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DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING

FAKTA Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 

bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 

användas och hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst 

område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har 

genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin

geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 

Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för

att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 

och bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande 

planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och 

bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar 

och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, 

syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av ett 

genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett flertal 

utredningar tagits fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur vissa 

frågor som avser teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska regleras i 

planen och hur de ska hanteras när planen genomförs.
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1. Inledning

1.1 Planhandlingar

1.1.1 Handlingar

 Plankarta med planbestämmelser 1:1000, 2018-04-05, reviderad 2019-09-24

 Planbeskrivning, 2018-04-10, reviderad 2019-09-24

 Behovsbedömning, 2016-09-14

 Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-11-22

 Samrådsredogörelse, 2018-04-10

 Granskningsutlåtande, 2019-09-24
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1.1.2 Övrigt underlag

 Situationsplan, 2018-03-15

 Dagvattenutredning, 2018-09-27

 Naturvärdesinventering, 2016-05-30

 Komplettering av naturvärdesinventering, 2018-09-13

 PM Risk, 2016-10-11

 Bullerutredning, 2018-10-26

 PM Geoteknik, 2018-10-22

 Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse från del av Kragsta 1:51 och 

2:7, 2018-11-10

1.2 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med projektet är att planlägga området för ny bostadsbebyggelse om ca 60

bostäder, varav ca 50 i flerbostadshus och 9 radhus/kedjehus.

Planen möjliggör förtätning i kollektivtrafiknära område vilket är samstämmigt med

kommunens översiktliga planering.

Området ska trafikförsörjas från Zetterlunds väg.       

Syftet  med  upphävandet  av  del  av  stadsplanen  s790917-0  är  att  möjliggöra  och

underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. Åtgärder och förändringar

bedöms kunna hanteras utan att det finns en detaljplan för området.

1.3 Plandata

1.3.1 Läge och areal

Området för del av  Kragsta 1:51  är beläget ca 350 m söder om Kragstalunds station.

Området avgränsas i öster av Roslagsbanan, i norr av bebyggelsen vid Zetterlunds väg

och i väster av befintlig gata samt i söder av befintlig bebyggelse längs Bylevägen. Se

karta nedan. Ytan är på ca 10 770 m2. Området för upphävandet ligger dikt an till

planområdet och omfattar cirka 3 000 m2  inklusive den del av Zetterlunds väg som

ingår i planområdet för Kragstalund östra.
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Figur 1: Översiktskarta över södra delen av Vallentuna kommun. Planområdet är 
inringat i svart.
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1.3.2 Markägoförhållanden

Marken inom planområdet  består  av del  av Kragsta 1:51  samt del  av Kragsta 2:7,

varav Kragsta 1:51 är privatägd (Kragsta Park AB). Kragsta 2:7 ägs av kommunen.
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Figur 2: Röd streckad linje visar avgränsning för del av Kragsta 1:51  och blå streckad linje 

visar ungefärlig avgränsning för planområdet (Ortofoto från Hitta/Lantmäteriet).

1.4 Planprocessen

1.4.1 Planuppdrag

Kommunstyrelsens  näringslivs-  och  planutskott  gav  den  13  juni  2017  §  58,

samhällsbyggnadsförvaltningen  i  uppdrag  att  ta  fram förslag  till  ny  detaljplan  för

Kragstalund östra.

1.4.2 Handläggning

På grund av områdets natur och markförhållanden samt dess närhet till Roslagsbanan

handläggs detaljplanen med utökat förfarande.
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Aktuellt  skede  för  planen  är  antagande. Planhandlingarna  har  reviderats  efter

granskningsskedet  och  ett  granskningsutlåtande  har  upprättats  där  inkomna

synpunkter har noterats och bemöts. 

1.5  Revidering

Se samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande för utförligare beskrivning av de 

revideringar som gjorts. 
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2. Förutsättningar

2.1 Riksintressen

Området  angränsar  till  Roslagsbanan.  Roslagsbanan är  av  riksintresse  för  järnväg

enligt 3 kap 8§ MB vilket innebär att den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Detta innebär ett  generellt

skyddsavstånd  på  25  meter  från  det  närmsta  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.

Roslagsbanan har pekats ut som riksintresse för kommunikationer, senast genom 

Trafikverkets beslut 2013-02-20 och första gången 2010 tillsammans med 

Saltsjöbanan och pendeltågstrafiken på stambanorna samt Nynäsbanan. Beslutet är 

fattat med stöd av förordningen (1998:896) om hushållning med mark och 

vattenområden. Roslagsbanan ska därmed skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen enligt 3 kap 8 § andra stycket 

miljöbalken.

Av Trafikverkets precisering av riksintresset för Roslagsbanan, 2015-01-04, framgår 

att Roslagsbanans markanspråk utgörs av den mark som idag används för spår, 

depåer och teknikbodar. I markanspråket ingår även de områden som behövs för att 

förstärka banans kapacitet d v s plats för dubbelspår, ny depå, bullerskydd och 

planskilda korsningar. I markanspråket ingår även det generella skyddsavståndet om 

25 m från spårets ytterkant som tillämpas utmed järnvägen.

2.2 Miljökvalitetsnormer

2.2.1 Luft

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen meddelat

miljökvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxid, bly, bensen,

kolmonoxid, ozon och luftpartiklar (PM10).
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2.2.2 Vatten

Planområdet är beläget inom Vallentunasjöns avrinningsområde (SE 659771–
162546),

vilket  i  sin  tur  ligger  inom  Oxundaåns  avrinningsområde.  Enligt VISS

(Vatteninformationssystem Sverige) ska Vallentunasjön uppnå god ekologisk status

senast till 2027 på grund av orimliga kostnader för att vidta de åtgärder som krävs för

att uppnå god ekologisk status till 2021. Påverkanskällorna är i huvudsak jordbruk,

urban markanvändning och enskilda avlopp. 

2.2.3 Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer

än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som

störs av buller

 från större vägar (över 3 miljoner fordon/år)

 större järnvägar (30 000 tåg/år) samt

 större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år).

Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller.

2.3 Strandskydd

Planområdet berörs inte av något strandskydd.

2.4 Kommunala ställningstaganden

För  kommunen  finns  övergripande  planer,  program  och  policys  som  ska  vara

utgångspunkt  för  all  detaljplanering  i  kommunen.  Sådana  planer,  program  och

policys  som  har  direkt  inverkan  för  aktuell  plan  redovisas  nedan.  Även  gällande

detaljplan för området anges som bakgrund till  tidigare ställningstaganden för hur

platsen används idag.

2.4.1 Översiktsplan

En  ny  översiktsplan  för  Vallentuna  kommun  antogs  den  27  augusti  2018. Den

tar sikte på år 2040, och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
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ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Denna

kommun-övergripande  översiktsplan,  Vallentuna  2040,  är  en  viljeyttring  och

vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 med utgångspunkt

från  Vallentunas  läge,  mark-  och  vattentillgångar  samt  den  byggda  miljön.

Planområdet  redovisas  där  som  område  för  blandad  bebyggelse  inom  Vallentuna

tätort. I ÖP 2040 anges för Vallentunas tätorter, där kommunen ska vara huvudman

för  allmän  plats,  ska  det  bli  en  tätare  bebyggelse  och  en  blandning  av  bostäder,

arbetsplatser och service.

I  den  tidigare  översiktsplanen,  ÖP 2010-2030,  redovisas kommunens vision för

Vallentuna: ”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och

kulturbygd ska Vallentuna kommun bidra aktivt till en växande och hållbar

storstadsregion.”  I  Översiktsplan  2010-2030  föreslås  tätare  bebyggelse  vid

stationerna från Kragstalund till  Molnby. Aktuellt  planområde ligger i  närheten av

stationen Kragstalund på Roslagsbanan i södra Vallentuna. 

2.4.2 Strukturplan för 
Södra Vallentuna

Vallentuna kommun har tagit fram en Strukturplan för Södra Vallentuna  som

redovisar  en  övergripande  utvecklingsstrategi  för  den  södra  delen  av  Vallentuna

tätort,  södra Vallentuna.  Strukturplanen tar  sin utgångspunkt  i  inriktningen enligt

Översiktsplan  2010-2030  (antagen  av  kommunfullmäktige  i  maj  2010).  Enligt

översiktsplanen ska Vallentuna tätort utvecklas med Roslagsbanan och Arningevägen

som ryggrad  i  en  samlad stadsstruktur  som har  hög  tillgänglighet  till  omgivande

landskap.

2.4.3 Detaljplaner

Större  delen  av  planområdet  är  inte  tidigare  detaljplanelagt.  I  öster  gränsar

planområdet till Roslagsbanan och Bällstabergsområdet som är planlagt för bostäder

samt vissa servicefunktioner och skolor/förskolor.

Planområdet gränsar i söder till  detaljplanen för Södra Kragstalund, D20010620, i

väster  till  detaljplan  för  Kragstalundsleden,  S790917-1  samt  till  detaljplan  för

Kragstalund II, S790917-0 samt till ändring av del av Kragstalund II, S801210.

Upphävande av del av detaljplan för S790917-0
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Delar av planområdet i den västra delen ingår som allmän platsmark, gata och park i

stadsplan för Kragstalund II,  S790917-0. Äldre planer som exempelvis stadsplaner

gäller idag som detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Detaljplanen omfattar mark

som kommer upphävas. För aktuellt upphävandeområde anges i detaljplanen allmän

plats  lokalgata  och  parkmark.  Se  bild  nedan  över  S790917-0.  Delar  av  denna

detaljplan ersattes senare till större delen av detaljplanen för ändring av Kragstalund

II, S801210.

De mindre delar som nu återstår av detaljplanen S790917-0 utmed Zetterlunds väg

avses  nu  upphävas.  På  plankartan  redovisas  separat  karta  över  området  för

upphävande.

Figur 3: Stadsplan 790917-0
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2.4.4 Bostadsbyggnadsprog
nos BBP16A

Kragsta  1:51  skifte  tre  finns  angivet  som  bostadsbyggnadsprojekt  i  aktuella

bostadsbyggnadsprognos BBP16A.

2.4.5 Planbesked

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade den 12 december 2015 att

tillstyrka ansökan om detaljplaneläggning för fastigheten Kragsta 1:51, skifte 3, med

ändamålet bostäder. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskottets bedömning

är  att  planarbetet  kommer  att  ha  lett  fram  till  ett  slutgiltigt  beslut  att  anta

detaljplanen år 2019.

2.4.6 Planuppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2017-06-13 i uppdrag av Näringslivs- och planutskottet

att upprätta en detaljplan för området Kragsta 1:51, skifte 3. 

2.5 Befintlig markanvändning

2.5.1 Bebyggelse

Den befintliga bebyggelsen inom Södra Vallentuna är i huvudsak koncentrerad till

området väster om Arningevägen. Småhus är den dominerande byggnadstypen och

flerbostadshus förekommer främst i områdena öster och väster om centrum, i Norra

Kragstalund samt i de nybyggda områdena i Bällstaberg direkt norr om planområdet

för Bällstaberg 4. Öster om Arningevägen är bebyggelsen äldre och koncentrerad till

gamla gårdslägen.

Bebyggelsen inom Södra Vallentuna har huvudsakligen vuxit fram från 1950-talet, då

villor började byggas på båda sidor om Stockholmsvägen. På 1960-talet byggdes de

första radhusen, bl.a. i Rickeby. På 1980-talet uppfördes de första flerbostadshusen i

området, i Kragstalund. Därefter har utbyggnad fortsatt med en blandning av

flerbostadshus och småhus bl.a. i Bällstalund och Bällstaberg på 2000-talet.

Inom södra Vallentuna har det tagits fram och pågår framtagning av ett antal nya

detaljplaner för utbyggnad av främst bostäder. Dessa handlar dels om förtätning av
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glesa villaområden i Uthamra, Tingvalla och Skoga, dels nybyggnad i Bällstaberg,

Nyborg, Påtåker och Kristineberg.

Inom planområdet som ligger i södra Vallentuna saknas bebyggelse.    

Inom område för upphävande finns inga byggnader. Gällande planer reglerar heller

ingen  byggrätt  inom  aktuellt  område.  I  anslutning  till  området  för  upphävandet

utgörs bebyggelsen av småhus och flerbostadshus.

