft.  

  
Störningar från trafik För nybyggnation av bostäder gäller följande riktvärden för 

buller från väg- och spårtrafik antagna av riksdagen (Infrastruk-
turpropositionen 1996/97:53): 
 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
 45 dBA maximalnivå nattetid inomhus 
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
Planområdet gränsar till Roslagsbanan i väster, vilket innebär. 
höga maximalnivåer för buller.  
 
En bullerutredning för området har tagits fram av WSP Akustik. 
Denna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus upp-
fylls ca 6 meter in på den befintliga fastigheten Uthamra 1:31 
(del av fastigheten föreslås som naturmark). Beräkningarna 
visar att riktvärdet för maximalnivån kommer att överskridas på 
den västra sidan av två befintliga bostadshus samt vid nya 
bostadshus närmast järnvägen.  



Vallentuna kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2008-03-11, rev. 2009-04-07 14(16) 

 

 

 

D 2009-10-03 

Maximalnivå 2 meter ovan mark, Bullerutredning, WSP Akustik 
 
 Genom placering av en 110 meter lång och 2 meter hög bul-

lerskärm vid tomtgräns kan riktvärdet för maximalnivån vid 
uteplats uppfyllas på minst 1/3 av tomternas vistelseyta, inklusi-
ve uteplats i anslutning till bostad. Med en 2,5 meter hög vink-
lad skärm kan man få ytterligare bullerdämpning. Se kartor 
nedan. För uppförande och underhåll av bullerskärmen ska en 
gemensamhetsanläggning bildas. 
 

            
Maximalnivå med 2 m hög skärm.                                       Maximalnivå med 2,5 meter hög vinklad skärm 



Vallentuna kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2008-03-11, rev. 2009-04-07 15(16) 

 

 

 

D 2009-10-03 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

 Med hänsyn till grundförhållandena finns en bestämmelse om 
att det krävs geoteknisk utredning inom områden betecknade 
med b1 innan mark- och bygglov får lämnas. 
 
Genomförandetiden för utbyggnad av allmänna anläggningar på 
allmän platsmark samt u1- och z1- områden på kvartersmark 
samt byggnader och anläggningar inom E1-område börjar den 
dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden för kvarters-
mark för enskilt byggande börjar 2 år efter den dag planen 
vunnit laga kraft.  
 
Genomförandetiden slutar 15 år efter den dag planen vinner 
laga kraft.  

  
 

ÄNDRINGAR EFTER UTSTÄLLNING 
 
Revidering 
 

Plangränsen har flyttats i den nordvästra delen så att SL:s 
fastigheter längs Roslagsbanan inte ingår i detaljplanen.  
 
På fastigheten Kragsta 1:29 har en 6 m bred zon längs 
Roslagsbanan lagts ut som naturmark. I denna zon kan vatten- 
och spillvattenledningar förläggas. 
 
Bostadstomten mellan Kragsta 1:13 och 1:24 har fått utökad 
tomtareal.  

  
Redaktionell ändring 
 

Gränsen mellan lokalgata och gc-väg har justerats för att tydlig-
göra möjligheten till mötesplats/vändplats på Gävsjövägen.  
 
Områden för byggande av bullerskärm har lagts till på tomterna 
närmast Roslagsbanan. 
 
I planbeskrivningen har mindre ändringar gjort under rubrikerna 
Bostadsbyggnadsprognos, Kollektivtrafik, Gång- och cykelvägar 
och Naturmiljö. 
 
Genomförandebeskrivningen har justerats enligt synpunkter 
från Roslagsvatten och SL.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 Detaljplanen har tagits fram av WSP Stadsutveckling i samar-
bete med Vallentuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

  
 
Medverkande från Vallentuna kommun: 
Margareta Ekman, planarkitekt 
Kristina Gewers, plan- och exploateringschef, t.o.m. utställning 
Irene Bellman, exploateringsingenjör 
Anna-Carin Mattson, gatuingenjör 
Jenny Grönesjö, miljöplanerare, t o m samråd. 
 
Medverkande från WSP: 
Anna Galli, planarkitekt 
Eva Påhlman, planarkitekt 
Malin Ferner, gatuingenjör 
Ola Krondahl, VA-ingenjör  
 
Medverkande från NAI Svefa 
Gerd Comstedt, fastighetsrättslig konsult  
 
 

 Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 
 
   

Olle Wallin       Margareta Ekman    Anna Galli 
Samhällsbyggndaschef       Planarkitekt    Planarkitekt, WSP 
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Plannumret skrivs in när planen vunnit laga kraft, innan det behöver det inte stå något här. 

