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Planbeskrivning  

 

2. Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att möjliggöra en depå för Roslagsbanans nya vagnar i området strax 

norr om Molnby station. Depån är en del av kapacitetsförstärkningen av Roslagsba-

nan med syfte att skapa en attraktivare trafik som lockar fler resenärer genom en 

mindre störningskänslig, tätare järnvägstrafik med plats för fler resenärer. Depåns 

funktion är att tillhandahålla hela och rena vagnar när de behövs i trafiken samt för-

vara vagnar när de inte används. 

Depån planeras utmed Roslagsbanan strax norr om Molnby station och består av nya 

stickspår, en uppställningshall för tågen, verkstäder, kontor m.m. Anläggningen 

kommer generera 200-300 arbetstillfällen när den är i bruk.  Vid Lindholmsvägen 

planeras för en ny korsning med en ny infartsväg till depåns norra del. En gång-och 

cykelväg planeras från Molnby station och går parallellt med depån norrut till dess 

entré.  

 FAKTA Handlingar 
 

 Detaljplanen utgörs av plankarta med planbestämmelser, planbe-

skrivning med genomförandebeskrivning.  

Till detaljplanen hör, program och redogörelse för programsamråd, 

fastighetsförteckning, miljökonsekvensbeskrivning, gestaltningspro-

gram och utredningar.  
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3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

3.1 Riksintressen 

Roslagsbanan är av riksintresse för järnväg enligt 3 kap 8§ MB vilket innebär att den 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen.  

Inom området finns inga riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) som be-

döms påverkas negativt av genomförandet av planen.  

3.2 Miljökvalitetsnormer 

3.2.1 Luft 

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen meddelat miljökvalitets-

normer för luft – svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, bensen, ozon och luft-

partiklar (PM10).  

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-

normer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 

Bild 1. Planområdets läge. 
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kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), ozon, arsenik, kadmium, nickel, bens(a)pyren samt 

framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, fr.o.m 31 december 2014). 

Detaljplanen förväntas inte bidra till att dessa riktvärden överskrids. 

3.2.2 Vatten 

Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde med Vallentunasjön som motta-

gare vilken är en känslig recipient.  För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna 

att god ekologisk status ska uppnås år 2021 och god kemisk ytvattenstatus år 2015. 

Dagvattnet från Molnbydepån ska omhändertas lokalt inom fastigheten (renas 

och/eller fördröjas på plats) innan det förs vidare.  

4. Plandata  

4.1 Läge och areal 

Området är beläget väster om Roslagsbanan strax norr om Molnby i Vallentuna 

kommun, mellan Ormsta och Lindholmen. Planområdet utgör ca 25 ha och avgränsas 

i öst av Roslagsbanan, i söder av Molnby station, i väster av Molnby gård och i norr av 

Lindholmsvägen.  

 

Bild 2. Planområdets avgränsning markerat med röd streckad linje. 



KAPITEL 

1 

 

D2014-11-13_MOLNBYDEPÅN 

4 

4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Bröte 1:5, Molnby 1:1, 3:1 och Sylta 1:1. AB 

SL äger fastigheten Molnby 1:5, torpet Bröte, och har träffat överenskommelser om 

fastighetsreglering med ägarna av fastigheterna Molnby 1:1, 3:1 och Sylta 1:1. Ansökan 

är inlämnad till lantmäteriet.  

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) pekas områ-

det ut för en ny depå för Roslagsbanan. I planområdets norra del finns en grön kil, 

Rösjökilen, som är en av kilarna i Stockholms regionala grönstruktur.  Den regionala 

grönstrukturen består av tio gröna kilar som sträcker sig mellan länets landsbygd och 

centrumkärnor.  

Området öster om Molnby station, ca 1 km söder om planområdet, är enligt över-

siktsplan 2010-2030 markerat som ett framtida bostadsområde. Området är lämpligt 

för bostäder då det ligger inom gångavstånd till Molnby station. Under hösten 2013 

påbörjades arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norra Val-

lentuna och Lindholmen. Samråd för den fördjupade översiktsplanen är planerat till 

hösten/vintern 2014. Inom arbetet med FÖP Lindholmen och Norra Vallentuna ses 

möjligheten över för ett nytt stationsläge av Molnby station. Studerade alternativ är 

förenliga med en utbyggnad enligt detaljplan för Molnbydepån. 

AB SL driver för närvarande en förstudie avseende en tvärförbindelse mellan Ro-

slagsbanan och Arlanda. Den eventuella Arlandagrenens tvärspår i förhållande till 

den planerade depån är därmed inte fastställt i dagsläget. 

5.2 Detaljplaner, förordnanden 

Området berörs inte av några gällande detaljplaner. Inom det närliggande området 

finns idag inga gällande detaljplaner. 
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5.3 Tidigare beslut 

5.3.1 Kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan 

AB SL har fattat beslut om en kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan. Målet med 

kapacitetsförstärkningen är att få en mindre störningskänslig järnvägstrafik samt att 

möjliggöra för en jämn 10-minuterstrafik till år 2018.  

Kapacitetsförstärkningen är organiserad i ett program för Roslagsbanan och omfattar 

flera projekt. Ett av projekten avser dubbelspårsutbyggnader med syfte att möjliggöra 

en ökad trafik som är mindre störningskänslig och därmed punktligare. Andra åtgär-

der som planeras för att öka kapaciteten och säkerheten på banan är bl.a. signalåtgär-

der, kurvrätningar samt ombyggnad av korsningar och stationer. Stationer och tåg ska 

göras mer tillgängliga för att underlätta för personer med barnvagn, rullstol etc. att 

åka med Roslagsbanan.  

AB SL planerar även att köpa in nya tåg för att klara kapacitetsökningen. För att 

kunna hantera de nya tågen behövs nya depåer utmed Roslagsbanan. Idag är depå-

verksamheten på Roslagsbanan uppdelad mellan Mörby verkstad, där reparationer 

utförs, och Stockholm östra, där uppställning av tåg sker.  

En framtida depåverksamhet behöver vara anpassad till de framtida fordon och pla-

nerad framtida trafikering och kapacitet. En förstudie av framtida depåplaceringar 

genomfördes av SL under 2008 och kompletterades 2009 med anledning av den pla-

nerade trafikökningen efter 2016. I förstudien ”Roslagsbanan – Kapacitetsförstärk-

ningen inkl. dubbelspår etapp 2, PLAN – Rapport 2010:1” identifieras Molnby som en 

möjlig lokalisering för en ny depå. AB SL planerar därför att bygga en ny tågdepå väs-

ter om järnvägen i Molnby mellan Ormsta och Lindholmen. 