2.5.2 Topografi, vegetation,
våtmark

Södra Vallentuna karaktäriseras av ett småbrutet landskap med moränhöjder och

uppstickande bergknallar mellan lerfyllda sprickdalar. På höjderna växer

hällmarkstallskog och i lågpunkterna förekommer våtmark. Bällstaberget utgör en av

de högsta punkterna i kommunen. Terrängen sluttar mot Byle mosse, Nyborg och

österut mot Arningevägen.
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Figur 4: Grönstruktur i södra Vallentuna i Översiktsplan 2010-2030. Planområdet markerat 

i nedre delen av kartan.   Kartan hämtad från planprogram för Kristineberg.

Planområdet  är  idag  obebyggt  och  utgörs  av  skogsmark  som  ligger  utmed

Roslagsbanan mellan bostadsområdena kring Zetterlunds väg och Bylevägen.

Inför  planläggningen  av  del  av  Kragsta  1:51  väster  om  Roslagsbanan  har  en

naturvärdesinventering utförts  av  Ekologigruppen  AB,  2016-05-30  samt  en

kompletterande naturvärdesinventering 2018-09-13. Det inventerade området,  del

av  Kragsta  1:51,  utgörs  av  skogsmark  som  ligger  utmed  Roslagsbanan mellan  två

bostadsområden.  Öster  om  Roslagsbanan  ligger  ett  större  sammanhängande

skogsområde.  Delen  närmast  Roslagsbanan  består  av  en  igenväxande,  glest

trädbevuxen våtmark. Våtmarken fortsätter öster om Roslagsbanan där den har sin

huvudsakliga utbredning. Våtmarken övergår västerut till en sumpskog som utgörs av

barrblandskog. Kring sumpskogen ligger en bård med barrblandskog på frisk mark

som domineras av blåbärsris i fältskiktet. Skogen är relativt ung och ett stort inslag av

lövträd  finns  i  området.  Några  enstaka  gamla  tallar  växer  i  den  norra  delen  av

området.

I området hittades inga naturvårdsarter under denna naturvärdesinventering. Med

naturvårdsarter  avses  fridlysta  arter,  rödlistade  arter,  typiska  arter,  ansvarsarter,

signalarter.

Naturvärdena i  undersökningsområdet  bedöms vara  låga och  samtliga  avgränsade

delområden utgörs av naturvärdesklass 4, visst naturvärde. I delområde 3 står några

äldre tallar som bedöms vara värda att ta hänsyn till. Dessa står dock så pass glest,

och skogen runt omkring är relativt ung, att det inte bedöms vara motiverat att klassa

delområdet som helhet högre än visst naturvärde. Tallarna är dock inmäta och bör

sparas vid en eventuell exploatering då de kan finnas värden knutna till dessa. En stor

del av undersökningsområdet utgörs av fuktigare mark som i sig betingar ett visst

naturvärde,  skogsmarken  bedöms  dock  över  lag  vara  igenväxningsvegetation  och

området har tidigare troligen varit betydligt öppnare.
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Figur 5: Karta över delområden och naturvärdesklass. Gröna områden visar på visst 
naturvärde – naturvärdesklass 4. Nummer 1 – 5 anger respektive delområdes nummer och 
återfinns i beskrivning av naturvärden nedan. Röd linje anger ungefärligt 
undersökningsområde.

En kompletterande inventering av naturvårdsarter utfördes av Ekologigruppen AB i 

augusti – september 2018. Inventeringen omfattade 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. Två naturvårdsarter hittades stubb-

spretmossa och tallticka. Den kompletterande inventeringen visar dock att inga 

ytterligare naturvårdsarter identifierats i den här inventeringen som föranleder någon

ändring av bedömningen av naturvärden i området. Naturvårdsvärdet i området 

bedöms vara lågt.

I den kompletterande inventeringen anges emellertid att om det är möjligt ska tallen 

med tallticka sparas. Om det inte är möjligt ska trädet sparas som liggande död ved i 

närområdet. Det gäller även övriga inmätta tallar som tas ned.

En landskapsanalys har genomförts för Bällstaberg 4 och Nyborg (2010-10-12). 

Analysen är en komplettering till ovan nämnda inventering. Den behandlar natur, 

kultur och rekreationsvärden, redovisar brister och hot, områdets potential och 

utvecklingsmöjligheter samt förslag till riktlinjer. I landskapsanalysen ingår dock inte 

planområdet.
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Figur 6: Illustration av värdefull grönstruktur med potential från Landskapsanalysen (2010-

10-12). Särskilt värdefull grönstruktur illustreras med snedstreckad yta.

Marken  i  upphävandeområdet  utgörs  av  befintlig  väg  och  parkmark.  Inga  kända

naturvärden  finns  inom  upphävandeområdet.  Bestämmelser  i  syfte  att  skydda

naturvärden finns således inte för aktuellt område i gällande planer.

2.5.3 Lek och rekreation

Bällstaberg öster om Roslagsbanan är Vallentunas yngsta stadsdel med flerbostadshus

blandat med småhusbebyggelse. Mindre lekplatser för de yngsta barnen finns där

ombesörjt inom bostadsgårdarna.

Enligt  utförd landskapsanalys  finns på  Bällstaberget  tydliga  spår  av  lek  på några

platser. Det finns även tydliga spår att skogen används för promenader. Några större

stigar korsar området. Orienteringskartor visar även  att det även finns ett finare

nätverk av stigar här.
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Figur 7: Illustration som visa rekreation, stråk och samband i Landskapsanalysen

2.6 Kulturmiljö

2.6.1 Fornlämningar

Inga  kända  fornlämningar  eller  andra  kulturhistoriska  lämningar  finns  inom

planområdet.  Om  okända  fornlämningar  skulle  påträffas  under  pågående

markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

2.7 Geotekniska förhållanden

2.7.1 Berggrund och 
jordarter

Enligt kommunens översiktliga jordartskarta består planområdet till största del av

morän och berg.
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I den östra och södra delen av Kragsta 1:51,  Byle mosse delen som ligger utanför

planområdet, förekommer följande jordlagerföljd:

 Mossetorv

 Postglacial lera

 Sandig morän

 Urberg

I den nordvästra  delen förekommer ytnära berg  under  ett  tunt  moränlager.  Inom

delar saknas moränlagret och bergöverytan går i dagen.

Marken inom upphävandeområdet består av sandig morän, organiska jordarter och

inslag av urberg.

2.8 Hydrologiska förhållanden

2.8.1  Dagvatten

Vallentunavatten AB är huvudman för dagvattenanläggningar inom

verksamhetsområdet för allmänt VA i Vallentuna kommun.  Planområdet  är  idag
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obebyggt och ingår inte i  verksamhetsområdet. Primärrecipient för dagvattnet från

planområdet bedöms vara grundvattenmagasinet under Byle mosse.

Kommunen tillämpar Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy samt där område  

blir verksamhetsområde för dagvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

ska tillämpas.

Som underlag för detaljplanen har  PM Dagvattenutredning för del av Kragsta 1:51

och 2:7 tagits fram av Structor Mark AB, 2018-09-27. 

Dagvattenutredningen har ändrats jämfört med den tidigare vid granskningen bl a

med utökad beskrivning av Vallentunasjöns miljöproblem och orsaken (i huvudsak

övergödning  p  g  a  av  fosfor)  och  med  extern  belastning  på  planområdet  från

omkringliggande  bebyggelse  som  avrinner  till/genom  planområdet.  I  utredningen

redovisas vidare avrinningsvägen från Byle mosse till Vallentunasjön samt en utökad

redovisning  av  översvämningsrisken.  I  utredningen  anges  även  resonemang  och

redovisning  av  de  trösklar  som  påverkar  högsta  vattennivån  i  Byle  mosse  och

planområdet.

Av utredningen framgår att marken inom planområdet lutar svagt sydost mot 

Roslagsbanan och avrinningen sker idag med naturlig infiltration och fördröjning. 

Delar av planområdet utgör en lågpunkt i landskapet och ligger på ungefär samma 

nivå (ca +42.80) som stora delar av Byle mosse. Byle mosse och dess 

sumpskogsområde är känsligt för minskad tillrinning av ytvatten och ökade 

närsalthalter. 

Det dagvatten inom planområdet som inte infiltreras eller tas upp av vegetationen

rinner diffust längs markytan mot Roslagsbanan och blir där stående. Det finns en

befintlig betongtrumma under järnvägen (dimension 600 mm) men denna avvattnar

planområdet endast vid höga vattenstånd, då trumman idag ligger högre än befintlig

marknivå. 

Omkringliggande områden som bedöms avrinna till planområdet utgörs av befintlig

bostadsbebyggelse  kring  Bylevägen,  Byleslingan  och  Zetterlunds  väg  samt  del  av

Bylevägen och Zetterlunds väg. Det totala avrinningsområdet för Byle mosse inklusive

planområdet uppgår till ca 47 ha.

Roslagsbanan ska byggas ut och bli dubbelspårig mellan Täby Kyrkby och 

Kragstalund. Vid en utbyggnad av järnvägen kommer urgrävning av banken att 

utföras och återfyllning göras med sprängsten vilket kommer att innebära att 
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planområdet även fortsättningsvis kommer att ha hydrologisk kontakt med Byle 

mosse. Kontakten kommer att förbättras från att idag vara nästan helt isolerad.

2.8.2 Avrinning

Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde. Planområdet ingår i 

delavrinningsområde som avrinner mot Vallentunasjön. Dagvatten hanteras idag 

genom naturlig infiltration i våtmarksområde. Enligt dagvattenutredningen kommer 

lokalt omhändertagande att ske. All hantering sker ytligt och genom så kallade 

”öppna” dagvattensystem.

2.8.3 Grundvattenförhållan
den

Structor  Geoteknik  Stockholm  AB,  2018-10-22, har  tagit  fram  en  geoteknisk

utredning, inklusive grundvattenförhållande, för detaljplanen.

Ytvatten förekommer under en stor del av året inom den östra delen av planområdet,

då denna del blivit instängd mellan banvallen och fastmarksområdet. Det finns en

dagvattentrumma  genom  banvallen  men  den  ligger  högre  än  marknivån  och  den

avvattnar planområdet endast vid höga vattenstånd.

Den östra delen av fastigheten Kragsta 1:51:3 är  en lågpunkt  i  terrängen som kan

översvämmas  vid  kraftiga  regn  och/eller  höga  vattenstånd  i  Byle  mosse.  Därmed

måste höjdsättningen av planområdet beaktas för att göra den lämplig för bostäder. 

I  moränen  under  leran  finns ett  permanent  grundvattenmagasin  som sträcker  sig

österut,  under  Roslagsbanan,  och  är  en  del  av  grundvattenmagasinet  under  Byle

mosse. Magasinets trycknivå ligger som högst på +43 m och som lägst ca +41,7 m,

med en medelnivå på +42,5.  Dessa nivåer  kan jämföras  med planområdets lägsta

marknivåer på 42,8 till +43.

Grundvattenmagasinets avrinning sker dels söderut till Täby kyrkby via en lågpunkt

vid  Skoga,  dels  österut  via  en  lågpunkt  i  mossens  östligaste  del  strax  norr  om

Gävsjövägen ovanför Nyborg. Vid hög grundvattennivå, över ca +42,5, sker även en

viss  avrinning  söderut  mot  Täby  kyrkby  i  och  utmed Roslagsbanans  banvall.  När

grundvattnet passerat Täby kyrkby avrinner det diffust dels mot Vallentunasjön och

dels till våtmarker söder om Kyrkbyn, vid Prästgårdsängarna.

Den nordvästra delen av planområdet saknar både yt- och grundvattenmagasin.
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2.8.4 Övrigt

Inga kända torrläggnings- eller dikesföretag förekommer inom, eller i nära anslutning

till planområdet eller området för upphävande.

2.9 Gator och trafik

2.9.1 Kollektivtrafik

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  500  meter  norr  om

planområdet. Roslagsbanans hållplats Kragstalund  ligger ca 350 meter norr  om

planområdet.

SL planerar för en dubbelspårsutbyggnad mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Det

nya  spåret  är  tänkt  att  hamna  öster  om  befintligt  spår  utmed  planområdet.  Det

befintliga spåret ligger öster om planområdet. I samband med utbyggnaden avser SL

även att byta ut befintlig banvall och schakta ur underliggande torv och lera för att

förbättra  banvallens  stabilitet  vilket  även  förbättrar  det  hydrologiska  sambandet

mellan planområdet och Byle mosse.

