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§ 203
Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande, (KS 2017.210)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Kragstalund Östra samt upphäver del 
av stadsplan S790917-0 och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kragstalund 
Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) under förutsättning att vattendomen i mål nr M 8183-18 vunnit 
laga kraft samt att upphäva del av stadsplan S790917-0.
 

Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot att hans tilläggsyrkande avslogs.
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 60 nya bostäder, varav ca 50 lägenheter i 
flerfamiljshus och 9 radhus/kedjehus. I planuppdraget ingår även upphävande av del av 
stadsplan S790917-0. Del av stadsplanen upphävs, då platsen är svår att tolka utifrån rådande 
planförhållanden. Planavdelningen/SBF anser därför att det är nödvändigt att rensa upp i 
planmosaiken av gällande detaljplaner för att göra området mer lättöverskådligt. Syftet med 
upphävandet är att möjliggöra och underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. 
Området där stadsplanen upphävs kommer att bli oplanlagt.
 
Den nya detaljplanen ska även säkerställa att kommunal mark finns att tillgå vid en eventuell 
breddning av Zetterlunds väg. Gatans utformning ska ses över och breddas till kommunal 
standard med separat gång- och cykelväg.
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande till följd av närheten till Roslagsbanan och 
Byle mosse samt att planområdet till stor del utgörs av våtmark.
 
Planens genomförande antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 
miljöbalken(MB) har därför upprättats 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.
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I samband med att en detaljplan antas ska en särskild sammanställning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas. Syftet med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
detaljplan för Kragstalund Östra samt upphäver del av stadsplan S790917-0 och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kragstalund Östra, omfattande fastigheterna 
Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) 
under förutsättning att vattendomen i mål nr M 8183-18 vunnit laga kraft samt att upphäva del 
av stadsplan S790917-0.
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar som tillägg i beslutsmeningen att efter orden ”laga kraft” skriva ”, 
att kompensationsåtgärdsplan i enlighet med vattendomen tagits fram”.
 
Martin Siltanen (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och på Martin 
Siltanens (SD) yrkande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands 
(M) yrkande.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att det avslås.
 
 

Beslutsunderlag
1. §73 Planmu Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 

S790917 - antagande,
2. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av 

stadsplan S790917 - antagande, 2019-09-24
3. Dp Kragstalund östra_Planbeskrivning_antagande 2019-09-24
4. Dp Kragstalund östra_Granskningsutlåtande 2019-09-24
5. Dp Kragstalund östra Plankarta antagande 2019-09-24ny
6. Nacka%20TR%20M%208183-18%20Dom%202019-10-01
7. MKB Kragstalund Östra 2018-11-26_rev 190821
8. PM Dagvattenutredning 2018-09-27 justerad APN 2019-08-21
9. Särskild sammanställning Kragstalund östra 5 dec 2018
10. BILAGA 1 - R-58.1-00
11. BILAGA 2 - R-58.1-01
12. BILAGA 3 - AVRINNING BYLE MOSSE
13. BILAGA 4 - R-58.1-02
14. Bilaga 5. Beräkningar Storm Tac
15. BILAGA 6 - R-51.1-01
16. 16-007 r01 Bullerutredning Kragsta 1_51 2018-10-26
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17. Geoteknik m bilagor 181026
18. Närsaltsbelastning Byle mosse 20181110
19. PM_Inventering_naturvardsarter_Kragstalund_Slutversion181023

Expedieras till 
Akten Plankoordinator Handläggare
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§ 73
Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande, (KS 2017.210)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Kragstalund Östra samt upphäver del 
av stadsplan S790917-0 och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kragstalund 
Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) under förutsättning att vattendomen i mål nr M 8183-18 vunnit 
laga kraft samt att upphäva del av stadsplan S790917-0.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 60 nya bostäder, varav ca 50 lägenheter i 
flerfamiljshus och 9 radhus/kedjehus. I planuppdraget ingår även upphävande av del av 
stadsplan S790917-0. Del av stadsplanen upphävs, då platsen är svår att tolka utifrån rådande 
planförhållanden. Planavdelningen/SBF anser därför att det är nödvändigt att rensa upp i 
planmosaiken av gällande detaljplaner för att göra området mer lättöverskådligt. Syftet med 
upphävandet är att möjliggöra och underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. 
Området där stadsplanen upphävs kommer att bli oplanlagt.
 
Den nya detaljplanen ska även säkerställa att kommunal mark finns att tillgå vid en eventuell 
breddning av Zetterlunds väg. Gatans utformning ska ses över och breddas till kommunal 
standard med separat gång- och cykelväg.
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande till följd av närheten till Roslagsbanan och 
Byle mosse samt att planområdet till stor del utgörs av våtmark.
 
Planens genomförande antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 
miljöbalken(MB) har därför upprättats 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.
 
I samband med att en detaljplan antas ska en sa¨rskild sammansta¨llning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken uppra¨ttas. Syftet med den sa¨rskilda sammansta¨llningen a¨r att go¨ra resultatet 
av bedo¨mningsfo¨rfarandet tillga¨ngligt fo¨r allma¨nheten och fo¨r dem som deltagit i 
processen.
 
Yrkanden
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
föreslår att
kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Kragstalund Östra samt upphäver del 
av stadsplan S790917-0 och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kragstalund 
Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) under förutsättning att vattendomen i mål nr M 8183-18 vunnit 
laga kraft samt att upphäva del av stadsplan S790917-0.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av 

stadsplan S790917 - antagande, 2019-09-24
2. Dp Kragstalund östra_Planbeskrivning_antagande 2018-11-26
3. Dp Kragstalund östra_Granskningsutlåtande 2018-11-25
4. MKB Kragstalund Östra 2018-11-26_rev 190821
5. PM Dagvattenutredning 2018-09-27 justerad APN 2019-08-21
6. BILAGA 1 - R-58.1-00
7. BILAGA 2 - R-58.1-01
8. BILAGA 3 - AVRINNING BYLE MOSSE
9. BILAGA 4 - R-58.1-02
10. Bilaga 5. Beräkningar Storm Tac
11. BILAGA 6 - R-51.1-01
12. 16-007 r01 Bullerutredning Kragsta 1_51 2018-10-26
13. Geoteknik m bilagor 181026
14. Närsaltsbelastning Byle mosse 20181110
15. PM_Inventering_naturvardsarter_Kragstalund_Slutversion181023

Expedieras till 
Akten Plankoordinator Handläggare
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Tjänsteskrivelse

Detaljplan för Kragstalund Östra, samt 
upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande, 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Kragstalund Östra samt 
upphäver del av stadsplan S790917-0 och föreslår Kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Kragstalund Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av 
Kragsta 2:7, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) under förutsättning att 
vattendomen i mål nr M 8183-18 vunnit laga kraft samt att upphäva del av stadsplan 
S790917-0. 

Ärendet i korthet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 60 nya bostäder, varav ca 50 
lägenheter i flerfamiljshus och 9 radhus/kedjehus. I planuppdraget ingår även 
upphävande av del av stadsplan S790917-0. Del av stadsplanen upphävs, då platsen är 
svår att tolka utifrån rådande planförhållanden. Planavdelningen/SBF anser därför 
att det är nödvändigt att rensa upp i planmosaiken av gällande detaljplaner för att 
göra området mer lättöverskådligt. Syftet med upphävandet är att möjliggöra och 
underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. Området där stadsplanen 
upphävs kommer att bli oplanlagt.

Den nya detaljplanen ska även säkerställa att kommunal mark finns att tillgå vid en 
eventuell breddning av Zetterlunds väg. Gatans utformning ska ses över och breddas 
till kommunal standard med separat gång- och cykelväg. 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande till följd av närheten till Roslagsbanan 
och Byle mosse samt att planområdet till stor del utgörs av våtmark. 

Planens genomförande antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB 
enligt miljöbalken (MB) har därför upprättats 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. 
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I samband med att en detaljplan antas ska en särskild sammanställning enligt 6 kap. 
16 § miljöbalken upprättas. Syftet med den särskilda sammanställningen är att göra 
resultatet av bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som 
deltagit i processen. 

Bakgrund
Politiska beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2017-06-13 § 58 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Kragstalund Östra. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2018-05-08 § 48 att ställa 
ut förslag till detaljplan för Kragstalund Östra samt förslag till upphävande av 
stadsplan S790917 för granskning. Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 22 
maj och 21 juni 2018. Inkomna synpunkter och förslag till ändringar framgår närmare 
av granskningsutlåtandet.

Inkomna synpunkter har inte föranlett någon väsentlig ändring av detaljplanen som 
föranleder en ny granskning enligt 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Förutsättningar
Planområdet är beläget i Kragstalund, ca 3 kilometer söder om centrala Vallentuna. 
Området ligger i anslutning till Roslagsbanan med ett avstånd på ca 350 meter från 
Kragstalund station. 

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan. Av översiktsplanen 
framgår att kollektivtrafiknära områden ska utredas för förtätning. Planen bedöms 
kunna medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.

Planområdet utgörs till stor del av våtmark som vid genomförandet kommer kräva att 
marken grävs ur och fylls upp med torrt material. En ansökan om tillstånd till 
grävning och utfyllnad av våtmark på fastigheterna Kragsta 1:51:3 och Kragsta 2:7 har 
skickats in till Mark- och Miljödomstolen och handlagts parallellt med planprocessen, 
målnummer M 8183-18. Dom meddelades 2019-10-01 angående tillstånd till grävning 
att avlägsna geotekniskt olämpligt material och utfyllnad av våtmarksområde om 
7300 kvm med sprängsten samt att anlägga och driva en torrdamm. Åtgärden 
kommer innebära att marknivån höjs med ca 1 meter från nuvarande marknivå på 
kvartersmark.

I området finns ett antal exemplar av gammeltall som pekats ut i genomförd 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som träd med höga naturvärden. Bebyggelsen i 
området kommer att anpassas till trädens placering i så stor utsträckning det går med 
avsikt att dessa ska kunna bevaras. 

Vallentuna kommun har upprättat exploateringsavtal med exploatören, där det 
reglerats vilka åtgärder och kostnader som exploatören ska bära, bl a 
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medfinansieringsersättning och kostnader för utbyggnad av Zetterlunds Väg.  Avtalet 
godkändes av Kommunstyrelsen 2018-08-13, § 154.

 Planförslag
Planförslaget möjliggör ca 60 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. 9 bostäder 
förslås som radhus och 50 bostäder i flerfamiljshus. Planförslaget säkerställer allmän 
plats för gata för att möjliggöra en breddning av Zetterlunds väg. 

Marknivån kommer att höjas i området med anledning att minska risken för skador 
på bebyggelsen då området till stor del utgörs av våtmark. Marknivån kommer att 
anpassas med anledning att uppfylla ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
planområdet och ledas till den dagvattendamm som ska anläggas i planområdets 
sydöstra del. Inom planområdet finns även ett antal tallar med höga naturvärden. 
Bebyggelsen kommer att placeras med avsikt att bevara träden där det är möjligt. 

Exploateringsavtal

För att reglera kostnadsansvar och övriga åtaganden i samband med upprättandet av 
detaljplanen, har det den 2018-12-06 tecknats ett exploateringsavtal med exploatören 
samt ett tilläggsavtal, 2019-01-23 (KS 2018.221). Exploateringsavtalet godkändes av 
Kommunstyrelsen 2018-08-13, § 154.

Dessa avtal tydliggör bland annat att byggherren ska erlägga exploateringsersättning 
om 1 500 000 kr för utbyggnad av gata, allmän plats samt erlägga 
medfinansieringsersättning med 788 kr/ljus BTA för flerbostadshusen och 55 0000 
kr/byggrätt i radhus.

För genomförandet av detaljplanen har det tecknats ett fastighetsregleringsavtal, 
2018-12-06, mellan Kragsta 1:51,3 och Kragsta 2:7, där del av Kragsta 2:7 regleras 
som kvartersmark för bostäder och del av Kragsta 1:51,3 regleras still allmän plats 
GATA. Värdering har utförts och ersättningen för den överförda marken har bestämts 
till 2 500 000 kronor, som ska erläggas till kommunen vid tillträde till marken.

Handlingar

1. Detaljplan för Kragstalund östra - Samråd
2. Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 

S790917 - granskning
3. Detaljplan för Kragstalund östra
4. Tjänsteskrivelse 2018-04-10, Kragstalund östra
5. Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av 

del av stadsplan S790917 - antagande, 2019-09-24

6. Plankarta
7. Samrådsredogörelse
8. Granskningsutlåtande
9. Miljökonsekvensbeskrivning
10. Särskild sammanställning av miljöbedömning
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11. Miljödom från MMD, mål nr M 8183-18
12. Bilagor om dagvatten, geoteknik och buller

Björn Stafbom Terese Olsson
Samhällsbyggnadschef Planchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Plankoordinator
Handläggare
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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.



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 2

Innehållsförteckning

1. Inledning............................................................... 7

1.1 Planhandlingar...................................................................... 7

1.1.1Handlingar...................................................................................... 7

1.1.2Övrigt underlag............................................................................... 7

1.2 Planens syfte och huvuddrag................................................. 8

1.3 Plandata................................................................................ 8

1.3.1Läge och areal................................................................................ 8

1.3.2Markägoförhållanden........................................................................ 9

1.4 Planprocessen..................................................................... 10

1.4.1Planuppdrag.................................................................................. 10

1.4.2Handläggning................................................................................ 10

1.5 Revidering........................................................................... 11

2. Förutsättningar.................................................... 12

2.1 Riksintressen....................................................................... 12

2.2 Miljökvalitetsnormer........................................................... 12

2.2.1Luft.............................................................................................. 12

2.2.2Vatten.......................................................................................... 12

2.2.3Omgivningsbuller........................................................................... 13

2.3 Strandskydd........................................................................ 13

2.4 Kommunala ställningstaganden.......................................... 13

2.4.1Översiktsplan................................................................................ 13

2.4.2Strukturplan för Södra Vallentuna.................................................... 14

2.4.3Detaljplaner.................................................................................. 14

2.4.4Bostadsbyggnadsprognos BBP16A.................................................... 15



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 3

2.4.5Planbesked................................................................................... 15

2.4.6Planuppdrag.................................................................................. 16

2.5 Befintlig markanvändning................................................... 16

2.5.1Bebyggelse................................................................................... 16

2.5.2Topografi, vegetation, våtmark........................................................ 16

2.5.3Lek och rekreation......................................................................... 20

2.6 Kulturmiljö.......................................................................... 21

2.6.1Fornlämningar............................................................................... 21

2.7 Geotekniska förhållanden.................................................... 21

2.7.1Berggrund och jordarter................................................................. 21

2.8 Hydrologiska förhållanden................................................... 22

2.8.1Dagvatten..................................................................................... 22

2.8.2Avrinning...................................................................................... 23

2.8.3Grundvattenförhållanden................................................................ 24

2.8.4Övrigt.......................................................................................... 24

2.9 Gator och trafik................................................................... 25

2.9.1Kollektivtrafik................................................................................ 25

2.9.2Gång och cykel.............................................................................. 25

2.9.3Vägtrafik...................................................................................... 26

2.9.4Parkering...................................................................................... 26

2.10 Service.......................................................................... 26

2.10.1 Offentlig och kommersiell service.............................................. 26

2.11 Hälsa och säkerhet........................................................ 27

2.11.1 Markföroreningar.................................................................... 27

2.11.2 Ras- och skredrisk.................................................................. 27



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 4

2.11.3 Översvämningsrisk................................................................. 27

2.11.4 Radon................................................................................... 27

2.11.5 Buller.................................................................................... 28

2.11.6 Farligt gods........................................................................... 32

2.11.7 Risker................................................................................... 32

3. Planförslag........................................................... 34

3.1 Bebyggelseområden............................................................ 34

3.1.1Användning................................................................................... 34

3.1.2Utnyttjandegrad............................................................................ 34

3.1.3Placering och utformning................................................................ 36

3.1.4Markens anordnande...................................................................... 36

3.1.5Utfartsförbud................................................................................ 36

3.2 Grönstruktur och friytor...................................................... 37

3.2.1Naturmark.................................................................................... 37

3.2.2Lek och rekreation......................................................................... 38

3.3 Gator och trafik................................................................... 38

3.3.1Gator Kvartersmark....................................................................... 38

3.3.2Parkering...................................................................................... 38

3.3.3Gator allmän platsmark.................................................................. 39

3.3.4Gång och cykel.............................................................................. 39

3.3.5Kollektivtrafik................................................................................ 39

3.4 Belysning............................................................................ 39

3.5 Fastighetsindelning............................................................. 39

3.5.1Fastighetsindelningsbestämmelser................................................... 39

3.6 Teknisk försörjning............................................................. 40



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 5

3.6.1Dagvatten..................................................................................... 40

3.6.2Vatten och avlopp.......................................................................... 41

3.6.3Värme.......................................................................................... 42

3.6.4El, tele och data............................................................................. 42

3.6.5Avfallshantering............................................................................. 43

3.7 Hälsa och säkerhet.............................................................. 43

3.7.1Grundläggning............................................................................... 43

3.7.2Hantering av markföroreningar........................................................ 44

3.7.3Hantering av översvämningsrisk...................................................... 44

3.7.4Hantering av radon........................................................................ 45

3.7.5Hantering av närhet till Roslagsbanan............................................... 45

3.7.6Hantering av buller, stomljud och vibrationer..................................... 46

3.8 Administrativa bestämmelser.............................................. 47

3.8.1Genomförandetid........................................................................... 47

3.8.2Huvudmannaskap.......................................................................... 48

3.8.3Ledningsrätt.................................................................................. 48

