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FAKTA Utlåtande
Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga handlingar och
finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.

2. Sammanfattning
Under granskningen har 14 yttranden inkommit varav 11 st med synpunkter på planförslaget och 3 st utan synpunkter.
Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller 12 yttranden varav ett
yttrande är från en samfällighetsförening i området.
Två yttranden har inkommit från sakägare och närboende varav ett är ett yttrande
från flera fastighetsägare/boende i området.
Inkomna yttranden från myndigheter och föreningar berör bl a:


Påverkan på riksintresset för Roslagsbanan genom angivna skyddsavstånd i
planen samt buller, stomljud och vibrationer från Roslagsbanan,



Påverkan på Byle mosse genom tillrinning av dagvatten och ökade föroreningar från planområdet,



Risk för översvämning vid 100-årsregn och påverkan på befintlig bebyggelse,



Lägsta grundläggningsnivå och motivering av denna,



Naturmiljön genom behov av komplettering av naturinventering med hänsyn
till bl a bevarande av äldre tallar varav en med tallticka i planområdet,



Tillgång på grönområden i området och behov av rekreationsområden,



Ökad trafik på Zetterlunds väg med ökat buller och sämre trafiksäkerhet
samt krav på ombyggnad av vägen.

Inkomna yttrande från sakägare och närboende berör bl a:


Uppförande av flerbostadshus i planområdet ej acceptabelt utan annan typ
av bebyggelse som radhus eller småhus,
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Konsekvenser i byggskedet för närområdet vid utbyggnad av planområdet
genom ökad trafik, buller, damning och trafiksäkerhet,



Ansvar vid utbyggnad av planområdet för eventuella uppkomna vatten- och
miljörelaterade problem och efter att utbyggnaden är klar,



Kontroll av byggnationen hur den ska ske och att lagar och regler efterlevs



Påverkan på Byle mosse och dess grundvattenmagasin genom bl a ökade föroreningar och upptagning av närsalter från planområdet,



Dagvattenhanteringen och risk att föreslagna lösningar för dagvatten inte
fungerar samt risk för översvämning,



Behov av grundligare naturvärdesinventering,



Kostnader för utbyggnaden av planområdet och eventuella subventioner från
kommunen,



Tillgång på grönområden och att behov finns även av mindre grönområden,



Upphävande av stadsplan, S790917-0 som de boende i området motsätter
sig .

Synpunkterna som inkommit har föranlett att revidering har utförts av planförslaget.
Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning.

3. Remissinstanser
Nämnder:

Ledningsägare och företag:

Inga yttranden

Norrvatten
Eon AB

Myndigheter:

Roslagsvatten

Länsstyrelsen i Stockholms län

Skanova Nätplanering Stockholm

Lantmäterimyndigheten Stockholms län

Storstockholms brandförsvar
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Trafikverket

Trafikförvaltningen

Föreningar:
Naturvårdsverket

Vallentuna Naturskyddsförening
Zetterlunds samfällighetsförening

Närboende:
Sakägare enligt fastighetsförteckning

4. Granskningens upplägg
Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 22 maj och 21 juni 2018. Samtliga
remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och fick även
planhandlingarna.
Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna.

5. Yttranden utan synpunkter
Yttranden utan synpunkter har inkommit från:


Norrvatten



Storstockholms brandförsvar



Skanova
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Naturvårdsverket (avstår från att lämna yttrande)

6. Yttranden med synpunkter
6.1 Närboende
6.1.1 Fastighetsägare till Kragsta 9:3 m fl (KS 2017.210-66)
Vi har tagit del av utsända granskningshandlingar avseende föreslag till ny detaljplan
m.m. för Kragstalund östra och lämnar härmed följande synpunkter och kommentarer.

Inställning
1.

Vi motsätter oss att nu gällande stadsplan (s790917) upphävs.

2. Vi motsätter oss att markområdet avvattnas och exploateras i enlighet med
vad som föreslås i utsänt förslag till ny detaljplan.
3. Vi anser att den nya detaljplanen inte är acceptabel till den del den innehåller
förslag om uppförande av flerfamiljshus. Vi föreslår istället att flerfamiljshusen ersätts med ytterligare radhusbebyggelse alternativt med annan typ av
småhus, för den händelse att nu aktuellt område överhuvudtaget kan anses
lämplig för bebyggelse.

Allmänt
Nu utsända handlingar är i allt väsentligt av samma innehåll som tidigare utsända
handlingar i ärendet, med inslag av viss vidare bearbetning och komplettering. Dokumenten beskriver precis som tidigare väldigt många olika moment som kommer att
genomföras för den händelse att förslag till ny detaljplan fastställs och föreslagen
byggnation kommer tillstånd.
Vad vi kan konstatera är att det genomgående i de olika dokument som är föremål för
granskning finns en stor mängd med miljörelaterade problem som lyfts fram kopplade
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till den föreslagna byggnationen. Låt vara att det också finns lika många förslag på
lösningar till de identifierade problemen men mängden identifierade problem som
lyfts fram känns i sig självt ytterst oroande. Jämfört med en byggnation på ”vanlig
mark/fast mark” är nu aktuell byggnation extremt komplex. För varje problem som
identifierats kan problem komma att uppstå om en felbedömning gjorts under utredningens gång eller om något fel företas under arbetets utförande. I sådant fall kan konsekvenserna av dessa brister leda till omfattande miljöproblem för oss boende i närområdet.
I sammanhanget kan även lyftas fram att en exploatering av våtmarksområdet kommer att kräva dispens från det generella markavvattningsförbudet som råder i Stockholms Län, härutöver krävs även tillstånd för markavvattning för att området ska
kunna exploateras i enlighet med vad som föreslås. I nuläget är det oklart om nödvändiga dispenser och tillstånd kommer att medges.

Ansvar för uppkomna miljö‐ och/eller vattenrelaterade problem
Mängden problem som lyfts fram i utredningsmaterialet och av remissinstanserna i
kombination med att det inte nämns något om ansvar för den händelse att något till
äventyrs går fel i samband med att byggnationen genomförs gör att vi boende i närområdet löper stor risk att hamna i en mycket besvärlig situation om något de facto går fel
under eller efter byggnationen. Om något eller några av de förslag till problemlösning
som anges inte fungerar som det är tänkt och det av den anledningen uppkommer ett
miljö- eller vattenrelaterat problem eller liknande kommer det garanterat bli besvärligt
att fastställa vem som bär ansvar för den uppkomna situationen/problemet vilket gör
att ansvarsfrågan kan ta lång tid att utreda.
Om en byggnation genomförs kommer sannolikt flera olika parter vara involverade
under byggnationens gång där vardera parten troligen kommer ansvara för sin del av
arbetets utförande. Om någon form av miljöproblem uppstår som upptäcks först efter
några års tid kommer det inte vara särdeles enkelt att fastställa vem som bär ansvaret
för den uppkomna situationen. En ny detaljplan måste därför klargöra att markägaren
alltid bär ansvaret för att åtgärda eventuella miljö‐ och vattenrelaterade problem m.m.
problem som eventuellt kan uppstå om nu aktuell våtmark markavvattnas och bebyggs. Markägaren kommer självfallet att ha regressrätt mot underleverantörerna om
någon av dessa orsakat det uppkomna problemet men själva ansvarsfrågan visavi det
problem som uppkommit är då reglerat om det av detaljplanen följer att det är markäSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTU NA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08- 587 851 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Sidan 9 av 56

garens ansvar att åtgärda problemen. Vid den här typen av byggnationsprojekt är det
vidare enligt vår mening av yttersta vikt att ansvarsfrågan är tydligt reglerad redan
från början. Att markägaren bär ansvaret för att åtgärda olika typer av problem som
uppstår gör dessutom att nuvarande markägare samt eventuella nya markägare ges
möjligheten att införskaffa nödvändiga försäkringar m.m. i samband med att marken
exploateras.
En annan aspekt på ansvarsfrågan kopplat till de komplexa miljö‐ och vattenrelaterade
problem som lyfts fram av såväl Kommunen, Structor samt flera remissinstanser är att
de byggföretag som kommer att anlitas behöver följa fler regler och regelverk än vad
som är normalt vid uppförandet av flerfamiljshus som byggs på mer ”byggklar mark”,
vilket leder till ökade produktionskostnader för de inblandade parterna. Omvänt
kommer byggnationskostnaderna att minska om en del av de regler och regelverk som
måste efterlevas inte efterlevs. Det kan därför finnas ett incitament för inblandande
företag att ta genvägar i vissa fall, dvs att inte följa samtliga regler och regelverk till
punkt och pricka.
Inom byggbranschen finns det vidare dokumenterade problem av olika slag, t.ex. med
svart arbetskraft och skattefusk, där personalliggare och omvänd byggmoms är några
åtgärdspaket som införts för att minska risken för just svart arbetskraft och skattefusk.
Det är vidare enligt vår mening inte långsökt och tro att något av de företag som anlitas kan komma att förbise, avsiktligt eller oavsiktligt, vissa av de regler som måste
efterlevas för att minska risken för olika former av miljö‐ och vattenrelaterade problem i detta fall. Det blir därför extra viktigt att redan i detaljplanen tydligt utpeka en
part som bär ansvaret för eventuellt uppkomna miljö‐ och vattenrelaterade problem. I
det här fallet är markägaren den mest logiska parten att bära detta ansvar där markägaren självfallet kommer att ha regressrätt gentemot en eller flera parter som till äventyrs på något sätt brister i sitt ansvar. Och för den händelse att ingen part brister i sitt
ansvar men att det likafullt uppkommer ett problem som behöver åtgärdas bör rimligen markägaren bära ansvaret för att åtgärda det uppkomna problemet. Det går inte att
bortse från att detta är ett högriskprojekt om man jämför med den riskbild som föreligger när fastigheter uppförs på mer ”byggklar mark”. Vid kontakter i byggbranschen
och andra kommuner, där vi efterhör om liknande projekt genomförts, möts vi av stor
förvåning att Vallentuna Kommun föreslår att bebygga ett område beståendes av våtmark, där såpass många och komplexa miljöfrågor aktualiseras. Detta i kombination
med att andelen bostäder som föreslås uppföras inte står i någon vidare relation till de
risker och kostnader som kommer uppstå. Kostnaden för uppförandet av nu aktuella
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bostäder måste vida överstiga en normal produktionskostnad för den här typen av
fastigheter/bostäder.
Ansvarsfrågan för att hantera eventuella framtida problem måste tydligt regleras innan
exploatering av marken inleds och byggnationen påbörjas. Det måste därför som sagt
tydligt framgå av detaljplanen att markägaren ansvarar för att åtgärda alla former av
miljö‐ och vattenrelaterade problem som eventuellt uppkommer efter genomförd exploatering och utförd byggnation.

Iakttagelser och identifierade problem
1.

Om byggnationen kommer till stånd kommer ett område uppgåendes till cirka
6 000‐ 7 000 kvadratmeter med våtmark att grävas upp. Det handlar om att
gräva upp cirka 2‐3 meter med våtmark över hela området ned till moränlagret, vilket ger någonstans mellan 12 000‐21 000 m3 med våtmark att gräva
upp och transportera bort från området. Härefter ska 4‐5 meter med packad
sprängsten fyllas på i det urgrävda området, dvs 24 000 – 35 000 m3. Totalt
kommer således 36 000 – 56 000 m3 med våtmark och packad sprängsten
forslas till och från området.

2. En dränering av Byle mosse kommer att ske då vattendränkt material på
6000‐ 7000 kvadratmeter av planområdet tas bort och ersätts med sprängsten, se ovan. Tillsammans med utbyggnaden av Roslagsbanan, där lera och
torv ersättas med sprängsten för den dubbelspåriga banvallen, kommer en avsevärd påverkan ske på Byle mosse och dess grundvattenmagasin. Den totala
vattenpåverkan är klart högre för ersatt borttaget vattendränkt material, då
sprängstenen skapar hålrum. Det innebär att förändringen av vattenmängden
bör räknas upp med minst 20 % till 30 %. Beräkningen, som är baserad på
Structors utredning, är försiktigt och bör ligga i den nedre kvartilen om lagd
volym som skapas vid sprängstensersättning. Hur samt vilken tidsrymd som
kommer förflyta innan dagens nivå återuppnås och vilken påverkan som
kommer att ske på Byle mosse och dess funktion under denna period bör både
utredas och tas i beaktande innan beslut tas för en eventuell byggnation.
3. En normal lastbil tar cirka 7 m3 vilket gör att det kommer ske cirka 5 000‐ 8
000 av‐ och pålastningar med lastbil under tiden som markarbetet pågår. Oljespill från lastbilar och andra fordon (grävskopor m.m.) kommer ske under
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tiden som arbetet pågår vilket naturligtvis kommer att påverka miljön, tex.
grundvattenmagasinet och Byle mosse samt Bylevägen och Zetterlunds väg.
4. Planerat markarbete påverkar närområdet på ett mycket påtagligt och negativt
sätt under själva arbetets gång men även efter det att markarbetet slutförts.
Tex. kommer dagvattnets kvantitet och kvalitet att påverkas.
5.

I samband med att arbetet genomförs beräknas mängden med föroreningar
som tränger ner i grundvattenmagasinet samt i Byle mosse att öka. Det kommer också att ske en ökad upptagning av ytterligare närsalter från planområdet till Byle mosse. Vi antar också att Byle mosse kommer att behöva ta upp oljespill och liknande från de bilar som kommer att stå parkerade på den anvisade parkeringsplatsen då tanken är att den ska beläggas med genomsläpplig
beläggning (betonghålsten) för att minska risken för översvämning.

6. Filtreringseffekten av dagvatten och föroreningar kommer att förändras då
bl.a. torv ersätts med sprängsten. Perkuleringen för packad sprängsten är något helt annat än för torv och filtreringseffekten likaså. Det är viktigt att dagvattnet filtreras så mycket som möjligt och det sker som bäst i ett mer långsamt flöde och process där mikrobiologin i torven vida överstiger sprängstens
perkulerande funktion.
7.