 

 
Detaljplan för bostadsområdet SKOGA omfattande Kragsta 1:18, Uthamra 1:73 m fl fastigheter 
i Vallentuna kommun, Stockholms län. 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING        _________________        
 

ALLMÄNT 

 Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plan-
genomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till 
de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör 
fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras 
således genom respektive speciallag. 

  

DETALJPLANEN 

 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ytterliga-
re bostäder i Skoga samt att förbättra VA-situationen. Detalj-
planen möjliggör ca 37 villatomter. 

  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan Samråd: juni - september 2007 
Utställning: april - maj 2008 
Antagande: september 2009 

  
Genomförandetid Genomförandetiden för utbyggnad av allmänna anläggningar 

börjar den dag planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för 
kvartersmark för enskilt byggande börjar två år efter den dag 
planen vunnit laga kraft. Genomförandetiden slutar 15 år efter 
att planen vunnit laga kraft. 
 
Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla och ge 
byggrätt som tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver 
den. Om planen ändras eller upphävs under genomförande-
tiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för 
eventuell byggrätt som inte utnyttjats eller den skada de lider. 
Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras 
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas. 
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Ansvarsfördelning, 
huvudmannaskap 

Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Kommunalt 
huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för genomfö-
randet av planen inom allmän plats, d.v.s. löser in mark för 
gator, grönområde och dagvattenanläggningar samt ser till att 
gator m.m. byggs ut i enlighet med planen.  
 
Detaljplaneområdet kommer att ligga inom verksamhetsområ-
det för den allmänna vatten- och spillvattenanläggningen, vilket 
innebär att Vallentunavatten AB är huvudman för de allmänna 
VA-anläggningarna (vatten- och spillvattenledningarna och 
pumpstationen m.m.) och ansvarar för utbyggnaden av dessa.  
 
Huvudman för telenätet är TeliaSonera och huvudman för 
elnätet i området är Elverket Vallentuna. 
 
Respektive fastighetsägare ansvarar för anläggande och 
upprustning av samtliga anläggningar och bebyggelse på 
kvartersmark.  
 
Fastighetsägarna till nuvarande Uthamra 1:31, 1:73 och 1:263 
och framtida avstyckningar ska gemensamt uppföra och un-
derhålla bullerskärm mot Roslagsbanan genom bildande av en 
sk gemensamhetsanläggning.  Samråd bör ske med SL innan 
bygglov för bullerskärm ges.  
 
 

  
Organisation Utbyggnaden av gator, mark-, exploaterings- och avtalsfrågor 

handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan & Exploa-
tering. Vatten- och spillvattenanläggningen handläggs av 
huvudmannen Vallentunavatten AB:s moderbolag Roslagsvat-
ten AB. Elnätet handläggs av Elverket Vallentuna och telenätet 
av TeliaSonera. Ansökan om fastighetsbildning och inrättande 
av gemensamhetsanläggningar m.m. ställs till Lantmäterimyn-
digheten. Ansökan om bygglov och bygganmälan görs hos 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö & bygglov. 

  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Ägoförhållande Uthamra 1:100, ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik, Kragsta 
1:18 ägs av Årsta Invest AB och Kragsta 1:51 ägs av Renniw 
Europe AB. Övriga fastigheter inom planområdet ägs av en-
skilda. Inom planområdet finns en marksamfällighet, Kragsta 
S:3.  

  
Fastighetsgränser Fastighetsbestämning har endast genomförts av fastighets-

gränser mot gata. Gränser mellan fastigheter får bestämmas i 
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samband med fastighetsbildning. Detta innebär att redovisade 
arealuppgifter är osäkra.  
 

Fastighetsbildning, 
gemensamhets-
anläggning mm. 

Respektive fastighetsägare ska ansöka och bekosta fastig-
hetsbildning som berör den egna fastigheten. Detaljplanen 
innehåller bestämmelser om att minsta tomtstorlek är 1200 
kvm och minsta tomtbredd är 25 meter mot gata. Nya fastighe-
ter bör ha en byggnadsbar yta om minst 25 x 25 meter. Det är 
en fördel om fastighetsbildning för nya tomer görs innan 
byggnation av vägar och vatten- och avlopp påbörjas för att få 
bra VA-anslutningar och för att undvika extra kostnader för 
fastighetsägarna pga flyttning av uppfarter med 
dagvattentrummor. 
 