3.8.4Gemensamhetsanläggningar........................................................... 48

4. Genomförande..................................................... 50

4.1 Organisatoriska frågor........................................................ 50

4.1.1Tidplan för genomförande............................................................... 50

4.1.2Genomförandetid........................................................................... 50

4.2 Ansvarsfördelning/ huvudmannaskap................................. 51

4.2.1Allmänna platser............................................................................ 51

4.2.2Kvartersmark för enskilt bebyggande............................................... 51

4.2.3Ledningar..................................................................................... 52



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 6

4.3 Avtal.................................................................................... 52

4.3.1Planavtal...................................................................................... 52

4.3.2Exploateringsavtal......................................................................... 53

4.3.3Genomförandeavtal........................................................................ 54

4.4 Tillståndsfrågor................................................................... 54

4.5 Fastighetsrättsliga frågor.................................................... 55

4.5.1Fastighetsbildning.......................................................................... 55

4.6 Lantmäteriförrättning.......................................................... 55

4.6.1Förrättningskostnader - allmänt....................................................... 55

4.6.2Anläggningsåtgärd – Bildande av gemensamhetsanläggning................ 56

4.7 Ekonomiska frågor.............................................................. 56

4.7.1Planekonomi................................................................................. 56

4.7.2Gatukostnader............................................................................... 56

4.7.3Fördelning av genomförandekostnader............................................. 56

4.7.4Inlösen och ersättning.................................................................... 57

4.7.5Anläggningsavgift för VA................................................................. 57

4.7.6Bygglovavgift................................................................................ 57

4.8 Tekniska frågor................................................................... 58

4.8.1Tekniska utredningar...................................................................... 58

4.8.2Vatten och avlopp.......................................................................... 58

4.8.3Dagvatten..................................................................................... 58

5. Konsekvenser...................................................... 60

5.1 Behovsbedömning............................................................... 60

5.2 Miljökonsekvenser............................................................... 60

5.2.1Miljökvalitetsnormer....................................................................... 63



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 7

5.2.2Natur- och kulturvärden................................................................. 63

5.2.3Hälsa och säkerhet......................................................................... 64

5.3 Ekonomiska konsekvenser.................................................. 64

5.3.1Ekonomiska konsekvenser för kommunen......................................... 64

5.3.2Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare........................ 64

5.4 Sociala konsekvenser.......................................................... 65

5.4.1Barn och unga............................................................................... 65

5.4.2Jämställdhet................................................................................. 65

5.4.3Tillgänglighet................................................................................ 65

5.5 Fastighetskonsekvenser...................................................... 66

5.5.1Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser................................... 66

6. Medverkande....................................................... 66

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

1.1.2 Övrigt underlag

 Situationsplan, 2018-03-15
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 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.

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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Plan-
samråd

Samråds 
redogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft

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 Bostadsbyggnadsprognos 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.

Figur 8: Översiktlig jordartskarta, planområdets läge markerat.
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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 
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 
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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 
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 Grundvattenförhållanden

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 
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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.

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.



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 26

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.

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. 
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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 
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. 
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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.

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 
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tabell nedan..

Riktvärden enligt SFS 2015:216:

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

Högsta trafikbullernivå 
(dBA)

Utrymme

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. 



DETALJPLAN FÖR KRAGSTALUND ÖSTRA, PLANBESKRIVNING, ANTAGANDEHANDLING 30

Dessutom ska riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus FoHMFS 2014:13 uppfyllas.

.

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

Resultat/kommentarer 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). 
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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, 
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

Figur 10: Bullersituation enligt framtidsprognos för år 2030, 2 m över mark

N
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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.

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.
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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. 

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.
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3.2  Grönstruktur och friytor

3.2.1 Naturmark

Inom föreslagen kvartersmark inom del av Kragsta 1:51 finns våtmark.

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 
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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.

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.
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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 
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 Fastighetsindelningsbestämmelser

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 
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avtar. Delar eller hela ytan för magasinet bör grävas ut och fyllas med krossmassor 
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.
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Eftersom planområdet ligger i en lågpunkt kommer spillvattnet behöva att pumpas. 
En spillvattenpumpstation föreslås därför i planområdets sydöstra hörn vilken ska 
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.
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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 
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.
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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.

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.
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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 
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.
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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 
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 
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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.

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 Gemensamhetsanläggningar

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.
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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. 

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 
ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till 
ersättning av kommunen för den skada det resulterar i för fastighetsägarna.
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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. 
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 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Plan-_och_bygglagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rivning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Markarbete
https://sv.wikipedia.org/wiki/Entrepren%C3%B6r
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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.
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4.5 Fastighetsrättsliga frågor

4.5.1 Fastighetsbildning

För att kunna genomföra detaljplanen kommer lantmäteriförrättningar att sökas hos 
lantmäterimyndigheten. 

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.
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4.6.2 Anläggningsåtgärd – Bildande av gemensamhetsanläggning

Eventuella kostnader med anledning av en förrättning fördelas på de i 
gemensamhetsanläggningen deltagande fastighetsägarna enligt de andelstal som 
fastställs i samband med förrättningen.

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 genomförandekostnader

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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. 

Vallentuna kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas 
medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för 
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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 
ett genomförande av planen inte ensamt bidra till en trygg och jämställd miljö. 
Åtgärder kan även behöva vidtas utanför området.
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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 fastighetskonsekvenser

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.

6. Medverkande

Detaljplanen har framtagits av Samhällsbyggnadsförvaltningen på Vallentuna 
kommun med underlag från Structor. Följande har medverkat från Vallentuna 
kommun:
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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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2. Sammanfattning

Under granskningen har 14 yttranden inkommit varav 11 st med synpunkter på 
planförslaget och 3 st utan synpunkter.

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller 12 yttranden varav ett 
yttrande är från en samfällighetsförening i området.

Två yttranden har inkommit från sakägare och närboende varav ett är ett yttrande 
från flera fastighetsägare/boende i området. 

Inkomna yttranden  från myndigheter och föreningar berör bl a:

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

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

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

 Lägsta grundläggningsnivå och motivering av denna,
 Naturmiljön genom behov av komplettering av naturinventering med hänsyn 

till bl a bevarande av äldre tallar varav en med tallticka i planområdet,
 Tillgång på grönområden i området och behov av rekreationsområden,
 Ökad trafik på Zetterlunds väg med ökat buller och sämre trafiksäkerhet 

samt krav på ombyggnad av vägen.

Inkomna yttrande  från sakägare och närboende berör bl a:

  Uppförande av flerbostadshus i planområdet ej acceptabelt utan annan typ 
av bebyggelse som radhus eller småhus,

FAKTA Utlåtande 

Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen. 
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 Konsekvenser i byggskedet för närområdet vid utbyggnad av planområdet 
genom ökad trafik, buller, damning och trafiksäkerhet,

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

 Kontroll av byggnationen hur den ska ske och att lagar och regler efterlevs
 Påverkan på Byle mosse och dess grundvattenmagasin genom bl a ökade 

föroreningar och  upptagning av närsalter från planområdet,
 Dagvattenhanteringen och risk att föreslagna lösningar för dagvatten inte 

fungerar samt risk för översvämning,
 Behov av grundligare naturvärdesinventering,
 Kostnader för utbyggnaden av planområdet och eventuella subventioner från 

kommunen,
 Tillgång på grönområden och att behov finns även av mindre grönområden,
 Upphävande av stadsplan, S790917-0 som de boende i området motsätter 

sig .

Synpunkterna som inkommit har föranlett att revidering har utförts av planförslaget. 

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning.

3. Remissinstanser

Nämnder: Ledningsägare och företag:

Inga yttranden Norrvatten

Eon AB

Myndigheter: Roslagsvatten

Länsstyrelsen i Stockholms län Skanova Nätplanering Stockholm

Lantmäterimyndigheten Stockholms län

Storstockholms brandförsvar
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Trafikverket

Trafikförvaltningen

Föreningar:

Naturvårdsverket Vallentuna Naturskyddsförening

Zetterlunds samfällighetsförening

Närboende:

Sakägare enligt fastighetsförteckning

4. Granskningens upplägg

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 22 maj och 21 juni 2018. Samtliga 
remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 
handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och 
fick även planhandlingarna. 

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 
samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna.

5. Yttranden utan synpunkter 

Yttranden utan synpunkter har inkommit från: 

 Norrvatten

 Storstockholms brandförsvar

 Skanova
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Naturvårdsverket (avstår från att lämna yttrande)

6. Yttranden med synpunkter

6.1 Närboende 

6.1.1 Fastighetsägare till Kragsta 9:3 m fl (KS 2017.210-66)

Vi har tagit del av utsända granskningshandlingar avseende föreslag till ny detaljplan 
m.m. för Kragstalund östra och lämnar härmed följande synpunkter och 
kommentarer.

Inställning

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

2. Vi motsätter oss att markområdet avvattnas och exploateras i enlighet med 
vad som föreslås i utsänt förslag till ny detaljplan.

3. Vi anser att den nya detaljplanen inte är acceptabel till den del den innehåller 
förslag om uppförande av flerfamiljshus. Vi föreslår istället att 
flerfamiljshusen ersätts med ytterligare radhusbebyggelse alternativt med 
annan typ av småhus, för den händelse att nu aktuellt område överhuvudtaget 
kan anses lämplig för bebyggelse.

Allmänt

Nu utsända handlingar är i allt väsentligt av samma innehåll som tidigare utsända 
handlingar i ärendet, med inslag av viss vidare bearbetning och komplettering. 
Dokumenten beskriver precis som tidigare väldigt många olika moment som kommer 
att genomföras för den händelse att förslag till ny detaljplan fastställs och föreslagen 
byggnation kommer tillstånd.

Vad vi kan konstatera är att det genomgående i de olika dokument som är föremål för 
granskning finns en stor mängd med miljörelaterade problem som lyfts fram kopplade 
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till den föreslagna byggnationen. Låt vara att det också finns lika många förslag på 
lösningar till de identifierade problemen men mängden identifierade problem som 
lyfts fram känns i sig självt ytterst oroande. Jämfört med en byggnation på ”vanlig 
mark/fast mark” är nu aktuell byggnation extremt komplex. För varje problem som 
identifierats kan problem komma att uppstå om en felbedömning gjorts under 
utredningens gång eller om något fel företas under arbetets utförande. I sådant fall kan 
konsekvenserna av dessa brister leda till omfattande miljöproblem för oss boende i 
närområdet.

I sammanhanget kan även lyftas fram att en exploatering av våtmarksområdet 
kommer att kräva dispens från det generella markavvattningsförbudet som råder i 
Stockholms Län, härutöver krävs även tillstånd för markavvattning för att området ska 
kunna exploateras i enlighet med vad som föreslås. I nuläget är det oklart om 
nödvändiga dispenser och tillstånd kommer att medges.

Ansvar för uppkomna miljö‐ och/eller vattenrelaterade problem

Mängden problem som lyfts fram i utredningsmaterialet och av remissinstanserna i 
kombination med att det inte nämns något om ansvar för den händelse att något till 
äventyrs går fel i samband med att byggnationen genomförs gör att vi boende i 
närområdet löper stor risk att hamna i en mycket besvärlig situation om något de facto 
går fel under eller efter byggnationen. Om något eller några av de förslag till 
problemlösning som anges inte fungerar som det är tänkt och det av den anledningen 
uppkommer ett miljö- eller vattenrelaterat problem eller liknande kommer det 
garanterat bli besvärligt att fastställa vem som bär ansvar för den uppkomna 
situationen/problemet vilket gör att ansvarsfrågan kan ta lång tid att utreda.

Om en byggnation genomförs kommer sannolikt flera olika parter vara involverade 
under byggnationens gång där vardera parten troligen kommer ansvara för sin del av 
arbetets utförande. Om någon form av miljöproblem uppstår som upptäcks först efter 
några års tid kommer det inte vara särdeles enkelt att fastställa vem som bär ansvaret 
för den uppkomna situationen. En ny detaljplan måste därför klargöra att markägaren 
alltid bär ansvaret för att åtgärda eventuella miljö‐ och vattenrelaterade problem m.m. 
problem som eventuellt kan uppstå om nu aktuell våtmark markavvattnas och 
bebyggs. Markägaren kommer självfallet att ha regressrätt mot underleverantörerna 
om någon av dessa orsakat det uppkomna problemet men själva ansvarsfrågan visavi 
det problem som uppkommit är då reglerat om det av detaljplanen följer att det är 
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markägarens ansvar att åtgärda problemen. Vid den här typen av byggnationsprojekt 
är det vidare enligt vår mening av yttersta vikt att ansvarsfrågan är tydligt reglerad 
redan från början. Att markägaren bär ansvaret för att åtgärda olika typer av problem 
som uppstår gör dessutom att nuvarande markägare samt eventuella nya markägare 
ges möjligheten att införskaffa nödvändiga försäkringar m.m. i samband med att 
marken exploateras.

En annan aspekt på ansvarsfrågan kopplat till de komplexa miljö‐ och vattenrelaterade 
problem som lyfts fram av såväl Kommunen, Structor samt flera remissinstanser är att 
de byggföretag som kommer att anlitas behöver följa fler regler och regelverk än vad 
som är normalt vid uppförandet av flerfamiljshus som byggs på mer ”byggklar mark”, 
vilket leder till ökade produktionskostnader för de inblandade parterna. Omvänt 
kommer byggnationskostnaderna att minska om en del av de regler och regelverk som 
måste efterlevas inte efterlevs. Det kan därför finnas ett incitament för inblandande 
företag att ta genvägar i vissa fall, dvs att inte följa samtliga regler och regelverk till 
punkt och pricka.

Inom byggbranschen finns det vidare dokumenterade problem av olika slag, t.ex. med 
svart arbetskraft och skattefusk, där personalliggare och omvänd byggmoms är några 
åtgärdspaket som införts för att minska risken för just svart arbetskraft och skattefusk. 
Det är vidare enligt vår mening inte långsökt och tro att något av de företag som 
anlitas kan komma att förbise, avsiktligt eller oavsiktligt, vissa av de regler som måste 
efterlevas för att minska risken för olika former av miljö‐ och vattenrelaterade 
problem i detta fall. Det blir därför extra viktigt att redan i detaljplanen tydligt utpeka 
en part som bär ansvaret för eventuellt uppkomna miljö‐ och vattenrelaterade 
problem. I det här fallet är markägaren den mest logiska parten att bära detta ansvar 
där markägaren självfallet kommer att ha regressrätt gentemot en eller flera parter 
som till äventyrs på något sätt brister i sitt ansvar. Och för den händelse att ingen part 
brister i sitt ansvar men att det likafullt uppkommer ett problem som behöver åtgärdas 
bör rimligen markägaren bära ansvaret för att åtgärda det uppkomna problemet. Det 
går inte att bortse från att detta är ett högriskprojekt om man jämför med den riskbild 
som föreligger när fastigheter uppförs på mer ”byggklar mark”. Vid kontakter i  
byggbranschen och andra kommuner, där vi efterhör om liknande projekt genomförts, 
möts vi av stor förvåning att Vallentuna Kommun föreslår att bebygga ett område 
beståendes av våtmark, där såpass många och komplexa miljöfrågor aktualiseras. 
Detta i kombination med att andelen bostäder som föreslås uppföras inte står i någon 
vidare relation till de risker och kostnader som kommer uppstå. Kostnaden för 
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uppförandet av nu aktuella bostäder måste vida överstiga en normal 
produktionskostnad för den här typen av fastigheter/bostäder.

Ansvarsfrågan för att hantera eventuella framtida problem måste tydligt regleras innan 
exploatering av marken inleds och byggnationen påbörjas. Det måste därför som sagt 
tydligt framgå av detaljplanen att markägaren ansvarar för att åtgärda alla former av 
miljö‐ och vattenrelaterade problem som eventuellt uppkommer efter genomförd 
exploatering och utförd byggnation.

Iakttagelser och identifierade problem

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

2. En dränering av Byle mosse kommer att ske då vattendränkt material på  
6000‐ 7000 kvadratmeter av planområdet tas bort och ersätts med 
sprängsten, se ovan. Tillsammans med utbyggnaden av Roslagsbanan, där lera 
och torv ersättas med sprängsten för den dubbelspåriga banvallen, kommer en 
avsevärd påverkan ske på Byle mosse och dess grundvattenmagasin. Den 
totala vattenpåverkan är klart högre för ersatt borttaget vattendränkt material, 
då sprängstenen skapar hålrum. Det innebär att förändringen av 
vattenmängden bör räknas upp med minst 20 % till 30 %. Beräkningen, som 
är baserad på Structors utredning, är försiktigt och bör ligga i den nedre 
kvartilen om lagd volym som skapas vid sprängstensersättning. Hur samt 
vilken tidsrymd som kommer förflyta innan dagens nivå återuppnås och 
vilken påverkan som kommer att ske på Byle mosse och dess funktion under 
denna period bör både utredas och tas i beaktande innan beslut tas för en 
eventuell byggnation.

3. En normal lastbil tar cirka 7 m3 vilket gör att det kommer ske cirka 5 000‐ 8 
000 av‐ och pålastningar med lastbil under tiden som markarbetet pågår. 
Oljespill från lastbilar och andra fordon (grävskopor m.m.) kommer ske under 
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tiden som arbetet pågår vilket naturligtvis kommer att påverka miljön, tex. 
grundvattenmagasinet och Byle mosse samt Bylevägen och Zetterlunds väg.

4. Planerat markarbete påverkar närområdet på ett mycket påtagligt och negativt 
sätt under själva arbetets gång men även efter det att markarbetet slutförts. 
Tex. kommer dagvattnets kvantitet och kvalitet att påverkas.