Det finns sedan 2017 utökade lagkrav gällande hälsoaspekten för arbetare och
boende vid byggnation, där t.ex. kravet på bevattning av sprängsten avsevärt
höjts. Structor skriver i sin rapport att ”viss damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden”. Detta måste ses som en klar underdrift då antalet
lastbilar som kommer att lossa sprängsten är mycket stort, se punkten 2 ovan.
Till detta ska även utbyggnaden av banvallen läggas där stora mängder
sprängsten kommer att lossas. Det är av största vikt att kontrollhantering/uppföljning sker på ett noggrant sätt så att tillämpliga regler efterlevs.
Det kan framhållas att det är en kostsam liksom en tidsödande process att efterleva de sedan 2007 utökade lagkraven, det kan därför finnas ekonomiska
incitament att inte följa bestämmelserna fullt ut. Ett incitament som kan växa
sig starkare om det inte finns någon tydlig kontrollhantering på plats.

8. Då nuvarande markområde till stor del kommer beläggas med hårda ytor
kommer det att bli svårare att hantera större regnmängder, tex. så kallade 100
års regn. Den dagvattendamm med tillhörande pumpstation som föreslås anläggas kommer vidare att behöva tas om hand under lång tid. Hur väl dagvatSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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tendammen kommer att fungera återstår väl att se. Det bör dock rimligen finnas en klar risk för att delar av dagvattnet letar sig fram till andra platser än
dagvattendammen, tex. under det markområde som flera husgrunder längs
med Bylevägen vilar på. Vad konsekvenserna av det skulle bli är svårt att överblicka.
9. Då höjdsättningen inom planområdet höjs kommer vidare några av fastigheterna längs med Bylevägen till viss del befinna sig under själva husgrunden för
de nya fastigheterna, vilket också bör kunna leda till problem i samband med
större regnmängder.
10. Kommunens påstående att tre‐ och fyravåningshus kommer att smälta in på
ett naturligt sätt med övrig bebyggelse i området är i det närmaste löjeväckande. Den planerade byggnationen kommer inte på ngt sätt smälta in i omgivningen, den kommer tvärtom att sticka ut på ett ytterst markant sätt. Att påstå
något annat är som sagt rent löjeväckande.
11. Vad gäller den naturvärdesinventering som utfördes känns det lite märkligt att
Vallentuna Naturskyddsföreningen vid sin inventering omedelbart identifierar
en rödlistad art (tallticka) som inte kom med i den naturvärdesinventering
som annan part utförde. Vad mer kan ha missats? Vi känner också att det är
lite märkligt att naturvärdesinventeringen inte kompletteras och att den identifiering som Naturskyddsföreningen gjort viftas bort med förklaringen att
”trädet som talltickan finns i ska ända tas bort”. Vi kan också notera att parten
som utförde naturvärdesinventeringen själva konstaterar att den inte utfördes
vid en optimal tidpunkt. Trots detta har inte naturvärdesinventeringen kompletterats, vilket känns minst sagt märkligt.
12. I planbeskrivningen av den 10 april 2018 framgår (längst ned på sidan 35) att
tillrinningen från Byle mosse förbättras om planförslaget genomförs. I den
Miljökonsekvensbeskrivning som Structor tagit fram anges dock att tillrinningen kan förbättras om planförslaget genomförs, se mitten av sidan 35. Det
får framhållas att det är en viss skillnad på ”kan förbättras” och ”förbättras”.
Då Structor lyfter fram att genomflödet ”kan förbättras” föreligger rimligen ett
visst mått av osäkerhet om flödet verkligen kommer att förbättras. Det kan
därför inte anses klarlagt, som kommunen gör gällande, att tillrinningen de
facto förbättras.
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13. Flera instanser lyfter fram olika typer av problem och osäkerheter med byggnationen vilket även framgår av Structor:s utredning. Trots detta väljer kommunen att fortsätta driva genom ärendet med ny detaljplan och ny bebyggelse.
Vi finner det märkligt att kommunen inte synes reagera på den stora mängden
problem och oklarheter som lyfts fram i utredningsmaterialet utan mer synes
ta problem för problem utan att inse att ett byggprojekt med så pass många
identifierade problem knappast kan fortlöpa hela vägen utan att allvarliga
miljöproblem kommer att uppstå.
14. Dagvattendammen och torrdiken kommer att anläggas på prickad mark, vilket
vi motsätter oss. Själva syftet med prickad mark är väl ändå att den ska förbli
outnyttjad utan byggnation och anläggningar av olika slag.
Frågeställningar
1.

I den dokumentation som Structor tagit fram anges att Byle mosse och planområdet utgör två olika områden. Vi ställer oss lite undrande till detta då Byle
mosse och planområdet är ett sammanhängande område där Roslagsbanan
förvisso skär av området i marknivå men rent hydrologiskt, geohydrologiskt
samt markmässigt ingår planområdet som en integrerad del med Byle mosse.
Även i Structors dokumentation redovisas på flera ställen att ett hydrologiskt
samt geohydrologiskt samband mellan Byle mosse och planområdet existerar,
tex. via det gemensamma grundvattenmagasinet. Givet detta, vad är anledningen till att Byle mosse och planområdet anses utgöra två separata områden?

2. Att en dagvattendamm anläggs tillsammans med dräneringsdiken och en
pumpstation visar att stora mängder med dagvatten kommer att behöva hanteras. Det kan vidare enligt utredningen komma att uppstå en odör från dagvattendammen som kan skapa olägenheter för de boende i området.
a. Hur stor är risken för att en odör uppstår?
b. Hur ofta förväntas odören uppstå och
c.

Under hur lång tid kan odören fortgå?

3. En väldigt stor mängd med lastbilar kommer att trafikera Bylevägen och Zetterlunds väg under den tidsperiod som byggnationen pågår, passerandes bl.a.
ett större dagis och en gångbana där många barn har sin skolväg. Med tanke
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på den stora mängden med lastbilar bör det uppkomma trafik‐ och vägrelaterade problem under byggnationstiden. Hur kommer Zetterlunds väg och Bylevägen att byggas om för att kunna hantera personsäkerheten samt den hårda
trafikbelastningen som uppstår?
4. Hur avser Vallentuna Kommun att kontrollera att de bolag som involveras i
mark‐ och byggnadsarbetena efterlever samtliga de regler och förordningar
som kringgärdar det arbete som planeras att utföras.
5.

Den årliga belastningen av föroreningar kommer enligt företagen utredning
öka men ansvarig utredare hävdar samtidigt att om föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen genomförs överskrids inga riktvärden.



Hur är det möjligt att med säkerhet fastställa att inga riktvärden kommer att
överskridas?



Vad kommer att ske om det visar sig att riktvärden de facto överskrids?



Hur åtgärdas ett eventuellt överskridande av riktvärden och vem tar kostnaden för åtgärden?

6. Kommer det att utgå några former av bidrag från kommunen i detta fall för att
subventionera den föreslagna byggnationen? T ex. i form av exploateringsbidrag eller annat. Om så är fallet, vilka typer av bidrag kommer att utges samt
hur stora bidrag planeras att utgå?
7.

Finns det några beräkningar på vad kvadratmeterpriset på de framtida lägenheterna kommer att landa på, för att byggnationskalkylen ska gå ihop? Ligger
dessa kvadratmeterpriser i paritet med vad övriga lägenheter i området kostar? Frågorna ställs mot bakgrund av att kostnaden för markarbetet vida
kommer att överstiga vad som är normalt om man jämför med byggnation på
”fast mark”. (Kommer lägenheterna att kunna säljas till ett för området marknadsmässigt pris eller blir lägenheterna väsentligt dyrare?)

8. Vad har kommunen för relation till Kragstapark AB?
Vi har begärt att få ut, och har enligt kommunen fått ut, samtlig dokumentation rörandes nu aktuellt detaljplanarbete. Ingenstans i det material vi fått oss
tillhanda anges att Kommunen träffat företrädare för Kragstapark AB, ej heller har vi fått ut någon mailkonversation eller liknande mellan Kragstapark
AB och Kommunen. Trots detta har ett planavtal ingåtts mellan Kragstapark
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AB och Vallentuna Kommun. Det känns rimligt att anta att parterna åtminstone träffats vid ett tillfälle innan avtalet lades fram. Det finns dock inget
i det material som vi fått ut som tyder på att parterna haft någon kontakt.
Oaktat detta har parterna arbetat fram ett planavtal. Mot bakgrund härav
undrar vi därför vad Kragstapark AB och kommunen har för relation samt
hur avtalet arbetats fram, om det nu verkligen är på det viset att parterna inte
träffats samt heller inte haft någon mail‐ eller telefonkontakt i samband med
att planavtalet arbetades fram.
Följande hushåll på Bylevägen och Zetterlunds väg står bakom de erinringar och synpunkter som läggs fram i detta dokument.
Fastighetsägare till Kragsta 9:3, Bylevägen 105
Fastighetsägare till Kragsta 9:4, Bylevägen 107
Fastighetsägare till Kragsta 1:91, Bylevägen 109
Fastighetsägare till Kragsta 1:92, Bylevägen 111
Fastighetsägare till Kragsta 1:93, Bylevägen 113
Fastighetsägare till Kragsta 1:94, Bylevägen 115
Fastighetsägare till Kragsta 1:19, Bylevägen 119
Fastighetsägare till Uthamra 1:236, Bylevägen 128
Fastighetsägare till Uthamra 1:237, Bylevägen 132
Fastighetsägare till Kragsta 2:194, Zetterlunds väg 120
Fastighetsägare till Kragsta 2:193, Zetterlunds väg 121
Fastighetsägare till Kragsta 2:192, Zetterlunds väg 122
Fastighetsägare till Kragsta 2:203, Zetterlunds väg 130
Fastighetsägare till Kragsta 2:202, Zetterlunds väg 131
Fastighetsägare till Kragsta 2:201, Zetterlunds väg 132
Fastighetsägare till Kragsta 2:200, Zetterlunds väg 133
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Fastighetsägare till Kragsta 2:199, Zetterlunds väg 134
Fastighetsägare till Kragsta 2:198, Zetterlunds väg 135
Fastighetsägare till Kragsta 2:197, Zetterlunds väg 136
Fastighetsägare till Kragsta 2:195, Zetterlunds väg 137
Fastighetsägare till Kragsta 2:196, Zetterlunds väg 138

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
1. Upphävandet av del av Stadsplan S790917 anses vara nödvändigt med hänsyn till
att i området finns endast mindre delar kvar av stadsplanen S790917-0. Äldre planer
som bl a stadsplaner gäller idag som detaljplaner. Upphävandet av stadsplanen sker,
i syfte att förenkla och rensa upp i ”planmosaiken” för området med gällande detaljplaner i denna del av Vallentuna, i samband med att detaljplanen för Kragstalund
östra tas fram.
Upphävandeområdet i granskningshandlingen omfattar endast den östra delen av
stadsplanen S790917-0, som gäller längs med Zetterlunds väg. Befintliga grönområden och parkmark i stadsplanens norra delar kommer således att finnas kvar och fortsatt vara planlagda som grönområden och parkmark.
2. Utbyggnaden enligt detaljplanen kommer att innebära schaktning och utfyllnad i
ett vattenområde (våtmark) som enligt 11 kap. miljöbalken är att betrakta som vattenverksamhet. Av rättspraxis (MÖD 2012:7, M6105-11) framgår att utfyllnad i vattenområden (våtmark) inte utgör markavvattning, det är dock att betrakta som vattenverksamhet. Förklaringen till detta är att när vattenområdet fylls ut i Kragsta 1:51
avvattnas inte marken eller vattnet förs bort från platsen, vattnet är kvar men marken
höjs samtidigt (genom utfyllnaden) och på så sätt kan den bebyggas. Syftena uppfylls
därmed inte med markavvattning: att avvattna marken, sänka eller tappa ur vattenområdet eller skydda mot vatten eller att ”varaktigt öka fastighetens lämplighet för
något visst ändamål” genom avvattning. Utfyllnaden är därmed inte att ses som markavvattning. Genom att det aktuella våtmarksområdet inom detaljplanen för Kragstalund östra är större än 3000 kvm kräver schakt och utfyllnad av området en tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet har påbörjats och är för närvarande föremål för samråd. Planbeskrivningen
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justeras i avsnitt 3.2.1 Naturmark och 4.4 Tillståndsfrågor, så att det framgår att det
handlar om vattenverksamhet i enlighet med MKB:n.
3. I tidigare Översiktsplan 2010-2030 visar kommunen var det kan och bör byggas
bostäder i Vallentuna. Här framgår även att Vallentuna kommun upplever i likhet
med övriga kommuner i Stockholmsregionen ett ökat tryck på bostadsmarknaden och
det råder brist på bostäder inom många målgrupper, främst vad gäller boende för
unga. Visionen är att kommunen aktivt ska bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Enligt visionen finns behov av 7000 nya bostäder fram till 2030 inom
kommunen. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och
service kommer enligt översiktsplanen att ligga utefter Roslagsbanan och Arningevägen från kommungränsen mot Täby till och med Molnby/Ubby. Roslagsbanan
kommer att byggas ut och få dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Det
anges vidare i översiktsplanen att Vallentuna ska bygga vidare på närhet till Roslagsbanan som får god turtäthet. Därför planeras tät bebyggelse vid samtliga stationer
mellan Kragstalund och Molnby. Lokaliseringen av den planerade bebyggelsen ligger
således i linje med Vallentuna kommuns utbyggnadsstrategi. Detta stämmer även
överens med Vallentuna kommuns nya översiktsplan 2040 som antogs av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018 efter genomförd granskning av planförslaget för
Kragstalund östra. Här framgår bl a att i Vallentunas tätorter, där kommunen ska
vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och en blandning av
bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor och en mindre del av
naturen tas i anspråk. Det ska byggas mer där det redan finns bebyggelse så att en
attraktiv småstadsmiljö växer fram. Nya områden som ligger centralt ska få fler flerbostadshus, stadsradhus, och flerfamiljsvillor.
Inom Bällstaberg, detaljplanen för Bällstaberg 1, öster om R0slagsbanan finns redan
tät bebyggelse i form av flerbostadshus. Bällstaberg ligger öster om Roslagsbanan vid
Kragstalunds station, nordost om planområdet för Kragstalund östra. De första flerbostadshusen uppfördes under 1980-talet i Kragstalund. Därefter har utbyggnad fortsatt med en blandning av flerbostadshus och småhus i bl.a. Bällstalund och Bällstaberg. Byggnadernas höjd inom Bällstaberg varierar. Bostadshusen närmast Roslagsbanan består av flerbostadshus i flera våningar, som högst fyravåningshus. I övrigt
finns tvåvåningshus längre från Roslagsbanan. Inom aktuellt planområde föreslås
både radhus i två våningar och flerbostadshus i tre-fyra våningar. Detta innebär att
byggnadernas höjd kommer att variera inom planområdet och att högre byggnader
föreslås närmast Roslagsbanan dvs liknande bebyggelse som i Bällstaberg.
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Allmänt
För genomförandet av detaljplanen för Kragstalund östra har flera olika utredningar
tagits fram. I utredningarna redovisas och analyseras olika miljöaspekter och det
föreslås lösningar för dessa inom planområdet som t ex hantering av trafikbuller,
dagvatten och risk för översvämning. Enligt de utredningar som utförts medför inte
den nya markanvändningen några olägenheter för människor och miljö utöver de som
normalt förkommer under en begränsad tid i byggskedet. Se vidare under rubriken
Ansvar miljö- och/eller vattenrelaterade problem nedan.
Angående dispens från det generella markavvattningsförbudet så är utbyggnaden
enligt detaljplanen, som kommer att innebära schaktning och utfyllnad i ett vattenområde (våtmark) enligt 11 kap. miljöbalken att betrakta som vattenverksamhet. Av
rättspraxis (MÖD 2012:7, M6105-11) framgår att utfyllnad i vattenområden (våtmark)
inte utgör markavvattning, det är dock att betrakta som vattenverksamhet. Se även
ovan under punkt 2.
Ansvar för uppkomna miljö- och/eller vattenrelaterade problem
Planhandlingarna uppdateras vad gäller ansvar för eventuella miljö- och/ eller vattenrelaterade problem i området med anledning av genomförande av detaljplanen för
Kragstalund östra. Se under avsnitt 4.2.2 Kvartersmark för enskilt bebyggande.
Enligt de utredningar som utförts medför inte den nya markanvändningen några olägenheter för människor och miljö utöver de som normalt förkommer under en begränsad tid i byggskedet. Om problem däremot skulle uppstå beror ansvaret på när
problemet uppstår och vilken typ av problem det rör sig om. Generellt kan man säga
att verksamhetsutövaren, det vill säga Kragsta Park AB, ansvarar för genomförandet/byggskedet och de eventuella problem som uppkommer därav, medan huvudmannen för VA och dagvatten, vilket normalt sett är kommunen eller kommunägt VAbolag men i detta fall en samfällighetsförening, ansvarar för problem som uppstår i
driftskedet. Samfällighetsföreningen har här i regel ett driftavtal med entreprenör
som har hand om skötseln.