5.3.2 Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-06-21 att ge samhällsbyggnadsförvalt-

ningen i uppdrag att ta fram detaljplan för en depå i Molnby. Samhällsbyggnads-

nämnden beslutade att framtagandet av detaljplanen skulle ske med normalt planför-

farande. Detaljplaneprogrammet var utsänt på programsamråd under sommaren 

2012. 

Under hösten 2012 har AB SL studerat omfattning och placering av depåer i en lokali-

seringsutredning varvid planarbetet avvaktat men under våren 2013 har återuppta-

gits. 

En ny depå, med föreslagen verksamhet och omfattning, i Vallentuna kommun, skulle 

innebära 200-300 nya arbetstillfällen. 
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5.4 Program 

Till detaljplanen hör ett program som varit utsänt på samråd under sommaren 2012. 

Programmet är framtaget för att i ett tidigt skede fånga upp den komplexa situationen 

och de miljökonsekvenser planen berörs av. 

Efter programsamrådet genomförde AB SL en lokaliseringsutredning. Även denna 

visar på att Molnby är det bästa alternativet. 

Efter programsamrådet har tekniska utredningar tagits fram i samband med detalj-

planen. En bullerutredning och en naturvärdesinventering har genomförts och ligger 

till grund för detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning. Utformningen och place-

ringen av depån har setts över och depåns utbredning har justerats så att nyckelbio-

topen och fornlämningsområdet i norra delen i princip undantas från en exploatering. 

6. Miljöbedömning/behovsbedömning 

Om en plans eller ett programs genomförande kan antas medföra en betydande mil-

jöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). Behovsbe-

dömning ska göras för alla detaljplaner, för att avgöra om en miljöbedömning ska 

göras eller inte. Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till om 

detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Innan kommunen tar ställning till om genomförandet av planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska kommunen ge länsstyrelsen och andra myndigheter 

som berörs tillfälle att yttra sig.  

Behovsbedömingen i detta planärende visar att planen kommer att leda till betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram i samband 

med detaljplanen. 

7. Förutsättningar och förändringar  

7.1 Natur 

7.1.3 Grundförhållanden 

Marken består av en blandning av berg, lera och morän. Marken där tvätthall och 

spåranläggningar planeras består huvudsakligen av friktionsjord (sandig morän och 

grus m.m.) på berg. Där AB SL har tittat på en lokalisering av spåranläggning, lokal-

gata och en brandvattendamm består marken i huvudsak av friktionsjord (siltig sand 

och lerig sand). Vid platsen för de större byggnaderna med kontorslokal, verkstads-
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hall och en uppställningshall underlagras marken huvudsakligen av friktionsjord på 

berg. På begränsade ytor förkommer kohesionsjord i form av siltig sand/lerig sand. 

Djup till berg bedöms variera mellan 0 och 3,2 meter under befintlig markyta. 

7.1.4 Topografi och vegetation 

Inom det föreslagna planområdet utgörs marken delvis av tätt bevuxen skog med löv- 

och barrträd men även av sammanhängande öppna landskap med ängs- och hagmar-

ker. I området förekommer berg i dagen och stora stenblock. Idag används marken i 

huvudsak som betesmark för djur samt som rekreationsområde. 

Området är relativt kuperat. Från platsen där depån är tänkt att byggas sluttar mar-

ken ned mot Roslagsbanan, den totala höjdskillnaden i ost-/västlig riktning uppgår 

till mer än 14 meter. Höjdsättningen av depåområdet styrs av den befintliga höjden på 

trafikspåret vilket innebär att befintliga marknivåer kommer behöva sänkas mellan 2 

– 14 meter inom planområdet. 

Inom planområdet finns en nyckelbiotop som är ca 2 ha stor. Nyckelbiotopens höga 

naturvärden beror på ett stort bestånd med gammal grov hassel och äldre lövträd. 

Området kommer i princip att undantas från exploatering. De nya stickspåren från 

Roslagsbanan kommer att påverka en mindre del i södra kanten av nyckelbiotopen. 

Vid en utbyggnad ska påverkan på nyckelbiotopen minimeras. 

      

Bild 3 och 4. Trädbeklädd hage vid föreslagen depå (t.v.), nyckelbiotopen med has-

selbuketter som gränsar till planområdet (t.h.). Källa: MKB Molnbydepån, AB SL. 

Samråd med Skogsstyrelsen gällande påverkan på nyckelbiotopen har ägt rum. 

Skogsstyrelsen har gett tillåtelse att röja i området.  

AB SL har för avsikt att höja värdena i den del av nyckelbiotopen som inte påverkas 

direkt av exploatering. Värdena ska gynnas genom att gran tas bort, sly röjs bort och 

att död ved läggs upp på soliga platser vilket gynnar vedlevande insekter. Del av nyck-
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elbiotopen sammanfaller även med ett fornlämningsområde. För området kring nyck-

elbiotopen ska en skötselplan tas fram vilken även ska fungera som en vårdplan för de 

fornlämningar som finns i området. 

Inom 200 meter från planområdet finns ett mindre sumpskogsobjekt samt den igen-

växande Molnbysjön. En översiktlig naturvärdesinventering genomfördes i augusti 

2012. Även befintliga hästhagar runt Molnby har inventerats av Vallentuna kommun 

då det finns särskilda naturvärden i hagmark. 

7.1.5 Landskapsbild 

Den nya depån planeras i ett tidigare oexploaterat markområde och kommer att på-

verka landskapsbilden. Depån kommer med sin placering bli väl synlig på avstånd för 

resenärer på Roslagsbanan, vägtrafikanter från Lindholmsvägen samt på nära håll för 

de som rör sig i området. Depån kommer att ligga i direkt anslutning till den befint-

liga Roslagsbanan och nära Lindholmsvägen som idag skär genom landskapet.  

I omgivningarna finns såväl skogsmark som jordbruksmark, främst för djurbruk. Det 

finns även många hästhagar i närheten av planområdet.  

Molnby gård är en gammal anrik gård som ligger på en höjd söder om föreslagen 

depå. Depån kommer delvis att påverka utsikten mot norr från gården.  