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

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

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

8. Då nuvarande markområde till stor del kommer beläggas med hårda ytor 
kommer det att bli svårare att hantera större regnmängder, tex. så kallade 100 
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års regn. Den dagvattendamm med tillhörande pumpstation som föreslås 
anläggas kommer vidare att behöva tas om hand under lång tid. Hur väl 
dagvattendammen kommer att fungera återstår väl att se. Det bör dock 
rimligen finnas en klar risk för att delar av dagvattnet letar sig fram till andra 
platser än dagvattendammen, tex. under det markområde som flera 
husgrunder längs med Bylevägen vilar på. Vad konsekvenserna av det skulle 
bli är svårt att överblicka.

9. Då höjdsättningen inom planområdet höjs kommer vidare några av 
fastigheterna längs med Bylevägen till viss del befinna sig under själva 
husgrunden för de nya fastigheterna, vilket också bör kunna leda till problem i 
samband med större regnmängder.

10. Kommunens påstående att tre‐ och fyravåningshus kommer att smälta in på 
ett naturligt sätt med övrig bebyggelse i området är i det närmaste 
löjeväckande. Den planerade byggnationen kommer inte på ngt sätt smälta in i 
omgivningen, den kommer tvärtom att sticka ut på ett ytterst markant sätt. Att 
påstå något annat är som sagt rent löjeväckande.

11. Vad gäller den naturvärdesinventering som utfördes känns det lite märkligt att 
Vallentuna Naturskyddsföreningen vid sin inventering omedelbart identifierar 
en rödlistad art (tallticka) som inte kom med i den naturvärdesinventering 
som annan part utförde. Vad mer kan ha missats? Vi känner också att det är 
lite märkligt att naturvärdesinventeringen inte kompletteras och att den 
identifiering som Naturskyddsföreningen gjort viftas bort med förklaringen 
att ”trädet som talltickan finns i ska ända tas bort”. Vi kan också notera att 
parten som utförde naturvärdesinventeringen själva konstaterar att den inte 
utfördes vid en optimal tidpunkt. Trots detta har inte 
naturvärdesinventeringen kompletterats, vilket känns minst sagt märkligt.

12. I planbeskrivningen av den 10 april 2018 framgår (längst ned på sidan 35) att 
tillrinningen från Byle mosse förbättras om planförslaget genomförs. I den 
Miljökonsekvensbeskrivning som Structor tagit fram anges dock att 
tillrinningen kan förbättras om planförslaget genomförs, se mitten av sidan 
35. Det får framhållas att det är en viss skillnad på ”kan förbättras” och 
”förbättras”. Då Structor lyfter fram att genomflödet ”kan förbättras” 
föreligger rimligen ett visst mått av osäkerhet om flödet verkligen kommer att 
förbättras. Det kan därför inte anses klarlagt, som kommunen gör gällande, att 
tillrinningen de facto förbättras.
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13. Flera instanser lyfter fram olika typer av problem och osäkerheter med 
byggnationen vilket även framgår av Structor:s utredning. Trots detta väljer 
kommunen att fortsätta driva genom ärendet med ny detaljplan och ny 
bebyggelse. Vi finner det märkligt att kommunen inte synes reagera på den 
stora mängden problem och oklarheter som lyfts fram i utredningsmaterialet 
utan mer synes ta problem för problem utan att inse att ett byggprojekt med så 
pass många identifierade problem knappast kan fortlöpa hela vägen utan att 
allvarliga miljöproblem kommer att uppstå.

14. Dagvattendammen och torrdiken kommer att anläggas på prickad mark, vilket 
vi motsätter oss. Själva syftet med prickad mark är väl ändå att den ska förbli 
outnyttjad utan byggnation och anläggningar av olika slag.

Frågeställningar

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

2. Att en dagvattendamm anläggs tillsammans med dräneringsdiken och en 
pumpstation visar att stora mängder med dagvatten kommer att behöva 
hanteras. Det kan vidare enligt utredningen komma att uppstå en odör från 
dagvattendammen som kan skapa olägenheter för de boende i området.

a.    Hur stor är risken för att en odör uppstår?

b. Hur ofta förväntas odören uppstå och 

c. Under hur lång tid kan odören fortgå?

3. En väldigt stor mängd med lastbilar kommer att trafikera Bylevägen och 
Zetterlunds väg under den tidsperiod som byggnationen pågår, passerandes 
bl.a. ett större dagis och en gångbana där många barn har sin skolväg. Med 
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tanke på den stora mängden med lastbilar bör det uppkomma trafik‐ och 
vägrelaterade problem under byggnationstiden. Hur kommer Zetterlunds väg 
och Bylevägen att byggas om för att kunna hantera personsäkerheten samt 
den hårda trafikbelastningen som uppstår?

4. Hur avser Vallentuna Kommun att kontrollera att de bolag som involveras i 
mark‐ och byggnadsarbetena efterlever samtliga de regler och förordningar 
som kringgärdar det arbete som planeras att utföras.

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

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

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

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

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

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

8. Vad har kommunen för relation till Kragstapark AB?

Vi har begärt att få ut, och har enligt kommunen fått ut, samtlig 
dokumentation rörandes nu aktuellt detaljplanarbete. Ingenstans i det 
material vi fått oss tillhanda anges att Kommunen träffat företrädare för 
Kragstapark AB, ej heller har vi fått ut någon mailkonversation eller liknande 
mellan Kragstapark AB och Kommunen. Trots detta har ett planavtal ingåtts 
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mellan Kragstapark AB och Vallentuna Kommun. Det känns rimligt att anta 
att parterna åtminstone träffats vid ett tillfälle innan avtalet lades fram. Det 
finns dock inget i det material som vi fått ut som tyder på att parterna haft 
någon kontakt. Oaktat detta har parterna arbetat fram ett planavtal. Mot 
bakgrund härav undrar vi därför vad Kragstapark AB och kommunen har för 
relation samt hur avtalet arbetats fram, om det nu verkligen är på det viset att 
parterna inte träffats samt heller inte haft någon mail‐ eller telefonkontakt i 
samband med att planavtalet arbetades fram.

Följande hushåll på Bylevägen och Zetterlunds väg står bakom de erinringar och 
synpunkter som läggs fram i detta dokument. 

Fastighetsägare till Kragsta 9:3, Bylevägen 105

Fastighetsägare till Kragsta 9:4, Bylevägen 107

Fastighetsägare till Kragsta 1:91, Bylevägen 109

Fastighetsägare till Kragsta 1:92, Bylevägen 111 

Fastighetsägare till Kragsta 1:93, Bylevägen 113

Fastighetsägare till Kragsta 1:94, Bylevägen 115

Fastighetsägare till Kragsta 1:19, Bylevägen 119

Fastighetsägare till Uthamra 1:236, Bylevägen 128

Fastighetsägare till Uthamra 1:237, Bylevägen 132 

Fastighetsägare till Kragsta 2:194, Zetterlunds väg 120

Fastighetsägare till Kragsta 2:193, Zetterlunds väg 121 

Fastighetsägare till Kragsta 2:192, Zetterlunds väg 122

Fastighetsägare till Kragsta 2:203, Zetterlunds väg 130

Fastighetsägare till Kragsta 2:202, Zetterlunds väg 131

Fastighetsägare till Kragsta 2:201, Zetterlunds väg 132

Fastighetsägare till Kragsta 2:200, Zetterlunds väg 133
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Fastighetsägare till Kragsta 2:199, Zetterlunds väg 134

Fastighetsägare till Kragsta 2:198, Zetterlunds väg 135

Fastighetsägare till Kragsta 2:197, Zetterlunds väg 136

Fastighetsägare till Kragsta 2:195, Zetterlunds väg 137

Fastighetsägare till Kragsta 2:196, Zetterlunds väg 138

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

1. Upphävandet av del av Stadsplan S790917 anses vara nödvändigt med hänsyn till 
att i området finns endast mindre delar kvar av stadsplanen S790917-0. Äldre planer 
som bl a stadsplaner gäller idag som detaljplaner. Upphävandet av stadsplanen sker,  
i syfte att förenkla och rensa upp i ”planmosaiken” för området med gällande 
detaljplaner i denna del av Vallentuna, i samband med att detaljplanen för 
Kragstalund östra tas fram.

Upphävandeområdet i granskningshandlingen omfattar endast den östra delen av 
stadsplanen S790917-0, som gäller längs med Zetterlunds väg. Befintliga 
grönområden och parkmark i stadsplanens norra delar kommer således att finnas 
kvar och fortsatt vara planlagda som grönområden och parkmark. 

2. Utbyggnaden enligt detaljplanen kommer att innebära schaktning och utfyllnad i 
ett vattenområde (våtmark) som enligt 11 kap. miljöbalken är att betrakta som 
vattenverksamhet. Av rättspraxis (MÖD 2012:7, M6105-11) framgår att utfyllnad i 
vattenområden (våtmark) inte utgör markavvattning, det är dock att betrakta som 
vattenverksamhet. Förklaringen till detta är att när vattenområdet fylls ut i Kragsta 
1:51 avvattnas inte marken eller vattnet förs bort från platsen, vattnet är kvar men 
marken höjs samtidigt (genom utfyllnaden) och på så sätt kan den bebyggas. Syftena 
uppfylls därmed inte med markavvattning: att avvattna marken, sänka eller tappa ur 
vattenområdet eller skydda mot vatten eller att ”varaktigt öka fastighetens lämplighet 
för något visst ändamål” genom avvattning. Utfyllnaden är därmed inte att ses som 
markavvattning. Genom att det aktuella våtmarksområdet inom detaljplanen för 
Kragstalund östra är större än 3000 kvm kräver schakt och utfyllnad av området en 
tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet har påbörjats och är för närvarande föremål för samråd. 



Sidan 17 av 57

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00
SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Planbeskrivningen justeras i avsnitt 3.2.1 Naturmark och 4.4 Tillståndsfrågor, så att 
det framgår att det handlar om vattenverksamhet i enlighet med MKB:n. 

3. I tidigare Översiktsplan 2010-2030 visar kommunen var det kan och bör byggas 
bostäder i Vallentuna. Här framgår även att Vallentuna kommun upplever i likhet 
med övriga kommuner i Stockholmsregionen ett ökat tryck på bostadsmarknaden och 
det råder brist på bostäder inom många målgrupper, främst vad gäller boende för 
unga. Visionen är att kommunen aktivt ska bidra till en växande och hållbar 
storstadsregion. Enligt visionen finns behov av 7000 nya bostäder fram till 2030 
inom kommunen. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel 
och service kommer enligt översiktsplanen att ligga utefter Roslagsbanan och 
Arningevägen från kommungränsen mot Täby till och med Molnby/Ubby.  
Roslagsbanan kommer att byggas ut och få dubbelspår mellan Täby kyrkby och 
Kragstalund. Det anges vidare i översiktsplanen att Vallentuna ska bygga vidare på 
närhet till Roslagsbanan som får god turtäthet. Därför planeras tät bebyggelse vid 
samtliga stationer mellan Kragstalund och Molnby. Lokaliseringen av den planerade 
bebyggelsen ligger således i linje med Vallentuna kommuns utbyggnadsstrategi. Detta 
stämmer även överens med Vallentuna kommuns nya översiktsplan 2040 som antogs 
av kommunfullmäktige den 27 augusti 2018 efter genomförd granskning av 
planförslaget för Kragstalund östra. Här framgår bl a att i Vallentunas tätorter, där 
kommunen ska vara huvudman för allmän plats, ska det bli en tätare bebyggelse och 
en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en attraktivare 
stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av lokala resor 
och en mindre del av naturen tas i anspråk. Det ska byggas mer där det redan finns 
bebyggelse så att en attraktiv småstadsmiljö växer fram. Nya områden som ligger 
centralt ska få fler flerbostadshus, stadsradhus, och flerfamiljsvillor.

Inom Bällstaberg, detaljplanen för Bällstaberg 1, öster om R0slagsbanan finns redan  
tät bebyggelse i form av flerbostadshus. Bällstaberg ligger öster om Roslagsbanan vid 
Kragstalunds station, nordost om planområdet för Kragstalund östra. De första 
flerbostadshusen uppfördes under 1980-talet i Kragstalund. Därefter har utbyggnad 
fortsatt med en blandning av flerbostadshus och småhus i bl.a. Bällstalund och 
Bällstaberg. Byggnadernas höjd inom Bällstaberg varierar. Bostadshusen närmast 
Roslagsbanan består av flerbostadshus i flera våningar, som högst fyravåningshus. I 
övrigt finns tvåvåningshus längre från Roslagsbanan. Inom aktuellt planområde 
föreslås både radhus i två våningar och flerbostadshus i tre-fyra våningar. Detta 
innebär att byggnadernas höjd kommer att variera inom planområdet och att högre 
byggnader föreslås närmast Roslagsbanan dvs liknande bebyggelse som i Bällstaberg.
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Allmänt

För genomförandet av detaljplanen för Kragstalund östra har flera olika utredningar 
tagits fram. I utredningarna redovisas och analyseras olika miljöaspekter och det  
föreslås lösningar för dessa inom planområdet som t ex hantering av trafikbuller, 
dagvatten och risk för översvämning. Enligt de utredningar som utförts medför inte 
den nya markanvändningen några olägenheter för människor och miljö utöver de som 
normalt förkommer under en begränsad tid i byggskedet. Se vidare under rubriken 
Ansvar miljö- och/eller vattenrelaterade problem nedan.

Angående dispens från det generella markavvattningsförbudet  så är utbyggnaden 
enligt detaljplanen, som kommer att innebära schaktning och utfyllnad i ett 
vattenområde (våtmark) enligt 11 kap. miljöbalken att betrakta som 
vattenverksamhet. Av rättspraxis (MÖD 2012:7, M6105-11) framgår att utfyllnad i 
vattenområden (våtmark) inte utgör markavvattning, det är dock att betrakta som 
vattenverksamhet. Se även ovan under punkt 2.

Ansvar för uppkomna miljö- och/eller vattenrelaterade problem

Planhandlingarna uppdateras vad gäller ansvar för eventuella miljö- och/ eller 
vattenrelaterade problem i området med anledning av genomförande av detaljplanen 
för Kragstalund östra. Se under avsnitt 4.2.2 Kvartersmark för enskilt bebyggande.

Enligt de utredningar som utförts medför inte den nya markanvändningen några 
olägenheter för människor och miljö utöver de som normalt förkommer under en 
begränsad tid i byggskedet. Om problem däremot skulle uppstå beror ansvaret på när 
problemet uppstår och vilken typ av problem det rör sig om. Generellt kan man säga 
att verksamhetsutövaren, det vill säga Kragsta Park AB, ansvarar för 
genomförandet/byggskedet och de eventuella problem som uppkommer därav, 
medan huvudmannen för VA och dagvatten, vilket normalt sett är kommunen eller 
kommunägt VA-bolag men i detta fall en samfällighetsförening, ansvarar för problem 
som uppstår i driftskedet. Samfällighetsföreningen har här i regel ett driftavtal med 
entreprenör som har hand om skötseln.

Om en detaljplans eller programs genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). Syftet 
med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att 
en hållbar utveckling främjas. Detaljplanen för Kragstalund östra har bedömts medföra 
en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har därför 
upprättats. Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de 
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åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. I aktuell 
MKB för planförslaget för Kragstalund östra redovisas detta i kap 9 ”Uppföljning”. 

För den planerade vattenverksamheten tas även miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
fram för miljöprövningen enligt miljöbalken. Syftet med denna MKB är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta miljökonsekvenser som den planerade 
vattenverksamheten kan medföra. Miljökonsekvenserna beskrivs huvudsakligen för 
den planerade vattenverksamheten, det vill säga igenfyllning av våtmarker inför 
grundläggning i planerat verksamhetsområde. Konsekvenserna bedöms främst 
uppkomma under byggskedet och det är detta som beskrivs i MKB:n för 
miljöprövningen. 

Det finns många planer som måste upprättas och som måste tas i beaktning inför ett 
byggprojekt. Byggherren är bl a skyldig att ta fram en kontrollplan vid de allra flesta 
lov- och anmälningspliktiga bygg-och rivningsåtgärder.

De entreprenörer som utför arbete vid utbyggnaden av planområdet har skyldighet att 
under entreprenadtiden utföra och dokumentera åtaganden enligt avtalad kvalitetsplan 
som framgår av AB 04 kap. 2 § 2 ( Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader). Det är entreprenören som är ansvarig 
för att ta fram kvalitetsplanen. Projektledaren eller byggherren ska därefter granska 
dokumentet och de är ansvariga för att det finns en väl genomarbetat kvalitetsplan.

En arbetsmiljöplan tas också fram för projektet av byggherren. Den innehåller 
generella regler och särskilda ordningsregler som gäller för samtliga som arbetar med 
bygg- eller anläggningsprojekt. Planen innehåller bland annat åtgärder för att 
förhindra olycksfall.

Både i byggskedet och i driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och 
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav 
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för 
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för 
vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Kontrollprogrammet kommer 
att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

För att minska störningarna och undvika skador vid utbyggnaden av planområdet ska 
en riskanalys angående omgivningspåverkan upprättas inför byggskedet med 
restriktioner för buller och markvibrationer i omgivningarna. Transporter, 
schaktning, utläggning och packning av fyllnadsmassor kan ge upphov till buller och 
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markvibrationer i omgivningarna. Riskanalysen ligger även till grund för det 
kontrollprogram för störningar i omgivningarna för de tillståndspliktiga arbetena 
enligt miljöprövningen som upprättas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Iakttagelser och identifierade problem

1. Schakt och utfyllnad i vattenområdet utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. 
Miljöbalken. Ytan är ca 7 250 m2 vilket erfordrar tillstånd från Mark- och 
miljödomstolen, då ytan överskrider 3 000 m2. Den totala volymen torv- och 
lermassor som ska schaktas bort har grovt beräknats till 8 000 m3 och den totala 
volymen uppfyllnadsmassor av sprängsten till 15 000 m3. Det framgår av Utförande 
PM Geoteknik – Arbeten i vattenområde, 2018-10-26, som tagits fram inför 
miljöprövningen. 