Om en detaljplans eller programs genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). Syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en
hållbar utveckling främjas. Detaljplanen för Kragstalund östra har bedömts medföra en
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har därför upprättats. Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de
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åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. I aktuell MKB för planförslaget för Kragstalund östra redovisas detta i kap 9 ”Uppföljning”.
För den planerade vattenverksamheten tas även miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
fram för miljöprövningen enligt miljöbalken. Syftet med denna MKB är att identifiera
och beskriva de direkta och indirekta miljökonsekvenser som den planerade vattenverksamheten kan medföra. Miljökonsekvenserna beskrivs huvudsakligen för den
planerade vattenverksamheten, det vill säga igenfyllning av våtmarker inför grundläggning i planerat verksamhetsområde. Konsekvenserna bedöms främst uppkomma
under byggskedet och det är detta som beskrivs i MKB:n för miljöprövningen.
Det finns många planer som måste upprättas och som måste tas i beaktning inför ett
byggprojekt. Byggherren är bl a skyldig att ta fram en kontrollplan vid de allra flesta
lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

De entreprenörer som utför arbete vid utbyggnaden av planområdet har skyldighet att
under entreprenadtiden utföra och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitetsplan
som framgår av AB 04 kap. 2 § 2 ( Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader). Det är entreprenören som är ansvarig
för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska
dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.
En arbetsmiljöplan tas också fram för projektet av byggherren. Den innehåller generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med
bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att förhindra olycksfall.
Både i byggskedet och i driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Kontrollprogrammet kommer att tas
fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
För att minska störningarna och undvika skador vid utbyggnaden av planområdet ska
en riskanalys angående omgivningspåverkan upprättas inför byggskedet med restriktioner för buller och markvibrationer i omgivningarna. Transporter, schaktning,
utläggning och packning av fyllnadsmassor kan ge upphov till buller och markvibrationer i omgivningarna. Riskanalysen ligger även till grund för det kontrollprogram för
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störningar i omgivningarna för de tillståndspliktiga arbetena enligt miljöprövningen
som upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten.
Iakttagelser och identifierade problem
1. Schakt och utfyllnad i vattenområdet utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Ytan är ca 7 250 m2 vilket erfordrar tillstånd från Mark- och miljödomstolen,
då ytan överskrider 3 000 m2. Den totala volymen torv- och lermassor som ska schaktas bort har grovt beräknats till 8 000 m3 och den totala volymen uppfyllnadsmassor
av sprängsten till 15 000 m3. Det framgår av Utförande PM Geoteknik – Arbeten i
vattenområde, 2018-10-26, som tagits fram inför miljöprövningen.
Utlastningen av ca 8000 m3 schaktmassor kommer att erfordra ca 1140 lastbilstransporter, vilket för 1 månad/20 arbetsdagar innebär 57 transporter/dag och ca 7 transporter/h eller grovt räknat en lastbil per 10:e minut under normal arbetstid vardagar
7-17. Inlastningen av ca 15 000 m3 sprängsten utförs med samma intensitet med tar
ca 2 månader. Under en stor del av arbetstiden är både Zetterlunds väg och Byle
vägen glest trafikerade.
2. Den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kommer
att kunna förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan. Planområdet är idag
på grund av banvallen avskuret från Byle mosse. Vid utbyggnaden av Roslagsbanan
kommer lera och torv ersättas med sprängsten för den dubbelspåriga banvallen.
Byle mosse och grundvattenmagasinet påverkas relativt lite av utbyggnaden inom
planområdet, då utbyggnadsområdet endast utgör någon procent av mossen tillrinning/ avrinningsområde. Utskiftningen av torv och lera mot sprängsten inom planområdet innebär att grundvattenbildningen från nederbörd och dagvatten kan förbättras, då sprängstensfyllningen fungerar som ett stort dagvattenmagasin. Detta är
positivt för mossen i och med att det möjliggör ökad tillrinning, vilket motverkar uttorkning. Tillskottet är dock litet sett till mossens totala tillrinningsområde.
3. Eventuellt oljespill från lastbilar och grävmaskiner under den tid markarbetet pågår avses fastläggas i befintlig jord eller fyllning och tas om hand på plats innan det
kan nå grundvattenmagasinet. Varken lastbilar eller grävmaskiner kommer i direkt
kontakt med grundvattenmagasinet.
4. Under den tid som schakt- och grundläggningsarbeten pågår kommer nederbörden inom arbetsområdet att tas om hand genom infiltration och perkolation. Arbetena kommer starta i planområdets sydöstra hörn med anläggandet av dagvattenSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTU NA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08- 587 851 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Sidan 21 av 56

dammen och tillhörande dike och allteftersom arbetet fortskrider norrut kommer en
allt större del av planområdets dagvatten att kunna anslutas till diket och dagvattendammen för rening.
Ytor för uppställning av fordon och drivmedelstankar kommer att ske på täta och
invallade ytor. Drivmedel, oljor mm skall vara miljöklassade och möjligaste mån biologiskt nedbrytbara. För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av
kväve så ska alla fyllnadsmassor köpas in från certifierad leverantör som kan garantera kvävefria bergkrossmassor .

All nederbörd i samband med schakt- och fyllningsarbetena inom planområdet kommer att perkolera ned till grundvattenmagasinet utan fördröjning till följd av fyllningens mycket höga permeabilitet. Något dagvatten som behöver avledas från planområdet uppkommer således inte i samband med utförandet av arbeten i vattenområdet,
och övriga schakt- och fyllningsarbeten. När exploateringen färdigställts kommer all
nederbörd och allt dagvatten inom planområdet att tas om hand lokalt.
5. Beräkningarna i dagvattenutredningen visar att årliga föroreningsmängder ökar
efter exploatering för samtliga ämnen om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som
föreslås för hantering av dagvattnet genomförs kommer de totala mängderna föroreningar på årsbasis att minska för de flesta ämnena. För en del kommer de att vara
samma som idag men för vissa ämnen kommer de att öka något. Det gäller kväve,
krom och suspenderad substans.
De åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen för hantering av dagvattnet innebär
alla en rening av dagvattnet, men i beräkningen har endast infiltrationsstråk valts
som dagvattenåtgärd och då utformade som en kombination av ett svackdike/ infiltrationsstråk med dränerande lager.
Parkeringsplatserna kommer antingen att anläggas med genomsläppliga ytor, vilket
gör att eventuellt oljespill och partikelbundna föroreningar fastläggs i marken och
avlägsnas vid underhåll, eller så kommer vattnet ledas till svackdiken/ infiltrationsstråk/stråk som ovan. Vid underhåll av dessa avlägsnas ytlagret med eventuella föroreningar av spill och föroreningar. Beroende på hur lösningen ser ut kan även oljeavskiljare anläggas på lämplig plats om behov av detta bedöms föreligga, det kommer
att bestämmas i detaljprojekteringen.
6. Den påförda fyllningen med sprängsten som ersätter torven och leran inom del av