  

Bild 5 och 6. Molnby gård vilken depån gränsar i söder (t.v.) och ängs-och hagmark 

inom planområdet (t.h.). Källa: MKB Molnbydepån, AB SL. 

Avverkning av vegetation i kombination med schaktning och uppförande av depå-

byggnader etc. kommer att innebära en förändrad landskapsbild. Vissa delar av depå-

området omges av skog vilket ger en mindre påverkan på landskapsbilden jämfört 

med om föreslaget depåläge varit i ett helt öppet landskap.  
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Bild 7. Flygbild över planområdet idag, vy mot sydost mot Molnby station. 

Källa: AB SL. 

Bild 8. Förslag på utbyggnad av Molnbydepån, vy mot sydost mot Molnby 

station. Källa: AB SL/Grontmij AB. 
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7.1.6 Kulturmiljö 

Området kring den föreslagna depån samt närområdet är av högt kulturhistoriskt 

värde. Området är mycket rikt på fornlämningar och fornlämningskaraktären i land-

skapet är stark. De äldsta fynden är från bronsåldern vilket visar på en lång kontinui-

tet av användande av platsen. Såväl odlingslämningar, boplatslämningar som gravar 

har påträffats. En arkeologisk utredning, som genomfördes i två etapper, blev klar 

2011 och utgör underlag för MKB. Den arkeologiska processen genomförs i tre steg: 

utredning, förundersökning och slutundersökning.  

Fornlämningarna utgörs till stor del av gravar och gravfält, men även flera andra ty-

per av lämningar såsom stensträngar, husgrunder och områden med fossil åkermark 

finns. 

  

Bild 9 och 10. Fornlämningar inom norra delen av planområdet (t.v.) och inom 

södra delen (t.h.).  Källa: MKB Molnbydepån, AB SL. 

Planområdet angränsar till ett utpekat kommunalt kulturmiljöområde vid Molnby 

gård. Molnby gård omnämns i skrivna källor på 1450-talet, på 1600-talet fick Molnby 

säterirättigheter. På 1700-talet övertogs Molnby av Carl Hårleman – en av tidens 

främsta arkitekter i Sverige och han anses vara Molnbys byggherre. Även om byggna-

den moderniserats såväl interiört som exteriört på senare år har den fortfarande kvar 

sina proportioner och ett kulturhistoriskt värde genom såväl byggnaden som kopp-

lingen till Hårleman.  

Till Molnby finns också ett stort antal torp bevarade, bland de flesta i hela kommu-

nen. Molnby gård med sitt läge på höjden dominerar helt det omgivande landskapet. 

Inom planområdet, på Molnby 1:5, finns torpet Bröte vilket inramas av en stengärs-

gård. Torpet hörde till Molnby gård men står idag öde och är i dåligt skick. Till torpet 

hör även fyra enkla ekonomibyggnader: en förrådsbod, ett uthus, en lada och ett ga-

rage. Även dessa är nedgångna. Torpet kommer att påverkas av depåanläggningen då 

den nya infartsvägen planeras genom fastigheten. Den västra delen av tomten där 
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torpet Bröte står ligger utanför detaljplanens plangräns. AB SL har köpt hela fastig-

heten men vad som skall ske med torpet är i dagsläget inte bestämt. 

 

 

Bild 11 och 12. Torpet Bröte, Molnby 1:5 (t.v.) och en av de tillhörande ekonomi-

byggnaderna (t.h.). Källa: MKB Molnbydepån, AB SL. 

Molnby hållplats, som ligger söder om planområdet, med tillhörande banvaktar- och 

väntstuga uppfördes i samband med Roslagsbanans dragning år 1885. Roslagsbanan 

med dess byggnader har höga mångfacetterade kulturhistoriska värden, bland annat 

samhällshistoriska och miljöskapande. Med tiden har viktiga detaljer för byggnaderna 

vid Molnby station och deras autenticitet, som utsmyckning, fönster och dörrar för-

enklats eller utförts i olämpliga material och utseende som sänker byggnadernas kul-

turhistoriska värde. Ur kulturhistorisk synpunkt är det av vikt att Molnby station får 

stå kvar i sin helhet, för att återge stationen sitt fulla värde behöver den dock restau-

reras och återfå sina originaldetaljer.  

 

Bild 13. Plattformen vid Molnby station idag. Källa: AB SL. 
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Under februari 2012 lämnade AB SL in en begäran om arkeologisk förundersökning 

och tillstånd att få göra ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen. Samråd mellan 

AB SL och Länsstyrelsen har skett och kommer att ske under hela processen.  

I och med exploateringen kommer fornlämningarna inom kvartersmarken inom om-

rådet att påverkas. Dessa lämningar är del i en större helhet och inga isolerade förete-

elser. Förutom fornlämningarna i området som påverkas kommer också hela området 

kring Molnby gård med underlydande torp förändras.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och markingrepp, 

byggnader eller anläggningar får inte påbörjas inom eller i närheten av fornlämnings-

område innan tillstånd lämnats av Länsstyrelsen.  

Kompensationsåtgärder ska ske för de värden som skadas och/eller försvinner. Detta 

kan t.ex. handla om att kommunicera de uppgifter som de arkeologiska utredningarna 

och undersökningarna visar. Kompensationsåtgärder, vilka de är och hur de ska ge-

nomföras, regleras i ett genomförandeavtal tecknat mellan AB SL och Vallentuna 

kommun.  

7.2 Bebyggelseområden 

7.2.7 Arbetsplatser 

I området finns idag inga större arbetsplatser. En fullt utbyggd depå kommer inne-

bära 200-300 nya arbetsplatser. Syftet med depån är dels att arbete med att under-

hålla tågen ska ske dels att ställa upp tågen då de inte är i bruk.  

7.2.8 Depåns anläggning 

Till år 2030 planeras samtliga tåg som idag trafikerar Roslagsbanan att vara utbytta 

till nya tåg. Utbytet till nya fordon kommer att ske succesivt då nya fordon finns till-

gängliga i tillräcklig omfattning. Detta innebär att depån kommer att byggas ut i etap-

per där den första etappen, vilken beräknas tas i drift år 2018, innebär en depå anpas-

sad för 22 tåg av typen x15p vilka är 60 meter långa. En fullt utbyggd depå enligt före-

slagen detaljplan är dimensionerad för uppställning av 45 tåg och underhåll av upp 

till 67 tåg. 