2.9.2 Gång och cykel

Det saknas i dagsläget nästan helt gång- och cykelvägar i östvästlig riktning i södra

Vallentuna. Enligt intentionerna i Strukturplanen för Södra Vallentuna ska

kopplingarna stärkas. Förutom att bättre och fler kopplingar länkar samman de olika

bebyggelsedelarna innebär en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet att

tillgängligheten till Vallentunasjön ökar, vilket är positivt ur ett

rekreationsperspektiv.

Av landskapsanalys för Bällstaberg, se återgivning under 2.5.2 ovan, framgår att gång-

och cykelvägar inom Bällstabergsområdet bör anslutas mot befintliga stråk till

Vallentuna IP och Täby IP för att tillgodose behov av motion och idrott.

Enligt Översiktsplan  2010-2030  ska mark reserveras utmed bl.a. Arningevägen för

utbyggnad av regionala cykelvägar som också kommer att bli viktiga för det

inomkommunala resandet och kopplingarna mellan kommunens olika delar.  I

dagsläget finns inga mer detaljerade planer kring detta.
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Inom och  intill  planområdet,  på  Zetterlunds  väg,  finns  trottoar  på  2.2  meter.  På

Bylevägen,  från  Zetterlunds  väg,  löper  ett  cykelstråk  till  Stockholmsvägen,

cykelstråket  löpet  vidare  längs  Stockholmsvägen  åt  både  Vallentuna  centrum  och

Täby kommun. Öster om Roslagsbanan finns en cykelbana som går genom Vallentuna

kommun in i Täby kommun.

Befintliga  gång-  och  cykelvägar  längs  Zetterlunds  väg  ligger  inom  område  som

omfattas av upphävande.

2.9.3 Vägtrafik

Zetterlunds  väg  som  löper  till  och  igenom  planområdet  kommer  att  utgöra den

primära angöringsvägen till området. Zetterlunds väg har en körbana på ca 4.5 meter

och en trottoar på höger sida på 2.2 meter. Vägen slutar vid skolan Vittra Vallentuna

norr om planområdet.

Befintlig väg, Zetterlunds väg, ligger inom område som omfattas av upphävande.

2.9.4 Parkering

Planområdet är obebyggt idag. Planområdet bedöms ligga inom zon 1, nära en station

till Roslagsbanan. 

Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna  finns  antagna  av  kommunfullmäktige

januari 2012. Parkeringsnormerna sätts därför utifrån en zonindelning som baseras

på närhet till befintlig kollektivtrafik och dess turtäthet. Tre olika zoner förekommer,

där  zon  1  är  områden  med mycket  god tillgänglighet  till  kollektivtrafik  i  form av

närhet till Roslagsbanans stationer. Zon 2 är områden med god kollektivtrafik i form

av närhet till busshållplatser. Zon 3 är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. 

2.10 Service

2.10.1  Offentlig och 
kommersiell service

Både offentlig och kommersiell service finns i planområdets närområde. Inom

Bällstaberg (mellan Stockholmsvägen, Arningevägen och Bällstabergsvägen) finns 2

grundskolor och ett  flertal förskolor. Livsmedelsbutik finns i Kragstalund. I
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Bällstaberg finns, i anslutning till Kragstalunds station, planlagd mark för handel,

service, vård, mindre kontor och dylikt. Vård och handel finns huvudsakligen i

Vallentuna centrum ca 3 km från planområdet.

2.11 Hälsa och säkerhet

2.11.1  Markföroreningar

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.

2.11.2 Ras- och skredrisk

Den östra sidan av fastigheten Kragsta 1:51:3 mot Roslagsbanan kan beröras om ras

och skred sker i angränsande områden.

2.11.3  Översvämningsrisk

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. Karteringen bygger på den nationella höjdmodellen 

(2x2m) och är i huvudsak en topografisk kartering som inte tar hänsyn till markens 

infiltrationsförmåga eller inbyggda åtgärder som t ex dagvattentrummor. I 

planområdet finns en dagvattentrumma. 

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. De trösklar som finns för 

avvattningen av Byle mosse påverkar även högsta bedömda vattennivå inom 

planområdet. Den högsta nivån för stående vatten i Byle mosse bedöms vara +43,5 m.

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 utifrån de 

redovisade trösklarna och avrinningsvägarna som finns. 

Hantering av översvämningsrisk inom planområdet redovisas i avsnitt 3.7.3.
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2.11.4 Radon

Boverket sätter gränsvärden för radon vid nybyggnationer. Generellt gäller att 

byggnader ska uppföras radonskyddande/ radonsäkra, så att gränsvärdet för radon 

inte överskrids vid nybyggnad. 

Marken inom planområdet bedöms med anledning av tät lera och högt yt- och 

grundvattennivå inom området vara lågradonmark enligt den geotekniska 

undersökning som utförts.

2.11.5 Buller

Trafikbuller

Området berörs av trafikbuller från Roslagsbanan, för att utreda detta har en buller-

utredning för detaljplan, nya bostäder, Kragsta 1:51:3 genomförts av Akustiklaget AB, 

2018-10-26. Se resultat och kommentarer nedan.

Från och med den 1 juni 2015 har en förordning för trafikbuller vid bostadsbyggnader 

trätt i kraft (Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid

bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 

utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna 

ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 

människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 

förhandsbesked.

Den 1 juli 2017 har en höjning av riktvärdena trätt i kraft för buller vid en 

bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs 

nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm 

höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. De nya bestämmelserna kan 

tillämpas på planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. De kan därmed 

tillämpas på denna detaljplan. Riktvärdena enligt förordningen för trafikbuller anges i 

tabell nedan..
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Riktvärden enligt SFS 2015:216:

Vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida

Utrymme Högsta trafikbullernivå 

(dBA)

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Utomhus(frifältsvärde)

Vid fasad 60/ 65(a)

På uteplats 50 70 (b)

a) För bostad om högst 35 kvm (BOA) gäller det högre värdet

b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06.00-22.00

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av 

bostadsrummen ha tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 60 dBA

och maximal ljudnivå under 70 dBA kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för 

daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.

Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver 

riktvärdena LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 

22:00-06:00 och ska inte överskridas med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt. 

Dessutom ska riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus FoHMFS 2014:13 uppfyllas.
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.

Figur 9: Befintlig bullersituation för trafikflöde år 2018, 2 m över mark

R  e  sultat/k  o  m  m      e  n      ta  r  er för utförd bullerutredning      :

Uppgifter  gällande  vägtrafiken  har  hämtats  från  Samhällsbyggnadsförvaltningen  i

Vallentuna. Uppgifterna är trafikräkningar för år 2012 och 2015 med schabloniserad

uppräkning med 1,5% ökning per år till och med år 2018 och prognos år 2030.

Befintligt trafikflöde år 2018 på Zetterlunds väg respektive Bylevägen är 400 st 

respektive 165 fordonspassager. För prognos år 2030 tillkommer ny trafik från 

planerade bostäder om ca 150 st fordonspassager på Zetterlunds väg. Prognos för år 

2030 på Zetterlunds väg och Bylevägen är 628 fordon respektive 198 fordon per 

årsmedeldygn (ÅMD). Trafiken på Roslagsbanan beskrivs med utökad trafik, 

planerad trafikering med dubbelspårtrafik enligt järnvägsplan.

Redovisad situation omfattar en bullerskärm, med placering och höjd, i enlighet med 

planerat bullerskydd i järnvägsplan för Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning Täby 

Kyrkby – Kragstalund. Skärmens längd har begränsats till fastighetens utbredning 

längs med spåret utanför planområdet. Skärmens höjd är ca 2,6 m över 

rälsöverkant(RÖK). 

Riktvärdet 60 dBA för ekvivalent ljudnivå innehålls vid samtliga fasader. Den 

ekvivalenta ljudnivån uppgår som mest till 58 dBA vilket uppfyller riktvärdet för både 

små bostäder≤ 35 m2 och för större bostäder än 35 m2.

Den nya bebyggelsen uppskattas ge upphov till en ökning om högst 150 

fordonspassager utmed Zetterlunds väg. Trafiken medför en mycket liten ökning, 
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högst 1 dB, av den ekvivalenta ljudnivån utmed Zetterlunds väg och ger inte upphov 

till överskridande av riktvärdet 60 dBA vid bostäder.

Ekvivalent ljudnivå 
år 2030, 
2 meter över mark.

Bullerskärm, höjd 2,6 m 
över rälsöverkant enligt 
SL:s järnvägsplan. Se 
vit markering väster om
spår.

Maximal ljudnivå 
år 2030, 
2 meter över mark.

Bullerskärm, höjd 2,6 m
över rälsöverkant enligt
SL:s järnvägsplan. Se 
vit markering väster 
om spår.

                                                               
                                                                                N

 

                                                                          

       

      

Beräknade och redovisade maximala ljudnivåer från vägtrafik härrör från lätta 

fordon. Passage av tunga fordon sker färre än 5 ggr/h dagtid samt färre än 5 ggr 

nattetid och är därför inte dimensionerande för vare sig utemiljö, mindre bullrig sida 

eller byggnadernas fasadisolering.                            

Riktvärdena på uteplatser uppfylls antingen genom att anlägga en gemensam uteplats

på delar av den mindre bullriga gården och/eller komplettera med delvis inglasade 

balkonger.

Industribuller

Fastigheten har undersökts med avseende på industribuller och buller från externa

installationer.  Vid  platsbesök  konstaterades  inga  ljudnivåer  i  omgivningen  som

riskerar  att  överstiga  gällande  riktvärden  enligt  Naturvårdsverkets  vägledning  om

industri och annat verksamhetsbuller.
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Stomljud och vibrationer

I byggnader som står på fast morän och berg kan vibrationer från väg- och spårfordon

överföras till byggnader och uppträda som  stomljud. Stomljud kan även uppstå vid

bebyggelse  ovan  tunnlar. Sverige  saknar  nationella  riktvärden  för  stomljud  från

spårburen  trafik  men  sedan  ett  antal  år  tillbaka  så  används  s.k.  projektspecifika

riktvärden vid planering och byggen av tunnlar för spårburna fordon nära bostäder.

I närheten av till  exempel väg och järnväg kan  vibrationer  från trafiken utgöra en

olägenhet för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Riktvärden

för vibrationer finns i Naturvårdsverkets och Banverkets riktlinjer för nybyggnad av

järnvägsinfrastruktur. Enligt dessa ska man klara 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen

där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen för sömn och vila (Banverket

och Naturvårdsverket, 2006). Trafikverket anser att samma riktvärde ska tillämpas

vid nybyggnad av bebyggelse. 

Spridningen  av  markvibrationer från  tågtrafiken  på  Roslagsbanan  minskar  eller

försvinner genom att SL (AB Storstockholms lokaltrafik) gräver bort all lös jord under

och  bredvid  banvallen  utmed  planområdet.  Roslagsbanan  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

byggnaders grundläggning och stomme. Se avsnitt 3.7.6 angående hantering av buller,

stomljud och vibrationer för planförslaget.

2.11.6 Farligt gods

Inga vägar med farligt gods finns inom 150 meter.

Transporter  med farligt  gods går  på Arningevägen som är en sekundär trafikled för

farligt  gods.  Arningevägen  ligger  på  längre  avstånd  än  150  m  från  planområdet.

Drivmedelsstationer saknas i närområdet liksom verksamheter med farlig verksamhet.

2.11.7 Risker

En  översiktlig  riskbedömning,  PM  Risk,  2016-10-11,  har  upprättats  av  Structor

Riskbyrån  med  anledning  av  arbetet  med  ny  detaljplan  för  del  av  Kragsta  1:51  i

Vallentuna.  Roslagsbanan  ligger  öster  om  planområdet.  Här  går  tåg  endast  för

persontrafik. De risker som kan identifieras för planområdet är urspårning av tåg. 
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Utbyggnad av  Roslagsbanan till  dubbelspår  hela  sträckan  Stockholm Östra-Kårsta

medför att 10-minuterstrafik kan införas. Antalet tåg kommer därmed att öka kraftigt.

Dubbelspårsutbyggnaden medför också att hastigheten kan ökas. Merparten av tågen

kommer även fortsättningsvis att stanna på den intilliggande stationen, Kragstalund,

vilket  innebär  att  de  inte  håller  maximal  hastighet  förbi  det  studerade  området.

Direkttåg förekommer dock som kan hålla högre hastighet.

Det är också viktigt att beakta de krav på avstånd som SL har utmed Roslagsbanan.