Kommunen ansöker om fastighetsbildning som behöver göras 
för inlösen av områden för vägar och natur. Kommunen kom-
mer att behöva lösa in mark från fastigheterna Kragsta 1:10, 
1:12, 1:18, 1:21, 1:22, 1:24, 1:26, 1:29,1:43, 1:44, 1:51 och S:3 
samt Uthamra 1:31, 1:48, 1:73, 1:100, 1:263 och 6:1.  
 
Ansökan om fastighetsreglering avseende Kragsta 1:29 har 
redan initierats av kommunen. 
 
Möjligheten att avleda dagvatten inom u-områden ska säker-
ställas av kommunen med servitut. Detta kommer att belasta 
nuvarande fastigheterna Uthamra 1:73 och Kragsta 1:18. Inom 
u1-område bör inte träd, buskar, staket eller murar placeras. 
 
För att hålla nere vägområdets bredd och därmed möjliggöra 
delning av befintliga fastigheter kommer en vägslänt behöva 
anläggas inne på kvartersmark. Denna slänts bestånd kommer 
att säkerställas av kommunen genom servitut och belasta 
nuvarande fastigheterna Kragsta 1:43 och 1:44. 
 
Vallentunavatten AB ansöker och bekostar den ledningsrätts-
förrättning som krävs för att bilda ledningsrätt för de allmänna 
VA-anläggningarna. 
 

 För att genomföra detaljplanens intentioner som redovisas i 
illustrationen kommer mark att behöva överföras eller samman-
läggas mellan flera fastigheter. 
 
En gemensamhetsanläggning behöver bildas för tillfartsväg 
och enskilda vatten- och avloppsledningar i den sydöstra delen 
av planområdet. Denna ska försörja nya tomter som bildas vid 
avstyckning från fastigheterna Uthamra 1:73, 1:101 och 6:1.  
 
Vid avstyckning av tomter från Uthamra 1:48 bör en gemen-
samhetsanläggning bildas för tillfartsväg och enskilda vatten- 
och avloppsledningar.  
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För uppförande och underhåll av bullerskärm mot Roslags-
banan ska en gemensamhetsanläggning bildas genom en 
anläggningsförrättning där fastighetsägarna till bostadstomter 
inom område betecknat med g2, inom nuvarande fastigheterna 
Uthamra 1:31, 1:73 och 1:263, ska ingå. Fastighetsägarna 
ansvarar för ansökan av bildande av gemensamhets-
anläggning. 
 
Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggning 
för väg, Bällsta ga:5. Omfattningen av den bör i samband med 
plangenomförandet omprövas genom en anläggningsförrätt-
ning.  
 
Fastighetsplan bedöms ej behöva upprättas. 
 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi etc Kostnader för planläggningen bekostas till viss del via plan-
avgift i samband med bygglov. Kostnader för bygglov debiteras 
via bygglovsavgift enligt för varje tidpunkt gällande bygglovs-
taxa. 

  
Gatukostnader Kostnader för vägutbyggnad m.m. kommer att debiteras fastig-

hetsägare inom planområdet. För att fördela kostnaderna 
upprättas en gatukostnadsutredning parallellt med detaljpla-
nen. Ett villkor för gatukostnaderna är att anläggningarna 
tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastighe-
terna. Nedan redovisas beräknade gatukostnader för olika 
tomtstorlekar. 
 
Gatukostnaderna debiteras för tidigare bebyggda fastigheter 
när gatorna är utbyggda och besiktigade dels för byggrätten 
(andelstal 0,6) och dels för hela tomtarealen. Vid avstyckningar 
från en bebyggd fastighet debiteras endast ersättning för de 
nya byggrätterna (andelstal 1) i samband med bygglov-
givningen eftersom stamfastigheten redan har erlagt ersätt-
ningen för tomtarealen. Obebyggda fastigheter debiteras 
ersättning för dels ny byggrätt (andelstal 1) och dels tomtarea-
len efter fastighetsbildning och i samband med bygglovgivning. 
 
Gatukostnaderna räknas upp med entreprenadbyggindex 
(E84). Se vidare gatukostnadsutredning. 
 
Beräknade gatukostnader i november 2007. 