Utlastningen av ca  8000 m3 schaktmassor kommer att erfordra ca 1140 
lastbilstransporter, vilket för 1 månad/20 arbetsdagar innebär 57 transporter/dag och 
ca 7 transporter/h eller grovt räknat en lastbil per 10:e minut under normal arbetstid 
vardagar 7-17. Inlastningen av ca 15 000 m3 sprängsten utförs med samma intensitet 
med tar ca 2 månader. Under en stor del av arbetstiden är både Zetterlunds väg och 
Byle vägen glest trafikerade. 

2. Den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kommer 
att kunna förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan. Planområdet är idag 
på grund av banvallen avskuret från Byle mosse. Vid utbyggnaden av Roslagsbanan 
kommer lera och torv ersättas med sprängsten för den dubbelspåriga banvallen.

Byle mosse och grundvattenmagasinet påverkas relativt lite av utbyggnaden inom 
planområdet, då utbyggnadsområdet endast utgör någon procent av mossen 
tillrinning/ avrinningsområde. Utskiftningen av torv och lera mot sprängsten inom 
planområdet innebär att grundvattenbildningen från nederbörd och dagvatten kan 
förbättras, då sprängstensfyllningen fungerar som ett stort dagvattenmagasin. Detta 
är positivt för mossen i och med att det möjliggör ökad tillrinning, vilket motverkar 
uttorkning. Tillskottet är dock litet sett till mossens totala tillrinningsområde. 

3. Eventuellt oljespill från lastbilar och grävmaskiner under den tid markarbetet 
pågår avses fastläggas i befintlig jord eller fyllning och tas om hand på plats innan det 
kan nå grundvattenmagasinet. Varken lastbilar eller grävmaskiner kommer i direkt 
kontakt med grundvattenmagasinet. 
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4. Under den tid som schakt- och grundläggningsarbeten pågår kommer 
nederbörden inom arbetsområdet att tas om hand genom infiltration och perkolation. 
Arbetena kommer starta i planområdets sydöstra hörn med anläggandet av 
dagvattendammen och tillhörande dike och allteftersom arbetet fortskrider norrut 
kommer en allt större del av planområdets dagvatten att kunna anslutas till diket och 
dagvattendammen för rening. 

Ytor för uppställning av fordon och drivmedelstankar kommer att ske på täta och 
invallade ytor. Drivmedel, oljor mm skall vara miljöklassade och möjligaste mån 
biologiskt nedbrytbara. För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av 
kväve så ska alla fyllnadsmassor köpas in från certifierad leverantör som kan 
garantera kvävefria bergkrossmassor .  

All nederbörd i samband med schakt- och fyllningsarbetena inom planområdet 
kommer att perkolera ned till grundvattenmagasinet utan fördröjning till följd av 
fyllningens mycket höga permeabilitet. Något dagvatten som behöver avledas från 
planområdet uppkommer således inte i samband med utförandet av arbeten i 
vattenområdet, och övriga schakt- och fyllningsarbeten. När exploateringen 
färdigställts kommer all nederbörd och allt dagvatten inom planområdet att tas om 
hand lokalt.

5. Beräkningarna i dagvattenutredningen visar att årliga föroreningsmängder ökar 
efter exploatering för samtliga ämnen om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som 
föreslås för hantering av dagvattnet genomförs kommer de totala mängderna 
föroreningar på årsbasis att minska för de flesta ämnena. För en del kommer de att 
vara samma som idag men för vissa ämnen kommer de att öka något. Det gäller 
kväve, krom och suspenderad substans. 

De åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen för hantering av dagvattnet innebär 
alla en rening av dagvattnet, men i beräkningen har endast infiltrationsstråk valts 
som dagvattenåtgärd och då utformade som en kombination av ett svackdike/ 
infiltrationsstråk med dränerande lager. 

Parkeringsplatserna kommer antingen att anläggas med genomsläppliga ytor, vilket 
gör att eventuellt oljespill och partikelbundna föroreningar fastläggs i marken och 
avlägsnas vid underhåll, eller så kommer vattnet ledas till svackdiken/ 
infiltrationsstråk/stråk som ovan. Vid underhåll av dessa avlägsnas ytlagret med 
eventuella föroreningar av spill och föroreningar. Beroende på hur lösningen ser ut 
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kan även oljeavskiljare anläggas på lämplig plats om behov av detta bedöms föreligga, 
det kommer att bestämmas i detaljprojekteringen. 

6. Den påförda fyllningen med sprängsten som ersätter torven och leran inom del av 
fastigheten Kragsta 1:51 används som kombinerat fördröjnings- och 
perkolationsmagasin för dagvatten. När torv grävs ut och ersätts med sprängsten kan 
fastläggning av partikelbundna föroreningar ske genom sprängstenens egenskaper. 
Sprängsten eller bergkross är ett inert material med rå yta där föroreningar i 
dagvattnet kan fastläggas. Torv är däremot ett organiskt material som bryts ned.

7. Den miljöstörning som schakt-och grundläggningsarbeten inom planområdet kan 
ge upphov till är vibrationer, buller och damning. Entreprenadtiden på ca 3 månader 
är för kort för att ge upphov till bestående hälsoeffekter. Kortvariga övergående 
störningar kan uppstå till följd av buller och damning. För buller kommer 
Naturvårdverkets riktvärden för industribuller att tillämpas. Damning kommer att 
förhindras genom vattenbegjutning vid tippning, utbredning och packning av 
sprängstensmassor. 

När det gäller utbyggnadsarbetena för Roslagsbanan hanteras detta av SL (AB 
Storstockholms lokaltrafik).

8. Planområdet utgör en lågpunkt i landskapet och är även i Länsstyrelsens 
lågpunktskartering för Stockholms län identifierat som en lågpunkt där vatten 
riskerar att ansamlas vid skyfall. 

Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att 
säkra bebyggelsen mot översvämningar. Huvudprincipen ska vara att avrinningen 
sker från norr mot söder mot ett lägre beläget öppet infiltrationsstråk där även en 
översvämningsbar yta anläggs (torrdamm). Till det södra infiltrationsstråket leds 
även fortsättningsvis dagvattnet från bebyggelsen kring planområdet.

Förslaget till detaljplan utformas så att det dagvatten som bildas ska tas omhand 
inom planområdet. På plankartan anges markhöjder som föreskrivna plushöjder över 
nollplanet för  att reglera avrinningen av dagvatten. Höjdsättningen är utförd så att 
avrinning sker till öppna avrinningsstråk exempelvis svackdiken/infiltrationsstråk 
där fördröjning, infiltration och rening kan ske. Dagvatten från hårdgjorda ytor, som 
trafikerade ytor, samt det vatten som inte infiltreras kommer att avledas till gräsklätt 
svackdike/ infiltrationsstråk utmed planområdets västra och södra gräns och vidare 
ned till en yta för dagvattenhantering i sydöstra delen av planområdet, utformad som 
en torrdamm. I dagvattendammen som redovisas på plankartan som n1, yta för 
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dagvattenhantering, sker ytterligare fördröjning och rening av dagvattnet innan det 
kommer att perkolera ned till grundvattenmagasinet.

Dagvattendammen, torrdammen, förses bl a med bräddmöjlighet till den nya 
trumman under Roslagsbanan som kan avvattna området vid behov mot Byle mosse. 
För att minska risken för att området översvämmas kommer svackdiken med 
dränerande lager/infiltrationsstråk förses med intagsbrunnar för att leda det ytvatten 
som inte hinner infiltrera genom vegetationsskiktet ner i sprängstensfyllningen. 
Närmare utformningen av ytan för dagvattenhantering, torrdammen, kommer även 
att ske med hänsyn till marknivåer och risk för översvämning för befintliga fastigheter 
i samband med projekteringen av dammen.

Höga vattenstånd i Byle mosse kan leda till höga vattenstånd även inom planområdet 
då den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kan 
förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan. De trösklar som finns för 
avvattningen av Byle mosse påverkar även den högsta bedömda vattennivån inom 
planområdet. Högsta vattennivån i mossen bedöms till +43,5 meter över nollplanet i 
höjdsystem RH2000 och denna vattennivå kommer inte att ändras till följd av en 
exploatering med hänsyn till de trösklar som finns för Byle mosses avrinning. 
Redovisning av detta och närmare om åtgärder för att minimera risker för 
översvämning framgår av Dagvattenutredning, 2018-09-27. Samtliga höjder över 
nollplanet (plushöjder) anges i höjdsystem RH 2000.

Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer tillsammans med skyfall 
kommer en vattenyta i detta område bildas och efterhand som regnet avtar kommer 
ytan att tömmas på vatten genom infiltration och vidare perkolation ner till 
grundvattnet. Nivån till vilken vatten i planområdet kan bli stående till påverkas av 
nivåerna i Byle mosse, då dessa områden kommer ha hydrologisk kontakt med 
varandra. Den maximala vattennivån i Byle mosse och planområdet bedöms till +43,5 
över nollplanet i höjdsystem RH 2000 utifrån de redovisade trösklarna och 
avrinningsvägarna som finns. Lägsta grundläggningsnivå föreslås regleras i 
detaljplanen till +44,1 för marginal mot översvämningar. Detta skulle innebära en 
ungefärlig färdig golvnivå på +44,7.

Angående kontroll och uppföljning se svar ovan under Ansvar för uppkomna miljö- 
och/eller vattenrelaterade problem.
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9. Efter uppfyllnaden inom planområdet så bedöms markytan fortfarande ligga lägre 
än marknivån och grundläggningsnivån för husgrunder utmed Bylevägen, med 
undantag för fastigheten Kragsta 1:19.  

Förslaget till detaljplan utformas så att det dagvatten som bildas tas omhand inom 
planområdet. På plankartan anges markhöjder som föreskrivna plushöjder över 
nollplanet för att reglera avrinningen av dagvatten. Höjdsättningen är utförd så att 
avrinning sker till öppna avrinningsstråk exempelvis svackdiken/infiltrationsstråk 
där fördröjning, infiltration och rening kan ske. Det vatten som inte infiltreras 
kommer att avledas till gräsklätt svackdike/ infiltrationsstråk utmed planområdets 
västra och södra gräns och vidare ned till en yta för dagvattenhantering i sydöstra 
delen av planområdet, utformad som en torrdamm.

Dagvattendammen, torrdammen, förses bl a med bräddmöjlighet till den nya 
trumman under Roslagsbanan som kan avvattna området vid behov mot Byle mosse. 
För att minska risken för att området översvämmas kommer svackdiken med 
dränerande lager/infiltrationsstråk förses med intagsbrunnar för att leda det ytvatten 
som inte hinner infiltrera genom vegetationsskiktet ner i sprängstensfyllningen. 
Närmare utformningen av ytan för dagvattenhantering, torrdammen, kommer även 
att ske med hänsyn till marknivåer och risk för översvämning för befintliga fastigheter 
i samband med projekteringen av dammen.

Se även svar punkt 8 ovan angående höjdsättning och översvämning.

10. Formuleringen att 3-4 våningshusen kommer att smälta in på ett naturligt sätt 
kan inte hittas i plan– och genomförandebeskrivningen eller i 
samhällsbyggnadsförvaltningens svar på inkomna yttranden i samrådsredogörelsen. 
Se svar angående utformning av bebyggelsen inom planområdet under Inställning 
punkt 3.
 
11. Naturvärdesinventeringen har kompletterats av Ekologigruppen AB med 
inventeringar i augusti – september 2018, som fokuserades på framförallt artgruppen 
svampar som inte fullt ut kunde inventeras vid den första inventeringen som utfördes 
i början av sommaren 2016. I och med kompletteringen får inventeringen en god 
spridning över året och de olika vegetationsperioderna. Av resultatet från den 
kompletterande inventeringen framgår att endast två naturvårdsarter hittades, 
tallticka och stubbspretmossa. Inventeringen visar att förekomsten av 
naturvårdsarter inom området är låg. Kompletteringen av naturvärdesinventeringen 
föranleder enligt Ekologigruppen AB inte någon ändring av den bedömning av 
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naturvärden som har gjorts inom området. Naturvärdena bedöms vara låga enligt 
tidigare utförd naturvärdesinventering i maj 2016.

De gamla tallar som har identifierats i naturvärdesinventeringen(maj 2016) har mätts 
in och planen har anpassats efter dessa för att behålla så många av dem som möjligt. I 
och med den anpassade planen kunde tre av fem värdefulla tallar bevaras. 

Enligt Ekologigruppens kompletterande utredning framgår att om det är möjligt ska 
tallen med tallticka sparas. Om det inte är förenligt med en fungerande planstruktur 
ska trädet sparas som liggande död ved i närområdet. Den tall som en tallticka 
påträffades på kommer inte att sparas enligt detaljplanen. Tallen var inte utpekad 
som en av de tallar som ansågs vara värdefulla att behålla. Talltickan är en signalart 
som vittnar om förekomst av gamla tallar och naturvärden kopplat till dessa skyddas i 
planen genom att behålla de flesta av de tallar som är utpekade som mest värdefulla. 
De utpekade tallar som avverkas kommer att läggas upp som död ved i området för att 
fortsätta tjäna som substrat åt svampar och insekter i området. Detta gäller även 
tallen med talltickan.

12. Av reviderad dagvattenutredning, 2018-09-27,och reviderad 
miljökonsekvensbeskrivning efter granskningen framgår att den hydrologiska 
kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden förbättras i samband med 
utbyggnaden av Roslagsbanan. Planområdet är idag på grund av banvallen avskuret 
från Byle mosse. Vid utbyggnaden av Roslagsbanan kommer lera och torv ersättas 
med sprängsten för den dubbelspåriga banvallen. Se även svar under Iakttagelser och 
identifierade problem, punkt 2.

13. För genomförandet av detaljplanen för Kragstalund östra har flera utredningar 
tagits fram. I utredningarna redovisas och analyseras olika miljöaspekter och det 
föreslås lösningar för dessa inom planområdet som t ex hantering av trafikbuller, 
dagvatten och risk för översvämning. 

Med de åtgärder som planeras kommer inga betydande störningar att uppkomma 
utöver de som normalt kan förväntas uppkomma i byggskedet. Åtgärderna som vidtas 
är inte ovanliga när det kommer till att bereda mark inför byggnation. Planens 
genomförande har dock bedömts kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan 
och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats för detaljplanen. 
Detta beror framförallt på att ett våtmarks- och naturmarksområde inom 
planområdet fylls ut och omvandlas till bostadsområde. Omfattningen av 
markutfyllnaden i området gör även att det krävs tillstånd för vattenverksamhet. Det 
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pågår en tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt miljöbalken(MB), för vilken 
samråd har skett. Tillståndsprövningen sker parallellt med framtagandet av 
detaljplan för Kragstalund östra.

Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar därför analys och 
bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på 
miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Det finns många exempel på 
detaljplaner där en MKB tagits fram, då genomförandet av planen bedömts kunna 
innebära risk för betydande miljöpåverkan. Exempel på sådana planer i Vallentuna 
kommun är detaljplanen för Olhamra 1:53 (Påtåker), detaljplanen för Vallentuna 
trafikplats och detaljplanen för Tegelbruket.

14. Dagvattendamm och diken anges på plankartan inom mark som redovisas som 
prickmarkerad. Av planbestämmelsen för prickmark på plankartan framgår att 
byggnad inte får uppföras. Andra anläggningar än byggnader får uppföras på 
prickmark som t ex parkeringsplatser, lekplatser, murar och staket.  Detta gäller även 
anläggningar för dagvatten som dagvattendamm och diken.

Frågeställningar

1. Planområdet består av en större östlig/sydlig del som ligger något lägre än 
omgivande mark och som är den sydvästligaste delen av den ursprungliga Byle mosse. 
Denna del av planområdet är sedan 1880-talet topografiskt och hydrologiskt, men 
inte geohydrologiskt, avskuret från dagens Byle mosse av Roslagsbanans banvall. I 
moränen under leran förekommer ett permanent slutet grundvattenmagasin som 
sträcker vidare österut under Roslagsbanan och är en del av grundvattenmagasinet 
under Byle mosse. 

 2. Dagvattendammen utgörs av en gräsklädd nedsänkt yta i södra delen av 
planområdet, dit dagvatten från planområdet avrinner. I normalfallet kommer 
dagvattnet att infiltrera och perkolera till grundvattenmagasinet och ytan förbli torr. 
Vid höga grundvattennivåer, skyfall och långvariga regn kommer ytan istället att 
fyllas med vatten för att sakta tömmas på vatten vartefter regnet avtar och 
grundvattenyta stabiliseras kring sin medelvattenyta. Dessa perioder då ytan har en 
vattenspegel bedöms inte vara så långvariga så att risk för igenväxning och problem 
med lukt(odör) ska uppstå.
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Pumpstationen, som föreslås i sydöstra delen av planområdet, är för spillvatten. Lukt 
från avloppspumpstationer kan uppkomma men för att reducera risken för störning 
av lukt så ska luftreningsaggregat sättas in i pumpstationen. Aggregatet kommer att 
vara utrustat med UV-lampa, ozon och kolfilter för luktreducering. Den förhärskande 
vindriktningen i området är även sydvästlig.