fastigheten Kragsta 1:51 används som kombinerat fördröjnings- och perkolationsmagasin för dagvatten. När torv grävs ut och ersätts med sprängsten kan fastläggning av
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partikelbundna föroreningar ske genom sprängstenens egenskaper. Sprängsten eller
bergkross är ett inert material med rå yta där föroreningar i dagvattnet kan fastläggas.
Torv är däremot ett organiskt material som bryts ned.
7. Den miljöstörning som schakt-och grundläggningsarbeten inom planområdet kan
ge upphov till är vibrationer, buller och damning. Entreprenadtiden på ca 3 månader
är för kort för att ge upphov till bestående hälsoeffekter. Kortvariga övergående störningar kan uppstå till följd av buller och damning. För buller kommer Naturvårdverkets riktvärden för industribuller att tillämpas. Damning kommer att förhindras genom vattenbegjutning vid tippning, utbredning och packning av sprängstensmassor.
När det gäller utbyggnadsarbetena för Roslagsbanan hanteras detta av SL (AB Storstockholms lokaltrafik).
8. Planområdet utgör en lågpunkt i landskapet och är även i Länsstyrelsens lågpunktskartering för Stockholms län identifierat som en lågpunkt där vatten riskerar
att ansamlas vid skyfall.
Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att
säkra bebyggelsen mot översvämningar. Huvudprincipen ska vara att avrinningen
sker från norr mot söder mot ett lägre beläget öppet infiltrationsstråk där även en
översvämningsbar yta anläggs (torrdamm). Till det södra infiltrationsstråket leds
även fortsättningsvis dagvattnet från bebyggelsen kring planområdet.
Förslaget till detaljplan utformas så att det dagvatten som bildas ska tas omhand
inom planområdet. På plankartan anges markhöjder som föreskrivna plushöjder över
nollplanet för att reglera avrinningen av dagvatten. Höjdsättningen är utförd så att
avrinning sker till öppna avrinningsstråk exempelvis svackdiken/infiltrationsstråk
där fördröjning, infiltration och rening kan ske. Dagvatten från hårdgjorda ytor, som
trafikerade ytor, samt det vatten som inte infiltreras kommer att avledas till gräsklätt
svackdike/ infiltrationsstråk utmed planområdets västra och södra gräns och vidare
ned till en yta för dagvattenhantering i sydöstra delen av planområdet, utformad som
en torrdamm. I dagvattendammen som redovisas på plankartan som n1, yta för dagvattenhantering, sker ytterligare fördröjning och rening av dagvattnet innan det
kommer att perkolera ned till grundvattenmagasinet.
Dagvattendammen, torrdammen, förses bl a med bräddmöjlighet till den nya trumman under Roslagsbanan som kan avvattna området vid behov mot Byle mosse. För
att minska risken för att området översvämmas kommer svackdiken med dränerande
lager/infiltrationsstråk förses med intagsbrunnar för att leda det ytvatten som inte
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hinner infiltrera genom vegetationsskiktet ner i sprängstensfyllningen. Närmare utformningen av ytan för dagvattenhantering, torrdammen, kommer även att ske med
hänsyn till marknivåer och risk för översvämning för befintliga fastigheter i samband
med projekteringen av dammen.
Höga vattenstånd i Byle mosse kan leda till höga vattenstånd även inom planområdet
då den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kan förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan. De trösklar som finns för avvattningen av Byle mosse påverkar även den högsta bedömda vattennivån inom planområdet. Högsta vattennivån i mossen bedöms till +43,5 meter över nollplanet i höjdsystem RH2000 och denna vattennivå kommer inte att ändras till följd av en exploatering med hänsyn till de trösklar som finns för Byle mosses avrinning. Redovisning av
detta och närmare om åtgärder för att minimera risker för översvämning framgår av
Dagvattenutredning, 2018-09-27. Samtliga höjder över nollplanet (plushöjder) anges
i höjdsystem RH 2000.
Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer tillsammans med skyfall
kommer en vattenyta i detta område bildas och efterhand som regnet avtar kommer
ytan att tömmas på vatten genom infiltration och vidare perkolation ner till grundvattnet. Nivån till vilken vatten i planområdet kan bli stående till påverkas av nivåerna i Byle mosse, då dessa områden kommer ha hydrologisk kontakt med varandra.
Den maximala vattennivån i Byle mosse och planområdet bedöms till +43,5 över
nollplanet i höjdsystem RH 2000 utifrån de redovisade trösklarna och avrinningsvägarna som finns. Lägsta grundläggningsnivå föreslås regleras i detaljplanen till +44,1
för marginal mot översvämningar. Detta skulle innebära en ungefärlig färdig golvnivå
på +44,7.
Angående kontroll och uppföljning se svar ovan under Ansvar för uppkomna miljöoch/eller vattenrelaterade problem.
9. Efter uppfyllnaden inom planområdet så bedöms markytan fortfarande ligga lägre
än marknivån och grundläggningsnivån för husgrunder utmed Bylevägen, med undantag för fastigheten Kragsta 1:19.
Förslaget till detaljplan utformas så att det dagvatten som bildas tas omhand inom
planområdet. På plankartan anges markhöjder som föreskrivna plushöjder över nollplanet för att reglera avrinningen av dagvatten. Höjdsättningen är utförd så att avrinning sker till öppna avrinningsstråk exempelvis svackdiken/infiltrationsstråk där
fördröjning, infiltration och rening kan ske. Det vatten som inte infiltreras kommer
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att avledas till gräsklätt svackdike/ infiltrationsstråk utmed planområdets västra och
södra gräns och vidare ned till en yta för dagvattenhantering i sydöstra delen av planområdet, utformad som en torrdamm.
Dagvattendammen, torrdammen, förses bl a med bräddmöjlighet till den nya trumman under Roslagsbanan som kan avvattna området vid behov mot Byle mosse. För
att minska risken för att området översvämmas kommer svackdiken med dränerande
lager/infiltrationsstråk förses med intagsbrunnar för att leda det ytvatten som inte
hinner infiltrera genom vegetationsskiktet ner i sprängstensfyllningen. Närmare utformningen av ytan för dagvattenhantering, torrdammen, kommer även att ske med
hänsyn till marknivåer och risk för översvämning för befintliga fastigheter i samband
med projekteringen av dammen.
Se även svar punkt 8 ovan angående höjdsättning och översvämning.
10. Formuleringen att 3-4 våningshusen kommer att smälta in på ett naturligt sätt
kan inte hittas i plan– och genomförandebeskrivningen eller i samhällsbyggnadsförvaltningens svar på inkomna yttranden i samrådsredogörelsen. Se svar angående
utformning av bebyggelsen inom planområdet under Inställning punkt 3.
11. Naturvärdesinventeringen har kompletterats av Ekologigruppen AB med inventeringar i augusti – september 2018, som fokuserades på framförallt artgruppen svampar som inte fullt ut kunde inventeras vid den första inventeringen som utfördes i
början av sommaren 2016. I och med kompletteringen får inventeringen en god
spridning över året och de olika vegetationsperioderna. Av resultatet från den kompletterande inventeringen framgår att endast två naturvårdsarter hittades, tallticka
och stubbspretmossa. Inventeringen visar att förekomsten av naturvårdsarter inom
området är låg. Kompletteringen av naturvärdesinventeringen föranleder enligt Ekologigruppen AB inte någon ändring av den bedömning av naturvärden som har gjorts
inom området. Naturvärdena bedöms vara låga enligt tidigare utförd naturvärdesinventering i maj 2016.
De gamla tallar som har identifierats i naturvärdesinventeringen(maj 2016) har mätts
in och planen har anpassats efter dessa för att behålla så många av dem som möjligt. I
och med den anpassade planen kunde tre av fem värdefulla tallar bevaras.
Enligt Ekologigruppens kompletterande utredning framgår att om det är möjligt ska
tallen med tallticka sparas. Om det inte är förenligt med en fungerande planstruktur
ska trädet sparas som liggande död ved i närområdet. Den tall som en tallticka påträfSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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fades på kommer inte att sparas enligt detaljplanen. Tallen var inte utpekad som en av
de tallar som ansågs vara värdefulla att behålla. Talltickan är en signalart som vittnar
om förekomst av gamla tallar och naturvärden kopplat till dessa skyddas i planen
genom att behålla de flesta av de tallar som är utpekade som mest värdefulla. De utpekade tallar som avverkas kommer att läggas upp som död ved i området för att fortsätta tjäna som substrat åt svampar och insekter i området. Detta gäller även tallen
med talltickan.
12. Av reviderad dagvattenutredning, 2018-09-27,och reviderad miljökonsekvensbeskrivning efter granskningen framgår att den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden förbättras i samband med utbyggnaden av Roslagsbanan. Planområdet är idag på grund av banvallen avskuret från Byle mosse. Vid utbyggnaden av Roslagsbanan kommer lera och torv ersättas med sprängsten för den
dubbelspåriga banvallen. Se även svar under Iakttagelser och identifierade problem,
punkt 2.
13. För genomförandet av detaljplanen för Kragstalund östra har flera utredningar
tagits fram. I utredningarna redovisas och analyseras olika miljöaspekter och det föreslås lösningar för dessa inom planområdet som t ex hantering av trafikbuller, dagvatten och risk för översvämning.
Med de åtgärder som planeras kommer inga betydande störningar att uppkomma
utöver de som normalt kan förväntas uppkomma i byggskedet. Åtgärderna som vidtas
är inte ovanliga när det kommer till att bereda mark inför byggnation. Planens genomförande har dock bedömts kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan och
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats för detaljplanen. Detta
beror framförallt på att ett våtmarks- och naturmarksområde inom planområdet fylls
ut och omvandlas till bostadsområde. Omfattningen av markutfyllnaden i området
gör även att det krävs tillstånd för vattenverksamhet. Det pågår en tillståndsprövning
för vattenverksamhet enligt miljöbalken(MB), för vilken samråd har skett. Tillståndsprövningen sker parallellt med framtagandet av detaljplan för Kragstalund östra.
Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar därför analys och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på
miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Det finns många exempel på detaljplaner där en MKB tagits fram, då genomförandet av planen bedömts kunna innebära
risk för betydande miljöpåverkan. Exempel på sådana planer i Vallentuna kommun är
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detaljplanen för Olhamra 1:53 (Påtåker), detaljplanen för Vallentuna trafikplats och
detaljplanen för Tegelbruket.
14. Dagvattendamm och diken anges på plankartan inom mark som redovisas som
prickmarkerad. Av planbestämmelsen för prickmark på plankartan framgår att byggnad inte får uppföras. Andra anläggningar än byggnader får uppföras på prickmark
som t ex parkeringsplatser, lekplatser, murar och staket. Detta gäller även anläggningar för dagvatten som dagvattendamm och diken.
Frågeställningar
1. Planområdet består av en större östlig/sydlig del som ligger något lägre än omgivande mark och som är den sydvästligaste delen av den ursprungliga Byle mosse.
Denna del av planområdet är sedan 1880-talet topografiskt och hydrologiskt, men
inte geohydrologiskt, avskuret från dagens Byle mosse av Roslagsbanans banvall. I
moränen under leran förekommer ett permanent slutet grundvattenmagasin som
sträcker vidare österut under Roslagsbanan och är en del av grundvattenmagasinet
under Byle mosse.
2. Dagvattendammen utgörs av en gräsklädd nedsänkt yta i södra delen av planområdet, dit dagvatten från planområdet avrinner. I normalfallet kommer dagvattnet att
infiltrera och perkolera till grundvattenmagasinet och ytan förbli torr. Vid höga
grundvattennivåer, skyfall och långvariga regn kommer ytan istället att fyllas med
vatten för att sakta tömmas på vatten vartefter regnet avtar och grundvattenyta stabiliseras kring sin medelvattenyta. Dessa perioder då ytan har en vattenspegel bedöms
inte vara så långvariga så att risk för igenväxning och problem med lukt(odör) ska
uppstå.
Pumpstationen, som föreslås i sydöstra delen av planområdet, är för spillvatten. Lukt
från avloppspumpstationer kan uppkomma men för att reducera risken för störning
av lukt så ska luftreningsaggregat sättas in i pumpstationen. Aggregatet kommer att
vara utrustat med UV-lampa, ozon och kolfilter för luktreducering. Den förhärskande
vindriktningen i området är även sydvästlig.
3. Zetterlunds väg och Bylevägen är s.k. BK2 väger vilket innebär att masstransporter
endast kan utföras med normala boggiebilar som tar ca 7 m3/lass. Utlastningen av ca
8000 m3 schaktmassor kommer att erfordra ca 1140 lastbilstransporter, vilket för 1
månad/20 arbetsdagar innebär 57 transporter/dag som sker under normal arbetstid
vardagar kl 7-17. Inlastningen av ca 15 000m3 sprängsten utförs med samma intensiSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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tet och tar ca 2 månader. Under en stor del av arbetstiden är både Zetterlunds väg och
Bylevägen glest trafikerade. I övrigt hänvisas till svar ovan under Iakttagelser och
identifierade problem, punkt 1.
Ombyggnad av Zetterlunds väg möjliggörs genom detaljplanen för Kragstalund östra
med den breddning av lokalgatan som föreslås. Tidplan för ombyggnaden är dock inte
bestämd.
4. Vid exploatering av privatägd mark träffas alltid ett s.k. exploateringsavtal mellan
kommunen och byggherren. Avtalet reglerar byggherrens åtaganden gentemot kommunen avseende genomförandet av detaljplanen vilket regleras i 6 kap. 39-42 §§
plan- och bygglagen (PBL). Exploateringsavtalet får i detta fall inte överlåtas på annan
byggherre utan kommunens medgivande. Bolaget står ansvarig även för de arbeten
som utförs av underentreprenörer att de uppfyller vad som stadgas i exploateringsavtal och efterlever generella lagar och förordningar.
Kommunen har i upprättat exploateringsavtal reglerat hur exploatören/bolaget ska
efterleva de regler som finns i gällande lagstiftning och kommunens policy. Bl a att
allt dagvatten inom exploateringsområdet ska så långt som möjligt omhändertas lokalt i enlighet med Oxundaåns dagvattenpolicy.
Efter beviljat bygglov för utbyggnad av bostäder inom planområdet börjar byggprocessen, som inte får påbörjas förrän startbesked givits av kommunens miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd, MSN. För att detta ska kunna ske ska byggherren kunna
visa att åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL. För att MSN ska kunna
ta ställning tas en kontrollplan fram av byggherren samt tekniska handlingar.
Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen som fastställs i startbeskedet ska framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång och hur samhällets
krav ska uppfyllas. Kontrollplanen omfattar kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder.
Tekniskt samråd med kommunen ska hållas innan startbesked ges. Vid detta går man
igenom hur arbetet ska planeras, organiseras, förslag till kontrollplan och handlingar i
övrigt.
Det ska även finnas en eller flera kontrollansvariga för åtgärder som kräver bygglov.
Dessa måste vara certifierade och fristående dvs utan relation till den som utför arbetet. Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren och ta fram kontrollplanen. KontrolSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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lansvarige ska se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för åtgärden samt att kraven i PBL uppfylls. Kontrollansvarige ska se till att kontroller utförs
samt arbetsplatsbesök, vilka ska framgå av kontrollplanen. I kontrollplanen anges
även om byggnadsnämnden ska göra platsbesök. I de flesta fall minst en gång.
Om tekniskt samråd hållits ska i regel slutsamråd ske innan slutbesked utfärdas av
kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd(MSN). Slutbesked krävs för alla
åtgärder som omfattas av startbesked. För detta krävs att byggherren visar att alla
krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eventuellt
tilläggsvillkor är uppfyllda samt att MSN inte anser att skäl finns till tillsyn. Innan
MSN har meddelat slutbesked för åtgärden enligt bygglovet får inte byggnadsverket
tas i bruk.