Depån kommer att byggas som en genomfartsdepå, med en anslutning till befintligt 

spår i norra respektive södra delen av planområdet.  

Depån innefattar två större byggnadsvolymer: en uppställningshall som placeras 

längs med befintlig Roslagsbana samt en byggnadskropp med verkstad, svarv, kontor 

och personalutrymmen som placeras i direkt anslutning väster om uppställningshal-
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len. Till anläggningen tillkommer komplementbyggnader som likritarstation, miljö-

hus och dylikt. 

Depåanläggningen utgörs av byggnader med stora fasader och takytor, speciellt upp-

ställningshallen som placeras längs med spåren. Vidare finns öppna områden med 

spår, körytor och parkeringsplatser. 

 Bild 14. Fasader mot norr. Källa: AB SL/Grontmij AB. 

 

Bild 15. Fasader mot öster, bakom uppställningshallen syns verkstadshallen. 

Källa: AB SL/Grontmij AB. 
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Bild 16. Planområdet idag sett från öster. Källa: AB SL. 

 
Bild 17. Fotomontage över föreslagen depå sedd från öster. Källa: AB SL/Grontmij 

AB. 
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Bild 18. Planområdet idag sedd från ängs- och hagmarken i nordost. Källa: AB SL. 

Bild 19. Fotomontage över föreslagen depå sedd från ängs- och hagmarken i nord-

ost. Källa: AB SL/Grontmij AB.  
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7.3 Gator och trafik 

7.3.1 Trafik och parkering 

Idag passerar ca 5000 fordon per dag på Lindholmsvägen och AB SL räknar med att 

en ny depå kommer att generera ca 500 resor per dag varav ca 50 av dessa utförs med 

tunga fordon. 

Från Lindholmsvägen planeras en ny väganslutning till depåanläggnings norra del.  

Lindholmsvägen utformas med ytterligare ett körfält för vänstersväng in mot depån 

med syfte att bl.a. undvika köbildning på vägen.  

I anslutning till vägkorsningen planeras för nya busshållplatser strax norr och söder 

om korsningen. På östra sidan om Lindholmsvägen finns två stycken utfarter där 

siktförhållandena är dåliga för in- och utgående trafik. Utfarterna föreslås stängas och 

flyttas till den nya korsningen, en eventuell flytt ska utredas mer i vidare projektering.  

Parkeringsplatser placeras i anslutning till den administrativa byggnadens huvuden-

tré. Infartsvägen till depån och rundkörningsvägen inom verksamhetsområdet liksom 

de mest centralt placerade parkeringsplatserna asfalteras medan övriga vägar och ytor 

grusas eller förses med andra genomsläppliga ytor. Behovet av parkeringsplatser till 

verksamheten ska lösas inom kvartersmarken.  

7.3.2 Gång- och cykelvägar 

En gång- och cykelväg från Molnby station till depåområdet anläggs på västra sidan 

om Roslagsbanan och anläggningen. För de delar där gång- och cykelvägen ligger 

utanför planområdet ska avtal om servitut träffas med markägaren till Molnby 1:1, 

3:1. 

Från Molnby station planeras även för en gång- och cykelväg som ska gå på östra si-

dan om Roslagsbanan via Ubby och vidare norrut mot Lindholmen respektive söderut 

mot Vallentuna. Denna hanteras inte inom detaljplanen för Molnbydepån. 

7.3.3 Kollektivtrafik 

Planområdet har förutsättningar för ett högt nyttjande av kollektivtrafiken. Till 

Molnby station är det ca 1 km från depåns entré och från stationen planeras en gång- 

och cykelväg, på västra sidan om anläggningen, norrut till depåns huvudentré. Vid en 

fullt utbyggd depå kommer 200-300 personer arbeta inom området.  

Idag finns busshållplatser utmed Lindholmsvägen med närmaste hållplats vid Sol-

berga, hållplatsen trafikeras av Stockholms länstrafiks linje 661, 662 och 690.  
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Vid en utbyggnad av en ny korsning vid Lindholmsvägen/infartsvägen till depån pla-

neras för nya busshållplatser i båda riktningar i direkt anslutning till korsningen. 

7.3.4 Tillgänglighet 

Den planerade tågdepån möjliggör att nya, bekvämare, tåg kan köpas in och trafikera 

Roslagsbanan som syftar till att öka tillgängligheten för resenärerna. Depån är en del 

av kapacitetsförstärkningen på Roslagsbanan som möjliggör en stabilare och tätare 

tågtrafik vilket innebär kortare restider och en mer tillgänglig kollektivtrafik. 

Området för depån är idag obebyggt förutom vid Molnby 1:5 och delar av planområ-

det omges av viltstängsel och är därmed inte tillgängligt för allmänheten. En ny depå 

innebär att ett stort område kommer att ianspråktas och hägnas in vilket kommer 

innebära en begränsning av tillgängligheten till området för allmänheten.  

Vid utformning av anslutande vägar och gång- och cykelvägar ska största möjliga 

tillgänglighet eftersträvas. 

7.4 Friytor 

7.4.1 Lek och rekreation 

Området består idag av delvis öppna marker och skog och används för bl.a. friluftsliv. 

Delar av området omges idag av viltstängsel (hjorthägn) och är därmed inte tillgäng-

ligt för allmänheten.  

En ny depå innebär att ett stort område kommer att ianspråktas och hägnas in samt 

att nya vägar kommer anläggas vilket kommer bidra till att området får en industriell 

karaktär.  Det finns dock gott om liknande marker runt om den föreslagna depåplat-

sen, främst i nordväst men även i andra väderstreck, varför de som i dag använder 

området för friluftsaktiviteter bör kunna hitta alternativa marker att vandra i och 

uppehålla sig på. 

7.4.2 Naturmiljö 

För området genomfördes en naturinventering och naturvärdesbedömning i augusti 

2012. Norra delen av området utgörs av barrblandskog samt en hassellund medan 

den södra delen består av öppna marker. Landskapet kring planområdet präglas av 

flacka, skogklädda höjder och långsträckta dalgångar med åkrar och öppen mark, i 

närområdet finns flera mindre sankmarker och sjöar. 

De högsta naturvärdena är knutna till naturbetesmarker och lundmiljöer i kulturland-

skapet. I norra delen av planområdet finns en hassellund vilken har kulturhistoriska 
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värden med spår av lövängsbruk. Hassellunden innehåller hasselbuketter som är 

klassade som nyckelbiotop och stora delar av området är även ett fornlämningsom-

råde som innehåller ett gravfält och fossil åker med odlingsrösen. I direkt anslutning 

till nyckelbiotopen ligger ytterligare ett fornlämningsområde som består av en fossil 

åker. 