3. Zetterlunds väg och Bylevägen är s.k. BK2 väger vilket innebär att masstransporter 
endast kan utföras med normala boggiebilar som tar ca 7 m3/lass. Utlastningen av ca  
8000 m3 schaktmassor kommer att erfordra ca 1140 lastbilstransporter, vilket för 1 
månad/20 arbetsdagar innebär 57 transporter/dag som sker under normal arbetstid 
vardagar kl 7-17. Inlastningen av ca 15 000m3  sprängsten utförs med samma 
intensitet och tar ca 2 månader. Under en stor del av arbetstiden är både Zetterlunds 
väg och Bylevägen glest trafikerade. I övrigt hänvisas till svar ovan under Iakttagelser 
och identifierade problem, punkt 1.

Ombyggnad av Zetterlunds väg möjliggörs genom detaljplanen för Kragstalund östra 
med den breddning av lokalgatan som föreslås. Tidplan för ombyggnaden är dock inte 
bestämd.

4. Vid exploatering av privatägd mark träffas alltid ett s.k. exploateringsavtal mellan 
kommunen och byggherren. Avtalet reglerar byggherrens åtaganden gentemot 
kommunen avseende genomförandet av detaljplanen vilket regleras i 6 kap. 39-42 §§ 
plan- och bygglagen (PBL). Exploateringsavtalet får i detta fall inte överlåtas på annan 
byggherre utan kommunens medgivande. Bolaget står ansvarig även för de arbeten 
som utförs av underentreprenörer att de uppfyller vad som stadgas i 
exploateringsavtal och efterlever generella lagar och förordningar.

Kommunen har i upprättat exploateringsavtal reglerat hur exploatören/bolaget ska 
efterleva de regler som finns i gällande lagstiftning och kommunens policy. Bl a att 
allt dagvatten inom exploateringsområdet ska så långt som möjligt omhändertas 
lokalt i enlighet med Oxundaåns dagvattenpolicy. 

Efter beviljat bygglov för utbyggnad av bostäder inom planområdet börjar 
byggprocessen, som inte får påbörjas förrän startbesked givits av kommunens miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnd, MSN. För att detta ska kunna ske ska byggherren 
kunna visa att åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL. För att MSN ska 
kunna ta ställning tas en kontrollplan fram av byggherren samt tekniska handlingar. 

Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och 
anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen som fastställs i 
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startbeskedet ska framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång och hur 
samhällets krav ska uppfyllas. Kontrollplanen omfattar kontroll av projektering, bygg- 
och rivningsåtgärder.

Tekniskt samråd med kommunen ska hållas innan startbesked ges. Vid detta går man 
igenom hur arbetet ska planeras, organiseras, förslag till kontrollplan och handlingar i 
övrigt. 

Det ska även finnas en eller flera kontrollansvariga för åtgärder som kräver bygglov. 
Dessa måste vara certifierade och fristående dvs utan relation till den som utför 
arbetet. Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren och ta fram kontrollplanen. 
Kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen, gällande bestämmelser och villkor för 
åtgärden samt att kraven i PBL uppfylls. Kontrollansvarige ska se till att kontroller 
utförs samt arbetsplatsbesök, vilka ska framgå av kontrollplanen. I kontrollplanen 
anges även om byggnadsnämnden ska göra platsbesök. I de flesta fall minst en gång.

Om tekniskt samråd hållits ska i regel slutsamråd ske innan slutbesked utfärdas av 
kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd(MSN). Slutbesked krävs för alla 
åtgärder som omfattas av startbesked. För detta krävs att byggherren visar att alla 
krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eventuellt 
tilläggsvillkor är uppfyllda samt att MSN inte anser att skäl finns till tillsyn. Innan 
MSN har meddelat slutbesked för åtgärden enligt bygglovet får inte byggnadsverket 
tas i bruk.

Både i byggskedet och i driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och 
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav 
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för 
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för 
vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Förslag till kontrollprogram för 
arbeten i vattenområdet tas fram och inges i ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Krav på egenkontroll finns så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av 
miljöbalken, MB, när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter 
för människors hälsa eller påverka miljön. Alla som bedriver en verksamhet eller utför 
åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll 
(26 kap. 19 § miljöbalken) utgör tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna 
grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. För verksamheter som är tillstånds- 
eller anmälningspliktiga, gäller mer specifika krav på egenkontrollen. De kraven finns 
i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
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5a. Beräkningarna i PM dagvattenutredning, 2018-09-27, visar att årliga 
föroreningsmängder ökar efter exploatering för samtliga ämnen om inga åtgärder 
görs. Om de åtgärder som föreslås för hantering av dagvattnet genomförs kommer de 
totala mängderna föroreningar på årsbasis att minska för de flesta ämnena. För en del 
kommer de att vara samma som idag men för vissa ämnen kommer de att öka något. 
Det gäller kväve, krom och suspenderad substans som kommer att öka något. 

De åtgärder som föreslås för hantering av dagvattnet innebär alla en rening av 
dagvattnet men i beräkningen har endast infiltrationsstråk valts som dagvattenåtgärd 
och då utformade som en kombination av ett svackdike med dränerande lager. Den 
huvudsakliga källan till förorening av krom i dagvatten är trafik. Om andelen 
hårdgjorda ytor kan minimeras genom att tex förse parkeringsplatserna med 
genomsläpplig beläggning och utrymme för infiltrationsstråk i anslutning till 
parkeringen så kan ytterligare fördröjning, infiltration och rening ske.

Det dagvatten som inte hinner infiltrera och perkolera ner till grundvattenmagasinet 
kommer att ansamlas i lågpunkten vid torrdammen för att där sakta sjunka undan 
vartefter nederbörden avtar och grundvattnet stabiliseras på sin medelnivå. I detta 
skede kommer de partiklar som transporterats med dagvattnet att sedimentera vilket 
kommer innebära att lägre föroreningsmängder suspenderat material. Då 
torrdammen periodvis kommer att vara fylld med vatten kan även vattenväxter 
planteras som tar upp kväve och därmed bidra till att minska mängden 
kväveföroreningar.

5b. De åtgärder som utförs i och med exploateringen kontrolleras i ett 
kontrollprogram som är kopplat till tillståndet för vattenverksamhet. Om det i någon 
av de olika formerna för uppföljning/kontroll upptäcks överskridande av villkorsgivna 
nivåer, riktvärden eller dyl. så är det verksamhetsutövaren respektive den som är 
ansvarig för drift av dagvattenanläggningar som tar kostnaden för åtgärder. Se vidare 
svar ovan under Ansvar för uppkomna miljö- och/ eller vattenrelaterade problem.

Den rening som de föreslagna åtgärderna bedöms ha enligt PM Dagvattenutredning, 
2018-09-27, är teoretiskt uträknade efter schabloner i programvaran StormTac. Det 
är den allmänt erkända metoden att bedöma vilka renande och fördröjande åtgärder 
som behövs för att uppnå erforderlig rening. Viktigt i sammanhanget är att 
anläggningarna kommer till stånd och att de underhålls, vilket säkerställs enligt 
nedan. 
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Att åtgärderna utförs säkerställs genom att verksamhetsutövaren i den 
miljöplan/miljöprogram som kommer tas fram innan anläggningsskedet, bestämmer 
att dagvattenanläggningar anläggs när marken bereds för kommande byggnation för 
att systemet ska finnas på plats när byggnationerna startar. När byggskedet senare 
övergår i driftskede är det samfällighetsföreningens ansvar att underhålla 
anläggningarna enligt en fastställd drift- och underhållsinstruktion.

Byle mosse och Vallentunasjön bedöms inte påverkas av den förändrade 
markanvändningen. En uppdaterad dagvattenutredning, 2018-09-27, visar att 
anläggningarna även kommer att rena tillrinnande vatten utifrån vilket är positivt. 
Utöver det är vattnets möjliga väg till Vallentunasjön vidareutredd och bedöms vara 
cirka 5,5 km lång. Vattnets väg går blandat i diken och rörledningar och passerar även 
en reningsanläggning i Skoga, vilket sammantaget gör att den ytterligare rening som 
kommer att ske längs vägen till Vallentunasjön blir markant. 

Ytterligare krav på uppföljning kommer att ställas på verksamheten i den prövning 
hos mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet som pågår. Dessa villkor 
kommer att följas upp genom tillståndets kontrollprogram. Verksamhetsutövaren 
följer upp tillståndsvillkoren under driftskedet och en tid därefter varefter ansvaret 
lämnas över till samfällighetsföreningen i driftskedet (när planen är färdigutbyggd). I 
MKBn till detaljplanen redogörs för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning för genomförandet av detaljplanen i avsnittet 9 Uppföljning.

5c. Det går inte att med säkerhet fastställa att inga riktvärden kommer att överskridas 
då det finns ett flertal parametrar som påverkar vad det verkliga utfallet blir jämfört 
med de i utredningen teoretiska beräkningarna. De beräknade halterna 0ch 
mängderna i sig ska ses som ungefärliga då osäkerheter finns i både nederbörd, 
avrinningskoefficienter och schablonhalter. De faktiska halterna påverkas vidare av 
markanvändningen i avrinningsområdet och hur de föreslagna 
dagvattenanläggningarna sköts. Som exempel påverkas dagvatten från 
bostadsbebyggelsen bland annat av hur mycket fastighetsägarna använder sig av 
gödsel, om biltvätt sker på tomten och befintliga ytskiktsmaterial på byggnaderna. 
Vad gäller föreslagen dagvattenanläggning (svackdiken/ infiltrationsstråk med 
dränerande lager) så visar studier på god förmåga att fånga upp de partikelbundna 
föroreningarna. Drift och underhållsinstruktioner för dagvattenanläggningar ska tas 
fram då skötseln är viktigt för att bibehålla reningsförmågan. 
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Skötsel‐ och egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar kommer att tas fram 
och bifogas till den gemensamhetsanläggning som kommer att bildas för dessa 
anläggningar inom planområdet. 

6. Några bidrag från kommunen till byggherren utgår inte. Byggherren betalar 
däremot s.k. exploateringsbidrag som ersättning till kommunen, dels för utbyggnad 
av Zetterlunds väg och dels s.k. medfinansieringsersättning för utbyggnad av 
Roslagsbanan. 

7. Prissättning avgörs ytterst av marknaden och det är byggherren själv som avgör om 
byggkostnaderna anses stå i proportion till förtjänsten.

8. Kragsta Park AB är ett privatägt bolag och kommunen har ingen tidigare relation 
till bolaget. Sedan planprocessen påbörjats har kommunen träffat representanter från 
bolaget för att i sedvanlig ordning arbeta fram planhandlingar utifrån gällande 
lagstiftning med avvägningar mellan olika intressen, enskilda och allmänna. 

Enligt kommunens hemsida framgår vad som är allmän handling och hur man kan få 
ta del av dessa. ”Alla, svenska såväl som utländska medborgare, har rätt att läsa och 
ta del av de allmänna handlingar som finns hos kommunens myndigheter. Som 
myndigheter räknas varje kommunal nämnd/styrelse och de kommunala bolagen 
och därmed under dem hörande förvaltningar. En handling är information som är 
lagrad på en enhet eller tryckt på någon typ av material. Det kan till exempel vara 
skrivelser, e-post, bilder och videofilmer. För att en handling ska vara allmän ska 
den vara inkommen, upprättad eller förvarad hos kommunen. 

Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, 
utkast till beslut och minnesanteckningar.”                           

Från kommunen har allmänna handlingar som diarieförts i ärendet kunnat erhållas. 

Planavtal upprättas mellan kommun och exploatör för att reglera kostnader och 
ansvar vid planläggningen. Avtalet är undertecknat både av exploatören och av 
kommunen, det skedde vid beslut om planläggningsstart. Avtalet är offentlig handling 
och har översänts till de som efterfrågat det. Kommunen har även upprättat andra 
handlingar i planärendet såsom exploateringsavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering samt för ändamålet tagit fram värderingar. Dessa handlingar, som 
tas fram vid ett planarbete, blir offentliga när detaljplanen vinner laga kraft.  
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6.1.2 Fastighetsägare till Kragsta 2:196 (KS 2017.210-62)

Vi motsätter oss förslaget.

En stor fördel med att bo i södra Vallentuna är kombinationen av bra 
kommunikationer och närhet till naturen. För många har det varit avgörande vid valet 
av bostad. l takt med senare års byggande av bostäder och lokaler - Fritzberg, 
Bällstaberg, Uthamra o s v- har grönområdena minskat och de som är kvar blir 
viktigare och viktigare att behålla. Det gäller inte bara större grönområden som kan 
användas för olika fritidsaktiviteter som ridning, skogspromenader, orientering och 
svampplockning. Också mindre skogsdungar och ängar fyller en funktion genom att 
mjuka upp och ge liv åt miljöer som annars domineras av hus och vägar.

Det är oroande att man planerar byggande på mark som verkar så uppenbart olämplig 
för ändamålet. Materialet som kommunen lagt upp på sin hemsida pekar entydigt på 
att det är besvärliga mark- och vattenförhållanden som måste mötas av särskilda 
åtgärder för att byggande ska vara möjligt. Vi tror att det här medför risker för 
omkringliggande bebyggelse som inte är tillräckligt utredda. Den mycket omfattande 
tunga trafik som krävs för att frakta fyllnadsmassor kommer att vara mångdubbelt 
större än vid byggnation på mer stabilt underlag. Tillsammans med sprängning och 
schaktning måste detta rimligen öka risken för sättningar och sprickbildning i 
närliggande hus. Det är också oklart hur ändrade grund- och dagvattenförhållanden 
kan påverka närområdet.

Sammanfattningsvis kan vi inte se att möjligheten till ytterligare 59 bostäder 
uppväger alla nackdelar och risker. Vi uppmanar kommunen att inte gå vidare med 
förslaget.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

I samrådsredogörelsen för Kragstalund östra angavs att i Översiktsplan 2010-2030 
för Vallentuna kommun utgår planeringen för grönområden från vissa riktlinjer bl a 
att det ska finnas: promenadområden, helst inom 300 meters avstånd från 
bostadsområden, skolor och förskolor och större strövområden, som en direkt 
fortsättning på promenadområdena. Vid planeringen ska även behovet av 
sammanbindande grönstråk mellan dessa grönområden beaktas. I Vallentuna 
kommuns översiktsplan för åren 2010-2013 redovisas övergripande grönstråk från 
Byle mosse mot Lovisedal och Arkils tingstad. Grönstråk redovisas norr om 
planområdet för Kragstalund östra. Av översiktsplanen framgår även att grönområdet 
vid Byle mosse ska utvecklas.
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I översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun som antogs 27 augusti 2018 framgår av 
markanvändningskartan att ”utveckling av blandad bebyggelse ska ske inom 
planområdet Kragstalund östra t.ex. bostäder, verksamheter, service eller andra 
funktioner som tillhör en tätort. Utveckling av gröna kvaliteter som parker eller 
närgrönområden och att säkerställa kommunal försörjning (t.ex. skolor, förskolor, 
äldreboende, kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en viktig del av 
utvecklingen”. Norr om planområdet redovisas grönt samband, att stråk mellan 
grönområden upprätthålls och  utvecklas för en sammanhängande grönstruktur. 
Grönt samband anges mellan Vallentunasjön och Byle mosse. Byle mosse anges som  
Tätortsnära natur, område som upprätthålls och utvecklas för ekologiska- och 
rekreativa värden.

Enligt Strukturplanen för södra Vallentuna som grundas på Översiktsplan 2010-
2013 finns ett antal större skogspartier som är av särskild vikt för grönstrukturen som 
bör lyftas fram i planeringen som stadsdelsskogar. De skogar som kan vara aktuella 
som stadsdelsskogar är bl a de vid Arkils tingstad/Lovisedal, och Byle Mosse. Byle 
mosse ligger utanför planområdet öster om Roslagsbanan. Sammanhängande 
grönstråk redovisas norr om planområdet i höjd med Kragstalunds station, som ligger 
på ett avstånd av ca 350 m från planområdet. Enligt strukturplanen används natur 
inom 1 km från bebyggelse för spontana promenader. 

Söder om planområdet redovisas naturområde inom detaljplanen för Södra 
Kragstalund(Dp 2001-06-20) som norrut fortsätter inom detaljplanen för 
Kragstalund II (S790917-0). Det innebär att naturområde finns inom 300 m avstånd 
från planområdet. Inom planområdet sparas även obebyggd mark som grönyta i 
södra delen av planområdet för bl a dagvattenhanteringen.

Markförhållanden med begränsat jorddjup till fast botten av berg eller morän är inte 
ovanliga. Utgrävning av lösa jordar och ersättning med t.ex. sprängsten är här den 
lämpligaste metoden för grundläggning. Den höga (grundvatten)nivån hanteras 
genom uppfyllning av marken ca 1 m över dagens marknivå.

Med de åtgärder som planeras avses inga betydande störningar uppkomma utöver de 
som normalt kan förväntas uppkomma i byggskedet. Åtgärderna som vidtas är inte 
ovanliga när det kommer till att bereda mark inför byggnation. Se vidare svar under 
rubriken Iakttagelser och identifierade problem,  punkt 13.

Någon sprängning kommer inte att utföras för schakt-och grundläggningsarbetena. 
Transporter av massor kommer inte att genera mer markvibrationer som kan ge 
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upphov till skador än dagens trafik då både tillåten hastighet och axellasten är 
begränsad på både Zetterlunds väg och Bylevägen.