Dessa  krav  omfattar  möjlighet  till  underhåll  av  banan samt  ett  skyddsavstånd till

kontaktledningarna. Normalt brukar detta avstånd vara ca 10 meter.

På Roslagsbanan förekommer enbart persontransporter. Ett urspårat tåg kan hamna

inom  det  studerade  området  och  innebära  konsekvenser  för  människor  och

byggnader. Ett urspårat tåg hamnar sällan längre från spåret än en vagnslängd, i detta

fall  ca  25  meter.  Byggnader  eller  människor  inom  detta  avstånd  kan  skadas.

Sannolikheten för att ett tåg spårar ur så pass långt från spåret bedöms dock vara

liten och beror  till  stor  del  på hastigheten.   Närheten till  kontaktledningarna kan

också  innebära  förekomst  av  elektriska  magnetfält  vilket  kan  behöva  beaktas  vid

planering  av  verksamheter  i  anslutning  till  spåret  men  inte  utgör  någon  akut

olyckshändelse  som  är  fokus  i  denna  analys.  SL  som  äger  spåren  har  krav  på

skyddsavstånd för åtkomst för underhåll på banan.
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3. Planförslag

3.1 Bebyggelseområden

3.1.1 Användning

Fastighet  Kragsta  1:51  skifte  tre  har  markbestämmelsen  kvartersmark.  En  del  av

Kragsta 2:7 får markbestämmelsen kvartersmark. Den resterande del av Kragsta 2:7

inom planområdet har markbestämmelsen LOKALGATA, allmän plats.

3.1.2 Utnyttjandegrad

Fastigheten avses bebyggas med ca 50 bostäder i  flerbostadshus och nio stycken i

radhus  det  vill  säga  totalt  ca  59  bostäder  inom  planområdet  med  en  gemensam

parkering och grönytor.

För  området  med  bestämmelsen  radhus  får  byggnader uppföras till en största

byggnadsarea om totalt 700 kvm. Radhusen får uppföras  till en  högsta nockhöjd av +

52,5 över nollplanet i höjdsystem RH 2000, vilket medger en nockhöjd av 8,0 meter. Det

möjliggör  att  nio  byggnader  uppförs  på  150  m².  I  byggnadsarean  ingår

komplementbyggnader (förråd) till en byggnadsarea om ca  10 kvm. Dessa får

uppföras i en våning till en högsta nockhöjd om 4,5 meter.

Flerbostadshusen föreslås uppföras med en nockhöjd på + 61 m och + 58 m över 

nollplanet i höjdsystem RH 2000. Det innebär att husen högst kan bli 17 m respektive

14 m i nockhöjd. Detta möjliggör fyra våningar för huset närmast Roslagsbanan 

respektive tre våningar för de övriga två husen i södra delen av fastigheten. På gården 

mellan bostadshusen möjliggörs utbyggnad av en komplementbyggnad på maximum 

50 m² och till en högsta nockhöjd om 4,5 meter.
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Figur 11: Förslag på utformning, vy från sydost.

Figur 12: Förslag på utformning, vy från öster.
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3.1.3 Placering och utformning 

Placering

Byggnader bör placeras i förhållande till platsens unika karaktär. De ska anpassas till 

terrängen och befintlig bebyggelse.

Komplementbyggnader får sammanbyggas vid bostadsfastigheternas gräns. 

Utformning och utseende

Bebyggelsen inom del av Kragsta 1:51 skifte 3 ska ha sin egen tydliga karaktär. Den 

ska ha en väl genomarbetad arkitektur av hög kvalitet.

Plats, storlek, skala, formspråk, materialval och hantering, färg och kulörval, 

funktion, hållbarhet och tekniska lösningar bildar tillsammans en arkitektonisk 

helhet. Kvaliteten i utförandet är avgörande. Uttrycket ska vara samtida.

3.1.4 Markens anordnande

Fastigheten avses bebyggas med bostäder med en gemensam parkering och grönytor.

Södra  delen  av  området  får  karaktär  av  parkmark  och  föreslås  används  som

avrinningstråk för fördröjning,  rening och infiltration av dagvatten.  Urgrävning av

befintliga jordlager och fyllning med krossmassor (ca 15 000 m3) för grundläggning av

de nya bostäderna och kringliggande hårdgjorda ytor kommer att utföras och marken

avses där höjas mellan ca 1‐2 m jämfört med dagens nivåer.

3.1.5 Utfartsförbud

Ca 60 meter utfartsförbud uppförs från Kragsta 1:51 skifte tre mot Zetterlunds väg för

att  höja trafiksäkerheten genom att  begränsa till  högst två nya utfarter  längs med

Zetterlunds väg.

3.2  Grönstruktur och friytor

3.2.1 Naturmark

Inom föreslagen kvartersmark inom del av Kragsta 1:51 finns våtmark.
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Byle mosse öster om planområdet ska bevaras och avgränsning av kvartersmark inom

planområdet anpassas för att minimera påverkan på vattenflödena till och från Byle 

mosse. För att kunna uppföra byggnader och vägar inom den del av planområdet som 

utgörs av vattenområde behöver marken beredas genom grävning, schaktning och 

utfyllnad med sprängstensmassor. Då åtgärder av den här typen utförs i ett 

vattenområde innebär det vattenverksamhet enligt miljöbalkens definition (MB 11 

kap 3§). När arean av vattenområdet överstiger 3000 kvadratmeter kräver 

vattenverksamheten tillstånd enligt miljöbalken (11 kap 9 §). Erforderligt tillstånd 

baseras på den av planen medgivna markanvändningen och söks av exploatören hos 

mark- och miljödomstolen.

Inom kvartersmarken finns enligt utförd naturinventering av Ekologigruppen AB, 

reviderad 2016-05-30, några äldre tallar i delområde 3 som bedöms vara värda att ta 

hänsyn till. Naturvärdesinventeringen har kompletterats 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. Den kompletterande inventeringen visar, vilket 

Ekologigruppen AB som utförde inventeringen också tidigare bedömt, att inga 

ytterligare naturvårdsarter identifierats i den här inventeringen och att 

kompletteringen inte föranleder någon ändring av bedömningen av naturvärden i 

området. 

De gamla tallar som har identifierats i naturvärdesinventeringen 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. De äldre 

tallarna som bedömts vara värdefulla redovisas på plankartan som, n2, träd får endast 

fällas om de utgör skada för liv eller egendom. 

Den tall som en tallticka påträffades på kommer inte att sparas enligt planen. Tallen 

var inte utpekad som en av de tallar som ansågs vara värdefulla att behålla och 

Ekologigruppens bedömning påverkas inte av att talltickan påträffats där. 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. Det 

gäller även tallen med talltickan.
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3.2.2 Lek och rekreation

Inom den centrala  delen av planområdet  förslås  att  en lekplats/samlingsplats  bör

anläggas för att tillgodose behov av samvaro och lek.

3.3 Gator och trafik

3.3.1 Gator Kvartersmark

Infartsvägen på kvartersmark ska utformas som attraktivt gaturum där ett 

helhetsgrepp tas kring material och utformning av mark, buskar, träd, eventuella 

stödmurar, staket och häckar. Värdefull skogsvegetation bör tas tillvara. 

Gatubelysningen ska både bidra till en trygg och säker boendemiljö. Belysningen får 

inte vara störande för omgivningen eller bländande. Kommunens belysningsprogram 

för gatubelysning ska följas.

Gaturummet bör utformas till ett tätt och levande gaturum som inbjuder till att hålla 

en lägre hastighet.

Vägen inom bostadskvarteret föreslås utgöra gemensamhetsanläggning. 

Kvartersgatan bör ha en körbana med en minsta bredd om ca 5 meter för att 

säkerhetsställa framkomligheten för räddningstjänstens fordon och fordon för 

avfallshantering.

3.3.2 Parkering

Parkering ska anordnas på egen fastighet, Vallentuna kommuns gällande p-norm ska 

följas. Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark 

görs vid bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm.

3.3.3 Gator allmän 
platsmark

Planområdet består i huvudsak av kvartersmark för bostäder. En mindre del av 

fastigheten Kragsta 2:7, en del av Zetterlunds väg, ingår i planområdet som allmän 

plats, lokalgata. Inom vägområdet för Zetterlunds väg går även en gångbana längs 
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vägen. Inom planområdet möjliggörs att lokalgatan utformas med en körbana på ca 

5,5 meter bredd och gång- och cykelbana på 3 meter. 

3.3.4 Gång och cykel

Inom planområdet avses säkra gångvägar, främst för barn, kunna åstadkommas men 

även för att öka tillgängligheten till service, Roslagsbanan och busshållplatser i 

närområdet. Detaljplanen möjliggör breddning av gångbanan längs Zetterlunds väg 

till 3 m för att möjliggöra både gång- och cykeltrafik.

3.3.5 Kollektivtrafik

Planområdet består i  huvudsak av kvartersmark för bostäder. En mindre del längs

Zetterlunds  väg  ingår  i  planområdet  som  allmän  plats,  LOKALGATA.  Inom

planområdet föreslås därför inte några åtgärder för kollektivtrafik.

3.4 Belysning

Vallentuna kommun har ett Belysningsprogram för allmän platsmark. Programmet

bör även tillämpas för övrig mark.

Programmet behandlar trygghet, säkerhet, tillgänglighet, hållbarhet, miljöpåverkan,

gestaltning och ekonomi.

3.5 Fastighetsindelning

3.5.1 Fastighetsindelningsb
estämmelser

Styckning av fastigheten Kragsta 1:51 möjliggörs. Om styckning sker tillåts minimum

120 m² stora fastigheter inom område som har planbestämmelsen f1, radhus.
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3.6 Teknisk försörjning

3.6.1 Dagvatten

I  utförd  reviderad  dagvattenutredning,  2018-09-27, anges  förslag  till

dagvattenhantering inom planområdet.

Någon anslutning av planområdet till allmän dagvattenledning föreslås inte i planen 

utan dagvattnet kommer att tas hand om lokalt inom kvartersmarken i enlighet med 

Oxundaåns dagvattenpolicy. Planområdet ska därför inte omfattas av 

verksamhetsområde för dagvatten.

För att minska mängden föroreningar och mängden dagvatten föreslås att materialval

bör övervägas för att förhindra att dagvattnet förorenas. Speciellt bör tungmetaller 

som koppar, bly och zink undvikas. Andelen hårdgjorda ytor kan minimeras genom 

att t ex förse p-platserna med genomsläpplig beläggning. Vidare bör höjdsättning ske 

så att avrinning sker till öppna avrinningsstråk som svackdiken/infiltrationsstråk där 

ytterligare fördröjning, infiltration och rening kan ske. På plankartan anges därför 

markhöjder som föreskriven höjd över nollplanet. Gröna tak bidrar till att minska 

avrinningen och kan med fördel användas på komplementbyggnader med små 

lutningar. 

För rening och fördröjning av dagvattnet bör dagvatten från takytor ledas via stuprör 

ner till marknivån och spridas över omgivande infiltrationsytor (gräsmatta eller 

grusytor) som höjdsätts så att det vatten som inte infiltreras avrinner mot 

uppsamlande öppna avrinningsstråk som svackdiken/infiltrationsstråk. Eftersom 

utfyllnad planeras för bebyggelsen och vägarna bedöms förutsättningarna för 

infiltration inom fastigheten som goda. Fyllningen med krossmassor kommer 

innebära att mellan 2000-3000 m3 hålrum skapas i fyllnadsmassorna där dagvatten 

kan infiltreras och magasineras och därefter perkolera ned till grundvattenmagasinet.

Obebyggd yta enligt planförslaget i södra delen av planområdet föreslås nyttjas för ett 

öppet infiltrationsstråk där ytterligare fördröjning och infiltration av dagvattnet kan 

ske. Till detta stråk leds även fortsättningsvis dagvattnet från fastigheterna söder och 

väster om planområdet. I området föreslås ett öppet fördröjningsmagasin i form av en

gräsbeklädd torrdamm. På plankartan anges planbestämmelsen, n1, yta för 

dagvattenhantering. På plankartan anges även markhöjder som föreskriven höjd över 

nollplanet för att reglera avrinningen mot dammen. Vid nederbörd kommer en 

vattenyta att bildas som töms på vatten genom infiltration allt eftersom nederbörden 

avtar. Delar eller hela ytan för magasinet bör grävas ut och fyllas med krossmassor 

DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING



41

som ansluter till krossmassorna för banvallen för Roslagsbanan. En ny trumma läggs 

under banvallen, ca 20 m söder om den befintliga trumman. Denna trumma avvattnar

området vid stora nederbördsmängder.