Typ av fastighet 
Tomt-
storlek Kr/byggrätt Kr/tomtarea 

Total gatu-
kostnad 

Bebyggd 1200 115 300 44 106 159 406 

Obebyggd 1200 192 100 44 106 236 206 
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Bebyggd 1400 115 300 51 458 166 758 

Obebyggd 1400 192 100 51 458 243 558 

     

Bebyggd 1600 115 300 58 809 174 109 

Obebyggd 1600 192 100 58 809 250 909 

     

Typ av fastighet 
Tomt-
storlek Kr/byggrätt Kr/tomtarea 

Total gatu-
kostnad 

Bebyggd 1800 115 300 66 160 181 460 

Obebyggd 1800 192 100 66 160 258 260 

     

Bebyggd 4000 115 300 147 022 262 322 

Obebyggd 4000 192 100 147 022 339 122  
 
Anläggningsavgift för 
vatten och spillvatten 

Anläggningskostnaderna för det allmänna vatten- och spillvat-
tennätet finansieras med anläggningsavgift för fastigheterna 
inom området. Avgiften är beroende på storlek av tomt enligt 
fastställd VA-taxa och debiteras enligt den VA-taxa som gäller 
vid debiteringstillfället. Uppgift om anläggningsavgift kan erhål-
las hos Roslagsvatten AB.  
Nedan redovisas anslutningsavgift enligt dagens VA-taxa 
(februari 2008) för ett antal tomtstorlekar: 

Tomtstorlek VA-taxa (2008)

1200 115 300
1400 120 500 
1600 125 500
1800 130 700
4000 170 000

 
Uthamra 1:73 och 1:263, som får ett nytt anslutningsavtal, får 
ett avdrag på anslutningsavgiften motsvarande tidigare betald 
anslutningsavgift. 
 
Områdets dagvatten ska omhändertas lokalt. Detta innebär att 
VA-avgiften ej omfattar anslutningsavgift för dagvatten.  
Debitering av befintliga fastigheter sker när förbindelsepunkt 
för respektive fastighet har upprättats. För tillkommande be-
byggelse sker debitering i samband med bygglovgivning. 

  
Åtgärder på det all-
männa ledningsnätet 

Huvudmannen debiterar fastighetsägarna kostnaden för el och 
tele enligt gällande taxa.  

   
Inlösen, ersättning Mark och tomtanläggningar som tas i anspråk för allmän plats, 

allmän kvartersmark, z1–område för vägslänt och u-område för 
avledning av dagvatten ersätts med marknadsvärdeminskning-
en enligt Expropriationslagens ersättningsregler. 

  
Fastighetsbildning etc Kostnader för fastighetsbildning som berör allmän plats hante-
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ras i gatukostnadsutredningen. Fastighetsbildning som berör 
kvartersmark bekostas av fastighetsägare och debiteras enligt 
gällande lantmäteritaxa.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten & spillvatten Hela planområdet ska ingå i verksamhetsområdet för vatten- 
och spillvattennätet. I dagsläget ligger redan Kragsta 1:29 inom 
verksamhetsområdet. Uthamra 1:73 och 1:263, som idag är 
anslutna via avtal till det kommunala nätet, kommer att få 
anslutning i fastighetsgräns på samma sätt som övriga inom 
planområdet och nya anslutningsavtal kommer att tecknas. 
Allmänna vatten- och spillvattenledningar ska byggas ut i 
området efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och kommu-
nen fått tillträde till allmän plats.  
 
En pumpstation för spillvatten ska anläggas inom område 
betecknat med E1 på plankartan. 

  
Dagvatten Dagvattnet avleds idag via dike till Täby. Ledningskapaciteten 

är begränsad varför dagvattenflöde och -mängder inte får öka.  
 
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet. Dagvat-
ten från vägarna ska avledas via diken och ledningar till en 
dagvattendamm för fördröjning och utjämning innan avledning 
sker mot befintligt dagvattendike i Täby. Inom kvartersmarken 
runt dammen ska dagvattnet ledas i trummor för att säkerställa 
en långsiktigt fungerande dagvattensystem. Dammen ger även 
möjlighet till infiltration och viss rening. 
 
Dagvatten från tomter förutsätts i första hand omhändertas 
inom respektive fastighet. Åtgärderna på fastigheten skall vara 
sådana att de naturliga yt- och grundvattenströmmarna behålls 
där så är möjligt. Åtgärderna får inte utföras på sådant sätt att 
de framkallar problem för fastigheter nedströms i vattnets 
flödesriktning. Dag- och dräneringsvatten får inte ledas till 
spillvattennätet, då detta inte är avsett eller dimensionerat för 
annat än spillvatten.  

  
El- och teleledningar 
m.m. 

El- och telenät kommer att jordförläggas i samband med ut-
byggnad av allmänna anläggningar. Under utbyggnadstiden 
kommer befintliga luftledningar att finnas kvar.  