Dagvattenutredning, 2018-09-27, har tagits fram som redovisar hanteringen av 
dagvatten inom planområdet och påverkan på närområdet och Byle mosse. Någon 
negativ förändring av grundvatten- eller dagvattenförhållanden bedöms inte ske som 
påverkar närområdet. Angående påverkan på Byle mosse, se vidare svar under 6.1.1 
under Iakttagelser och identifierade problem, punkt 2. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar 

6.2.1 Zetterlunds vägs Samfällighetsförening (KS 2017.210-
67)

Samfälligheten har inga synpunkter på planen vad gäller byggnationen i sig men vill 
framföra att trafikförsörjningen till området måste förbättras om bostadsområdet ska 
byggas. Nuvarande Zetterlunds väg är trafikfarlig och alldeles för smal. Det är knappt 
så det går att mötas i kurvan ner mot Vittraskolan. Vägen måste alltså förbättras och 
vi vill också att kommunen ser till att ha aktiv trafikövervakning i området för att 
minska antalet felparkerade bilar som hindrar sikten och gör att det är mycket svårt 
att komma fram, särskilt på vintern. Detta gäller särskilt den sista stumpen av vägen 
ner mot Vittraskolan där det förvisso råder p‐förbud men som tyvärr inte respekteras. 
Vi gissar att detta kommer att fortsätta om inte kommunen tar sitt ansvar och ser till 
att felparkerade bilar lappas.

Vi förstår också att vägen kommer att nyttjas hårt när utbyggnaden av Roslagsbanan 
Kyrkbyn‐Kragstalund ska byggas.

Om inte kommunen har för avsikt att förbättra Zetterlunds väg i samband med bygget 
så kan vi inte tillstyrka förslaget till ny detaljplan. 

Vi tar gärna del av kommunens planer avseende detta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
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Planförslaget möjliggör breddning av Zetterlunds väg till en körbanebredd om 5,5 
meter och en gc-väg om 3 meter, för att möjliggöra behovet av en trafiksäkrare 
lösning i samband med kommande bostadsbebyggelse. Tidplan för ombyggnaden är 
dock inte bestämd.

Vad gäller trafikövervakning av felparkerade bilar är detta något som inte hanteras 
inom ramen för ett planärende. Informationen noteras dock.

6.2.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (KS 2017.210-71)

Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 31 oktober 2017. 
Länsstyrelsen framförde bland annat att kommunen behövde säkerställa att 
våtmarken kommer kunna rena dagvattnet, att ytterligare beskrivningar och 
utredning krävdes angående översvämningsrisk och att säkerhetshöjande åtgärder 
krävdes. Kommunen behövde även tydliggöra att avståndet kan upprätthållas även 
efter en utbyggnad av järnvägen samt redovisa att ett bullerskydd kommer uppföras.

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att

-   ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

-    miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

-    strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,

-    regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller 

-    en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting den 19 juni 2018, Lantmäteriet 
den 15 juni 2018 och Trafikverket den 18 juni 2018.

Sammanfattande bedömning
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Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att inte tillgodose 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. MB och att en bebyggelse blir olämplig 
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på buller, stomljud och 
vibrationer. 

Till antagande behöver kommunen förtydliga hur riksintresset Roslagsbanan skyddas 
mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen, t.ex. förelägganden om 
åtgärder.

Kommunen behöver även komplettera planbeskrivningen med en tydligare 
beskrivning angående buller.

Vad gäller stomljud och vibrationer bedömer Länsstyrelsen att kommunen ska införa 
planbestämmelser som reglerar detta. Kommunen behöver också ta de geotekniska 
förutsättningarna i beaktande i sitt resonemang om vibrationer.

Länsstyrelsen efterfrågar också en motivering till varför lägsta grundläggningsnivå 
nivå valts och hur det är säkerställt att byggnaderna inte skadas vid 100-års regn.

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 
11 kap. 11 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse 
för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Riksintresse

Roslagsbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB och ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. Roslagsbanan planeras att byggas ut för att bli dubbelspårig och i 
riksintressets markanspråk ingår mark som behövs för dubbelspår.

Det är viktigt att kommunen i sin planering tar höjd för tågtrafiken på Roslagsbanan. 
Detaljplanen behöver säkerställa att bostäderna placeras och utformas, så att 
riktvärdena för vibrationer och stomljud kan uppnås. Utan reglering i form av 
planbestämmelser på plankartan uppstår möjligheter att utforma bebyggelsen utan 
hänsyn till detta. Det finns då en risk för att en tillsynsmyndighet i en framtid kan 
komma att ålägga Trafikförvaltningen att vidta skyddsåtgärder på mycket kort varsel. 
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Länsstyrelsen anser att det är särskilt viktigt att förebygga förelägganden om sänkt 
hastighet för att klara riktvärdena, eftersom det skulle innebära en negativ påverkan 
på nyttjandet av anläggningen och därmed strida mot riksintresseanspråket.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsen vill framhålla att det är av stor vikt att kommunen säkerställer att 
dagvattnet renas minst till den nivån som uppnås med föreslagna åtgärder. De 
föreslagna dagvattenåtgärderna är en förutsättning för att genomförandet av planen 
inte ska leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas.

Hälsa och säkerhet

Buller

Både bullerutredningen och planbeskrivningen är otydliga vad gäller hur området 
idag påverkas av buller och den förväntade bullerpåverkan. Det behöver förtydligas i 
utredningen om kartorna anger framtida scenario på 2030 eller dagens situation. 
Kartor kan med fördel även redovisas i planbeskrivningen.

Stomljud och vibrationer

Ny bebyggelse för bostadsändamål planeras nära Roslagsbanan, vilket innebär att det 
kan uppkomma stomljud och vibrationer. I Trafikförvaltningens rapport ”Riktlinjer 
Buller och vibrationer” daterad 2018-01-16, anges riktlinjer för både stomljud och 
vibrationer. 

Av planbeskrivningen framgår inte hur kommunen bedömer att vibrationer och 
stomljud kan påverka området. På grund av planområdets närhet till Roslagsbanan 
anser Länsstyrelsen att kommunen ska säkerställa med en planbestämmelse att 
Trafikförvaltningens riktlinjer klaras. I samrådsskedet och granskningsskedet har 
Trafikförvaltningen framfört att planbestämmelser för stomljud och vibrationer  ska 
införas. Kommunen har dock valt att gå vidare till granskningsskede utan 
planbestämmelser för detta. Länsstyrelsen delar Trafikförvaltningens uppfattning att 
kommunen behöver komplettera med planbestämmelserna: ”Byggnader ska 
grundläggas och utformas sa att maximal stomljudsnivå i sovrum ej överskrider 3o 
dB(A) SLOW vid tågpassage." Och "Byggnader ska grundläggas och utformas så att 
komfortvägd vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider o,4 mm/s vid tågpassage”.
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Hur vibrationer påverkar området kan bero på de geologiska förutsättningarna. 
Vibrationer dämpas mindre med avståndet i lösa finkorniga jordar än i fasta jordar. 
Kommunen behöver ta de geotekniska förutsättningarna i beaktande i sitt 
resonemang om vibrationer.

Översvämningsrisk

Länsstyrelsen ser positivt på att svackdike och översvämningsyta nu är reglerade med 
planbestämmelser.

Byggnadernas grundläggningsnivå inom planområdet är reglerad till +44,1 meter. 
Länsstyrelsen efterfrågar en motivering till varför denna nivå valts som lägsta 
grundläggningsnivå och hur det är säkerställt att byggnaderna inte skadas vid 100-års 
regn. I dagvattenutredningen från 2016 anges att om den planerade bebyggelsen 
placeras ungefär mellan +45 till +46 bör därför marginal mot översvämning finnas 
vid 100‐årsregnet och att det finns osäkerheter angående hur högt vatten som kan bli 
stående i den södra delen av planområdet. Osäkerheterna I den södra delen av 
planområdet är kopplade till att det är okänt vilken högsta vattennivån är i Byle 
mosse som står i hydrologisk kontakt med planområdet.

Övriga synpunkter

Våtmark, vattenverksamhet och markavvattning 

Planen förutsätter att ett våtmarksområde fylls ut. Stora delar av det aktuella området 
består av olika typer av våtmarksmiljöer som fylls ut för att tillgodose detaljplanen. 
Den totala ytan för vattenområden som fylls ut uppgår till ca 7 300 m² och är därmed 
en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 

Exploatören har inlett ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken för planerade utfyllnader.

De våtmarksområden som ska fyllas ut ligger väster om järnvägsbanken för 
Roslagsbanan och har enligt en naturinventering låga naturvärden. Dessa står i 
hydraulisk kontakt via torv- och moränlagren med Byle mosse. Mossen är ett 
sammanhängande våtmarksområde öster om järnvägsbanken med höga naturvärden 
som bedöms vara känslig för hydrologiska förändringar.

Kommunen bör i planärendet beakta den statliga våtmarkssatsning som pågår i syfte 
att bevara och anlägga nya våtmarker, samt det svenska nationella miljömålet 
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Myllrande våtmarker, som syftar till att bibehålla våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet. Våtmarker har ett värde i sig och ökar 
landskapets förmåga att hålla kvar och jämna ut vattenflöden. De bidrar till ökad 
biologisk mångfald, minskar övergödning, klimatpåverkan och näringsläckage, samt 
renar vatten på näringsämnen, metaller och miljögifter.

Det är av stor vikt att tillrinningen till Byle mossen inte minskar eller att tillskottet av 
närsalter till mossen ökar. Det finns en risk att förorenat dagvatten under byggtiden 
kan påverka berörda våtmarksområden. Det är därför av stor vikt att 
dagvattenhanteringen sköts på rätt sätt redan vid byggstart samt att krav ställs på 
sprängstensmassor som används för utfyllnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Riksintresset

I bullerutredning för planförslaget redovisas placering och utformning av 
bullerskärm i enlighet med järnvägsplanen för kapacitetsförstärkning på sträckan 
Täby kyrkby- Kragstalund. Av redovisningen framgår att skärmen behöver ha en höjd 
av 3 m över rälsöverkant för att riktvärdena enligt bullerförordningen ska kunna in-
nehållas. I uppdaterad  bullerutredning, 2018-10-26, hämtas uppgifter från SL´s 
förfrågningsunderlag 2018-04-27, för bullerskärm. Bullerskärmen är här  som lägst 
2,6 m över rälsöverkant utmed planområdet. 

Dialog med trafikförvaltningen har förts om bullerskärm. Då bullerskärmen avses 
ligga utanför planområdet redovisas inte någon planbestämmelse för skyddsåtgärd 
för trafikbuller i form av bullerskärm utmed Roslagsbanan i planförslaget. På 
plankartan illustreras bullerskärmens läge utmed planområdet.

Avtal har tagits fram i samråd mellan SLL (SL genom Trafiknämnden och Stockholms 
läns landsting) och Kragsta park AB angående uppförande av bullerskärm med 
hänsyn till trafikbullret från Roslagsbanan och för att säkerställa att riktvärdena för 
trafikbuller inte överskrids. Avtalet reglerar ansvar, samordning och kostnader för 
gemensamma beröringspunkter bl a uppförande av bullerskärm längs med 
planområdet. Avtalet ska tecknas av parterna innan planen antas. Angående avtal, se 
avsnitt 4.3.3 Genomförandeavtal.

Miljökvalitetsnormer för vatten
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Planbestämmelser med avseende på dagvatten säkerställs att de blir genomförda via 
exploateringsavtal, t.ex. avseende yta för dagvattenhantering på kvartersmark som 
inte får bebyggas utan avses användas för fördröjningsmagasin samt utformning och 
höjdläge för markytan för att underlätta lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. 
I exploateringsavtalet anges åtgärder för hantering av dagvatten inom kvartersmark 
bl a att allt dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt i enlighet med 
Oxundaåns dagvattenpolicy.

Både i byggskede och i driftskede kommer det att finnas krav ställda på kontroll och 
uppföljning som säkerställer att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav 
härrör från gällande lagar och regler samt från kontrollprogrammet som upprättas för 
uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa för 
vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Kontrollprogrammet kommer 
att tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

Buller

Bullerutredningen förtydligas angående hur området idag påverkas av buller och den 
förväntade bullerpåverkan. Planbeskrivningen kompletteras med en tydligare 
beskrivning angående buller och med kartor för dagens situation år 2018 och 
framtida för år 2030. Bullerutredningen utförd av Akustiklaget AB, är reviderad, 
2018-10-26. 

Stomljud och vibrationer

På plankartan anges under rubriken Störningsskydd  en planbestämmelse för att 
reglera stomljud och vibrationer för att säkerställa att bostäderna inom planområdet 
placeras och utformas, så att riktvärdena för vibrationer och stomljud kan uppnås.

Planbeskrivningen har kompletterats angående hur vibrationer och stomljud 
påverkas av geotekniska förhållanden. Inom planområdet förändras de geotekniska 
förutsättningarna radikalt, genom att all lös jord som kan förorsaka problem med 
markvibrationer grävs bort och ersätts med sprängstenfyllning. Dessutom minskar 
eller försvinner spridningen av markvibrationer från tågtrafiken på Roslagsbanan 
genom att även SL gräver bort all lös jord under och bredvid banvallen. Både 
Roslagsbanan och byggnaderna inom planområdet ligger i sin helhet grundlagd på 
jord eller fyllning utan kontakt med fast berg vilket effektivt eliminerar både 
spridning av stomljud  från tågtrafiken och överföring av stomljud in i byggnadernas 
grundläggning och stomme. 
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Översvämningsrisk

Höga vattenstånd i Byle mosse kan leda till höga vattenstånd även inom planområdet 
då den hydrologiska kontakten mellan planområdet och mossen i framtiden kommer 
att förbättras i samband utbyggnaden av Roslagsbanan.

I den reviderade dagvattenutredningen, 2018-09-27, anges de trösklar som finns för 
avvattningen av Byle mosse och som påverkar högsta bedömda vattennivå inom 
planområdet. Samtliga höjder över nollplanet (plushöjder) anges i höjdsystem RH 
2000. De redovisade trösklarna är:

-Diket i Skoga som avvattnar Byle mosse söderut mot Vallentunasjön har en 
dikesbotten på ca +42 m. Diket leder vidare till dagvattenanläggningen i Skoga med 
en marknivå på ca +41 m för att sedan ansluta till ledningsnätet i Täby kommun.

-I Byle mosses sydöstligaste del (vid Nyborg) finns en lokal lågpunkt med en 
marknivå på ca +43,3 m.

-Söder om planområdet finns en grundvattendelare (bergtröskel) på nivån+42,5 m.

I utredningen anges att strömningen i grundvattnet är trögare än ytlig avrinning vid 
skyfall. Vid ett scenario då kapaciteten i ledningsnätet vid Skoga inte klarar av flödet 
från Byle mosse återstår den ytliga avrinningsvägen vid Nyborg. Den högsta nivån 
som vattnet i Byle mosse blir stående till bedöms därför vara max +43,5 m.

Den lägsta grundläggningsnivån +44,1 m är vald med hänsyn till den högsta 
bedömda nivån i Byle mosse. Den högsta nivån som vattnet i Byle mosse blir stående 
till bedöms vara +43,5 meter. Nivån +44,1 meter för lägsta grundläggningsnivå 
innebär en lägsta färdiga golvnivå om ca +44,7 m. 

Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna 
dagvattensystemet att kunna avleda allt dagvatten bort från planområdet. Ytvatten 
kommer då att samlas i lågpunkten vid torrdammen i södra delen av området där 
vattennivån kommer att stiga till +43,5 m vilket är den högsta bedömda vattennivån i 
Byle mosse och planområdet. Om lägsta grundläggningsnivå regleras till + 44,1 m 
finns därmed marginal mot översvämningsrisken. 

Höjdsättningen för att underlätta avrinningen av dagvatten inom planområdet 
regleras i planen genom att markhöjder anges som planbestämmelse. 
Huvudprincipen är att avrinningen sker från norr mot söder mot ett lägre beläget 
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öppet infiltrationsstråk, där översvämningsbar yta (torrdammen) anläggs som anges 
genom planbestämmelsen, n1, yta för dagvattenhantering på plankartan.

Våtmark, vattenverksamhet 

Kommunen avser att beakta våtmarksatsningen. I planen skapas även möjlighet till 
ny våtmarksmiljö genom utformning av dagvattenlösningar med diken och 
torrdamm.

Kommunen har ansvaret för framtagande av nya detaljplaner och se till att 
bostadsförsörjningen uppehålls. När plats väljs för ny bebyggelse måste hänsyn tas till 
en rad olika faktorer och en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen göras. 
Kommunen är medveten om att våtmarker är viktiga på flera sätt, bland annat genom 
sitt renande och fördröjande av vatten, att de håller kvar vatten i landskapet, att de 
generellt utgör värdefulla biotoper för andra arter och att de kan tillföra rekreativa 
värden. I det här fallet har kommunen genom utredningar konstaterat att 
naturvärdena är låga och att de fördröjande och renande effekterna kan ersättas 
genom anläggandet av dagvattenanläggningar samt att det finns andra grönområden i 
trakten som kan nyttjas för rekreation. 

Genomförda utredningar som dagvattenutredningen för detaljplanen för 
Kragstalund östra och Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse visar 
sammantaget att inga negativa konsekvenser bedöms uppkomma för Byle mosse till 
följd av genomförandet av den föreslagna detaljplanen. 