Vid ett genomförande av planen och i denna utredning föreslagna åtgärder kan 

tillrinningen av vatten från planområdet till Byle mosse förbättras. Samordning med 

utbyggnaden av Roslagsbanan behövs vid exploateringen av planområdet. 

Se även avsnitt 3.7.3 Hantering av översvämningsrisk. Befintliga förhållanden 

beskrivs i avsnitt 2.8.1 dagvatten och 2.11.3 Översvämningsrisk.

3.6.2 Vatten och avlopp

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten och spillvatten inom 

verksamhetsområdet för allmänt VA i Vallentuna kommun. 

Planområdet är obebyggt idag. Allmänna ledningar för VA finns i anslutning till 

området. Angränsande bostadsområden ingår i verksamhetsområde för vatten-, spill- 

och dagvatten medan planområdet inte omfattas av verksamhetsområdet.

Allmänna VA-ledningar (vatten och spillvattenledningar) finns i Bylevägen och 

Zetterlunds väg. Spillvattenledningarna i Zetterlunds väg är tryckledningar som 

försörjer områdena kring Bällstaberg. De befintliga tryckledningarna korsar 

planområdet i dess norra del. På plankartan anges planbestämmelsen, u- marken ska 

vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Närmaste brandposter finns i Bylevägen och i Kragstalund.

Bebyggelsen ska anslutas till allmänt nät för vatten och spillvatten. VA-ledningar 

förläggs huvudsakligen i väg. Genom planområdet går VA-ledningar i den norra 

delen, vilket anges som u, område för allmänna underjordiska ledningar på 

plankartan.

Bebyggelsen ska anslutas till de allmänna vatten- och spillvattenledningarna i 

Bylevägen. Förbindelsepunkt föreslås att upprättas i plangränsen mot befintlig gång- 

och cykelväg i planområdets sydvästra del. De nya vatten- och spillvattenledningarna 

föreslås vara enskilda inom planområdet och allmänna i gång- och cykelvägen upp till

Bylevägen.

Eftersom planområdet ligger i en lågpunkt kommer spillvattnet behöva att pumpas. 

En spillvattenpumpstation föreslås därför i planområdets sydöstra hörn vilken ska 
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utrustas med luktreningsaggregat för att minimera risken för störningar av lukt. 

Åtgärder för att minimera risk för bräddning omfattar bl a uttag för reservkraft, 

reservpump och systematisk drift och underhåll. Pumpstationen redovisas som E, 

Pumpstation för spillvatten på plankartan.

Tillgång till brandvatten ska säkerställas med konventionellt system. En ny brandpost

föreslås placeras i Zetterlunds väg som täcker in den planerade bebyggelsen. 

Placeringen behöver samordnas med brandförsvaret och Roslagsvatten AB.

3.6.3 Värme

Fjärrvärmeledningar går utmed Zetterlunds väg och inom kvartersmarken för 

bostäder inom planområdet. På plankartan anges u, marken ska vara tillgänglig för 

allmännyttiga underjordiska ledningar, för dessa ledningar.

Av ÖP 2010-2030 framgår att utsläppen från uppvärmning ska minska genom 

energieffektivisering, utbyggnad av fjärrvärme, ökad användning av förnyelsebar 

energi, vindkraft och solenergi. Vattenburna system bör alltid installeras vid 

nybyggnad. Tät bebyggelse kan med fördel värmas upp med fjärrvärme. En 

förutsättning är att anslutnings- och driftkostnaderna blir rimliga. Bebyggelsen i 

centrala Vallentuna, Bällstaberg och delar av Kragstalund är anslutna till ett 

fjärrvärmenät, som ägs av EON Värme. Värmen produceras i en 

biobränsleanläggning i Okvista och i en oljepanna i Bällstaberg.

Planområdet föreslås anslutas till fjärrvärme.

3.6.4 El, tele och data

Av ÖP 2010-2030 framgår att tele- och datakommunikationerna ska ha en kapacitet 

som ger goda möjligheter för alla medborgare och för näringslivet att leva och verka i 

hela kommunen.

Anslutning föreslås ske till befintliga nät.

3.6.5 Avfallshantering

Av ÖP  2010-2030 framgår att avfallshanteringen ska vara en naturlig del av

planarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en checklista för

avfallshantering vid nybyggnad. Här framgår bl.a. att det för småhus bör finnas plats
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för minst två kärl vid respektive fastighet. Avståndet för uppställningsplats bör inte

vara längre än 50 meter från bostad.  Av Boverkets byggregler,  BBR, framgår som

allmänt råd att avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller anordningar

för avfall inte bör överstiga 50 meter för flerbostadshus.

Väg  inom  planområdet  ska  möjliggöra framkomlighet för sopbilar.  Inom

kvartersmark  föreslås  sopkassuner  längs  kvartersgatan  för  sophanteringen  för

bostäderna inom området. Vid norra infarten till de planerade bostäderna planeras

byggnad för återvinning.

3.7 Hälsa och säkerhet

3.7.1 Grundläggning

Planerad bostadsbyggnader, garage eller komplementbyggnader grundläggs med hel 

bottenplatta eller sulor och plattor på den packade fyllningen. Byggnaderna får inte 

förses med källare vilket anges som planbestämmelse. 

Inom nordvästra delen grundläggs byggnaderna med plattor eller sulor på morän 

eller avsprängt berg.

På plankartan anges även planbestämmelse för lägsta grundläggningsnivå för 

bostadshus som + 44,1 m över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Samtliga höjder över

nollplanet (plushöjder) anges i höjdsystem RH 2000. Den lägsta grundläggningsnivån

är vald med hänsyn till den högsta bedömda nivån i Byle mosse. Den högsta nivån 

som vattnet i Byle mosse bedöms bli stående till bedöms vara +43,5 meter. Nivån 

+44.1 meter innebär en lägsta färdiga golvnivå om ca +44,7 meter. 
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Figur 13: Grundläggningsnivå (Källa: Klimatanpassning i planering och byggande, 

Boverket, 2010)

Se även avsnitt Dagvatten 2.8.1 för motivering av lägsta grundläggningsnivån.

3.7.2 Hantering av 
markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns i området.

3.7.3 Hantering av 
översvämningsrisk

Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att

säkra bebyggelsen mot översvämningar, då planområdet ligger lågt och är instängt.

Huvudprincipen  ska  vara  att  avrinningen  sker  från  norr  mot  söder  mot  ett  lägre

beläget  öppet  infiltrationsstråk  där  även  en  översvämningsbar  yta  (torr  damm)

anläggs.  I  planen  regleras  detta  som  n1,  yta  för  dagvattenhantering  och  anges

markhöjder för att underlätta att avrinningen sker. Infiltrationsstråket i form av dike

illustreras på plankartan. Till det södra infiltrationsstråket leds även fortsättningsvis

dagvattnet från bebyggelsen kring planområdet. Till det södra infiltrationsstråket leds

även fortsättningsvis dagvattnet från bebyggelsen kring planområdet. 

Bebyggelsen närmast Zetterlunds väg bör placeras på en sådan nivå ovan vägen, så att

marken får en ordentlig lutning bort från husen och för att möjliggöra ett avskärande

infiltrationsstråk mellan vägen och kvartersmarken. Mindre öppna infiltrationsstråk

kan även behövas mellan bebyggelsen inom kvartersmark för att avleda vatten vid

skyfall mot den lägre ytan i södra delen av planområdet.

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

utifrån de redovisade trösklarna och avrinningsvägarna som finns.  Samtliga höjder

över nollplanet (plushöjder) anges i höjdsystem RH 2000. Lägsta grundläggningsnivå

föreslås regleras i  detaljplanen till  +44,1  för  att  ge marginal  mot översvämningar.

Detta  innebär  en  ungefärlig  färdig  golvnivå  på  +44,7.  I  planen  regleras  även  att

källare inte får anordnas.
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Huvudprincipen för höjdsättningen av planområdet regleras i planen (avrinning från 

den norra delen mot den södra delen) genom angivna markhöjder på plankartan. I 

fortsatt detaljprojektering ska höjdsättning av ytor och mark kring byggnaderna 

anpassas så att avrinningstråk mellan husen möjliggörs. 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 avsnitt 3.6.1 Dagvattenhantering.

3.7.4 Hantering av radon

Marken inom fastigheten Kragsta 1:51 inom planområdet bedöms med ledning av den

tät lera och den höga yt- och grundvattennivån vara lågradonmark. I samband med

utfyllnad skall det tillses att fyllnadsmaterial av berg har låg eller normal halt av uran.

3.7.5 Hantering av närhet 
till Roslagsbanan

Området gränsar till Roslagsbanan som är av riksintresse för järnväg som ska skyddas

mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Inom

25 meter från Roslagsbanan får inga byggnader som ger upphov till  stadigvarande

vistelse  uppföras.  Detta  innebär  ett  generellt  skyddsavstånd på  25  meter  från det

närmsta  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.

På  plankartan  ligger  byggrätter  för  bostadsbebyggelse  minst  25  meter  från

Roslagsbanan,  mätt  från  järnvägens  närmaste  spårs  ytterkant.  Byggrätter  för

komplementbyggnader ligger minst 10 m från närmaste spårets ytterkant. 

Ett genomförandeavtal mellan Kragsta Park AB och AB Storstockholms 

Lokaltrafik(SL) genom Trafiknämnden (TN) och Stockholms läns landsting (SLL) har 

upprättats avseende genomförande av nybyggnation i närheten av Kragstalunds 

station. Avtalet ska godkännas före antagande av detaljplanen för Kragstalund Östra 

sker. Av avtalet framgår bl. a att anläggningsarbeten vid utbyggnaden av planområdet

ska utföras på så sätt att dessa inte äventyrar Roslagsbanans säkerhet, bärighet, 

fortbestånd, underhållsförutsättningar eller livslängd. Se även nedan i avsnittet 3.7.6 
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Hantering av buller samt i avsnittet 4.3.3 Genomförandeavtal angående avtalets 

innehåll.

3.7.6 Hantering av buller, 
stomljud och 
vibrationer 

Enligt järnvägsplan för Roslagsbanan planeras bullerskärm uppföras utmed 

järnvägsspåren utanför planområdet. Mellan Kragsta Park AB och AB Storstockholms

Lokaltrafik(SL) genom Trafiknämnden (TN) och Stockholms läns landsting (SLL) har 

avtal upprättats avseende genomförande av nybyggnation i närheten av Kragstalunds 

station. Avtalet ska godkännas före antagande av detaljplanen för Kragstalund Östra 

sker. Avtalet upprättas för att reglera parternas åtaganden och ansvar under 

genomförande av ovanstående byggnationer och projekt. Av avtalet framgår att 

anläggningsarbetena ska utföras på så sätt att dessa inte äventyrar Roslagsbanans 

säkerhet, bärighet, fortbestånd, underhållsförutsättningar eller livslängd. Se närmare 

avsnittet 4.3.3 Genomförandeavtal angående avtalets innehåll.

Den i SLL:s regi pågående spårutbyggnaden i anslutning till planområdet föranleder 

behov av en bullerskärm längs med planområdet i likhet med utbyggnaden inom 

planområdet för att klara rådande gränsvärden för buller. Bolaget medges enligt 

avtalet rätt att utifrån SLL:s anvisningar påbörja byggnationen av den aktuella 

bullerskärmen, och eventuella nödvändiga förberedande åtgärder. För det fall SLLs 

arbeten inträffar före eller samtidigt som den planerade exploateringen uppför SLL 

den aktuella bullerskärmen i enlighet med upprättad järnvägsplan. 

I planen finns även möjlighet att uppföra bullerskärm genom planbestämmelsen, 

byggnad får inte uppföras. Detta redovisas som prickmark på plankartan utmed 

plangränsen mot Roslagsbanan.

På plankartan anges en planbestämmelse med hänsyn till trafikbuller från 

Roslagsbanan i enlighet med förordningen om trafikbuller (SFS 2015:2169). Med 

uppförande av bullerskärm enligt den järnvägsplan som finns för Roslagsbanan och 

de åtgärder som anges i utförd bullerutredning skapas en ljudmiljö där riktvärdena 

enligt bullerförordningen kan innehållas. Bullerskärmen har en höjd av ca 2,6 m över 

rälsöverkant (RÖK). Bullerskärmen är placerad utanför planområdet utmed 

fastigheten Kragsta 1:51:3.

