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1. Planhandlingar 

Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning  
Genomförandebeskrivning 
Program och redogörelse för programsamråd 
Fastighetsförteckning 
 
Utredningar 
Trafikbullerutredning, daterad 2010-10-29, Structor Akustik AB 

2. Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att möjliggöra en planberedskap för en framtida förskola.  

För att tillgodose behovet av skolplatser i södra Vallentuna under kommande år 
behövs fler skollokaler. Genom att bygga nya förskolor i södra Vallentuna kan lokaler 
som nyttjas för förskoleverksamhet i Bällstabergskolan och Lovisedalsskolan frigöras 
för skolverksamhet. Området har ett bra kommunikations- och kollektivtrafikläge i 
närheten av Stockholmsvägen och Roslagsbanan.  

För flexibelt utnyttjande av området föreslås planen även medge vårdboende som 
alternativ användning. 

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande. Planen kommer att ersätta del 
av gällande planer S 790917-1 och S 761223. 

3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken:  

• Planområdet berör inte något område av riksintresse.  
 

• Beräkningar av luftföroreningar i Vallentuna visar att nuvarande värden 
ligger under gällande miljökvalitetsnormer för luft. Ett genomförande av 
planen medför inte att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 
 

• Vallentunasjön är klassad till otillfredställande ekologisk status och dess 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk status. Normen skall vara uppnådd till 
2021. Den ökade mängden dagvattenföroreningar som alstras av ökad trafik 
och ny bebyggelse bedöms som liten. Dagvattnet kommer att fördröjas i 
möjligaste mån och i övrigt anslutas till allmänt dagvattennät. Ett 
genomförande av planen bedöms därför inte nämnvärt bidra till att försvåra 
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plandata 

4.1 Läge och areal 

Området är beläget i södra Vallentuna, öster om Stockholmsvägen mellan 
Kragstalundsvägen och Bylevägen. Området ligger ca 3 km söder om Vallentuna 
centrum. 

 

Planområdet, som utgör en del av fastigheten Kragsta 2:7, omfattar drygt 8 100 m2 
och avgränsas av omgivande vägar och cykelvägar.  

4.2 Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av kommunen.  

Planområde



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktsplan 2010-2030 

Området är i översiktsplanen redovisat som en del av befintlig bebyggelse. 
Översiktplanen anger att ”nya förskolor ska placeras nära bostäder och i 
pendlingsriktning”.  

5.2 Detaljplaner, förordnanden 

För området gäller stadsplan S 790917-1. Gällande plan anger för området allmän 
plats / parkmark. Genomförandetiden för gällande plan har gått ut. 

Planområdet omfattas inte av några förordnanden.  

5.3 Program 

Planprogram var utsänt för samråd under perioden 24 september till och med 29 
oktober 2009. Samrådsyttranden och förvaltningens kommentarer finns redovisade i 
en programsamrådsredogörelse.  

Byggrätten för förskola/vårdboende är mer flexibel i planförslaget än den som 
föreslogs i programmet. En mer flexibel byggrätt är samstämmig med övriga 
planlagda skoltomter i kommunen och möjliggör att förskola/vårdboende kan byggas 
ut / byggas om mer flexibelt efter behov.  

5.4 Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-04-20 § 61 att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram detaljplan för förskola, med alternativ möjlighet till vårdboende, i 
Kragstalund inom fastigheten Kragsta 2:7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-08-25 § 138 att sända ut program för 
Kragstadungen på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att den 
preliminära bedömningen är att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-01-25 § 12 att sända ut detaljplan för 
Kragstadungen på samråd.  

6. Miljöbedömning 

Planförslaget påverkar inget område av riksintresse, naturområde med skyddsstatus 
eller några speciella natur- eller kulturvärden. Ett genomförande av planen bedöms 



 

 

 

 

 

 

 

 

inte medföra risk för människors hälsa och säkerhet eller till att någon 
miljökvalitetsnorm överskrids. Den sammantagna miljöpåverkan som planen medför 
bedöms vara relativt liten. Projektets storlek och fysiska omfattning är begränsad och 
berör endast ett mindre lokalt område.  