Som utredningen, PM Dagvattenutredning, 2018-09-27, visar så kan kontakten 
förbättras mellan planområdet och Byle mosse öster om Roslagsbanan i och med 
utbyggnaden av Roslagsbanan men även på grund av genomförandet av planförslaget. 
Detta innebär i praktiken en utökning av mossens möjliga tillrinningsområde. Den 
största delen av vattnet från planområdet, och vattnet som rinner till planområdet, 
infiltrerar ner till grundvattenmagasinet som är gemensamt för planområdet och Byle 
mosse. Detta är positivt för mossen, då risken minskar för att den torkar ut.

Som dagvattenutredningen visar skulle den planerade bebyggelsen innebära ett 
utsläpp av näringsämnen om dagvattnet inte renades. De åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen och kommer att genomföras gör att ökningen av närsalter är 
låg. Utsläppet kommer till stor del att fastläggas i utfyllnaden med sprängsten 
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varifrån vattnet sedan perkolerar ner till grundvattnet. Ytterligare rening sker när 
vattnet strömmar vidare nedströms mot Vallentunasjön.

I utredningen, Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse från del av Kragsta 
1:51 och 2:7, 2018- 10-04, utförd av Conec konsulterande ekologer, har inte räknats 
med de reningsåtgärder som avses vidtas i enlighet med utförd dagvattenutredning 
för planområdet. Att reningsåtgärderna inte tas med i utredningen är för att utreda 
ett ”värsta scenario” och undvika eventuella osäkerheter från dessa beräkningar. 
Conecs utredning visar att det tillskott som kommer av planens genomförande är så 
litet att det, sett till mossens historia och nuvarande påverkan från omgivningen, inte 
kommer att kunna fastställas några separata konsekvenser från planområdet. 
Utredningen bedömer att den ökade tillrinningen av vatten från planområdet 
troligtvis är mer positivt för mossen än vad tillskottet av närsalter är negativt, även 
om de båda effekterna är så små att det knappast är märkbara.

Under den tid som schakt- och grundläggningsarbeten pågår kommer nederbörden 
inom arbetsområdet att tas om hand genom infiltration och perkolation. Arbetena 
kommer starta i planområdet sydöstra hörn med anläggandet av dagvattendammen 
och tillhörande dike och allteftersom arbetet fortskrider norrut kommer en allt större 
del av planområdets nederbörd och dagvatten att kunna anslutas till diket och 
dagvattendammen för rening. Ytor för uppställning av fordon och drivmedelstankar 
kommer att ske på täta och invallade ytor.  Drivmedel, oljor mm ska vara 
miljöklassade och möjligaste mån biologiskt nedbrytbara. 

För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av kväve så ska alla 
fyllnadsmassor att köpas in från certifierad leverantör som kan garantera kvävefria 
bergkrossmassor.

6.2.3 Lantmäteriet (KS 2017.210-60)

Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2018-04-10) har 
följande noterats:

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med 
stöd av detaljplanen bilda och ändra fastigheter och inrätta eventuella 
gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, ledningsrätter mm.

Delar av planen som måste förbättras
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Grundkarta

Befintliga ledningsrätter inom planområdet framgår inte av grundkartan.

Plankarta och bestämmelser

Det ena u-området (det södra) framgår inte tydligt av plankartan.

Planbeskrivning

Inga synpunkter.

Delar av planen som bör förbättras

Grundkarta

Inga synpunkter.

Plankarta och bestämmelser

Av planbeskrivningen framgår att gemensamhetsanläggning avses inrättas. Det finns 
dock inte något markreservat för gemensamhetsanläggning, vilket skulle underlätta 
inrättande av gemensamhetsanläggningen.

Planbeskrivning

Inga synpunkter.

Övrigt

Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Befintliga ledningsrätter har förtydligats på grundkartan.

Det södra u-området för ledning för fjärrvärme på plankartan har redovisats 
tydligare.

Eftersom kommande fastighetsindelning och därmed även 
gemensamhetsanläggningens utbredning ännu inte är slutligen bestämd anses ett 
markreservat för gemensamhetsanläggningar, g, på plankartan kunna försvåra 
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kommande disponering av exploateringsfastigheten. Något hinder mot inrättande av 
behövliga gemensamhetsanläggningar bedöms inte föreligga även utan ett 
markreservat för ändamålet.

6.2.4 Trafikverket (KS 2017.210-64)

Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 59 nya bostäder samt att upphäva del av 
stadsplan S790917.

Riksintresset för kommunikationer, Roslagsbanan, berörs av planområdet. 
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten och 
nyttjandet av anläggningen, hänsyn ska även tas till influensområden. 

När det gäller Roslagsbanans anläggning hänvisar Trafikverket till SLL, 
Trafikförvaltningens yttrande.

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Planförslaget för Kragstalund östra anses inte påverka riksintresset, Roslagsbanan 
genom åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten och nyttjandet av anläggningen. 
Hänsyn avses även tas till influensområden dvs det område där markutnyttjande eller 
byggnaders användning kan påverka eller påverkas av anläggningens funktion. I 
planen hålls generellt skyddsavstånd på 25 meter från spårets ytterkant till föreslagna 
bostäder. Se även svar under 6.2.2 Länsstyrelsens yttrande och Trafikförvaltningens 
yttrande 6.2.5 angående riksintresset, Roslagsbanan.

6.2.5 Trafikförvaltningen (KS 2017.210-65)

Vallentuna kommun har översänt rubricerad detaljplan till landstingets 
trafikförvaltning för granskning. Syftet med planen är att pröva möjligheten att 
planlägga området för ny bostadsbebyggelse om ca 5o bostäder i flerbostadshus och 
ca 9 radhus/kedjehus.
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Enligt RUFS 2010 är området utpekat som regional stadsbygd med 
utvecklingspotential. Bussar återfinns längs Svampskogsvägen, i Bällstaberg öster om 
planområdet  med hållplats ca 300 meter bort. Bussar går även längs 
Stockholmsvägen ca 700 meter väster om planområdet  samt längs Bällstabergsvägen 
ca 5oo meter norr om planområdet. Roslagsbanans hållplats Kragstalund ligger ca 
350 meter norr om planområdet. Planområdet ligger i anslutning till Roslagsbanan, 
vilken utgör den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen  för stora delar av nordost. 
Roslagsbanan har pekats ut som riksintresse för kommunikationer,  vilket bland 
annat innebär att den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet  av anläggningen.

Trafikförvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren i planeringen av området 
sedan samrådet dock kvarstår  följande synpunkter.

Trafikförvaltningens  synpunkter

Planområdet angränsar Roslagsbanans Kårstagren. Roslagsbanan har pekats ut som 
riksintresse för kommunikationer, vilket bland annat innebär att den ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, 
detta innebär ett generellt skyddsavstånd på 25 meter (spårets ytterkant). I 
riksintressepreciseringen är det angivet att markanvändning som innebär att 
människor inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 
25 m från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på 25 meter. 
Detta är fortfarande inte korrekt beskrivet i planbeskrivningen.

Synpunkter på plankartan gällande egenskapsgräns för  bostadsändamål

Plankartan har reviderats och trafikförvaltningen uppfattar det som att avståndet för 
egenskapsgränsen för bostadsändamål är nu placerad minst 25 meter från yttre räl 
(närmsta spårets ytterkant). Trafikförvaltningen förutsätter att detta avstånd bevakas 
genom hela byggprocessen.

Synpunkter på plankartan gällande egenskapsgräns för korsprickad mark

I riksintressepreciseringen är det angivet att markanvändning som innebär att 
människor inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 
25 m från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på 25 meter. 
Trafikförvaltningen anser att den korsprickade marken som anges i planen nu är 
acceptabel men att det måste säkerställas att den egenskapsgräns som är närmast 
spåret verkligen är placerad 10 meter från spårets ytterkant.
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Buller, vibrationer och stomljud

För att säkerställa människors hälsa i enlighet med intentionerna i PBL och 
Miljöbalken behöver reglering göras där nationell reglering saknas. Detta görs 
lämpligen genom störningsskyddsbestämmelser för stomljud och vibrationer 
avseende nybyggna- tioner i anslutning till Roslagsbanan. Trafikförvaltningen 
understryker därför att plankartans störningsskyddsbestämmelse ska kompletteras 
avseende stomljud och vibrationer enligt följande:

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i sovrum ej 
överskrider 30 dB(A) SLOW vid tågpassage."

"Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i 
bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage."

Trafikförvaltningen avstyrker en antagen plan där störningsskyddsbestämmelserna 
inte är inkluderade.

Information inför byggskedet av ny bebyggelse i närhet till Roslagsbanan

Om byggnation ska utföras i närhet till Roslagsbanan gäller följande:

I god tid innan byggnationerna påbörjas, ska "Blankett för anmälan av aktiviteter som 
påverkar kollektivtrafiken" skickas in till TF. Denna går att finna på www.sll.se/bygga. 
I blanketten ska avståndet mellan spårområde och planerad byggnad anges.

Vid samtliga vibrationsalstrande arbeten såsom sprängning, pålning, spontning inom 
50 meter från spåranläggning ska SSÄ TEB-0345 följas. Vid samtliga typer av 
kranarbeten ska SSÄ SÄK-0464 följas. Enligt elsäkerhetsföreskrift  SSÄ SÄK-0052 får 
inget arbete ske närmare än 2 meter från spänningsförande anläggningsdel utan 
elsäkerhetsplanering. Vid arbete med maskin gäller ett avstånd på 4 meter. Upplag får 
aldrig placeras närmare än 5 meter från spänningsförande del. Byggnaden ska 
utformas så att ingen elsäkerhetsplanering krävs vid underhåll av fastighetsägaren.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Redovisning av skyddsavstånd i planhandlingar för skydd mot åtgärder som kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen

Planhandlingarna revideras så att det framgår att skyddsavståndet om 25 m från 
spårets ytterkant uppfylls. Det kommer även att förtydligas att markanvändning som 

http://www.sll.se/bygga
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innebär att människor inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen 
mellan 10 och 25 m från spårets ytterkant, dock gäller generellt ett skyddsavstånd på 
25 meter.

Synpunkter på plankartan angående egenskapsgränser

På plankartan är avståndet för egenskapsgränsen för bostadsändamål placerad minst 
25 m från yttre räl (närmsta spårets ytterkant). Egenskapsgränsen för korsprickad 
mark är placerad minst 10 m från spårets ytterkant. Dessa egenskapsgränser på 
plankartan har kontrollerats med Trafikförvaltningen.

Buller, vibrationer och stomljud

Plankartan kompletteras och förses med bestämmelser avseende högsta nivåer för 
stomljud såväl som för vibrationer. Bestämmelser om störningsskydd formuleras i 
enlighet med Trafikförvaltningens yttrande.

Information inför byggskedet av ny bebyggelse med hänsyn till närheten till 
Roslagsbanan

Avtal har tecknats mellan SLL (SL genom Trafiknämnden och Stockholms läns 
landsting) och exploatören som anger exploatörens skyldighet att hålla sig 
uppdaterad och följa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid byggnation i anslutning 
till spåranläggning. Detta avtal upprättas för att reglera parternas åtaganden och 
ansvar under genomförande av byggnationer och projekt. Byggnationerna omfattar 
bland annat bostäder, bullerskärm och flytt av trumma under järnvägen. 
Planbeskrivningen förtydligas med avseende på avtalet mellan SLL och exploatören, 
se avsnitt 4.3.3 Genomförandeavtal.

6.2.6 Naturskyddsföreningen i Vallentuna (KS 2017.210-63)

Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av planbeskrivningen och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tillhörande dokument för detaljplan för 
Kragstalund östra och vill lämna följande synpunkter.

Kragstalund östra är idag en liten sumpskog med bland annat tall, gran, björk och al 
som ligger inklämd mellan två bostadsområden och Roslagsbanan. Närmast 
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järnvägen är det bitvis öppet vatten. Det är en grön lunga för de närboende och för de 
som promenerar på gångvägen längs Zetterlunds väg.

Planen innebär att en våtmark kommer att tas i anspråk för bostäder. Våtmarker är 
värdefulla och viktiga naturtyper, dels för den biologiska mångfalden då bl.a. många 
viktiga insekter är knutna till våtmarken, och dels för sin förmåga att rena vatten. 
Dessvärre minskar antalet våtmarker i Sverige och de har därför särskilt 
uppmärksammats i lagstiftningen.

En naturvårdsanalys av området har gjorts men man hittade då inget med 
naturvärde. Det gjordes dock ingen fullständig artinventering och undersöker man 
området vid en annan tidpunkt på året skulle man kunna hitta andra arter. När 
Naturskyddsföreningen undersökte området fann vi tallticka på en av tallarna mitt i 
området. Talltickan är en signalart och den signalerar att det kan finnas höga 
naturvärden i området. Därför vill Naturskyddsföreningen att man, innan man går 
vidare med planen, gör en grundligare naturinventering. Eftersom man missade 
talltickan kanske det finns fler arter med naturvärden.

Talltickan är rödlistad som nära hotad. I Vallentuna kommuns miljöpolicy står det att 
man ska värna biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum. Därför vill 
Naturskyddsföreningen att man sparar tallen med tickan samt omgivande tallar, 
framförallt de äldre. Genom att spara tallen med tickan samt övriga tallar i det 
omgivande området visar man att man värnar om hotade arter.

MKB:n anger att exploatering anses ge negativa konsekvenser. Det finns stor risk att 
Byle mosse som ligger på andra sidan järnvägen drabbas negativt på grund av att 
tillrinningen av vatten ändras samt ett ökat tillskott av närsalter vilket kan påverka 
floran på mossen negativt. Vi hoppas att de åtgärder man planerar tillser att inte 
närsalthalterna i Byle mosse kommer att öka.

På grund av ovanstående är vi i Naturskyddsföreningen tveksamma till att 
Kragstalund östra är ett lämpligt område att bygga bostäder på.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

I samrådsredogörelsen för Kragstalund östra angavs att i Översiktsplan 2010-2030 
för Vallentuna kommun utgår planeringen för grönområden från vissa riktlinjer bl a 
att det ska finnas: promenadområden, helst inom 300 meters avstånd från 
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bostadsområden, skolor och förskolor och större strövområden, som en direkt 
fortsättning på promenadområdena. Vid planeringen ska även behovet av 
sammanbindande grönstråk mellan dessa grönområden beaktas. I Vallentuna 
kommuns översiktsplan för åren 2010-2030 redovisas övergripande grönstråk från 
Byle mosse mot Lovisedal och Arkils tingstad. Grönstråk redovisas norr om 
planområdet för Kragstalund östra. Av översiktsplanen framgår även att grönområdet 
vid Byle mosse ska utvecklas.

I översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun, som antogs 27 augusti 2018 efter 
genomförd granskning av detaljplanen för Kragstalund östra, framgår av 
markanvändningskartan att utveckling av blandad bebyggelse ska ske inom 
planområdet Kragstalund östra t.ex. bostäder, verksamheter, service eller andra 
funktioner som tillhör en tätort. Utveckling av gröna kvaliteter som parker eller 
närgrönområden och att säkerställa kommunal försörjning (t.ex. skolor, förskolor, 
äldreboende, kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en viktig del av 
utvecklingen. Norr om planområdet redovisas grönt samband, att stråk mellan 
grönområden upprätthålls och utvecklas för en sammanhängande grönstruktur. 
Grönt samband anges mellan Vallentunasjön och Byle mosse. Byle mosse anges som  
Tätortsnära natur, område som upprätthålls och utvecklas för ekologiska- och 
rekreativa värden.

Enligt Strukturplanen för södra Vallentuna som grundas på Översiktsplan 2010-
2030 finns ett antal större skogspartier som är av särskild vikt för grönstrukturen som 
bör lyftas fram i planeringen som stadsdelsskogar. De skogar som kan vara aktuella 
som stadsdelsskogar är bl a de vid Arkils tingstad/Lovisedal, och Byle Mosse. Byle 
mosse ligger utanför planområdet öster om Roslagsbanan. Sammanhängande 
grönstråk redovisas norr om planområdet i höjd med Kragstalunds station, som ligger 
på ett avstånd av ca 350 m från planområdet. Enligt strukturplanen används natur 
inom 1 km från bebyggelse för spontana promenader.

Söder om planområdet redovisas naturområde inom detaljplanen för Södra 
Kragstalund som norrut fortsätter inom detaljplanen för Kragstalund II (S790917-0). 
Det innebär att naturområde finns inom 300 m avstånd från planområdet. Inom 
planområdet sparas även obebyggd mark som grönyta i södra delen av planområdet 
för dagvattenhanteringen.

En kompletterande naturvärdesinventering har utförts augusti-september 2018 av 
Ekologigruppen AB. Av resultatet från denna inventering framgår att endast två 
naturvårdsarter hittades, tallticka och stubbspretmossa. Inventeringen visar att 
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förekomsten av naturvårdsarter inom området är låg. Kompletteringen av 
naturvärdesinventeringen föranleder enligt Ekologigruppen AB inte någon ändring av 
den bedömning av naturvärden som har gjorts inom området. Naturvärdena bedöms 
vara låga enligt tidigare utförd naturvärdesinventering i maj 2016. 

De gamla tallar som har identifierats i naturvärdesinventeringen(maj 2016) har mätts 
in och planen har anpassats efter dessa för att behålla så många av dem som möjligt. I 
och med den anpassade planen kunde tre av fem värdefulla tallar bevaras. Enligt 
Ekologigruppens kompletterande utredning framgår att om det är möjligt ska tallen 
med tallticka sparas. Om det inte är förenligt med en fungerande planstruktur ska 
trädet sparas som liggande död ved i närområdet.Den tall som en tallticka påträffades 
på kommer inte att sparas enligt detaljplanen. Tallen var inte utpekad som en av de 
tallar som ansågs vara värdefulla att behålla. Talltickan är en signalart som vittnar om 
förekomst av gamla tallar och naturvärden kopplat till dessa skyddas i planen genom 
att behålla de flesta av de tallar som är utpekade som mest värdefulla. De utpekade 
tallar som avverkas kommer att läggas upp som död ved i området för att fortsätta 
tjäna som substrat åt svampar och insekter i området. Detta gäller även tallen med 
talltickan. Angående tallticka och Komplettering av naturvärdesinventeringen, se 
även svar under 6.1.1, Iakttagelser och identifierade problem, punkt 11. 