Både i byggskedet och i driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Förslag till kontrollprogram för
arbeten i vattenområdet tas fram och inges i ansökan till Mark- och miljödomstolen.
Krav på egenkontroll finns så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, MB, när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för
människors hälsa eller påverka miljön. Alla som bedriver en verksamhet eller utför
åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll
(26 kap. 19 § miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna
grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. För verksamheter som är tillståndseller anmälningspliktiga, gäller mer specifika krav på egenkontrollen. De kraven finns
i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
5a. Beräkningarna i PM dagvattenutredning, 2018-09-27, visar att årliga föroreningsmängder ökar efter exploatering för samtliga ämnen om inga åtgärder görs. Om
de åtgärder som föreslås för hantering av dagvattnet genomförs kommer de totala
mängderna föroreningar på årsbasis att minska för de flesta ämnena. För en del
kommer de att vara samma som idag men för vissa ämnen kommer de att öka något.
Det gäller kväve, krom och suspenderad substans som kommer att öka något.
De åtgärder som föreslås för hantering av dagvattnet innebär alla en rening av dagvattnet men i beräkningen har endast infiltrationsstråk valts som dagvattenåtgärd och
då utformade som en kombination av ett svackdike med dränerande lager. Den huSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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vudsakliga källan till förorening av krom i dagvatten är trafik. Om andelen hårdgjorda
ytor kan minimeras genom att tex förse parkeringsplatserna med genomsläpplig beläggning och utrymme för infiltrationsstråk i anslutning till parkeringen så kan ytterligare fördröjning, infiltration och rening ske.
Det dagvatten som inte hinner infiltrera och perkolera ner till grundvattenmagasinet
kommer att ansamlas i lågpunkten vid torrdammen för att där sakta sjunka undan
vartefter nederbörden avtar och grundvattnet stabiliseras på sin medelnivå. I detta
skede kommer de partiklar som transporterats med dagvattnet att sedimentera vilket
kommer innebära att lägre föroreningsmängder suspenderat material. Då torrdammen periodvis kommer att vara fylld med vatten kan även vattenväxter planteras som
tar upp kväve och därmed bidra till att minska mängden kväveföroreningar.
5b. De åtgärder som utförs i och med exploateringen kontrolleras i ett kontrollprogram som är kopplat till tillståndet för vattenverksamhet. Om det i någon av de olika
formerna för uppföljning/kontroll upptäcks överskridande av villkorsgivna nivåer,
riktvärden eller dyl. så är det verksamhetsutövaren respektive den som är ansvarig
för drift av dagvattenanläggningar som tar kostnaden för åtgärder. Se vidare svar
ovan under Ansvar för uppkomna miljö- och/ eller vattenrelaterade problem.
Den rening som de föreslagna åtgärderna bedöms ha enligt PM Dagvattenutredning,
2018-09-27, är teoretiskt uträknade efter schabloner i programvaran StormTac. Det
är den allmänt erkända metoden att bedöma vilka renande och fördröjande åtgärder
som behövs för att uppnå erforderlig rening. Viktigt i sammanhanget är att anläggningarna kommer till stånd och att de underhålls, vilket säkerställs enligt nedan.
Att åtgärderna utförs säkerställs genom att verksamhetsutövaren i den miljöplan/miljöprogram som kommer tas fram innan anläggningsskedet, bestämmer att
dagvattenanläggningar anläggs när marken bereds för kommande byggnation för att
systemet ska finnas på plats när byggnationerna startar. När byggskedet senare övergår i driftskede är det samfällighetsföreningens ansvar att underhålla anläggningarna
enligt en fastställd drift- och underhållsinstruktion.
Byle mosse och Vallentunasjön bedöms inte påverkas av den förändrade markanvändningen. En uppdaterad dagvattenutredning, 2018-09-27, visar att anläggningarna även kommer att rena tillrinnande vatten utifrån vilket är positivt. Utöver det är
vattnets möjliga väg till Vallentunasjön vidareutredd och bedöms vara cirka 5,5 km
lång. Vattnets väg går blandat i diken och rörledningar och passerar även en renings-
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anläggning i Skoga, vilket sammantaget gör att den ytterligare rening som kommer att
ske längs vägen till Vallentunasjön blir markant.
Ytterligare krav på uppföljning kommer att ställas på verksamheten i den prövning
hos mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet som pågår. Dessa villkor kommer att följas upp genom tillståndets kontrollprogram. Verksamhetsutövaren följer
upp tillståndsvillkoren under driftskedet och en tid därefter varefter ansvaret lämnas
över till samfällighetsföreningen i driftskedet (när planen är färdigutbyggd). I MKBn
till detaljplanen redogörs för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning för genomförandet av detaljplanen i avsnittet 9 Uppföljning.
5c. Det går inte att med säkerhet fastställa att inga riktvärden kommer att överskridas
då det finns ett flertal parametrar som påverkar vad det verkliga utfallet blir jämfört
med de i utredningen teoretiska beräkningarna. De beräknade halterna 0ch mängderna i sig ska ses som ungefärliga då osäkerheter finns i både nederbörd, avrinningskoefficienter och schablonhalter. De faktiska halterna påverkas vidare av markanvändningen i avrinningsområdet och hur de föreslagna dagvattenanläggningarna
sköts. Som exempel påverkas dagvatten från bostadsbebyggelsen bland annat av hur
mycket fastighetsägarna använder sig av gödsel, om biltvätt sker på tomten och befintliga ytskiktsmaterial på byggnaderna. Vad gäller föreslagen dagvattenanläggning
(svackdiken/ infiltrationsstråk med dränerande lager) så visar studier på god förmåga
att fånga upp de partikelbundna föroreningarna. Drift och underhållsinstruktioner för
dagvattenanläggningar ska tas fram då skötseln är viktigt för att bibehålla reningsförmågan.
Skötsel‐ och egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar kommer att tas fram
och bifogas till den gemensamhetsanläggning som kommer att bildas för dessa anläggningar inom planområdet.
6. Några bidrag från kommunen till byggherren utgår inte. Byggherren betalar däremot s.k. exploateringsbidrag som ersättning till kommunen, dels för utbyggnad av
Zetterlunds väg och dels s.k. medfinansieringsersättning för utbyggnad av Roslagsbanan.
7. Prissättning avgörs ytterst av marknaden och det är byggherren själv som avgör om
byggkostnaderna anses stå i proportion till förtjänsten.
8. Kragsta Park AB är ett privatägt bolag och kommunen har ingen tidigare relation
till bolaget. Sedan planprocessen påbörjats har kommunen träffat representanter från
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bolaget för att i sedvanlig ordning arbeta fram planhandlingar utifrån gällande lagstiftning med avvägningar mellan olika intressen, enskilda och allmänna.
Enligt kommunens hemsida framgår vad som är allmän handling och hur man kan få
ta del av dessa. ”Alla, svenska såväl som utländska medborgare, har rätt att läsa och
ta del av de allmänna handlingar som finns hos kommunens myndigheter. Som
myndigheter räknas varje kommunal nämnd/styrelse och de kommunala bolagen
och därmed under dem hörande förvaltningar. En handling är information som är
lagrad på en enhet eller tryckt på någon typ av material. Det kan till exempel vara
skrivelser, e-post, bilder och videofilmer. För att en handling ska vara allmän ska
den vara inkommen, upprättad eller förvarad hos kommunen.
Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial,
utkast till beslut och minnesanteckningar.”
Från kommunen har allmänna handlingar som diarieförts i ärendet kunnat erhållas.
Planavtal upprättas mellan kommun och exploatör för att reglera kostnader och ansvar vid planläggningen. Avtalet är undertecknat både av exploatören och av kommunen, det skedde vid beslut om planläggningsstart. Avtalet är offentlig handling och
har översänts till de som efterfrågat det. Kommunen har även upprättat andra handlingar i planärendet såsom exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering samt för ändamålet tagit fram värderingar. Dessa handlingar, som tas fram
vid ett planarbete, blir offentliga när detaljplanen vinner laga kraft.

6.1.2 Fastighetsägare till Kragsta 2:196 (KS 2017.210-62)
Vi motsätter oss förslaget.
En stor fördel med att bo i södra Vallentuna är kombinationen av bra kommunikationer och närhet till naturen. För många har det varit avgörande vid valet av bostad. l
takt med senare års byggande av bostäder och lokaler - Fritzberg, Bällstaberg, Uthamra o s v- har grönområdena minskat och de som är kvar blir viktigare och viktigare att behålla. Det gäller inte bara större grönområden som kan användas för olika
fritidsaktiviteter som ridning, skogspromenader, orientering och svampplockning.
Också mindre skogsdungar och ängar fyller en funktion genom att mjuka upp och ge
liv åt miljöer som annars domineras av hus och vägar.
Det är oroande att man planerar byggande på mark som verkar så uppenbart olämplig
för ändamålet. Materialet som kommunen lagt upp på sin hemsida pekar entydigt på
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att det är besvärliga mark- och vattenförhållanden som måste mötas av särskilda åtgärder för att byggande ska vara möjligt. Vi tror att det här medför risker för omkringliggande bebyggelse som inte är tillräckligt utredda. Den mycket omfattande tunga
trafik som krävs för att frakta fyllnadsmassor kommer att vara mångdubbelt större än
vid byggnation på mer stabilt underlag. Tillsammans med sprängning och schaktning
måste detta rimligen öka risken för sättningar och sprickbildning i närliggande hus.
Det är också oklart hur ändrade grund- och dagvattenförhållanden kan påverka närområdet.
Sammanfattningsvis kan vi inte se att möjligheten till ytterligare 59 bostäder uppväger alla nackdelar och risker. Vi uppmanar kommunen att inte gå vidare med förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
I samrådsredogörelsen för Kragstalund östra angavs att i Översiktsplan 2010-2030
för Vallentuna kommun utgår planeringen för grönområden från vissa riktlinjer bl a
att det ska finnas: promenadområden, helst inom 300 meters avstånd från bostadsområden, skolor och förskolor och större strövområden, som en direkt fortsättning på
promenadområdena. Vid planeringen ska även behovet av sammanbindande grönstråk mellan dessa grönområden beaktas. I Vallentuna kommuns översiktsplan för
åren 2010-2013 redovisas övergripande grönstråk från Byle mosse mot Lovisedal och
Arkils tingstad. Grönstråk redovisas norr om planområdet för Kragstalund östra. Av
översiktsplanen framgår även att grönområdet vid Byle mosse ska utvecklas.
I översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun som antogs 27 augusti 2018 framgår av
markanvändningskartan att ”utveckling av blandad bebyggelse ska ske inom planområdet Kragstalund östra t.ex. bostäder, verksamheter, service eller andra funktioner
som tillhör en tätort. Utveckling av gröna kvaliteter som parker eller närgrönområden
och att säkerställa kommunal försörjning (t.ex. skolor, förskolor, äldreboende, kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en viktig del av utvecklingen”. Norr om planområdet redovisas grönt samband, att stråk mellan grönområden upprätthålls och
utvecklas för en sammanhängande grönstruktur. Grönt samband anges mellan Vallentunasjön och Byle mosse. Byle mosse anges som Tätortsnära natur, område som
upprätthålls och utvecklas för ekologiska- och rekreativa värden.
Enligt Strukturplanen för södra Vallentuna som grundas på Översiktsplan 20102013 finns ett antal större skogspartier som är av särskild vikt för grönstrukturen som
bör lyftas fram i planeringen som stadsdelsskogar. De skogar som kan vara aktuella
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som stadsdelsskogar är bl a de vid Arkils tingstad/Lovisedal, och Byle Mosse. Byle
mosse ligger utanför planområdet öster om Roslagsbanan. Sammanhängande grönstråk redovisas norr om planområdet i höjd med Kragstalunds station, som ligger på
ett avstånd av ca 350 m från planområdet. Enligt strukturplanen används natur inom
1 km från bebyggelse för spontana promenader.
Söder om planområdet redovisas naturområde inom detaljplanen för Södra Kragstalund(Dp 2001-06-20) som norrut fortsätter inom detaljplanen för Kragstalund II
(S790917-0). Det innebär att naturområde finns inom 300 m avstånd från planområdet. Inom planområdet sparas även obebyggd mark som grönyta i södra delen av
planområdet för bl a dagvattenhanteringen.
Markförhållanden med begränsat jorddjup till fast botten av berg eller morän är inte
ovanliga. Utgrävning av lösa jordar och ersättning med t.ex. sprängsten är här den
lämpligaste metoden för grundläggning. Den höga (grundvatten)nivån hanteras genom uppfyllning av marken ca 1 m över dagens marknivå.
Med de åtgärder som planeras avses inga betydande störningar uppkomma utöver de
som normalt kan förväntas uppkomma i byggskedet. Åtgärderna som vidtas är inte
ovanliga när det kommer till att bereda mark inför byggnation. Se vidare svar under
rubriken Iakttagelser och identifierade problem, punkt 13.
Någon sprängning kommer inte att utföras för schakt-och grundläggningsarbetena.
Transporter av massor kommer inte att genera mer markvibrationer som kan ge upphov till skador än dagens trafik då både tillåten hastighet och axellasten är begränsad
på både Zetterlunds väg och Bylevägen.
Dagvattenutredning, 2018-09-27, har tagits fram som redovisar hanteringen av dagvatten inom planområdet och påverkan på närområdet och Byle mosse. Någon negativ förändring av grundvatten- eller dagvattenförhållanden bedöms inte ske som påverkar närområdet. Angående påverkan på Byle mosse, se vidare svar under 6.1.1
under Iakttagelser och identifierade problem, punkt 2.
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6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag
och föreningar
6.2.1 Zetterlunds vägs Samfällighetsförening (KS 2017.21067)
Samfälligheten har inga synpunkter på planen vad gäller byggnationen i sig men vill
framföra att trafikförsörjningen till området måste förbättras om bostadsområdet ska
byggas. Nuvarande Zetterlunds väg är trafikfarlig och alldeles för smal. Det är knappt
så det går att mötas i kurvan ner mot Vittraskolan. Vägen måste alltså förbättras och
vi vill också att kommunen ser till att ha aktiv trafikövervakning i området för att
minska antalet felparkerade bilar som hindrar sikten och gör att det är mycket svårt
att komma fram, särskilt på vintern. Detta gäller särskilt den sista stumpen av vägen
ner mot Vittraskolan där det förvisso råder p‐förbud men som tyvärr inte respekteras.
Vi gissar att detta kommer att fortsätta om inte kommunen tar sitt ansvar och ser till
att felparkerade bilar lappas.
Vi förstår också att vägen kommer att nyttjas hårt när utbyggnaden av Roslagsbanan
Kyrkbyn‐Kragstalund ska byggas.
Om inte kommunen har för avsikt att förbättra Zetterlunds väg i samband med bygget
så kan vi inte tillstyrka förslaget till ny detaljplan.
Vi tar gärna del av kommunens planer avseende detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planförslaget möjliggör breddning av Zetterlunds väg till en körbanebredd om 5,5
meter och en gc-väg om 3 meter, för att möjliggöra behovet av en trafiksäkrare lösning i samband med kommande bostadsbebyggelse. Tidplan för ombyggnaden är
dock inte bestämd.
Vad gäller trafikövervakning av felparkerade bilar är detta något som inte hanteras
inom ramen för ett planärende. Informationen noteras dock.
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6.2.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (KS 2017.210-71)
Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, i dess lydelse efter den 1 januari 2015.
Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 31 oktober 2017.
Länsstyrelsen framförde bland annat att kommunen behövde säkerställa att våtmarken kommer kunna rena dagvattnet, att ytterligare beskrivningar och utredning krävdes angående översvämningsrisk och att säkerhetshöjande åtgärder krävdes. Kommunen behövde även tydliggöra att avståndet kan upprätthållas även efter en utbyggnad av järnvägen samt redovisa att ett bullerskydd kommer uppföras.
Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att
- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
- miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
-

regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som

angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
-

en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till männi-

skors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter
från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting den 19 juni 2018, Lantmäteriet
den 15 juni 2018 och Trafikverket den 18 juni 2018.
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att inte tillgodose
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. MB och att en bebyggelse blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på buller, stomljud och
vibrationer.
Till antagande behöver kommunen förtydliga hur riksintresset Roslagsbanan skyddas
mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen, t.ex. förelägganden om
åtgärder.
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Kommunen behöver även komplettera planbeskrivningen med en tydligare beskrivning angående buller.
Vad gäller stomljud och vibrationer bedömer Länsstyrelsen att kommunen ska införa
planbestämmelser som reglerar detta. Kommunen behöver också ta de geotekniska
förutsättningarna i beaktande i sitt resonemang om vibrationer.
Länsstyrelsen efterfrågar också en motivering till varför lägsta grundläggningsnivå
nivå valts och hur det är säkerställt att byggnaderna inte skadas vid 100-års regn.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt
11 kap. 11 § PBL.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse
för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Riksintresse
Roslagsbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB och ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen. Roslagsbanan planeras att byggas ut för att bli dubbelspårig och i riksintressets markanspråk ingår mark som behövs för dubbelspår.
Det är viktigt att kommunen i sin planering tar höjd för tågtrafiken på Roslagsbanan.
Detaljplanen behöver säkerställa att bostäderna placeras och utformas, så att riktvärdena för vibrationer och stomljud kan uppnås. Utan reglering i form av planbestämmelser på plankartan uppstår möjligheter att utforma bebyggelsen utan hänsyn till
detta. Det finns då en risk för att en tillsynsmyndighet i en framtid kan komma att
ålägga Trafikförvaltningen att vidta skyddsåtgärder på mycket kort varsel.
Länsstyrelsen anser att det är särskilt viktigt att förebygga förelägganden om sänkt
hastighet för att klara riktvärdena, eftersom det skulle innebära en negativ påverkan
på nyttjandet av anläggningen och därmed strida mot riksintresseanspråket.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen vill framhålla att det är av stor vikt att kommunen säkerställer att dagvattnet renas minst till den nivån som uppnås med föreslagna åtgärder. De föreslagna
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dagvattenåtgärderna är en förutsättning för att genomförandet av planen inte ska leda
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas.

Hälsa och säkerhet
Buller
Både bullerutredningen och planbeskrivningen är otydliga vad gäller hur området
idag påverkas av buller och den förväntade bullerpåverkan. Det behöver förtydligas i
utredningen om kartorna anger framtida scenario på 2030 eller dagens situation.
Kartor kan med fördel även redovisas i planbeskrivningen.
Stomljud och vibrationer
Ny bebyggelse för bostadsändamål planeras nära Roslagsbanan, vilket innebär att det
kan uppkomma stomljud och vibrationer. I Trafikförvaltningens rapport ”Riktlinjer
Buller och vibrationer” daterad 2018-01-16, anges riktlinjer för både stomljud och
vibrationer.
Av planbeskrivningen framgår inte hur kommunen bedömer att vibrationer och stomljud kan påverka området. På grund av planområdets närhet till Roslagsbanan anser
Länsstyrelsen att kommunen ska säkerställa med en planbestämmelse att Trafikförvaltningens riktlinjer klaras. I samrådsskedet och granskningsskedet har Trafikförvaltningen framfört att planbestämmelser för stomljud och vibrationer ska införas.
Kommunen har dock valt att gå vidare till granskningsskede utan planbestämmelser
för detta. Länsstyrelsen delar Trafikförvaltningens uppfattning att kommunen behöver komplettera med planbestämmelserna: ”Byggnader ska grundläggas och utformas
sa att maximal stomljudsnivå i sovrum ej överskrider 3o dB(A) SLOW vid tågpassage." Och "Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider o,4 mm/s vid tågpassage”.
Hur vibrationer påverkar området kan bero på de geologiska förutsättningarna. Vibrationer dämpas mindre med avståndet i lösa finkorniga jordar än i fasta jordar.
Kommunen behöver ta de geotekniska förutsättningarna i beaktande i sitt resonemang om vibrationer.
Översvämningsrisk
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Länsstyrelsen ser positivt på att svackdike och översvämningsyta nu är reglerade med
planbestämmelser.
Byggnadernas grundläggningsnivå inom planområdet är reglerad till +44,1 meter.
Länsstyrelsen efterfrågar en motivering till varför denna nivå valts som lägsta grundläggningsnivå och hur det är säkerställt att byggnaderna inte skadas vid 100-års regn.
I dagvattenutredningen från 2016 anges att om den planerade bebyggelsen placeras
ungefär mellan +45 till +46 bör därför marginal mot översvämning finnas vid 100‐
årsregnet och att det finns osäkerheter angående hur högt vatten som kan bli stående
i den södra delen av planområdet. Osäkerheterna I den södra delen av planområdet är
kopplade till att det är okänt vilken högsta vattennivån är i Byle mosse som står i hydrologisk kontakt med planområdet.

Övriga synpunkter
Våtmark, vattenverksamhet och markavvattning
Planen förutsätter att ett våtmarksområde fylls ut. Stora delar av det aktuella området
består av olika typer av våtmarksmiljöer som fylls ut för att tillgodose detaljplanen.
Den totala ytan för vattenområden som fylls ut uppgår till ca 7 300 m² och är därmed
en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Exploatören har inlett ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken för planerade utfyllnader.
De våtmarksområden som ska fyllas ut ligger väster om järnvägsbanken för Roslagsbanan och har enligt en naturinventering låga naturvärden. Dessa står i hydraulisk
kontakt via torv- och moränlagren med Byle mosse. Mossen är ett sammanhängande
våtmarksområde öster om järnvägsbanken med höga naturvärden som bedöms vara
känslig för hydrologiska förändringar.
Kommunen bör i planärendet beakta den statliga våtmarkssatsning som pågår i syfte
att bevara och anlägga nya våtmarker, samt det svenska nationella miljömålet Myllrande våtmarker, som syftar till att bibehålla våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Våtmarker har ett värde i sig och ökar landskapets
förmåga att hålla kvar och jämna ut vattenflöden. De bidrar till ökad biologisk mångfald, minskar övergödning, klimatpåverkan och näringsläckage, samt renar vatten på
näringsämnen, metaller och miljögifter.
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Det är av stor vikt att tillrinningen till Byle mossen inte minskar eller att tillskottet av
närsalter till mossen ökar. Det finns en risk att förorenat dagvatten under byggtiden
kan påverka berörda våtmarksområden. Det är därför av stor vikt att dagvattenhanteringen sköts på rätt sätt redan vid byggstart samt att krav ställs på sprängstensmassor
som används för utfyllnad.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Riksintresset
I bullerutredning för planförslaget redovisas placering och utformning av bullerskärm i enlighet med järnvägsplanen för kapacitetsförstärkning på sträckan Täby
kyrkby- Kragstalund. Av redovisningen framgår att skärmen behöver ha en höjd av 3
m över rälsöverkant för att riktvärdena enligt bullerförordningen ska kunna innehållas. I uppdaterad bullerutredning, 2018-10-26, hämtas uppgifter från SL´s förfrågningsunderlag 2018-04-27, för bullerskärm. Bullerskärmen är här som lägst 2,6
m över rälsöverkant utmed planområdet.
Dialog med trafikförvaltningen har förts om bullerskärm. Då bullerskärmen avses
ligga utanför planområdet redovisas inte någon planbestämmelse för skyddsåtgärd
för trafikbuller i form av bullerskärm utmed Roslagsbanan i planförslaget. På
plankartan illustreras bullerskärmens läge utmed planområdet.
Avtal har tagits fram i samråd mellan SLL (SL genom Trafiknämnden och Stockholms
läns landsting) och Kragsta park AB angående uppförande av bullerskärm med hänsyn till trafikbullret från Roslagsbanan och för att säkerställa att riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. Avtalet reglerar ansvar, samordning och kostnader för gemensamma beröringspunkter bl a uppförande av bullerskärm längs med planområdet. Avtalet ska tecknas av parterna innan planen antas. Angående avtal, se avsnitt
4.3.3 Genomförandeavtal.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planbestämmelser med avseende på dagvatten säkerställs att de blir genomförda via
exploateringsavtal, t.ex. avseende yta för dagvattenhantering på kvartersmark som
inte får bebyggas utan avses användas för fördröjningsmagasin samt utformning och
höjdläge för markytan för att underlätta lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD.
I exploateringsavtalet anges åtgärder för hantering av dagvatten inom kvartersmark
bl a att allt dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt i enlighet med Oxundaåns dagvattenpolicy.
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Både i byggskede och i driftskede kommer det att finnas krav ställda på kontroll och
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Kontrollprogrammet kommer att tas
fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
Buller
Bullerutredningen förtydligas angående hur området idag påverkas av buller och den
förväntade bullerpåverkan. Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare beskrivning angående buller och med kartor för dagens situation år 2018 och framtida
för år 2030. Bullerutredningen utförd av Akustiklaget AB, är reviderad, 2018-10-26.
Stomljud och vibrationer
På plankartan anges under rubriken Störningsskydd en planbestämmelse för att
reglera stomljud och vibrationer för att säkerställa att bostäderna inom planområdet
placeras och utformas, så att riktvärdena för vibrationer och stomljud kan uppnås.
Planbeskrivningen har kompletterats angående hur vibrationer och stomljud påverkas av geotekniska förhållanden. Inom planområdet förändras de geotekniska förutsättningarna radikalt, genom att all lös jord som kan förorsaka problem med markvibrationer grävs bort och ersätts med sprängstenfyllning. Dessutom minskar eller
försvinner spridningen av markvibrationer från tågtrafiken på Roslagsbanan genom
att även SL gräver bort all lös jord under och bredvid banvallen. Både Roslagsbanan
och byggnaderna inom planområdet ligger i sin helhet grundlagd på jord eller fyllning
utan kontakt med fast berg vilket effektivt eliminerar både spridning av stomljud från
tågtrafiken och överföring av stomljud in i byggnadernas grundläggning och stomme.
Översvämningsrisk
Höga vattenstånd i Byle mosse kan leda till höga vattenstånd även inom planområdet
då den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kommer
att förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan.
I den reviderade dagvattenutredningen, 2018-09-27, anges de trösklar som finns för
avvattningen av Byle mosse och som påverkar högsta bedömda vattennivå inom planområdet. Samtliga höjder över nollplanet (plushöjder) anges i höjdsystem RH 2000.
De redovisade trösklarna är:
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-Diket i Skoga som avvattnar Byle mosse söderut mot Vallentunasjön har en dikesbotten på ca +42 m. Diket leder vidare till dagvattenanläggningen i Skoga med en marknivå på ca +41 m för att sedan ansluta till ledningsnätet i Täby kommun.
-I Byle mosses sydöstligaste del (vid Nyborg) finns en lokal lågpunkt med en marknivå på ca +43,3 m.
-Söder om planområdet finns en grundvattendelare (bergtröskel) på nivån+42,5 m.
I utredningen anges att strömningen i grundvattnet är trögare än ytlig avrinning vid
skyfall. Vid ett scenario då kapaciteten i ledningsnätet vid Skoga inte klarar av flödet
från Byle mosse återstår den ytliga avrinningsvägen vid Nyborg. Den högsta nivån
som vattnet i Byle mosse blir stående till bedöms därför vara max +43,5 m.
Den lägsta grundläggningsnivån +44,1 m är vald med hänsyn till den högsta bedömda nivån i Byle mosse. Den högsta nivån som vattnet i Byle mosse blir stående till
bedöms vara +43,5 meter. Nivån +44,1 meter för lägsta grundläggningsnivå innebär
en lägsta färdiga golvnivå om ca +44,7 m.
Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna dagvattensystemet att kunna avleda allt dagvatten bort från planområdet. Ytvatten kommer då att samlas i lågpunkten vid torrdammen i södra delen av området där vattennivån kommer att stiga till +43,5 m vilket är den högsta bedömda vattennivån i Byle
mosse och planområdet. Om lägsta grundläggningsnivå regleras till + 44,1 m finns
därmed marginal mot översvämningsrisken.
Höjdsättningen för att underlätta avrinningen av dagvatten inom planområdet regleras i planen genom att markhöjder anges som planbestämmelse. Huvudprincipen är
att avrinningen sker från norr mot söder mot ett lägre beläget öppet infiltrationsstråk,
där översvämningsbar yta (torrdammen) anläggs som anges genom planbestämmelsen, n1, yta för dagvattenhantering på plankartan.