Riktvärdena på uteplatser uppfylls antingen genom att anlägga en gemensam uteplats

på delar av den mindre bullriga gården och/eller komplettera med delvis inglasade 
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balkonger. Detta framgår av den bullerutredning som finns framtagen av Akustiklaget

AB, 2018-10-26.  Se närmare avsnitt 2.11.5 Buller.

Planerad bebyggelse bidrar också till att skapa en bättre ljudmiljö inom planområdet i

direkt anslutning till Roslagsbanan med avseende på buller från spårtrafik. 

Bostäderna bidrar till en försumbar ökning av vägtrafikbullret utmed anslutande 

vägar.

Riktvärdena för trafikbuller inomhus bedöms relativt lätta att uppfylla med en rätt 

dimensionerad fasadisolering i planerade bostäder.

På  plankartan  anges  planbestämmelser  som  störningsskydd  för  vibrationer  och

stomljud från tågtrafiken i enlighet med Trafikförvaltningens rekommendationer för

maximal stomljudsnivå och komfortavvägd vibrationsnivå. 

Inom planområdet förändras de geotekniska förutsättningarna, 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.

3.8 Administrativa bestämmelser

3.8.1 Genomförandetid

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga

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

tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver detaljplanen.

3.8.2 Huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för allmän platsmark.
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3.8.3 Ledningsrätt

Genom planområdet  går  befintlig  fjärrvärmeledning.  För denna ledning har  E.ON

Värme Sverige AB ledningsrätt,  0115-05/1, ändamål:  fastigheten Olhamra 1:76 har

rätt att bibehålla och underhålla fjärrvärmeledningar.

Vallentunavatten ABs befintliga ledningar avseende vatten och avlopp i norra delen av

planområdet, är säkerställda med ledningsrätt, 0115-16/29.1.

3.8.4 Gemensamhetsanlägg
ningar

En anläggning, t.ex. en väg, som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser 

ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna kan inrättas som en 

gemensamhetsanläggning av Lantmäteriet. Detta sker som en anläggningsförrättning 

och förfarandet är reglerat i anläggningslagen. Vilka fastigheter som ingår i 

gemensamhetsanläggningen/arna och de inbördes ansvarsförhållandena avgörs inte 

av detaljplanen utan av Lantmäteriet vid anläggningsförrättningen. Genom 

anläggningsbeslut meddelas vad anläggningen ska bestå av och hur kostnaden för 

dess utförande respektive drift och underhåll ska fördelas mellan de fastigheter som 

har del i anläggningen. En samfällighetsförening bildas ofta i samband med ett 

anläggningsbeslut i syfte att förvalta marksamfälligheter och 

gemensamhetsanläggningar. En samfällighetsförening är en juridisk person.

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för inrättande av eventuell

gemensamhetsanläggning för gemensamma ytor och övriga anläggningar på 

kvartersmark såsom vägar, gång- och cykelvägar, parkering och lekplatser, 

dagvattenanläggningar samt servisledningar för VA. 

I dagvattenanläggningar ingår öppna infiltrationsstråk, diken, och yta för 

dagvattenhantering i södra delen av planområdet.

I gemensamhetsanläggningen ingår även pumpstationen för spillvatten i sydöstra 

delen av planområdet som anges som E- område på plankartan. Förbindelsepunkten 

för VA ligger i sydvästra delen av planområdet vid befintlig gång- och cykelväg.

Återvinningsrummet, som planeras i nordöstra delen av planområdet, föreslås även 

ingå i gemensamhetsanläggningen. 
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Anläggningarna inom bostadsområdet blir enskilda och kommer att ingå i en eller 

flera blivande gemensamhetsanläggningar. En samfällighetsförening kan komma att 

bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningen. 
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4. Genomförande

4.1 Organisatoriska frågor

Följande avsnitt ska redovisa de åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna 

genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Den tar upp organisatoriska, 

fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska frågor. Beroende på om information söks

för att veta vem som ska ansvara för en åtgärd, hur den ska genomföras eller vem som

ska bekosta åtgärden kan information sökas under avsnittet om organisatoriska, 

fastighetsrättsliga respektive ekonomiska frågor. Under tekniska frågor redovisas 

genomförda utredningar, eventuellt behov av ytterligare utredningar samt 

dokumentation av åtgärder enligt planen.

Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar (VA), 

vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.

4.1.1 Tidplan för 
genomförande

Förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd under fjärde kvartalet 2017. Därefter

har detaljplanen ställts ut för granskning under andra kvartalet 2018. Detaljplanen 

planeras att antas av kommunfullmäktige under vintern 2019/2020. Såvida inte 

detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av 

kommunfullmäktiges protokoll.

Utbyggnad av kvartersmarken beräknas påbörjas i samband med att detaljplanen 

vinner laga kraft. Ombyggnad av allmän plats kan ske parallellt eller efter utbyggnad 

av kvartersmarken. Detta kommer att klargöras inför antagande.

4.1.2 Genomförandetid

Planens genomförandetid är fem år. Genomförandetiden börjar då beslutet att anta 

detaljplanen vinner laga kraft.

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 

genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot 

berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om planen ersätts med en 
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ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till 

ersättning av kommunen för den skada det resulterar i för fastighetsägarna.

En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den 

dag kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs.

När beslut om upphävandet har vunnit laga kraft slutar delar av gällande planer för 

aktuellt område att gälla. Området är därefter inte längre detaljplanelagt.

4.2 Ansvarsfördelning/ huvudmannaskap

4.2.1 Allmänna platser

Kommunen är huvudman för allmän plats, LOKALGATA, i detaljplanen. Kommunalt 

huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för iordningställandet av allmän 

plats och framtida drift inom allmän platsmark. All allmän platsmark i detaljplanen 

ligger inom den kommunägda fastigheten Kragsta 2:7. 

4.2.2 Kvartersmark för 
enskilt bebyggande

Inom detaljplanen finns kvartersmark för enskilt bebyggande i form av bostäder. 

Genomförandet av detaljplanen inom dessa delar ligger på fastighetsägaren. Inom 

kvartersmarken behöver fastighetsägaren anlägga vägar liksom gemensamma ytor 

och lekplatser, dagvattenanläggningar, pumpstation för spillvatten samt 

servisledningar för vatten och spillvatten (VA). Återvinningsrum för sophantering ska 

även anläggas av fastighetsägaren. Anläggningarna inom bostadsområdet blir 

enskilda och kommer att ingå i en eller flera blivande gemensamhetsanläggningar. 

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av samtliga anläggningar inom sin fastighet. 

Se även avsnitt Gemensamhetsanläggningar 3.8.4.

Vid exploatering av privatägd mark träffas 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). Se vidare avsnitt 4.3.2 Exploateringsavtal.

Byggherre enligt plan- och bygglagen (PBL) är den som för egen räkning utför eller

låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör.
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Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt 

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Byggherren ska vidare se

till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning, till exempel provtryckning 

av vattenledningar. Byggherren är också ansvarig för att upprätta en arbetsmiljöplan. 

4.2.3 Ledningar 

Roslagsvatten  ABs  dotterbolag  Vallentunavatten AB är kommunens  huvudman för

allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar inom verksamhetsområden

för allmänt VA inom Vallentuna kommun. För verksamhetsområdet för allmänt VA

ansvarar Vallentunavatten AB för dessa anläggningar fram till respektive

förbindelsepunkt och för nätets framtida drift.  Förbindelsepunkterna  är  ofta

placerade vid gräns för kvartersmark. 

Bebyggelsen  inom  planområdet  ska  anslutas  till  de  allmänna  vatten-  och

spillvattenledningarna  i  Bylevägen.  Förbindelsepunkt  föreslås  upprättas  i

plangränsen mot befintlig gång- och cykelväg i planområdets sydvästra del. Angående

VA, se även avsnitt 3.6.2  Vatten och avlopp.  Någon anslutning av planområdet till

allmän dagvattenledning föreslås inte utan dagvattnet kommer att tas om hand lokalt

inom kvartersmarken.

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda vatten- och

spillvattenledningar  in  till  egen  byggnad,  s.k.  servisledningar,  från

förbindelsepunkten. 

Huvudman för elnätet i planområdet är Elverket i Vallentuna AB som ansvarar för

utbyggnad samt framdrift och underhåll av elnätet.

Huvudman för fjärrvärme i planområdet är E.ON.

4.3 Avtal

4.3.1 Planavtal

För upprättande av detaljplan för del av Kragsta 1:51 har planavtal tecknats mellan

Vallentuna kommun och exploatören, Kragsta Park  AB.  Avtalet syftar  dels till att

fastställa fördelning av kostnader mellan parterna i samband med upprättandet av

detaljplanen men även ge grundläggande principer för kommande exploateringsavtal.
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4.3.2 Exploateringsavtal

För att reglera kostnader och ansvar som är kopplade till genomförandet av 

byggnationen har ett exploateringsavtal träffats mellan kommunen och exploatören, 

ägaren till fastigheten Kragsta 1:51:3. Grundläggande principer för detta 

exploateringsavtal framgår av ingånget planavtal. Ett exploateringsavtal avses tecknas

mellan kommun och exploatör. Sedan 2015 finns regler för hur detta ska redovisas i 

planhandlingarna (4 kap. 33 § och 5 kap. 13 § PBL). 

Exploateringsavtalet reglerar byggherrens åtaganden gentemot kommunen avseende 

genomförandet av detaljplanen vilket regleras i 6 kap. §§ 39-42  plan- och bygglagen 

(PBL). Exploateringsavtalet får inte överlåtas på annan byggherre utan kommunens 

medgivande. 

Exploateringsavtalet ska godkännas av kommunfullmäktige (KF) innan förslaget till 

detaljplan antas av KF.

I avtalet anges att kommunen ansvarar för breddning av Zetterlunds väg, allmän 

plats, LOKALGATA i detaljplanen. Kragsta Park AB kommer att finansiera del av 

utbyggnaden genom erläggande av exploateringsbidrag.

Separata avtal om fastighetsreglering avses tecknas, dels avseende mark om ca 1 ha 

som sammanfaller med kvartersmark men tillhör Vallentuna kommun, dels ett 

område om ca 50 kvm som sammanfaller med allmän platsmark men tillhör 

exploatören. Berörda fastigheter är Kragsta 1:51 (Kragsta Park AB) och Kragsta 2:7 

(Vallentuna kommun). 

Vallentuna kommun och Kragsta Park AB kommer gemensamt att ansöka om 

fastighetsbildning rörande överförande av kvartersmark från Kragsta 2:7 till Kragsta 

1:51 samt allmän platsmark från Kragsta 1:51 till Kragsta 2:7 enligt ovan. Kragsta Park

AB bekostar fastighetsbildningen. 

Kragsta Park AB kommer att ansöka om inrättande av erforderliga 

gemensamhetsanläggningar så som VA-anläggningar fram till kommunal 

anslutningspunkt, kvartersgator, avfallshantering m.m. 

Vidare regleras genomförande av åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 

på kvartersmark samt geotekniska åtgärder som stabiliserar marken och höjer 

marknivån liksom vilka träd som anses värda att bevara.
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Eftersom det aktuella planområdet ligger inom det så kallade influensområdet för 

medfinansierad infrastruktur reglerar exploateringsavtalet även hur denna 

medfinansiering ska ske.

4.3.3 Genomförandeavtal

Exploatören Kragsta Park AB har tecknat ett genomförandeavtal med AB 

Storstockholms Lokaltrafik(SL) genom Trafiknämnden inom Stockholms läns 

landsting (TN) och Stockholms läns landsting (SLL) för att reglera ansvar, 

samordning och kostnader för gemensamma beröringspunkter i de två närliggande 

projekten, exploatering av Kragsta 1:51 och Roslagsbanans utbyggnad för 

dubbelsspårstrafik. Detta genomförandeavtal reglerar parternas åtaganden och 

ansvar under genomförande av ovanstående byggnationer och projekt. I detta avtal 

behandlas bl a flytt av trumma under järnvägen och uppförandet av bullerskärm 

utmed planområdet i enlighet med planerat bullerskydd i järnvägsplan för 

Roslagsbanan Kapacitetsförstärkning Täby Kyrkby – Kragstalund. 