Ett genomförande av planen bedöms därför (med beaktade av platsens särdrag och 
känslighet, planens karaktäristiska egenskaper och bedömning av den påverkan 
som ett genomförande av planen medför) inte medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kap 18§ 
har därför inte upprättats.  

Länsstyrelsen delar, i sitt yttrande över programmet, kommunens uppfattning att 
planen inte medför betydande miljöpåverkan. 

7. Förutsättningar och förändringar 

7.1 Topografi och vegetation 

Marken i området är relativt plan med svag sluttning mot väster. Nivåskillnaden 
mellan högsta och lägsta punkt är ca 3 meter.  

Området är obebyggt och utgör en skogsdunge/trädridå mellan Kragstalundsvägen, 
Bylevägen och Stockholmsvägen. Området har en vildvuxen karaktär. Vegetationen 
utgörs av blandad vegetation med inslag av tall, gran och björk.  

Inga kända naturvärden (områden med hög biologisk mångfald eller rödlistade arter) 
finns inom planområdet.  

Vegetationen har bäst förutsättningar att sparas inom planområdets östra delar.  

7.2 Markens beskaffenhet 

Enligt jordartskartan utgörs marken i området till övervägande del av morän med 
inslag av berg i norr och väster. Morän och berg utgör vanligen bra grundförhållanden 
för ny bebyggelse.  

Förekomsten av yngre granit i området kan innebära risk för höga radonhalter i 
marken. Kommunen rekommenderar alltid radonsäkert byggnadsutförande. 
Gränsvärde för nya och befintliga byggnader samt arbetslokaler är 200 Bq/ m3  

inomhusluft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur den geologiska kartan över planområdet. Rött är berg, blått är morän. 

7.3 Fornlämningar  

Inga kända fornlämningar finns i området. 

7.4  Bebyggelseområden 

Planområdet är obebyggt. Omgivande bebyggelse utgörs av kedjehus och radhus samt 
gruppbyggda småhus och mindre flerbostadshus. Inom omkringliggande områden får 
byggnader högst uppföras i två våningar. 

7.4.1 Förskola/vårdhem 

Planen möjliggör inom planområdet byggnader för förskola alternativt vårdhem. 
Området bedöms kunna rymma en förskola med ca fyra avdelningar (ca 80 
förskolebarn) alternativt ett gruppboende för ca 10 personer.  

Planen medger att byggnader inom området får uppföras i högst två våningar (II) till 
en högsta byggnadshöjd om 8,5 m.  

Område för huvudbyggnader begränsas genom prickmark (mark som inte får 
bebyggas) samt genom kryssmark (marken får endast bebyggas med uthus).  

7.4.2 Gestaltning 

Ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse finns inom eller i nära anslutning till 
planområdet. Den omgivande bebyggelsen är homogen inom varje enskilt område.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer: 

• Förskolan/vårdhemmet bör utformas med hänsyn till omgivande bebyggelse 
vad gäller storlek och utformning.  
 

• Huvudbyggnader inom planområdet bör utformas i flera volymer som 
adderas till varandra för att bryta ner skalan.  
 

• Bebyggelsen inom området bör ges ett samordnat intryck när det gäller skala, 
material och färgsättning. 

7.5 Gator och trafik 

7.5.3 Trafik och parkering 

Anslutande vägar till planområdet är Bylevägen och Kragstalundsvägen som båda är 
anslutna till Stockholmsvägen. Planen möjliggör infart till planområdet både via 
Bylevägen och Kragstalundsvägen. För minst olägenheter för närboende bör 
planområdet i första hand trafikförsörjas via Bylevägen. Infarter till området bestäms 
i samband med utbyggnad av området (genomförandet av planen). Av 
trafiksäkerhetsskäl reglerar planen utfartsförbud längs delar av Bylevägen. 

Parkering för verksamhetens bruk ska anordnas inom område för skola/vårdhem 
(SB1). Enligt Boverkets Byggregler skall en p-plats för funktionshindrade anordnas 
inom 25 meters gångavstånd från en byggnads entré, i första hand entréer av allmänt 
intresse.  