Området för nyckelbiotopen planläggs som naturmark och undantas från exploate-

ring, området ska skötas enligt en för området upprättad skötselplan. 

7.5 Vattenområde  

Det föreslagna planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde med Vallentuna-

sjön som recipient. Inom 200 meter från planområdet finns även ett mindre sump-

skogsobjekt samt den igenväxande Molnbysjön. 

7.5.1 Torrläggningsföretag 

Området berörs inte av något torrläggnings- eller dikesföretag. 

7.6 Teknisk försörjning 

7.6.1 Vatten och spillvatten 

Allmänna VA-ledningar finns idag inte i direkt anslutning till detaljplaneområdet. 

Detaljplaneområdet ska anslutas till allmänt VA (Vatten & Spillvatten) men utanför 

verksamhetsområdet för allmänt VA. För anslutning av depåanläggningen ska ett 

separat avtal upprättas mellan fastighetsägaren och Vallentunavatten AB. För an-

vändning av den allmänna anläggningen gäller ABVA (Allmänna bestämmelser för 

användande av Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Detta 

innebär bl.a. att:         

 Allt processvatten skall anslutas till allmän ledning för spillvatten efter före-

gående rening. Innehållet i spillvattnet skall uppfylla Roslagsvattens och 

Käppalaförbundets krav. 

 Allt spillvatten skall renas till den grad att föroreningshalten ej överstiger hal-

ter för hushållsspillvatten.  

VA-servisledningar från befintliga allmänna huvudledningar fram till fastigheten 

samt inom detaljplaneområdet bekostas och utförs av fastighetsägaren. 

Tvättens vatten ska ingå i ett slutet system, d.v.s. vattnet ska återanvändas.  
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7.6.2 Dagvatten 

Den aktuella marken avvattnas i dag genom ett system med diken från den västra till 

den östra sidan av Roslagsbanan där det i dag finns ett sankt område.  

Anslutning av dagvatten från depåområdet bör göras till de två krondiken som finns 

söder om depåområdet. Den sydvästliga delen av depåns dagvatten leds via diken till 

det i sydväst befintliga krondiket. Diket i sig kommer ha en fördröjande effekt på dag-

vattnet. Dessa diken bör ha sin utformning utmed planerade vägar inom depåområ-

det. Den sydöstliga delen av depåns dagvatten leds via diken till det i sydöstliga be-

fintliga krondiket. 

Möjligheter till infiltration i marken inom depåområdet är mycket begränsat geotek-

niskt då det är ett område med mycket lera. Den nya depån innebär att stora ytor tas i 

anspråk för takytor vilka medför att mer dagvatten ska tas om hand på en mindre yta. 

Taken på anläggningen föreslås utformas som gröna tak ex. sedumtak för att öka möj-

ligheten att omhänderta dagvattnet direkt på plats. Sedumtak har en fördröjande 

effekt på takdagvatten, vilket förbättrar dagvattenhanteringen generellt med avseende 

på dagvattenflöden till krondikena i söder. 

Parkeringsytorna bör utformas så att det inom eller intill parkeringsytorna planeras 

för infiltrationsstråk/öppet avvattningstråk med sammankoppling till vägdikena. I ett 

sådant förslag utgår oljeavskiljare och dikena blir de som mottar eventuellt oljeföro-

renat dagvatten. Ett fördröjningsmagasin förläggs under parkeringsytan, om så be-

hövs. 

Dagvatten skall, så långt som möjligt, omhändertas lokalt inom planområdet (renas 

och fördröjas) enligt dagvattenpolicy. 

7.6.3 Klimatsanpassning 

Enligt svenskt vattens publikation ”P104, rekommendationer för dimensionering av 

dagvatten med hänsyn till framtida klimatförändringar” bör en sårbarhetsbedömning 

göras för att se om aktuellt avrinningsområde bedöms vara sårbart ur dagvattensyn-

punkt.  

Anses området vara sårbart med hänsyn till översvämningar på grund av påverkan 

från recipient och/eller på grund av att området är flackt, bör dagvattenanläggningar 

dimensioneras med hänsyn till den ökning av regnintensiteter som kan utläsas från 

SMHIs aktuella klimatscenariokartor. Dessa visar att korttidsnederbörden kan öka 

inom ett intervall 1,05-1,3.  

Då Molnbydepån till viss utsträckning är flackt kan det finnas anledning att lägga till 

en klimatfaktor vid dimensionering av dagvattenanläggning. För Molnbydepån inne-

bär det en ökning av maximal nederbördsintensitet på mellan 10-20 %, vilket innebär 
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en faktor på 1,1-1,2. Förslagsvis används ett medelvärde om en faktor på 1,15. Med en 

tillkommande dimensionerade klimatfaktor om 1,15 bör framtida projekterade dag-

vattenanläggningar för Molnbydepån få ett visst säkerhetspåslag med avseende på 

framtida klimatförändringar.  

7.6.4 Elförsörjning 

Elförsörjningen till AB SL:s anläggningar sker via deras egna kablar inom spårområ-

det.  

Två luftledningar för överföring av elkraft passerar över områdets södra del. Ett 

skyddsavstånd till dessa finns i detaljplan. 

7.6.5 Uppvärmning 

Enligt Vallentuna kommuns översiktsplan 2010-2030 ska utsläppen från uppvärm-

ning minska genom energieffektivisering. I översiktsplanen anges att energiförbruk-

ningen kan minska genom extra isolering, ökad täthet och värmeåtervinningssystem. 

För bebyggelse som inte kan anslutas till fjärrvärme är det viktigt att bygga energief-

fektivt och utnyttja t.ex. solvärme och bergvärme. 

AB SL har tagit fram ett antal miljömål för Molnbydepån i Miljöplan för Molnbyde-

pån 2012-07-20. Ett av målen är att depån ska vara energieffektiv och att dess energi-

användning inte får överstiga 100 kWh/m2 BTA (bruttoarea). Möjligheten att produ-

cera egen förnyelsebar energi ska utredas i bygglovsskedet. 

7.6.6 Avfall 

Avfall kommer att uppstå under såväl uppförande som drift av den föreslagna depån. 