4.4 Tillståndsfrågor 

För att kunna uppföra byggnader och vägar inom planområdet behöver marken 

beredas genom grävning, schaktning och utfyllnad med sprängstensmassor. Området 

som ska fyllas ut utgör enligt miljöbalkens definition (MB 11 kap 2§) ett 

vattenområde. Då åtgärder av den här typen utförs i ett vattenområde innebär det 

vattenverksamhet enligt miljöbalkens definition (MB 11 kap 3§). När arean av 

vattenområdet överstiger 3000 kvadratmeter kräver vattenverksamheten tillstånd 

enligt miljöbalken (11 kap 9 §). Erforderligt tillstånd baseras på den av planen 

medgivna markanvändningen och söks av exploatören hos mark- och 

miljödomstolen. Tillståndsprövning för vattenverksamheten pågår för närvarande. 

Genomförande av detaljplanen kan inte ske för kvartersmarken för bostäder innan 

tillstånd erhållits av Mark- och miljödomstolen för planerade åtgärder.

4.5 Fastighetsrättsliga frågor

4.5.1 Fastighetsbildning

För att kunna genomföra detaljplanen kommer lantmäteriförrättningar att sökas hos

lantmäterimyndigheten. 
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Del  av  fastigheten  Kragsta  2:7  ingår  i  planområdet  som  del  av  kvartersmark  för

bostäder samt som allmän platsmark för LOKALGATA. I gällande detaljplan ingår

dessa delar som allmän platsmark för lokalgata och park. De marköverföringar som

kommunen och Kragsta Park AB kommer överens om i exploateringsavtalet kommer

att genomföras genom lantmäteriförrättningar när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kommunen undertecknar avtalet efter  att  avtalet  har godkänts av näringslivs- och

planutskottet.  I  avtalet  regleras den slutliga ersättning exploatören ska erlägga till

kommunen för markområdet och iordningställandet av allmän plats. I avtalet framgår

även  att  exploatören  står  för  kommunens  samtliga  kostnader  i  samband  med

genomförandet.

Exploatören svarar för att ansöka om fastighetsbildning och bildande av eventuella

gemensamhetsanläggningar inom kvartersmarken.

Eventuella  fastighetsbildningar  påverkas  inte  av  upphävandet  av  stadsplanen

s790917. Utan stadsplan kan ändamålsenliga nya fastighetsindelningar åstadkommas

med stöd av kommande fastighetsförvärv och/eller byten.

4.6 Lantmäteriförrättning

4.6.1 Förrättningskostnader
- allmänt

Kostnader för avstyckning, fastighetsregleringar eller anläggningsförrättningar m.m.

tas  ut  enligt  Lantmäteriets  aktuella  taxa  eller  enligt  överenskommelse  med

Lantmäteriet.  Kostnaderna  debiteras  i  normalfallet  exploatören,  då  förrättningen

avslutats och vunnit laga kraft.

4.6.2 Anläggningsåtgärd – 
Bildande av 
gemensamhetsanlägg
ning

Eventuella  kostnader  med  anledning  av  en  förrättning  fördelas  på  de  i

gemensamhetsanläggningen  deltagande  fastighetsägarna  enligt  de  andelstal  som

fastställs i samband med förrättningen.
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4.7 Ekonomiska frågor

4.7.1 Planekonomi

Ansvar för kostnader för planläggningen regleras i avtal om upprättande av detaljplan

för Kragsta 1:51,3 och del av Kragsta 2:7.

Kostnader och övriga åtaganden regleras i exploateringsavtal mellan Vallentuna 

kommun och exploatören, Kragsta park AB.

Om exploatören, Kragsta Park AB, uppfyller alla åtagande enligt planavtalet utgår 

ingen planavgift vid bygglov för den aktuella detaljplanen.

4.7.2 Gatukostnader

Exploatören bekostar utbyggnad av gemensamma anläggningar inom kvartersmark

som t ex  vägar,  gångvägar  och lekplatser.  Kostnaden för dessa åtgärder  regleras i

exploateringsavtalet.  Kostnaden  för  utbyggnad av  allmän platsmark  LOKALGATA,

regleras även i exploateringsavtalet. Se vidare avsnitt 4.3.2 Exploateringsavtal.

4.7.3 Fördelning av 
genomförandekostnad
er

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark 

avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören.

Då förbindelsepunkter till området meddelats debiterar Vallentunavatten AB:s 

moderbolag Roslagsvatten AB den nya fastighetsägaren till kvartersmark 

anläggningsavgift enligt vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa.

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och 

bekostas av exploatören.

Förrättning för fastighetsbildning bekostas av exploatören. Kostnader för 

fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande taxa. Reglering av 

kommande kostnader kommer att ske i det avtal som upprättas mellan kommunen 

och exploatören.
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Kostnader för ombyggnad och iordningställande av allmän plats regleras i kommande

exploateringsavtal. Kommer det att krävas ombyggnader och höjdjusteringar av 

nuvarande gator för att anpassa den planerade bebyggelsen till gatunätet kommer 

exploatören att stå för dessa kostnader.

4.7.4 Inlösen och ersättning

Del av den kommunägda fastigheten Kragsta 2:7 ska överföras till Kragsta Park AB. 

Kostnader regleras i exploateringsavtalet. Någon inlösen eller motsvarande förvärv av

mark som ägs av annan än kommunen är inte aktuell i dagsläget.

4.7.5 Anläggningsavgift för 
VA

För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas som grundar sig

på  Vallentunavatten  ABs  gällande  VA-taxa.  Avgiften  utgörs  av  anläggningsavgift

(engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift).

Vallentunavatten AB bekostar utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar fram

till respektive förbindelsepunkt.

Exploatören bekostar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark

från upprättad förbindelsepunkt, s.k. servisledningar.

4.7.6 Bygglovavgift

När detaljplanen vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt  att söka bygglov enligt

detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa.

4.8 Tekniska frågor

4.8.1 Tekniska utredningar

För tekniska undersökningar och andra åtgärder som kan komma att erfordras vid en

bygglovsprövning ansvarar respektive fastighetsägare för.
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4.8.2 Vatten och avlopp

VA-nätet kommer att byggas ut i samband med utbyggnaden av planområdet för 

bostäder. Detaljplanen förutsätter att området efter utbyggnaden, kommer att ingå i 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt föreslås att 

upprättas i plangränsen mot befintlig gång- och cykelväg i planområdets sydvästra 

del. De nya vatten- och spillvattenledningarna föreslås vara enskilda inom 

planområdet och allmänna i gång- och cykelvägen upp till Bylevägen.

Detaljplanen möjliggör att det inom u-område (mark tillgänglig för allmännyttiga

underjordiska ledningar) kan förläggas allmänna VA-ledningar. U-område finns för

befintliga VA-ledningar i den norra delen av planområdet.

4.8.3 Dagvatten

Dagvatten  ska så långt som det är möjligt fördröjas och renas enligt Oxundaåns

dagvattenpolicy. Enligt dagvattenpolicyn ska lokalt  omhändertagande av dagvatten

ske på kvartersmark. Inom den del av planområdet som består av kvartersmark för

bostäder avses lokalt omhändertagande ske av dagvatten. Lokalt omhändertagande av

dagvatten ska även ske för allmän plats, LOKALGATA. Planområdet kommer därmed

inte att ingå i verksamhetsområde för dagvatten. 

Utgångspunkten för föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom planområdet

i den reviderade dagvattenutredningen, 2018-09-27, har varit att:

1. Förorening av och mängden dagvatten ska minimeras.

2. Dagvattnet ska renas och fördröjas nära källan.

3. Minimera risken för översvämning av ny bebyggelse.

Enligt  dagvattenutredningen  erfordras  inte  anslutning  av  planområdet  till  allmän

dagvattenledning utan dagvattnet föreslås tas om hand lokalt inom planområdet. 

Detaljutformningen för föreslagna lösningar, i synnerhet höjdsättningen av området,

behöver studeras mer noggrant i det fortsatta arbetet liksom läget och funktionen på

den  befintliga  ledningen  som  antas  avvattna  delar  av  Zetterlunds  väg  in  mot

planområdet. I planen redovisas föreskrivna markhöjder på vägar, parkeringsytor och

diket  mot  dagvattendammen  för  att  dagvattnet  ska  kunna  rinna  mot  ytan  för

dagvattenhantering, n1.

DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING



59

I samband med  detaljprojektering av området ska åtgärder för lokalt

omhändertagande av dagvatten  utformas och dimensioneras i samråd med

Vallentunavatten AB. 

Varje  fastighetsägare  och  verksamhetsutövare har ett  ansvar  att  hantera  dagvatten

med försiktighet så att miljö och omkringliggande fastigheter inte skadas.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare är ansvariga för  dagvattenhanteringen på

egen fastighet.

Se även avsnitt 3.6.1 Dagvatten och 3.7.3 Hantering av risk för översvämning samt 

avsnittet 4.8.3 Dagvatten under delen Tekniska frågor.
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5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning

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

miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). Det

innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram parallellt med

planarbetet. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen

eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.

Behovsbedömningen inför upprättande av detaljplan för del av Kragsta 1:51 har gjorts

utifrån krav i 6 kap 11 § miljöbalken (MB) samt kriterier i bilaga 2 och 4 till MKB-

förordningen. Resultatet är att detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan

och att en miljöbedömning med MKB därför behöver upprättas. Se närmare avsnitt

5.2 Miljökonsekvenser angående miljökonsekvensbeskrivningen.

5.2 Miljökonsekvenser 

Upphävandet av del av gällande stadsplan för aktuellt område innebär, när 

upphävandet vunnit laga kraft att området blir planlöst. Pågående markanvändning 

kan fortgå. Inga åtgärder som kräver lov, plan och andra tillstånd inom området kan 

komma tillstånd utan prövning.

Till detaljplanen för bostäder i Kragstalund för Kragsta 1:51 och del av Kragsta 2:7 hör

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utförd av Structor Miljöbyrån AB), 2018-11-

22. Enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras av planer och

program, om deras genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Syftet  med  miljöbedömningen  är  att  integrera  miljöaspekter  i  planen  eller

programmet så att en hållbar utveckling främjas.

Nedan följer sammanfattningen från MKB. 

” Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse om 

cirka 50 bostäder i flerbostadshus och cirka 9 radhus/kedjehus på Kragsta 1:51 skifte 

tre och del av Kragsta 2:7 i Vallentuna kommun. 

DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING



61

Vallentuna kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas 

medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för 

detaljplanen. Detta beror framförallt på att ett våtmarks- och naturmarksområde fylls 

ut och omvandlas till bostadsområde. Omfattningen av markutfyllnaden i området är 

även så pass stor att det krävs tillstånd för vattenverksamhet. Enligt miljöbalken är 

syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 

utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en 

planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med 

naturresurser. 

Det aktuella planområdet ligger tillgängligt mellan befintliga bostadsområden i ett 

kollektivtrafiknära läge utmed Roslagsbanan, cirka 300 meter från station 

Kragstalund. Planområdet består huvudsakligen av skog med inslag av våtmark. 

Planförslaget innebär att våtmarksmiljöer (cirka 7 300 m2) tas i anspråk, vilket 

generellt är en värdefull och skyddsvärd naturtyp. En naturvärdesinventering har 

genomförts för planområdet. Inventeringen visar på att förekomsten av 

naturvårdsarter inom planområdet är låg. Det har sin förklaring i att de ekologiska 

förutsättningarna är låga inom området, det vill säga att lämpliga livsmiljöer för mer 

krävande arter inte förekommer i tillräcklig utsträckning. Planområdet är också av 

mindre värde som spridningsstråk. Planförslaget innebär att två av fem utpekade, 

skyddsvärda tallar avverkas, vilket är negativt för naturmiljön då de är potentiella 

livsmiljöer för bland annat svampar och insekter. En rödlistad tallticka har påträffats i

en äldre tall, i norra delen av planområdet. Då tallen inte kommer att kunna bevaras 

medför planförslaget att talltickan försvinner. Utöver talltickan har inga rödlistade 

arter identifierats inom planområdet. Planen bedöms ge upphov till måttliga negativa 

konsekvenser för naturmiljön lokalt med avseende på utfyllnaden av våtmark och 

avverkandet av de gamla tallarna vilket gör att potentiella livsmiljöer för andra arter 

försvinner. Regionalt är planområdet av mindre värde då våtmarkerna idag är 

påverkade och området är avskuret från omkringliggande naturmark av 

Roslagsbanan, Zetterlunds väg och de omgivande bostadsområdena. Regionalt 

bedöms därför miljöeffekterna vara små negativa.

Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse förbättras i och med att 

tillrinningen dit kan öka med den planerade bebyggelsen och med de 

dagvattenåtgärder som planeras. Eventuellt tillskott av kväve från planområdet är så 

litet att det inte bedöms innebära någon märkbar påverkan på vegetationen och 

därmed uppkommer inga negativa konsekvenser för mossen. De ekologiskt mest 

intressanta delarna av mossen ligger dessutom på bortre sidan av mossens 

avrinnande dike, så de kommer inte alls att påverkas av exploateringen.
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Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor 

kommer att påverka dagvattnet från området, både med avseende på kvalitet och 

kvantitet. Inom ramen för en dagvattenutredning har förslag till dagvattenåtgärder 

för området tagits fram. Detta för att minska de ökade dagvattenflöden och ökade 

föroreningsmängder i dagvatten från planområdet som föreslagen markanvändning 

medför. Efter genomförda dagvattenåtgärder kommer de totala mängderna 

föroreningar på årsbasis att minska för de flesta ämnena, eller vara de samma som 

idag för vissa ämnen men öka något för vissa ämnen. Dagvattnet kommer efter rening

i första hand gå till grundvattenmagasinet inom planområdet och Byle mosse. När 

vattnet når Vallentunasjön bedöms det vara så rent att möjligheterna för 

ytvattenförekomsten att uppnå god ekologisk och kemisk status inte försämras och de

enskilda kvalitetsfaktorernas klassning inte försämras. Det bedöms därför inte 

uppkomma några negativa konsekvenser för vattenmiljön.

Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna 

dagvattensystemet att kunna infiltrera allt dagvatten. Ytvatten kommer då att samlas i

lågpunkten vid torrdammen i södra delen av området där vattennivån kommer att 

stiga till +43.5 vilket är den högsta bedömda vattennivån i Byle mosse och 

planområdet. Området höjdsätts så att byggnader inte riskerar att översvämmas och i 

plankartan regleras lägsta grundläggningsnivå till + 44.1 vilket innebär att det finns 

marginal mot översvämningsrisken. Genom exploateringsavtal mellan kommunen 

och exploatören avtalas att kommunen granskar detaljprojekteringen av den i 

plankartan markerade dagvattenanläggningen. Detta för att säkerställa att det inte 

blir en ökad översvämningsrisk för lågt belägna fastigheter i närområdet, till exempel 

Kragsta 1:19. Det bedöms därför inte uppkomma några negativa konsekvenser för 

människor eller miljön med avseende på översvämningsrisk.

Roslagsbanan ger upphov till buller och risker inom planområdet. Med uppförande av

bullerskärm enligt den järnvägsplan som finns för utbyggnaden av Roslagsbanan, 

samt genomförande av de åtgärdsförslag som anges i genomförd bullerutredning 

skapas en god ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan uppfyllas. Då 

man i planen tillämpar ett skyddsavstånd på 25 meter mellan byggnaders närmaste 

fasad och Roslagsbanans närmaste spår/rälkant kan planen genomföras med 

tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Roslagsbanan som utgör 

riksintresse för kommunikationer bedöms inte påverkas av föreslagen detaljplan. 

Planbestämmelser för buller och vibrationer samt risk har införts för att säkerställa 

att riksintresset skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen. 

Konsekvenserna med avseende på tillgänglighet och trygghet bedöms överlag vara 

positiva då bostäder anläggs nära kollektivtrafik och grönområden för rekreation.”
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5.2.1 Miljökvalitetsnormer

Ett  genomförande  av  planen  bedöms  inte  bidra  till  att  möjligheten  att  uppnå

miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2027 försvåras. Planen ger förutsättningar

för att dagvatten från kvartersmark ska kunna omhändertas lokalt och renas inom

planområdet. 

Givet att de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen (Structor Mark AB, 2018-

09-27)  genomförs  erfordras  ingen  anslutning  till  allmänt  dagvattennät,  utan  allt

dagvatten  omhändertas  lokalt.  En  ökad  mängd  hårdgjorda  ytor  kommer  påverka

avrinningens kvalitet och kvantitet, vilket är en naturlig konsekvens av att naturmark

ersätts med ytor avsedda för boende. Genom detaljplanens genomförande kommer en

liten ökning av vissa föroreningar att ske på årsbasis jämfört med dagens mängder

medan  andra  minskar.  Dagvattnet  kommer  efter  rening  i  första  hand  gå  till

grundvattenmagasinet  inom  planområdet  och  Byle  mosse.  När  vattnet  når

Vallentunasjön bedöms det vara så rent att möjligheterna för ytvattenförekomsten att

uppnå  god  ekologisk  och  kemisk  status  inte  försämras  och  de  enskilda

kvalitetsfaktorernas klassning inte försämras.

Genomförande av åtgärder för hantering av dagvattnet hanteras i exploateringsavtalet

för  att  säkerställa  att  åtgärderna  utförs  på  kvartersmark  inom  planområdet.

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms därför inte överskridas vid ett genomförande

av detaljplanen.

Ett genomförande av planen beräknas inte heller medföra att miljökvalitetsnormen

för luft överskrids. Den exploatering som planeras är av mindre omfattning samt i ett

kollektivtrafiknära  läge  vilket  gör  att  utsläpp  orsakade  av  tillkommande  biltrafik

bedöms vara av begränsad omfattning. Den planerade bebyggelsen kommer inte att

leda till att gränsvärdena överskrids i närområdet eller i Vallentuna kommun i övrigt.

Bebyggelsen har tillgång till  kollektivtrafik genom Roslagsbanan och direktbuss till

Stockholm

5.2.2 Natur- och 
kulturvärden

En exploatering av området innebär att  stads- och landskapsbilden förändras men

bedöms inte innebära några negativa effekter på stads- och landskapsbilden i stort.
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Platsen ligger i  nära anslutning till  befintlig bebyggelse och bedöms i takt med att

Kragstalund och Vallentuna förtätas och omvandlas kunna upplevas som ett naturligt

tillskott till stadsmiljön även om planerad bebyggelse tillåts vara högre än befintlig

bebyggelse  i  området  idag.  Planens  bestämmelser  som styr  byggnaders  placering,

omfattning och höjd är  utformade  med hänsyn  till  helhetsbilden för  Kragstalund,

omgivande bebyggelse och landskap.

5.2.3 Hälsa och säkerhet

Ett genomförande av planen innebär att bostäder byggs i ett bullerutsatt läge. Planens

bestämmelser är utformade för att  säkerställa att  krav enligt bullerförordning kan

hållas. Det uppfylls en godtagbar ljudnivå på innergården.

Risknivå bedöms vara acceptabel enligt riskutredning då bostadsbebyggelse håller sig

minst 25 meter från Roslagsbanans närmaste spår. Vid en utbyggnad till dubbelspår

är bostadsbebyggelsen lokaliserad minst 25 m från det närmaste spårets ytterkant.

För närboende innebär ett genomförande av planen förändring i närmiljön, främst i

form av ändrad användning av platsen, ändrad utsikt och fler grannar.

5.3 Ekonomiska konsekvenser

Närheten till teknisk infrastruktur minskar etableringskostnaderna. Tät bebyggelse 

tenderar att skapa lägre etableringskostnad per bostad (bland annat mindre andel 

gata/ledningar, per bostad). Bebyggelsen innebär potentiellt större kundunderlag för 

lokala butiker och kollektivtrafik.

5.3.1 Ekonomiska 
konsekvenser för 
kommunen 

Ett genomförande av planen förväntas innebära nya skatteintäkter eftersom planen

ger möjlighet för nya invånare att bosätta sig i kommunen.

Detaljplanens  genomförande  kommer  att  ställa  krav  på  åtgärder  inom

omkringliggande allmän plats för att öka trygghet och trafiksäkerhet i området.
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5.3.2 Ekonomiska 
konsekvenser för 
berörda 
fastighetsägare 

Föreslagen komplettering av bostadsbebyggelsen innebär en allmän värdeutveckling

av  fastigheterna  i  Kragstalund  som  normalt  även  gynnar  ägarna  till  angränsande

fastigheter.  Vissa  grannar  kan  drabbas  av  ökad  insyn,  försämrad  utsikt  och

skuggeffekter  m.m.  vilket  kan  ha  en  negativ  inverkan  på  bostadsrätternas  värde.

Eventuella framtida gatukostnader regleras i exploateringsavtalet. 

5.4 Sociala konsekvenser

5.4.1 Barn och unga

Ett  genomförande  av  planen  innebär  nya  bostäder  i  ett  område  med  befintliga

trafiksäkra gångvägar  till  skola,  kollektivtrafik,  rekreationsområden och lekplatser.

Planen skapar förutsättningar för att bygga om Zetterlunds väg så att ännu säkrare

gång- och cykelväg kan byggas till skola och kollektivtrafik. Närhet till natur, ängsytor

och lekplatser  främjar  barns behov av lärande,  rörelse,  lek  och social  möten nära

hemmet. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och ungdomar kan ta sig till

skola, kollektivtrafik och andra målpunkter utan att vara beroende av föräldrar som

skjutsar.

5.4.2 Jämställdhet

Ett  genomförande  av  planen  innebär  nya  bostäder  i  ett  centralt  och

kollektivtrafiknära  läge.  Läget  ger  möjlighet  till  goda  förbindelser  med  olika

transportmedel mellan hemmet och service, fritidsanläggningar, rekreationsområden

samt andra målpunkter.

Flerbostäder i området skapar förutsättningar för ökad social kontroll i området och 

planens utformning möjliggör att området kan bebyggas och utformas så att området 

upplevs tryggt och säkert dygnet runt för båda könen.

Ett genomförande av planen, med flera bostäder i anslutning till befintliga gångstråk

och bostäder, skapar förutsättningar för ökad upplevd trygghet i området. Dock kan
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ett  genomförande  av  planen  inte  ensamt  bidra  till  en  trygg  och  jämställd  miljö.

Åtgärder kan även behöva vidtas utanför området.

5.4.3 Tillgänglighet

Ett genomförande av planen innebär en ändrad markanvändning på platsen och att

området därmed blir mindre tillgängligt för allmänheten i bemärkelsen att beträda

området.  Gällande tillgänglighet,  i  bemärkelsen framkomlighet  och orienterbarhet,

hindrar inte planens utformning att en tillgänglig fysisk miljö kan skapas i området

för alla oavsett funktionshinder.

Byggnader och tomter ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och 

bygglagen, PBL.

5.5 Fastighetskonsekvenser

5.5.1 Fastighetsbildning och
fastighetskonsekvens
er

Planområdet består i huvudsak av kvartersmark för bostäder, B, på del av fastigheten 

Kragsta 1:51, skifte tre. En mindre del av Kragsta 2:7 utgör allmän plats, LOKALGATA

i detaljplanen. Det gäller en mindre del av Zetterlunds väg. 

Kragsta 2:7 avstår ca 1020 m2 till Kragsta 1:51 för markanvändning som B, bostäder.

Kragsta 1:51 avstår ca 120 m2 till Kragsta 2:7 för markanvändning som 

LOKALGATA, Lokaltrafik.

De marköverföringar som kommunen och exploatören kommer överens om i 

exploateringsavtalet kommer att genomföras genom lantmäteriförrättningar när 

detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella 

avstyckningar av bostadsfastigheter inom hela planområdet. Detsamma gäller 

inrättande av gemensamhetsanläggning för gemensamma ytor och övriga 

anläggningar på kvartersmark. En samfällighetsförening kommer att bildas för 

förvaltning av gemensamhetsanläggningen.

DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING



67

6. Medverkande

Detaljplanen har framtagits av Samhällsbyggnadsförvaltningen på Vallentuna 

kommun med underlag från Structor. Följande har medverkat från Vallentuna 

kommun:

Projektledare/Exploateringsingenjör: Maria Hansson

Planarkitekt: Christer Åberg

Miljöplanerare: Malin Wängdahl/konsult Sweco AB

Trafikplanerare: Daniel Jäderland

Avfallshandläggar: Beri Fajic

Landskapsarkitekt: Anders Dagsberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Poa Hellqvist Christer Åberg Maria Hansson               

Planeringschef Planarkitekt Exploateringsingenjör
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