7.5.4 Kollektivtrafik 

Området ligger i nära anslutning till det ordinarie kollektivtrafiknätet. Befintliga 
busshållplatser i närområdet ligger utmed Stockholmvägen. Avståndet till 
hållplatserna är ca 30-50 m. Närmaste station för Roslagsbanan ligger ca 600 meter 
från planområdet. 

7.5.5 Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelväg finns utbyggd till området. För att öka trafiksäkerheten i området 
kommer utformningen av befintliga vägar samt gång- och cykelvägarna till området 
(utanför planområdet) ses över och kompletteras vid behov. Detta arbete sker 
parallellt med genomförandet av planen genom kommunens kontinuerliga arbete 
med trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom befintligt vägnät.  



 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Tillgänglighet 

Ett genomförande av planen innebär att tillgängligheten inom planområdet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kommer att förbättras. Vid 
nybyggnation tillämpas tillgänglighetskrav som regleras i lagar och föreskrifter. 

7.7 Friytor 

7.7.6 Lek och rekreation 

Planen säkerställer för förskola/vårdhem ett område om 8118 m2 vilket ger goda 
förutsättningar för kombinera ändamålsenliga byggnader, parkering, angöring och 
ändamålsenliga utevistelseytor.   

Enligt dagens forskning bör det finnas utevistelseytor som motsvarar ca 50 
m2/förskolebarn för att det ska finnas goda förutsättningar för att kunna skapa 
utemiljöer som både är tillräckligt varierade för att förse barnen med en kreativ miljö 
samtidigt som miljön klarar av det slitage barnen utsätter området för. Räknat på 80 
förskolebarn bör minst 4000 m2 reserveras för barnens utevistelseytor. 
Utevistelseytorna ska vara helt tillgängliga för lek. Planen säkerställer att minst 4000 
m2 av den obebyggda marken ska vara lämplig för lek och utevistelse (n1). 

Området nyttjas idag för rastning av hundar samt naturlek. Området ligger i nära 
anslutning till promenadstråk och promenadområden i Kragstalund och Uthamra. Ett 
genomförande av planen bedöms inte nämnvärt försämra möjligheten till lek och 
rekreation för närboende.  

7.8 Teknisk försörjning 

7.8.7 Vatten och spillvatten 

Området ligger idag utanför verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten. 
Området föreslås i framtiden ingå i verksamhetsområdet för allmänt vatten, 
spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkt till allmänt vatten, spillvatten och 
dagvatten kommer att upprättas för den planerade fastigheten för förskola/vårdhem. 

Allmänna underjordiska VA-ledningar, inom kvartersmark, säkerställs inom u-
områden (u). U-områden får ej bebyggas. Inom u-områden får heller inga murar, träd 
eller dylikt anläggas. 

7.8.8 Dagvatten 

Området ingår i Oxundaåns avrinningsområde vilket belastar Vallentunasjön som är 
en känslig recipient. För att minska belastningen på Vallentunasjön ska, i enlighet 



 

 

 

 

 

 

 

 

med dagvattenpolicyn för Oxundaån, lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas 
så långt som möjligt innan avledning får ske till de allmänna dagvattenledningarna. 

Dagvatten bedöms inte till fullo kunna omhändertas lokalt. Detaljplaneområdet 
föreslås därför ingå i verksamhetsområde för allmänt dagvatten. 

För att minska belastningen på Vallentunasjön ska dagvatten infiltreras och fördröjas 
så långt som det är möjligt innan det avleds till förbindelsepunkten för det allmänna 
dagvattensystemet. Fördröjning inom kvartersmark kan enklast åstadkommas genom 
att undvika stora hårdgjorda ytor samt att låta dagvatten från tak och hårdgjorda ytor 
rinna till/över gräsytor. 

7.8.9 Elförsörjning 

Området avses anslutas till befintligt nät för el som finns i närområdet. Ingen ny 
transformatorstation bedöms behöva anläggas för exploateringen. 

7.8.10 Uppvärmning 

Miljövänlig uppvärmning förespråkas. Vattenburet system bör installeras vid 
nybyggnation. 

7.8.11 Avfall 

Hantering av verksamhetsavfall förutsätts ske inom egen fastighet. Verksamheten 
förutsätts följa kommunens riktlinjer för avfallshantering. 