Våtmark, vattenverksamhet
Kommunen avser att beakta våtmarksatsningen. I planen skapas även möjlighet till
ny våtmarksmiljö genom utformning av dagvattenlösningar med diken och torrdamm.
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Kommunen har ansvaret för framtagande av nya detaljplaner och se till att bostadsförsörjningen uppehålls. När plats väljs för ny bebyggelse måste hänsyn tas till en rad
olika faktorer och en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen göras. Kommunen är medveten om att våtmarker är viktiga på flera sätt, bland annat genom sitt
renande och fördröjande av vatten, att de håller kvar vatten i landskapet, att de generellt utgör värdefulla biotoper för andra arter och att de kan tillföra rekreativa värden.
I det här fallet har kommunen genom utredningar konstaterat att naturvärdena är
låga och att de fördröjande och renande effekterna kan ersättas genom anläggandet av
dagvattenanläggningar samt att det finns andra grönområden i trakten som kan nyttjas för rekreation.
Genomförda utredningar som dagvattenutredningen för detaljplanen för Kragstalund östra och Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse visar sammantaget
att inga negativa konsekvenser bedöms uppkomma för Byle mosse till följd av genomförandet av den föreslagna detaljplanen.
Som utredningen, PM Dagvattenutredning, 2018-09-27, visar så kan kontakten förbättras mellan planområdet och Byle mosse öster om Roslagsbanan i och med utbyggnaden av Roslagsbanan men även på grund av genomförandet av planförslaget.
Detta innebär i praktiken en utökning av mossens möjliga tillrinningsområde. Den
största delen av vattnet från planområdet, och vattnet som rinner till planområdet,
infiltrerar ner till grundvattenmagasinet som är gemensamt för planområdet och Byle
mosse. Detta är positivt för mossen, då risken minskar för att den torkar ut.
Som dagvattenutredningen visar skulle den planerade bebyggelsen innebära ett utsläpp av näringsämnen om dagvattnet inte renades. De åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen och kommer att genomföras gör att ökningen av närsalter är låg.
Utsläppet kommer till stor del att fastläggas i utfyllnaden med sprängsten varifrån
vattnet sedan perkolerar ner till grundvattnet. Ytterligare rening sker när vattnet
strömmar vidare nedströms mot Vallentunasjön.
I utredningen, Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse från del av Kragsta
1:51 och 2:7, 2018- 10-04, utförd av Conec konsulterande ekologer, har inte räknats
med de reningsåtgärder som avses vidtas i enlighet med utförd dagvattenutredning
för planområdet. Att reningsåtgärderna inte tas med i utredningen är för att utreda
ett ”värsta scenario” och undvika eventuella osäkerheter från dessa beräkningar. Conecs utredning visar att det tillskott som kommer av planens genomförande är så litet
att det, sett till mossens historia och nuvarande påverkan från omgivningen, inte
kommer att kunna fastställas några separata konsekvenser från planområdet. UtredSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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ningen bedömer att den ökade tillrinningen av vatten från planområdet troligtvis är
mer positivt för mossen än vad tillskottet av närsalter är negativt, även om de båda
effekterna är så små att det knappast är märkbara.
Under den tid som schakt- och grundläggningsarbeten pågår kommer nederbörden
inom arbetsområdet att tas om hand genom infiltration och perkolation. Arbetena
kommer starta i planområdet sydöstra hörn med anläggandet av dagvattendammen
och tillhörande dike och allteftersom arbetet fortskrider norrut kommer en allt större
del av planområdets nederbörd och dagvatten att kunna anslutas till diket och dagvattendammen för rening. Ytor för uppställning av fordon och drivmedelstankar kommer att ske på täta och invallade ytor. Drivmedel, oljor mm ska vara miljöklassade
och möjligaste mån biologiskt nedbrytbara.
För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av kväve så ska alla fyllnadsmassor att köpas in från certifierad leverantör som kan garantera kvävefria bergkrossmassor.

6.2.3 Lantmäteriet (KS 2017.210-60)
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-04-10) har
följande noterats:
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med
stöd av detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta eventuella gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, ledningsrätter mm.
Delar av planen som måste förbättras
Grundkarta
Befintliga ledningsrätter inom planområdet framgår inte av grundkartan.
Plankarta och bestämmelser
Det ena u-området (det södra) framgår inte tydligt av plankartan.
Planbeskrivning
Inga synpunkter.
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Delar av planen som bör förbättras
Grundkarta
Inga synpunkter.
Plankarta och bestämmelser
Av planbeskrivningen framgår att gemensamhetsanläggning avses inrättas. Det finns
dock inte något markreservat för gemensamhetsanläggning, vilket skulle underlätta
inrättande av gemensamhetsanläggningen.
Planbeskrivning
Inga synpunkter.
Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Befintliga ledningsrätter har förtydligats på grundkartan.
Det södra u-området för ledning för fjärrvärme på plankartan har redovisats tydligare.
Eftersom kommande fastighetsindelning och därmed även gemensamhetsanläggningens utbredning ännu inte är slutligen bestämd anses ett markreservat för gemensamhetsanläggningar, g, på plankartan kunna försvåra kommande disponering av
exploateringsfastigheten. Något hinder mot inrättande av behövliga gemensamhetsanläggningar bedöms inte föreligga även utan ett markreservat för ändamålet.

6.2.4 Trafikverket (KS 2017.210-64)
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 59 nya bostäder samt att upphäva del av
stadsplan S790917.
Riksintresset för kommunikationer, Roslagsbanan, berörs av planområdet. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten och nyttjandet
av anläggningen, hänsyn ska även tas till influensområden.
När det gäller Roslagsbanans anläggning hänvisar Trafikverket till SLL, Trafikförvaltningens yttrande.
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planförslaget för Kragstalund östra anses inte påverka riksintresset, Roslagsbanan
genom åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten och nyttjandet av anläggningen.
Hänsyn avses även tas till influensområden dvs det område där markutnyttjande eller
byggnaders användning kan påverka eller påverkas av anläggningens funktion. I planen hålls generellt skyddsavstånd på 25 meter från spårets ytterkant till föreslagna
bostäder. Se även svar under 6.2.2 Länsstyrelsens yttrande och Trafikförvaltningens
yttrande 6.2.5 angående riksintresset, Roslagsbanan.

6.2.5 Trafikförvaltningen (KS 2017.210-65)
Vallentuna kommun har översänt rubricerad detaljplan till landstingets trafikförvaltning för granskning. Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga området för ny bostadsbebyggelse om ca 5o bostäder i flerbostadshus och ca 9 radhus/kedjehus.
Enligt RUFS 2010 är området utpekat som regional stadsbygd med utvecklingspotential. Bussar återfinns längs Svampskogsvägen, i Bällstaberg öster om planområdet
med hållplats ca 300 meter bort. Bussar går även längs Stockholmsvägen ca 700 meter väster om planområdet samt längs Bällstabergsvägen ca 5oo meter norr om planområdet. Roslagsbanans hållplats Kragstalund ligger ca 350 meter norr om planområdet. Planområdet ligger i anslutning till Roslagsbanan, vilken utgör den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen för stora delar av nordost. Roslagsbanan har pekats
ut som riksintresse för kommunikationer, vilket bland annat innebär att den ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen.
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Trafikförvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren i planeringen av området
sedan samrådet dock kvarstår följande synpunkter.
Trafikförvaltningens synpunkter
Planområdet angränsar Roslagsbanans Kårstagren. Roslagsbanan har pekats ut som
riksintresse för kommunikationer, vilket bland annat innebär att den ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen,
detta innebär ett generellt skyddsavstånd på 25 meter (spårets ytterkant). I riksintressepreciseringen är det angivet att markanvändning som innebär att människor inte
vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 25 m från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på 25 meter. Detta är fortfarande inte korrekt beskrivet i planbeskrivningen.
Synpunkter på plankartan gällande egenskapsgräns för bostadsändamål
Plankartan har reviderats och trafikförvaltningen uppfattar det som att avståndet för
egenskapsgränsen för bostadsändamål är nu placerad minst 25 meter från yttre räl
(närmsta spårets ytterkant). Trafikförvaltningen förutsätter att detta avstånd bevakas
genom hela byggprocessen.
Synpunkter på plankartan gällande egenskapsgräns för korsprickad mark
I riksintressepreciseringen är det angivet att markanvändning som innebär att människor inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 25 m
från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på 25 meter. Trafikförvaltningen anser att den korsprickade marken som anges i planen nu är acceptabel
men att det måste säkerställas att den egenskapsgräns som är närmast spåret verkligen är placerad 10 meter från spårets ytterkant.
Buller, vibrationer och stomljud
För att säkerställa människors hälsa i enlighet med intentionerna i PBL och Miljöbalken behöver reglering göras där nationell reglering saknas. Detta görs lämpligen genom störningsskyddsbestämmelser för stomljud och vibrationer avseende nybyggnationer i anslutning till Roslagsbanan. Trafikförvaltningen understryker därför att
plankartans störningsskyddsbestämmelse ska kompletteras avseende stomljud och
vibrationer enligt följande:
"Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej
överskrider 30 dB(A) SLOW vid tågpassage."
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"Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage."
Trafikförvaltningen avstyrker en antagen plan där störningsskyddsbestämmelserna
inte är inkluderade.
Information inför byggskedet av ny bebyggelse i närhet till Roslagsbanan
Om byggnation ska utföras i närhet till Roslagsbanan gäller följande:
I god tid innan byggnationerna påbörjas, ska "Blankett för anmälan av aktiviteter som
påverkar kollektivtrafiken" skickas in till TF. Denna går att finna på www.sll.se/bygga.
I blanketten ska avståndet mellan spårområde och planerad byggnad anges.
Vid samtliga vibrationsalstrande arbeten såsom sprängning, pålning, spontning inom
50 meter från spåranläggning ska SSÄ TEB-0345 följas. Vid samtliga typer av kranarbeten ska SSÄ SÄK-0464 följas. Enligt elsäkerhetsföreskrift SSÄ SÄK-0052 får inget
arbete ske närmare än 2 meter från spänningsförande anläggningsdel utan elsäkerhetsplanering. Vid arbete med maskin gäller ett avstånd på 4 meter. Upplag får aldrig
placeras närmare än 5 meter från spänningsförande del. Byggnaden ska utformas så
att ingen elsäkerhetsplanering krävs vid underhåll av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Redovisning av skyddsavstånd i planhandlingar för skydd mot åtgärder som kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen
Planhandlingarna revideras så att det framgår att skyddsavståndet om 25 m från spårets ytterkant uppfylls. Det kommer även att förtydligas att markanvändning som
innebär att människor inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen
mellan 10 och 25 m från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på
25 meter.
Synpunkter på plankartan angående egenskapsgränser
På plankartan är avståndet för egenskapsgränsen för bostadsändamål placerad minst
25 m från yttre räl (närmsta spårets ytterkant). Egenskapsgränsen för korsprickad
mark är placerad minst 10 m från spårets ytterkant. Dessa egenskapsgränser på
plankartan har kontrollerats med Trafikförvaltningen.
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Buller, vibrationer och stomljud
Plankartan kompletteras och förses med bestämmelser avseende högsta nivåer för
stomljud såväl som för vibrationer. Bestämmelser om störningsskydd formuleras i
enlighet med Trafikförvaltningens yttrande.
Information inför byggskedet av ny bebyggelse med hänsyn till närheten till Roslagsbanan
Avtal har tecknats mellan SLL (SL genom Trafiknämnden och Stockholms läns landsting) och exploatören som anger exploatörens skyldighet att hålla sig uppdaterad och
följa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid byggnation i anslutning till spåranläggning. Detta avtal upprättas för att reglera parternas åtaganden och ansvar under genomförande av byggnationer och projekt. Byggnationerna omfattar bland annat bostäder, bullerskärm och flytt av trumma under järnvägen. Planbeskrivningen förtydligas med avseende på avtalet mellan SLL och exploatören, se avsnitt 4.3.3 Genomförandeavtal.