Detta gäller både byggavfall, hushållsavfall och miljöfarligt avfall. Hantering av verk-

samhetsavfall förutsätts ske inom den egna fastigheten inom depåområdet. Verksam-

heten förutsätts följa kommunens riktlinjer för avfallshantering gällande avfallsplan 

och avfallsföreskrifter. Sophantering och sopsortering ska ske inom fastigheten.  

8. Brandförsvar 

Enligt kommunens räddningstjänstplan ligger området ligger inom 10 minuters in-

satstid. I södra delen av planområdet kommer en brandvattendamm och/eller en 

cistern för lagring av brandvatten att anläggas för att klara gällande krav.  
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9. Emissioner, risker och störningar 

9.1 Risker och störningar med hänsyn till transport-
led för farligt gods 

Lindholmsvägen är klassad som en sekundär transportled för farligt gods. Depån 

innebär en viss ökning av dessa transporter, framförallt innehållande vätskor etc. som 

klassas som farligt gods.  

Brandfarlig spolarvätska med ca 3-4 m3 åtgång per år förväntas hanteras inom depå-

området, detta bedöms dock inte orsaka någon betydande påverkan på riskbilden 

avseende farligt godstransporter.  

9.2 Buller 

För den planerade depån togs en bullerutredning fram i januari 2014 av ACAD 

Acoustic Consulting and Design på uppdrag av AB SL. Bullerstörningar uppkommer 

dels genom själva depåverksamheten dels genom trafik till och från depån.  

Olika riktvärden tillämpas beroende på var bullret härstammar ifrån. Tomtågen till 

och från depån räknas som trafikbuller medan buller från depåområdet räknas som 

externt industribuller. 

9.2.7 Störningar från trafik  

För trafik till och från depån gäller riktvärden för trafikbuller, nybyggnadsriktvärdena 

i infrastrukturpropositionen (1996/97:53).  

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation/ väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

är:  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 

55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i 

övrigt.  

Enligt ”Förutsättningar – Bullerutredning, RB Kapacitetsförstärkning” kommer 

sträckan mellan Ormsta och Lindholmen trafikeras av 152 tåg/dygn, tomtågen till och 
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från Molnbydepån kommer vara ca 36 tåg/ dygn, främst nattetid. Det är tågen i linje-

trafik som utgör den stora trafikmängden. 

Depån uppskattas alstra en trafikökning på Lindholmsvägen med cirka 500 fordon 

per dygn varav 50 tunga. Detta motsvarar endast en marginell ökning av den dygns-

ekvivalenta ljudnivån på knappt en decibel. Den tillkommande trafikalstringen på väg 

kommer generellt inte heller att öka den maximala ljudnivån. Om flertalet av de tunga 

transporterna sker nattetid kan det dock innebära att det behöver beaktas vid dimens-

ionering av fönster, fasadväggar och uteluftsdon för nya bostäder som ligger nära 

vägen. 

9.2.8 Störningar från verksamheter 

Ljud från SL:s depåer och andra fasta anläggningar klassas som externt industri-

buller. Naturvårdsverkets allmänna råd med utomhusriktvärden för externt industri-

buller (Externt industribuller- allmänna råd” (RR 1978:5)) ersätts av en övergångs-

vägledning som gäller fram tills Naturvårdverket tagit fram en ny vägledning utifrån 

de allmänna råden som vid fastställande ska beaktas.  

Buller från Molnbydepå ska uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets övergångs-

vägledning: 

 40 dB(A) ekvivalentnivå nattetid vid bostäder 

 55 db(A) maximal ljudnivå nattetid vid bostäder.  

Kraven för ekvivalent ljudnivå dagtid är inte lika strikta och bedöms inte vara dimens-

ionerande. Trafikbuller från befintliga trafikspåren och vägtrafiken beräknas vara 

högre än depåbullret dagtid.  

Molnby depå kommer enligt bullerberäkningar orsaka ljudnivåer över 40 dB(A) ekvi-

valent ljudnivå nattetid på cirka 300 meters avstånd. Gränsen för maximal ljudnivå 

på 55 dB(A) nattetid ligger på samma avstånd. Detta innebär att bullerreducerande 

åtgärder behöver genomföras genom uppförande av skärmar samt åtgärder på ev. 

fastigheter som kommer närmare än detta.  

Uppställningshallen avskärmar delvis buller mot sydöst och skapar möjlighet till ett 

lokalt tystare område.  

En bedömning av kurvskrik har utförts separat från den i övrigt bullrande verksam-

heten på grund av att det finns stora osäkerheter i underlaget. Mätningar och beräk-

ningar visar dock att det finns risk att kurvskrik kan skapa ännu högre maximala 

ljudnivåer än det normala depåbullret. Kurvskriken kan också variera kraftigt med 

väderlek. Åtgärder ska genomföras för att minska kurvskriken genom bl.a. låga spår-

nära skärmar intill de mest tvära kurvorna inne på depån.  
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9.3 Förekomst av radon 

Förekomsten av yngre granit i området innebär risk för höga radonhalter i marken, 

vilket måste beaktas vid bygglovprövningen. Radonskyddande åtgärder bör ske vid 

grundläggning inom planområdet för att undvika höga radonhalter. Rekommenderat 

gränsvärde för nya och befintliga byggnader samt arbetslokaler är 200 Bq/m3 inom-

husluft. 

9.4 Markföroreningar 

De provtagningar som gjorts utmed Roslagsbanan förbi det föreslagna depåområdet 

visar att marken i viss mån är förorenad med arsenik. Ingen aktivitet är dock aktuell i 

detta område. Inom det resterande planområdet som består av ängs-och hagmark 

bedöms ingen risk för föroreningar föreligga. 

Miljökontoret som är tillsynsmyndighet ska underrättas om markföroreningar påträf-

fas under byggskedet.  

10. Gestaltning 

Gestaltningen av depåanläggningen är av stor vikt då den kommer utgöra ett markant 

avbrott från landskapet. Kring området idag finns endast glesare landsbygdsbebyg-

gelse, inom planområdet vid Molnby 1:5 finns torpet Bröte.  

 

Till detaljplanen har ett gestaltningsprogram för Molnbydepån tagits fram. Gestalt-

ningsprogrammet anger riktlinjer för utformningen av området vad gäller samverkan 

för bebyggelsen och tomtens utformning och material. En anläggning för tågdepå 

kommer att utgöra en främmande verksamhet i landskapet ska stor omsorg läggas på 

fasadernas och eventuella skärmars utformning och kvalitet.  