7.9 Brandförsvar 

Planområdet ligger inom område med högst 10 min insatstid för brandförsvaret enligt 
kommunens räddningstjänstplan. 

7.10 Störningar och risker 

7.10.12 Trafikbuller 

För att möjliggöra lämplig anpassning till framtida bullersituation i området har en 
bullerutredning har tagits fram som visar en beräknad bullersituation för området år 
2030. Utredningen har utgått från kommunens trafikprognos av trafikmängder 
(personbilar och tung trafik) på Stockholmsvägen och Bylevägen år 2030. 
Utredningen har tagits fram enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik. I 
modellen tas hänsyn till antalet bilar, deras hastighet och andelen lastbilar. 
Ljudutbredningen korrigeras för terrängens inverkan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande riktlinjer för buller fastställda av regeringen (bostäder): 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Enligt länsstyrelsens riktlinjer ska riktvärden som gäller för bostäders inomhusmiljö 
avseende buller även gälla inomhusmiljön för skolor och barnomsorgslokaler 
(bortsett från maximal ljudnivå nattetid). På skolgården ska det finnas områden med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. För vårdboende gäller samma krav som ställs på 
andra bostäder.  

 

Beräkning trafikbuller år 2030: 

 

Ekvivalent ljudnivå 2 meter över marken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalent ljudnivå 5 meter över marken 

 

Maximal ljudnivå 2 meter över marken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximal ljudnivå 5 meter över marken 

Inga särskilda bullerdämpande åtgärder bedöms behöva regleras i planen.  

Förskoleverksamhet kan upplevas som störande för närboende. Planen möjliggör 
uppförande av bullerskärm eller plank mot omgivande vägar vid behov. För att 
erhålla trevliga gatumiljöer ställs höga krav på utformning av bullerskärm/plank. Om 
möjligt ska bullerskärm och plank undvikas. Bullerskärm/plank ska placeras och 
utformas så att god trafiksäkerhet kan erhållas. Detta prövas i samband med bygglov 
enligt 3 kap PBL. 

7.10.13 Risker 

En värmepumpanläggning och elpannecentral finns ca 20 meter öster om 
planområdet. Värmepumpanläggningen är inte längre i drift, dock finns en oljepanna 
kvar som reserv för Kragsta Södra samfällighet. Enligt Boverkets allmänna råd anges 
riktvärden om 50 meters skyddsavstånd mellan bostäder och oljeeldade värmeverk.  

I planen tillämpas ett skyddsavstånd från oljepanna om 50 meter. Inom 50 meter från 
oljepannan får marken endast bebyggas med uthus.  

7.10.14 Brottsförebyggande åtgärder 

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället och människor känner sig 
tryggare med en naturlig informell kontroll. En blandning av arbetsplatser och 



 

 

 

 

 

 

 

 

bostäder i samma område gör att området är befolkat större delen av dygnet och 
därmed bidrar till ökad informell social kontroll i området och att chansen för att 
förebygga brott ökar. Den informella kontrollen stärks genom visuella samband och 
siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Överblickbarhet och rätt 
belysning är därför viktigt för att inte skapa gynnsamma lägen för rån och överfall. 
Den informella bevakningen stärks även om stråk för olika trafikslag samlas intill 
varandra.  

Planen skapar förutsättningar för ökad social kontroll i området genom att 
samlokalisera förskola/vårdboende med bostäder. Planen medger en flexibel 
användning och utformning av området och skapar därmed goda förutsättningar för 
att kunna utforma den fysiska miljön så att chans för brott minskar.    

7.11 Administrativa bestämmelser 

Planen har en genomförandetid på 15 år efter att planen vunnit laga kraft. Se även 
genomförandebeskrivningen. 

7.12 Medverkande tjänstemän 

Medverkande från Vallentuna kommun: 

Anna Dahlberg, planarkitekt  

Åsa Dahlgren, Planarkitekt 

David Arvidsson, exploateringsingenjör 

Anna-Carin Mattsson, projektledare väg 

Tobias Sahlman, miljöplanerare 

 

Medverkande från Roslagsvatten: 

Nina Johansson, VA-ingenjör  

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 

Shula Gladnikoff Åsa Dahlgren 

tf  Planeringschef          Planarkitekt 
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