6.2.6 Naturskyddsföreningen i Vallentuna (KS 2017.210-63)
Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tillhörande dokument för detaljplan för Kragstalund
östra och vill lämna följande synpunkter.
Kragstalund östra är idag en liten sumpskog med bland annat tall, gran, björk och al
som ligger inklämd mellan två bostadsområden och Roslagsbanan. Närmast järnvägen är det bitvis öppet vatten. Det är en grön lunga för de närboende och för de som
promenerar på gångvägen längs Zetterlunds väg.
Planen innebär att en våtmark kommer att tas i anspråk för bostäder. Våtmarker är
värdefulla och viktiga naturtyper, dels för den biologiska mångfalden då bl.a. många
viktiga insekter är knutna till våtmarken, och dels för sin förmåga att rena vatten.
Dessvärre minskar antalet våtmarker i Sverige och de har därför särskilt uppmärksammats i lagstiftningen.
En naturvårdsanalys av området har gjorts men man hittade då inget med naturvärde. Det gjordes dock ingen fullständig artinventering och undersöker man området
vid en annan tidpunkt på året skulle man kunna hitta andra arter. När Naturskyddsföreningen undersökte området fann vi tallticka på en av tallarna mitt i området. Talltickan är en signalart och den signalerar att det kan finnas höga naturvärden i områSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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det. Därför vill Naturskyddsföreningen att man, innan man går vidare med planen,
gör en grundligare naturinventering. Eftersom man missade talltickan kanske det
finns fler arter med naturvärden.
Talltickan är rödlistad som nära hotad. I Vallentuna kommuns miljöpolicy står det att
man ska värna biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum. Därför vill Naturskyddsföreningen att man sparar tallen med tickan samt omgivande tallar, framförallt
de äldre. Genom att spara tallen med tickan samt övriga tallar i det omgivande området visar man att man värnar om hotade arter.
MKB:n anger att exploatering anses ge negativa konsekvenser. Det finns stor risk att
Byle mosse som ligger på andra sidan järnvägen drabbas negativt på grund av att
tillrinningen av vatten ändras samt ett ökat tillskott av närsalter vilket kan påverka
floran på mossen negativt. Vi hoppas att de åtgärder man planerar tillser att inte närsalthalterna i Byle mosse kommer att öka.
På grund av ovanstående är vi i Naturskyddsföreningen tveksamma till att Kragstalund östra är ett lämpligt område att bygga bostäder på.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
I samrådsredogörelsen för Kragstalund östra angavs att i Översiktsplan 2010-2030
för Vallentuna kommun utgår planeringen för grönområden från vissa riktlinjer bl a
att det ska finnas: promenadområden, helst inom 300 meters avstånd från bostadsområden, skolor och förskolor och större strövområden, som en direkt fortsättning på
promenadområdena. Vid planeringen ska även behovet av sammanbindande grönstråk mellan dessa grönområden beaktas. I Vallentuna kommuns översiktsplan för
åren 2010-2030 redovisas övergripande grönstråk från Byle mosse mot Lovisedal och
Arkils tingstad. Grönstråk redovisas norr om planområdet för Kragstalund östra. Av
översiktsplanen framgår även att grönområdet vid Byle mosse ska utvecklas.
I översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun, som antogs 27 augusti 2018 efter genomförd granskning av detaljplanen för Kragstalund östra, framgår av markanvändningskartan att utveckling av blandad bebyggelse ska ske inom planområdet Kragstalund östra t.ex. bostäder, verksamheter, service eller andra funktioner som tillhör
en tätort. Utveckling av gröna kvaliteter som parker eller närgrönområden och att
säkerställa kommunal försörjning (t.ex. skolor, förskolor, äldreboende, kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en viktig del av utvecklingen. Norr om planområSAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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det redovisas grönt samband, att stråk mellan grönområden upprätthålls och utvecklas för en sammanhängande grönstruktur. Grönt samband anges mellan Vallentunasjön och Byle mosse. Byle mosse anges som Tätortsnära natur, område som upprätthålls och utvecklas för ekologiska- och rekreativa värden.
Enligt Strukturplanen för södra Vallentuna som grundas på Översiktsplan 20102030 finns ett antal större skogspartier som är av särskild vikt för grönstrukturen som
bör lyftas fram i planeringen som stadsdelsskogar. De skogar som kan vara aktuella
som stadsdelsskogar är bl a de vid Arkils tingstad/Lovisedal, och Byle Mosse. Byle
mosse ligger utanför planområdet öster om Roslagsbanan. Sammanhängande grönstråk redovisas norr om planområdet i höjd med Kragstalunds station, som ligger på
ett avstånd av ca 350 m från planområdet. Enligt strukturplanen används natur inom
1 km från bebyggelse för spontana promenader.
Söder om planområdet redovisas naturområde inom detaljplanen för Södra Kragstalund som norrut fortsätter inom detaljplanen för Kragstalund II (S790917-0). Det
innebär att naturområde finns inom 300 m avstånd från planområdet. Inom planområdet sparas även obebyggd mark som grönyta i södra delen av planområdet för dagvattenhanteringen.
En kompletterande naturvärdesinventering har utförts augusti-september 2018 av
Ekologigruppen AB. Av resultatet från denna inventering framgår att endast två naturvårdsarter hittades, tallticka och stubbspretmossa. Inventeringen visar att förekomsten av naturvårdsarter inom området är låg. Kompletteringen av naturvärdesinventeringen föranleder enligt Ekologigruppen AB inte någon ändring av den bedömning av naturvärden som har gjorts inom området. Naturvärdena bedöms vara låga
enligt tidigare utförd naturvärdesinventering i maj 2016.
De gamla tallar som har identifierats i naturvärdesinventeringen(maj 2016) har mätts
in och planen har anpassats efter dessa för att behålla så många av dem som möjligt. I
och med den anpassade planen kunde tre av fem värdefulla tallar bevaras. Enligt Ekologigruppens kompletterande utredning framgår att om det är möjligt ska tallen med
tallticka sparas. Om det inte är förenligt med en fungerande planstruktur ska trädet
sparas som liggande död ved i närområdet.Den tall som en tallticka påträffades på
kommer inte att sparas enligt detaljplanen. Tallen var inte utpekad som en av de tallar
som ansågs vara värdefulla att behålla. Talltickan är en signalart som vittnar om förekomst av gamla tallar och naturvärden kopplat till dessa skyddas i planen genom att
behålla de flesta av de tallar som är utpekade som mest värdefulla. De utpekade tallar
som avverkas kommer att läggas upp som död ved i området för att fortsätta tjäna
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTU NA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08- 587 851 00
SBF@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Sidan 51 av 56

som substrat åt svampar och insekter i området. Detta gäller även tallen med talltickan. Angående tallticka och Komplettering av naturvärdesinventeringen, se även svar
under 6.1.1, Iakttagelser och identifierade problem, punkt 11.
Angående påverkan på Byle mosse, se svar under 6.2.2 från Länsstyrelsen för Våtmark, vattenverksamhet.

6.2.7 Roslagsvatten AB (KS 2017.210-68)
Plankarta
Komplettera med E-område för pumpstation samt krav på lokal hantering av dagvatten.
Planbeskrivning
Motivera varför området inte ska ingå i verksamhetsområdet för allmänt dagvatten
för fastighet och gata.
ABVA gäller endast inom verksamhetsområdet. Om området inte ska införlivas i
verksamhetsområdet för dagvatten behöver kraven i ABVA inte omnämnas. Om dagvattenfrågan föreslås lösas enbart lokalt och inget verksamhetsområde för dagvatten
ska inrättas, behöver man inte nämna Vallentunavattens ansvar att leda bort dagvatten.
Information om gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggning respektive för
spill- och dricksvatten saknas.
Information om ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation saknas.
Förbindelsepunkt för spill- och dricksvatten kommer att ligga i områdets sydvästra
del, inte i den östra delen.
Beskrivning av hantering av översvämningsrisk vid skyfall (100-års regn) saknas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Plankarta
Plankartan kommer att kompletteras med planbestämmelse för E-område för pumpstationen för spillvatten.
Redovisningen av markhöjder som finns på plankartan kommer att förtydligas bl a
genom att flera markhöjder anges och att teckenstorleken ändras, så att det framgår
tydligare hur dagvattnet avses rinna.
Planbeskrivning
Planbeskrivningen kompletteras med motivering om varför området inte ska ingå i
verksamhetsområdet för allmänt dagvatten för fastighet och gata.
Planområdet ligger i en lågpunkt i landskapet med grundvattenmagasinet i Byle
mosse som primärrecipient för dagvatten från och omkring planområdet. Dagvattnet
kommer att omhändertas lokalt i de infiltrationsstråk och ytor (torrdamm) som planeras. I stråken och ytorna som utformas med vegetationsskikt och krossfyllning
kommer dagvattnet att infiltrera för vidare perkolation till grundvattenmagasinet i
Byle mosse. Då lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås behövs ingen anslutning till det kommunala ledningsnätet och därför föreslås inte planområdet ingå i
verksamhetsområdet för allmänt dagvatten. Eftersom det är aktuellt med LOD
kommer lydelsen om Vallentuna kommuns ansvar att leda bort vatten tas bort från
planhandlingarna.
Information om gemensamhetsanläggning avseende spill- och dricksvatten framgår
av planbeskrivningen i avsnitt 3.8.4 Gemensamhetsanläggningar, däremot kommer
planhandlingarna efter Roslagsvattens yttrande att göras tydligare i detta avseende
och kompletteras med avseende på dagvattenanläggningar. Information om ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation finns även men kommer att
förtydligas i planbeskrivningen. Se avsnitt 4.2.2 Kvartersmark för enskilt bebyggande.
Planbeskrivningen kommer att revideras med information att förbindelsepunkten för
spill- och dricksvattenledningar är belägen i områdets sydvästra del.
Planhandlingarna kommer att kompletteras med information om hantering vid s.k.
100-års regn.
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Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna dagvattensystemet inom planområdet att kunna avleda allt dagvatten bort från planområdet. Ytvatten kommer då att samlas i lågpunkten vid torrdammen i södra delen av
området där vattennivån kommer att stiga till max +43,5 över nollplanet i höjdsystem
RH 2000, vilket är den högsta bedömda vattennivån i Byle mosse och planområdet.
Om lägsta grundläggningsnivå regleras till + 44,1 finns därmed marginal mot översvämningsrisken. Se även svar angående risk för översvämning under 6.2.2. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av hantering av 100-års regn.

6.2.8 E.ON Värme AB (KS 2017.210-69)
E.ON har fjärrvärmeledningar i anslutning till Kragsta 1:51 som bör tas i beaktning
vid byggnation.
Vid eventuell flytt av ledning bekostas det av exploatören.
För intresse av anslutning till fjärrvärme alternativt annan energilösning kontakta
E.ON.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Befintlig fjärrvärmeledning i anslutning till fastigheten Kragsta 1:51 kan komma att
bli aktuell för flytt i samband med den breddning av Zetterlunds väg som medges av
den nya detaljplanen. E.ON kommer att kontaktas i god tid för samordning. I övrigt
noteras informationen.

7. Revideringar efter granskning
Revideringar i plankartan


Komplettering med E-område för pumpstation för spillvatten har utförts under rubriken Markanvändning för kvartersmark.



Komplettering med planbestämmelser för vibrationer och stomljud har utförts under rubriken Störningsskydd.



Förtydligande av u-område på plankartan har utförts för ledning för fjärrvärme i Zetterlunds väg.
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Förtydligande har utförts av beteckningar för föreskriven höjd över nollplanet
på plankartan för markhöjder samt komplettering med ytterligare markhöjder.

Revideringar i planbeskrivningen
Buller och riksintresse för Roslagsbanan


I avsnitt 3.7.5 Hantering av närhet till Roslagsbanan har förtydligats för Roslagsbanan som riksintresse angående skyddsavstånd och avtal med SLL om
bl a bullerskärm. Detta har förtydligats även i avsnitt 2.11.7 Risker, 3.7.6 Hantering av buller, 5.2 Miljökonsekvenser och 5.2.4 Hälsa och säkerhet.



I avsnitt 2.11.5 Buller har förtydligats angående reviderad bullerutredning,
2018-10-26, och kompletterats med bullerutbredningskartor för befintliga
förhållanden år 2018 och för framtida år 2030 vad gäller ekvivalent- och
maximalnivå.



Beskrivning angående Stomljud och vibrationer i avsnitt 2.11.5 har förtydligats om hur geotekniska förhållanden påverkar uppkomsten av dessa störningar.

Natur, vegetation


Komplettering har utförts i avsnitt 2.5.2 Topografi, vegetation och våtmark
med utförd komplettering av naturvärdesinventeringen.

Utformning bebyggelse


Rättelse har utförts för nockhöjd för komplementbyggnader i avsnitt 3.1.2
Utnyttjandegrad och avsnitt 3.1.3 Placering och utformning för komplementbyggnader. I avsnitt 3.1.3 har även mening om placering av carports tagits bort.

Dagvatten och översvämningsrisk samt VA


Komplettering har utförts angående reviderad Dagvattenutredning, 2018-0927, i avsnitt 2.8.1 Dagvatten, 3.6.1 Dagvatten samt 4.8.3 Dagvatten i delen
Tekniska frågor.



Komplettering angående ytvatten har utförts i avsnitt 2.8.3 Grundvattenförhållanden och grundvattenmagasin.
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Komplettering angående översvämning har utförts i avsnitt 2.11.3 Översvämningsrisk.



Komplettering med motivering har utförts angående verksamhetsområde för
allmänt dagvatten för fastighet och gata i avsnitt 3.6.1 Dagvatten samt 4.8.3
Dagvatten i delen Tekniska frågor.



Komplettering har utförts angående hantering av dagvatten med LOD inom
kvartersmark i avsnitt 4.8.3 Dagvatten . Lydelsen om Vallentuna kommuns
ansvar att leda bort dagvatten tas även bort i avsnitt 4.8.3 Dagvatten.



Komplettering har utförts angående information om hantering vid s.k. 100års regn i avsnitt 3.6.1 Dagvatten och 3.7.3 Hantering av Översvämningsrisk.



Komplettering med motivering av vald lägsta grundläggningsnivå har utförts i
avsnitt 3.7.1 Grundläggning och 3.7.3 Hantering av översvämningsrisk.



Information om ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation
för spillvatten har förtydligats i planbeskrivningen. Se avsnitt 4.2.2 Kvartersmark för enskilt bebyggande.



Revidering har utförts av information om placering av förbindelsepunkt för
spill- och dricksvattenledningar. Se avsnitt 3.6.2 Vatten och avlopp samt avsnitt 4.8.2 Vatten och avlopp under rubriken Tekniska frågor.



Information om gemensamhetsanläggning avseende spill- och dricksvatten
har förtydligats i avsnitt 3.8.4 Gemensamhetsanläggningar. Komplettering
har även skett angående dagvattenanläggningar.

Genomförande, avtal


Justering och komplettering av text har utförts angående exploateringsavtal i
avsnitt 4.3.2 Exploateringsavtal.



I avsnitt 4.3.3 Genomförandeavtal har kompletterats med avtalets innehåll
bl a om bullerskärm.

Fastigheter


Avsnitt om fastighetskonsekvenser har tillkommit, 5.5.1 Fastighetsbildning
och fastighetskonsekvenser.
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MKB, miljöprövning angående vattenverksamhet


Redovisning av vattenverksamhet har justerats i avsnitt 3.2.1 Naturmark och
4.4 Tillståndsfrågor, så att det framgår att det handlar om vattenverksamhet
i enlighet med MKB:n för detaljplanen.



Sammanfattningen från miljökonsekvensbeskrivning har ändrats i avsnitt 5.2
Miljökonsekvenser i planbeskrivningen med anledning av reviderad MKB,
2018-11-22.

Övrigt


Komplettering av information om ny översiktsplan 2040 har utförts i avsnitt
Översiktsplan 2.4.1.

Planbeskrivningen har kompletterats i enlighet med föreslagna ändringar av plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar genomförts av planförslaget.

8. Berörda med synpunkter som inte blivit tillgodosedda under planprocessen
Nedan nämnda har under samråd och granskning lämnat synpunkter på planförslaget
som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande:
-

Fastighetsägarna till Kragsta 9:2-4, 1:9, Kragsta 1:19, Kragsta 1:91-93, Kragsta
2:180, Kragsta 2:192-199, Kragsta 2:200-204, Kragsta 2:220-226, 2:321 samt
Uthamra 1:91-92, och Uthamra 1:236.

-

Zetterlunds vägs Samfällighetsförening

-

Naturskyddsföreningen i Vallentuna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Poa Hellqvist

Christer Åberg

Planchef

Planarkitekt
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