 

Anläggningen består av två stora byggnader som ska innehålla olika verksamheter 

med sina speciella krav. Stor omsorg ska läggas på byggnadernas utformning inför 

bygglovprövning. Ett genomförandeavtal har tecknats mellan AB SL och Vallentuna 

kommun som säkerställer kommunens inflytande över utformning, gestaltning samt 

val av fasad- och takmaterial för de stora byggnaderna inom område f1 och f2 på de-

taljplanekartan.  
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Bild 20. Uppställningshallens fasad föreslås utformas med lanterniner och 

utskjutande partier i fasaden som skapar en variation i fasaden. 

10.1 Bebyggelse 

Den nya depån planeras i ett tidigare oexploaterat område och kommer att påverka 

landskapsbilden och kulturmiljön i området.   

Uppställningshallen som placeras längs med Roslagsbanan kommer vara den mest 

exponerade byggnaden mot det öppna landskapet och eventuellt framtida bebyggelse 

öster om Roslagsbanan.  

Uppställningshallens fasad planeras att bli ca 300 meter lång och ska utformas 

med stor omsorg. Fasaden ska gestaltas med en variation som skapar liv i den 

långa fasaden, detta görs genom att fasaden delas in i sektioner om max 30 meter 

långa avsnitt som har ljusinsläpp. Repetitionen av fasaden skapar en tydlig enhet 

samtidigt som anläggningens storlek kan brytas ned i delar till en mer fattbar 

skala. Fördelningen mellan sektionerna anpassas efter invändiga behov och efter 

målet att få en varierad fasadrytm sett från utsidan. Färgsättningen föreslås vara 

i en röd-brun färgskala. Uppställningshallen utformas med en nockhöjd om max 

12 meter. 
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Bild 21. Planområdet sedd från Lindholmsvägen idag. Källa: AB SL.   

Bild 22. Fotomontage med planområdet sedd från Lindholmsvägen. Källa: AB 

SL/Grontmij AB.  

I direkt anslutning, väster om uppställningshallen, placeras verkstadshallen och en 

administrationsbyggnad. Verkstadsbyggnaden uppförs med diskret mönstring, varie-

rad struktur och indelning i fasadutformningen för att skapa liv i de längsta fasader-

na. Verkstadshallen och kontorsbyggnaden utformas med en nockhöjd om max 18 

meter. 

Dagsljus till hallarna tas in genom längsgående taklanterniner samt genom glasade 

portar. Lanterninerna ges en vingformad profil. Takbeläggningen på lanterninerna 

och administrationsdelen utförs med grönt tak, ex sedumtak. Detta tak fördröjer dag-

vatten samt bidrar till vattenrening och fungerar även som bullerdämpare. 
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10.2 Insynsskydd mot Roslagsbanan 

Mellan depåområdet och området öster om Roslagsbanan möjliggörs för ett insyns-

skydd norr respektive söder om uppställningshallen fram till respektive infartsväxlel. 

Syftet med insynsskyddet är att skärma av depåns järnvägsområde mot eventuellt 

framtida bostäder öster om trafikspåret. En eventuell skärm utmed depåområdet 

kommer sträcka sig längs med en längre sträcka och ska därför utformas med variat-

ion. Skärmen bör utformas med växtlighet i form av kläng-/slingerväxter och 

träplank. Stor omsorg ska läggas vid utformningen av skärmen mot Roslagsbanan. 

10.3 Belysning 

Många av de byggnader som AB SL planerar att uppföra kommer att vara upplysta 

nattetid, detsamma gäller vissa av markområdena inom planområdet. Detta är något 

som kan verka störande på omgivningen. Likaså kommer tåg att framföras inom om-

rådet nattetid varvid området kommer att lysas upp av tågens strålkastare. Även 

denna typ av upplysning/belysning kan uppfattas störande av kringboende. 

Depåns belysning ska utformas på ett sätt som minimerar ljusstörningar för omgiv-

ningen. Detta kan styras genom att bl.a. belysa byggnadernas fasader med en släpbe-

lysning samt använda aktivitetsstyrd belysning.  

11. Administrativa bestämmelser 

Detaljplanens genomförandetid är 15 år. 

12. Miljökonsekvenser  

Påverkan på landskapsbilden, befintlig kulturmiljö och buller är anläggningens mest 

betydande miljöaspekt. Andra är belysning från depån och de barriäreffekter som 

uppstår. 

Utbyggnaden av en depå kommer att medföra fler tåg som ska till och från området 

samt förflyttas inom området vilket kommer orsaka buller. Utbyggnaden omfattar 

bullerskydd som ska begränsa de bullerstörningar som uppstår. 

Den fysiska barriäreffekten ökar till viss del då ett större område som till viss del är 

tillgängligt för allmänheten idag bebyggs och hägnas in. Även den visuella barriäref-

fekten ökar då depån, som är en större anläggning, byggs i området. Som en konse-

kvens av anläggandet av depån kommer fornlämningar och kulturmiljön att påverkas 

på ett irreversibelt sätt. En arkeologisk utredning ska genomföras och fynd ska doku-

menteras. Kompensationsåtgärder för kulturmiljön ska genomföras. 
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Utbyggnaden av kollektivtrafiken underlättar för fler resenärer att åka tåg och därmed 

kan bilresandet minska. En miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen har tagits 

fram där frågor kring miljöpåverkan hanteras. 

13. Medverkande tjänstemän 

Planen är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning och exploate-

ringsavdelning genom projektledare Camilla Petersson. Plankonsult har varit Anna 

Nilsson, Sweco AB. Karttekniker för detaljplanen är Lena Landerholm.  

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Mats Eriksson   Anna Nilsson   

Planeringschef  Planarkitekt 
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Genomförandebeskrivning 

 FAKTA Genomförandebeskrivning 

 Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i 

övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte 

någon självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika 

genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vat-

ten- och avloppsanläggningar (VA), vägar m.m. regleras genom respektive 

speciallag. 

1. ORGANISATORISKA FRÅGOR  

1.1 Tidsplan 

Godkännande av planförslaget beräknas ske i augusti 2014. Detaljplanen beräknas 

kunna antas i september 2014. 

1.2 Genomförandetid 

Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 15 år från den dag detaljplanen vunnit 

laga kraft. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätt 

som tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver detaljplanen. 