  
Bullerutredning En bullerutredning har tagits fram av WSP Akustik i februari 

2007. Denna visar att de maximala ljudnivåerna överskrider 
gällande riktvärden inom den västra delen av planområdet. 
Erforderligt bullerskydd för aktuella fastigheter bekostas av 
respektive fastighetsägare.   

  
Geoteknik En översiktlig geoteknisk utredning gjordes av WSP under 
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hösten 2006 i syfte att bedöma den geologiska gränsen för 
mossen. I den centrala delen av planområdet är det organisk 
jord och lera, vilket kan innebära problem med grundläggnings-
förhållanden. I planarbetet har därför bedömts att det inte är 
lämpligt att placera bostäder inom den delen. Höga grundvat-
tennivåer innebär dessutom stor risk för översvämning inom 
detta område. 
 
För att säkerställa en erforderlig grundläggning och för att 
undvika översvämning inom områden med beteckningen b1 
krävs geoteknisk utredning innan bygglov. 

  
Gator och naturområ-
de 

Gator ska utformas i huvudsak enligt planbeskrivningen. I 
planområdets sydöstra del ansluter den s.k. Björnstigen till en 
planerad men ännu ej anlagd väg på Täbysidan.  
 
Den enklare byggnad som ligger i direkt anslutning till Uthamra 
1:31:s norra gräns och som tillhör Uthamra 1:73 kommer ej att 
kunna stå kvar i samband med upprustningen av gatunätet. 
 
Inom naturområde benämnt NATUR1 kommer dagvattendamm 
enligt ovan anläggas. Inom naturområde benämnt NATUR2 
kommer gång- och cykelvägar/enklare gångväg att anläggas. 
Inom naturområde i norra delen finns en enklare byggnad som 
kommer att lösas in från Kragsta 1:26 och rivas. 

  
Radon Extra byggnadstekniska åtgärder (särskilt radonsäkert utföran-

de av bottenplattor och genomföringar) kan eventuellt krävas 
vid uppförande av nya byggnader. Av Boverkets byggregler 
framgår att byggnader ska byggas radonsäkert om marken inte 
har undersökts. De enskilda fastighetsägarna ansvarar för 
eventuella geotekniska undersökningar som behövs i samband 
med byggnation. 

  
  
ÄNDRINGAR EFTER UTSTÄLLNING 
 
Revidering 
 

Plangränsen har flyttats i den nordvästra delen så att SL:s 
fastigheter längs Roslagsbanan inte ingår i detaljplanen.  
 
På fastigheten Kragsta 1:29 har en 6 m bred zon längs 
Roslagsbanan lagts ut som naturmark. I denna zon kan vatten- 
och spillvattenledningar förläggas. 
 
Bostadstomten mellan Kragsta 1:13 och 1:24 har fått utökad 
tomtareal.  

  
Redaktionell ändring 
 

Gränsen mellan lokalgata och gc-väg har justerats för att tydlig-
göra möjligheten till mötesplats/vändplats på Gävsjövägen.  



Vallentuna kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2008-03-11, rev 2009-04-07 8(8) 

 

 

D 2009-10-03 
 

 
Områden för byggande av bullerskärm har lagts till på tomterna 
närmast Roslagsbanan. 
 
I planbeskrivningen har mindre ändringar gjort under rubrikerna 
Bostadsbyggnadsprognos, Kollektivtrafik, Gång- och cykelvägar 
och Naturmiljö. 
 
Genomförandebeskrivningen har justerats enligt synpunkter 
från Roslagsvatten och SL.  

  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 Detaljplanen har tagits fram av WSP Stadsutveckling i samar-
bete med Vallentuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning-
en. 
 
Medverkande från Vallentuna kommun: 
Margareta Ekman, planarkitekt 
Kristina Gewers, plan- och exploateringschef, t.o.m. utställning 
Irene Bellman, exploateringsingenjör 
Jenny Grönesjö, miljöplanerare, t o m samråd 
Anna-Carin Mattson, gatuingenjör 
 
Medverkande från WSP: 
Anna Galli, planarkitekt 
Eva Påhlman, planarkitekt 
Malin Ferner, gatuingenjör 
Ola Krondahl, VA-ingenjör 
 
Medverkande från NAI Svefa 
Gerd Comstedt, fastighetsrättslig konsult 
 

 
 
 Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 
   

 Olle Wallin Irene Bellman 
 Samhällsbyggnadschef Exploateringsingenjör 
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