1.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

1.3.9 Allmänna platser 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.  

1.3.10 Ledningar 

I öst-västlig riktning, söder om planerad uppställningshall, går ett ledningsstråk med 

starkströmsledningar med ledningsrätt. Här finns en 220 kV-ledning tillhörande 
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Svenska kraftnät och en 20 kV-ledning tillhörande Elverket Vallentuna, vilken tillhör 

deras ringnät. 

1.3.11 Kvartersmark för enskilt ändamål 

SL ansvarar för all utbyggnad på kvartersmark. 

1.4 Avsiktsförklaring och planavtal 

Enligt den avsiktsförklaring som tecknats mellan SL och Vallentuna kommun ansva-

rar kommunen för framtagandet av detaljplanen och SL bekostar planarbetet. 

Ett planavtal (avtal för upprättande av detaljplan för järnvägsdepå i Molnby) har 

tecknats mellan SL och kommunen. 

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan SL och kommunen. 

2. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

2.1 Fastighetsbildning 

SL äger fastigheten Molnby 1:5, torpet Bröte, och har träffat överenskommelser om 

fastighetsreglering med ägarna av fastigheterna Molnby 1:1, 3:1 och Sylta 1:1. Större 

delen av marken inom detaljplaneområdet ska regleras in i Molnby 1:5 och bilda en 

exploateringsfastighet som ett led i genomförandet av detaljplanen. Undantaget är en 

mindre del inom kvartersmarken i den västra delen av detaljplanen. 

Ansökan om fastighetsbildning är inlämnad till lantmäteriet. 

Exploateringsfastigheten kommer senare styckas för att bilda lämpliga fastigheter för 

depåändamål respektive allmän platsmark för natur- och vägområde. 

2.2 Allmänna och enskilda anläggningar 

Inom detaljplaneområdet kommer det finnas både allmänna och enskilda anlägg-

ningar. 

För både de enskilda och de allmänna anläggningarna har fastighetsägaren ensamt 

ansvar. 

Lindholmsvägen och den mark som kan komma att behövas för breddningen av 

denna är i detaljplanen utlagd som allmän plats, HUVUDGATA. SL och Trafikverket 
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avser teckna ett genomförandeavtal som ska reglera den ombyggnad av Lindholmsvä-

gen som blir nödvändig för att infart till depån ska kunna genomföras. 

Inom den mark som i detaljplanen lagts ut som NATUR finns ett större naturområde 

som omfattar fornlämningar i hasselskog. För detta område ska SL upprätta en sköt-

selplan, vilken även ska fungera som en vårdplan för förlamningarna i området, i 

samråd med Vallentuna kommun och Länsstyrelsen. 

3. EKONOMISKA FRÅGOR  

3.1 Planekonomi  

Enligt undertecknat planavtal ska SL bekosta framtagandet av detaljplan för järn-

vägsdepå i Molnby. 

3.2 Gatukostnader  

Det är inte aktuellt med uttag av gatukostnadsavgift inom planområdet. 

3.3 Anläggningsavgift för VA 

SL bekostar anläggningsavgift för anslutning utanför verksamhetsområdet för VA 

enligt särskilt avtal. För att kunna tillgodose behovet av vatten och bortledning av 

spillvatten så kan det allmänna VA-ledningsnätet komma att behöva förstärkas vilket 

delvis ska bekostas av SL. 

3.4 Inlösen, ersättning 

All inlösen av mark som är nödvändig för detaljplanens genomförande bekostas av SL 

och sker med frivilliga överenskommelser. 

3.5 Fornlämningar  

SL bekostar alla för detaljplanens genomförande nödvändiga arkeologiska utredning-

ar och undersökningar. 
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3.6 Anslutande vägar 

All trafik till och från depån kommer att belasta Lindholmsvägen, vilken är Trafikver-

kets väg. För att undvika köbildning på Lindholmsvägen behöver denna breddas med 

fält för svängande trafik både söderifrån och norrifrån in mot depåområdet. Detta 

bekostas av SL. För att säkerställa möjligheten till breddning har AB Storstockholms 

Lokaltrafik köpt in nödvändig mark. 

4.  TEKNISKA FRÅGOR 

4.1 Dagvatten 

Dagvattnet ska omhändertas lokalt. Omhändertagandet av dagvattnet ska ske genom 

bland annat fördröjningsmagasin så att utflödet till omkringliggande marker inte blir 

med höga flöden utan utjämnas. 

4.2  Bullerutredning 

Buller från depån ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för externt industri-

buller, vilket innebär att ekvivalent ljudnivå nattetid inte ska överskrida 40 dB(A) vid 

bostäder. Resultatet från bullerberäkningarna visar att ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer kan komma att överskridas vid befintliga bostäder i närheten med någon 

decibel. Följande generella åtgärder föreslås för att minimera det externa bullret från 

depån: 

 Lokala skärmar vid in- och utfartsspår 

 Marken på området ska vara relativt mjuk och porös 

 Verkstadshallars väggar och portar ljudisoleras 

 Tvätthallen kan behöva åtgärdas om tvätt eller torkning sker med öppna por-

tar 

 Fläktar, fläktbås, insug och övriga liknande bullerkällor väljs tillräckligt tysta 

eller förses med ljuddämpare så att krav uppfylls vid närliggande bostäder 

 Minskning av kurvskrik med ca 5 dB med hjälp av till exempel spårnära 

skärmar intill tvära kurvor och snöröjning av spår 

4.3 Geoteknik 

Planområdet utgörs av relativt kuperade ängs- och skogsmarker och berg. Från plat-

sen där depån är tänkt att byggas sluttar marken ner mot Roslagsbanan. Höjdskillna-

den i öst-västlig riktning är mer än 14 m. 
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Jorden i området utgörs allmänt av siltig sand, lerig sand och sandig morän, men på 

vissa punkter finns även postglacial lera. Djup till berg bedöms variera mellan 0 och 

3,2 m under befintlig markyta. 

4.4  Gator 

Tillfarten till området sker norrifrån via Lindholmsvägen, som breddas för att ge plats 

åt ett vänstersvängfält söderifrån och ett högersvängfält norrifrån för att undvika 

köbildning på Lindholmsvägen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Anna-Carin Mattsson   Camilla Petersson 

Exploaterings- och infrastrukturchef  Exploateringsingenjör 

 

 