Angående påverkan på Byle mosse,  se svar under 6.2.2 från Länsstyrelsen för 
Våtmark, vattenverksamhet.

 

6.2.7 Roslagsvatten AB (KS 2017.210-68)

Plankarta 

Komplettera med E-område för pumpstation samt krav på lokal hantering av 
dagvatten. 

Planbeskrivning 

Motivera varför området inte ska ingå i verksamhetsområdet för allmänt dagvatten 
för fastighet och gata. 

ABVA gäller endast inom verksamhetsområdet. Om området inte ska införlivas i 
verksamhetsområdet för dagvatten behöver kraven i ABVA inte omnämnas. Om 
dagvattenfrågan föreslås lösas enbart lokalt och inget verksamhetsområde för 
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dagvatten ska inrättas, behöver man inte nämna Vallentunavattens ansvar att leda 
bort dagvatten. 

Information om gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggning respektive för 
spill- och dricksvatten saknas. 

Information om ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation saknas. 

Förbindelsepunkt för spill- och dricksvatten kommer att ligga i områdets sydvästra 
del, inte i den östra delen. 

Beskrivning av hantering av översvämningsrisk vid skyfall (100-års regn) saknas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Plankarta

Plankartan kommer att kompletteras med planbestämmelse för E-område för 
pumpstationen för spillvatten.  

Redovisningen av markhöjder som finns på plankartan kommer att förtydligas bl a 
genom att flera markhöjder anges och att teckenstorleken ändras, så att det framgår 
tydligare hur dagvattnet avses rinna. 

Planbeskrivning

Planbeskrivningen kompletteras med motivering om varför området inte ska ingå i 
verksamhetsområdet för allmänt dagvatten för fastighet och gata. 

Planområdet ligger i en lågpunkt i landskapet med grundvattenmagasinet i Byle 
mosse som primärrecipient för dagvatten från och omkring planområdet. Dagvattnet 
kommer att omhändertas lokalt i de infiltrationsstråk och ytor (torrdamm) som 
planeras. I stråken och ytorna som utformas med vegetationsskikt och krossfyllning 
kommer dagvattnet att infiltrera för vidare perkolation till grundvattenmagasinet i 
Byle mosse. Då lokalt omhändertagande av dagvatten föreslås behövs ingen 
anslutning till det kommunala ledningsnätet och därför föreslås inte planområdet 
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ingå i verksamhetsområdet för allmänt dagvatten. Eftersom det är aktuellt med LOD 
kommer lydelsen om Vallentuna kommuns ansvar att leda bort vatten tas bort från 
planhandlingarna.

Information om gemensamhetsanläggning avseende spill- och dricksvatten framgår 
av planbeskrivningen i avsnitt 3.8.4 Gemensamhetsanläggningar, däremot kommer 
planhandlingarna efter Roslagsvattens yttrande att göras tydligare i detta avseende 
och kompletteras med avseende på dagvattenanläggningar. Information om 
ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation finns även men kommer 
att förtydligas i planbeskrivningen. Se avsnitt 4.2.2 Kvartersmark för enskilt 
bebyggande.

Planbeskrivningen kommer att revideras med information att förbindelsepunkten för 
spill- och dricksvattenledningar är belägen i områdets sydvästra del.

Planhandlingarna kommer att kompletteras med information om hantering vid s.k. 
100-års regn. 

Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna 
dagvattensystemet inom planområdet att kunna avleda allt dagvatten bort från 
planområdet. Ytvatten kommer då att samlas i lågpunkten vid torrdammen i södra 
delen av området där vattennivån kommer att stiga till max +43,5 över nollplanet i 
höjdsystem RH 2000, vilket är den högsta bedömda vattennivån i Byle mosse och 
planområdet. Om lägsta grundläggningsnivå regleras till + 44,1 finns därmed 
marginal mot översvämningsrisken. Se även svar angående risk för översvämning 
under 6.2.2. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av hantering av 100-
års regn.

6.2.8 E.ON Värme AB (KS 2017.210-69)

E.ON har fjärrvärmeledningar i anslutning till Kragsta 1:51 som bör tas i beaktning 
vid byggnation.

Vid eventuell flytt av ledning bekostas det av exploatören.

För intresse av anslutning till fjärrvärme alternativt annan energilösning kontakta 
E.ON. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
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Befintlig fjärrvärmeledning i anslutning till fastigheten Kragsta 1:51 kan komma att 
bli aktuell för flytt i samband med den breddning av Zetterlunds väg som medges av 
den nya detaljplanen. E.ON kommer att kontaktas i god tid för samordning. I övrigt 
noteras informationen.

7. Revideringar efter granskning

Revideringar i plankartan

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

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

 Förtydligande av u-område på plankartan har utförts för ledning för 
fjärrvärme i Zetterlunds väg.

 Förtydligande har utförts av beteckningar för föreskriven höjd över nollplanet 
på plankartan för markhöjder samt komplettering med ytterligare 
markhöjder. 

Revideringar i planbeskrivningen 

Buller och riksintresse för Roslagsbanan

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

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

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

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

Utformning bebyggelse

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

Dagvatten och översvämningsrisk samt VA

 Komplettering har utförts angående reviderad Dagvattenutredning, 2018-09-
27, i avsnitt 2.8.1 Dagvatten, 3.6.1 Dagvatten samt 4.8.3 Dagvatten i delen 
Tekniska frågor.

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

 Komplettering angående översvämning har utförts i avsnitt 2.11.3 
Översvämningsrisk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fastigheter

 Avsnitt om fastighetskonsekvenser har tillkommit, 5.5.1 Fastighetsbildning 
och fastighetskonsekvenser.

MKB, miljöprövning angående vattenverksamhet

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

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

Övrigt 

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

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

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen

Nedan nämnda har under samråd och granskning lämnat synpunkter på planförslaget 
som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om 
godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande: 
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- Fastighetsägarna till Kragsta 9:2-4, 1:9, Kragsta 1:19, Kragsta 1:91-93, Kragsta 
2:180, Kragsta 2:192-199, Kragsta 2:200-204, Kragsta 2:220-226, 2:321 samt 
Uthamra 1:91-92, och Uthamra 1:236. 

- Zetterlunds vägs Samfällighetsförening
- Naturskyddsföreningen i Vallentuna

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Poa Hellqvist Christer Åberg
Planchef Planarkitekt
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-10-01 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 8183-18 
 
  

  
 

 
 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Sökande 
Kragsta Park AB, 556687-2353 
c/o Sjöberg 
Karlavägen 92 
115 22 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Olof Hasselberg 
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 
Kungsgatan 44 
111 35 Stockholm 
  
SAKEN 
Tillstånd enligt miljöbalken till grävning och utfyllnad i vattenområde inom Kragsta 
1:51 och 2:7 i Vallentuna kommun 
 
AnläggningsID: 73966 
Avrinningsområde: 129/61 
Koordinater (SWEREF99 TM): N 6600568 / E 674072 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Kragsta Park AB tillstånd enligt 11 kap. 9 § 

miljöbalken att 

a) genom grävning avlägsna geotekniskt olämpligt material från det 

våtmarksområde som markerats på bilaga 1, och 

b) fylla ut detta 7 300 kvm stora våtmarksområde med sprängsten samt anlägga 

och driva en torrdamm enligt markering i bilaga 1. 

 

Specifik miljöbedömning 

Mark- och miljödomstolen godkänner den upprättade miljökonsekvens-

beskrivningen. Miljöbedömningen kan därmed i enlighet med 6 kap. 43 § 

miljöbalken slutföras. 
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Villkor 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas 

och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har uppgett 

eller åtagit sig i målet. 

2. Buller från andra tillståndsgivna arbeten än borrning för spontning ska vid 

bostäder begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger vad som 

anges nedan. Värdena gäller som begränsningsvärden. 
 
Ekvivalent ljudnivå dBA 

Område Helgfri 
måndag- fredag 
Dag  
07–19 

 
 

Kväll  
19–22 

Lördag, söndag 
och helgdag 
Dag  
07–19 

 
 

Kväll  
19–22 

Samtliga dagar 
 

Natt 

Bostäder 
Utomhus  
(vid fasad) 
 

65 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Inomhus  
(vid fasad) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 

 
3. Buller från andra tillståndsgivna arbeten än borrning för spontning ska vid 

bostäder begränsas så att den maximala ljudnivån utomhus vid fasad inte 

överstiger 70 dBA och inomhus (bostadsrum) 45 dBA. Värdena gäller som 

begränsningsvärden. 

4. Borrning för spont får endast ske vardagar (måndag till och med fredag) 

kl. 07.00–19.00. 

5. Innan bolaget påbörjar borrning för spont ska tillsynsmyndigheten 

underrättas.  

6. Bolaget ska genomföra en riskanalys för att utreda eventuella behov av 

besiktning och skyddsåtgärder för att säkerställa att verksamheten inte 

medför några skador, bl.a. vibrationsskador, på byggnader eller Roslags-

banan. Riskanalysen ska fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

7. Diffus damning ska begränsas så mycket som möjligt. Om det finns risk för 

att damm ska spridas till närbelägna bostäder ska dammande områden 

vattenbegjutas. 

8. All uppställning av fordon och drivmedelstankar ska ske på täta och 

invallade ytor. Drivmedel, oljor m.m. ska vara miljöklassade och i 

möjligaste mån biologiskt nedbrytbara. 

9. Endast kvävefria krossmassor får användas som fyllnadsmaterial. 
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10. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram som möjliggör en 

bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, 

mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Kontrollprogrammet ska tas 

fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska skickas 

till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbeten i vattenområdet 

påbörjas. 

11. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten när arbeten i vattenområdet 

påbörjas respektive avslutas. 

12. Tillståndet får tas i anspråk först efter att den nya detaljplanen för området 

har fått laga kraft. 

 

Kompensationsåtgärd enligt 16 kap. 9 § första stycket 3 miljöbalken 

Senast ett år från det att tillståndet tas i anspråk ska Kragsta Park AB till läns-

styrelsen redovisa en kompensationsplan som ska innehålla 

- en utredning om de våtmarksvärden som förloras genom den tillståndsgivna 

verksamheten,  

- förslag på åtgärder och deras avsedda effekt, samt  

- ett resonemang om hur påverkans- och kompensationsåtgärderna beräknas.  

Planen ska tas fram i samråd med länsstyrelsen. Åtgärderna ska i första hand 

genomföras på Byle mosse och syfta till att stärka mossens funktion som våtmark. 

Kompensationen ska motsvara värdet av det 7 300 kvm våtmarkshabitat som går 

förlorat. Uppföljning av kompensationsåtgärdernas effekt ska ske senast två år efter 

det att åtgärderna slutförts och återrapporteras till länsstyrelsen 

 

Arbetstid 

I denna dom tillståndsgivna arbeten ska vara utförda inom fem (5) år från det att 

denna tillståndsdom fått laga kraft. Om detaljplanen för området vid denna tidpunkt 

ännu inte fått laga kraft, ska arbetstiden i stället räknas från det att detaljplanen får 

laga kraft. 

 

Anspråk för oförutsedd skada  

Om den vattenverksamhet som avses i tillståndet medför skada som mark- och 

miljödomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på 
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ersättning. Sådana anspråk ska, för att tas upp till prövning, framställas till mark- 

och miljödomstolen inom fem (5) år från utgången av den arbetstid som domstolen 

har bestämt. 

 

Verkställighetsförordnande 

Mark- och miljödomstolen avslår begäran om verkställighetsförordnande. 

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften till 30 000 kr. Avgiften är 

betald. 

 

Rättegångskostnad 

Kragsta Park AB ska ersätta Länsstyrelsen i Stockholms län för rättegångskostnader 

till med ett belopp om 41 600 kr avseende eget arbete. På beloppet utgår ränta enligt 

6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kragsta Park AB avser att, tillsammans med Vallentuna kommun, exploatera det 

aktuella området för bostadsbebyggelse. För att möjliggöra det måste det i dag 

befintliga vattenområdet fyllas ut. Utfyllnaden är nödvändig för att genomföra den 

detaljplan som kommunen arbetar med. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 

uppförande av bostäder och kvartersmark. 

 

YRKANDEN 

Kragsta Park AB (bolaget) har yrkat att mark- och miljödomstolen ska lämna 

bolaget tillstånd till  

- att genom grävning avlägsna geotekniskt olämpligt material från det våtmarks-

område som markerats på bilaga 1, och 

- att fylla ut detta 7 300 kvm stora våtmarksområde med sprängsten samt anlägga 

och driva en torrdamm enligt markering i bilaga 1. 

 

Bolaget har vidare yrkat  

- att arbetstiden bestäms till fem år från det att tillståndsdomen har vunnit laga 

kraft, 

- att tiden för anmälan av anspråk på grund av oförutsedd skada av vattenverksam-

heten bestäms till fem år från arbetstiden utgång, 

- att tillståndet får tas i anspråk även om domen inte har fått laga kraft 

(verkställighetsförordande), och  

- att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns. 

 

Bolaget har lämnat följande villkorsförslag: 

 Om inte annat framgår av nedan angivna villkor ska verksamheten utformas 

och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget har uppgett 

eller åtagit sig i målet. 

 Buller från andra tillståndsgivna arbeten än borrning för spontning ska vid 

bostäder begränsas i enligt med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2004:15) om buller från byggplatser. Utomhus vardagar (måndag till och 

med fredag) kl. 07-19 ska dock den ekvivalenta nivån justeras till 65 dB(A). 
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 Borrning för spont får endast ske vardagar (måndag till och med fredag) 

kl. 07.00–19.00. 

 Bolaget ska genomföra en riskanalys för att utreda eventuella behov av 

besiktning och skyddsåtgärder för att säkerställa att verksamheten inte 

medför några skador på byggnader eller Roslagsbanan. Riskanalysen ska 

fastställas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 Diffus damning ska begränsas så mycket som möjligt. Om det föreligger 

risk för att damm ska spridas till närbelägna bostäder ska dammande 

områden vattenbegjutas. 

 All uppställning av fordon och drivmedelstankar ska ske på täta och 

invallade ytor. Drivmedel, oljor m.m. ska vara miljöklassade och i 

möjligaste mån biologiskt nedbrytbara. 

 För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram som möjliggör en 

bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, 

mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges. Kontrollprogrammet ska tas 

fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska skickas 

till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan arbeten i vattenområdet 

påbörjas. 

 Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten när arbeten i vattenområdet 

påbörjas respektive avslutas. 

 

Om domstolen anser det vara nödvändigt har bolaget reservationsvis yrkat att 

tillståndet får förenas med villkor enligt vilket tillståndet får tas i anspråk först när 

detaljplanen får laga kraft. 

 

Ett villkor om kompensation kan ges följande lydelse: 

Bolaget ska till länsstyrelsen senast ett år från det att tillståndet tas i anspråk 

redovisa en kompensationsplan som innehåller en utredning om de våtmarks-

områden som förloras genom den tillståndsgivna vattenverksamheten. Kompen-

sationsplanen ska innehålla förslag på åtgärder och deras avsedda effekt, samt 

resonemang om hur påverkas- och kompensationsvärdena beräknas. Planen ska 

utföras med beaktande av att denna förlust delvis redan kompenseras av de positiva 

effekterna av den planerade vattenverksamheten och tas fram i samråd med 
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länsstyrelsen. Åtgärderna ska genomföras på Byle mosse och syfta till att stärka 

mossens funktion som våtmark. Kompensationen ska motsvara värdet av det 

7 300 kvm stora våtmarkshabitat som går förlorat.   

 

Bolaget har åtagit sig att endast använda kvävefria fyllnadsmassor och är bundet av 

detta åtagande genom det allmänna villkoret. Med kvävefria massor avses enligt 

bolaget massor som har tvättats rena från eventuella kvävehaltiga sprängmedels-

rester. Tunnelberg kommer inte att användas. 

 

ANSÖKAN 

Beskrivning av verksamheten 

Syftet med de åtgärder som omfattas av ansökan är att möjliggöra bostads-

bebyggelse inom området. Våtmarksområdet är helt eller delvis täckt av vatten vid 

högsta förutsebara vattenstånd och utgör därmed vattenområde i den mening som 

avses i 11 kap. 2 § miljöbalken. Såväl arbetet i vatten som utfyllnaden utgör vatten-

verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och för dessa åtgärder krävs tillstånd. 

Utfyllnaden utgör däremot inte markavvattning. 

 

Schaktning 

För att förhindra stabilitetsproblem och sättningar kommer allt organiskt material i 

vattenområdet att grävas bort ner till moränens eller sandlagrets överyta, som mest 

ned till cirka två meter under den befintliga markytan. Uppskattningsvis kommer ca 

8 000 m³ torv och lera att schaktas bort.  

 

Vid schaktning utmed Roslagsbanan måste banvallen säkras med spont på en 

sträcka av ca 30 meter. Spontning kommer att ske i form av en stödkonstruktion av 

vertikala stålrör nedslagna till berg eller fast botten som förankras sinsemellan med 

en stålbalk och bakåtförankrade stag i berg eller jord. Mellan stålrören kommer 

stålplåtar att svetsas fast. Syftet med åtgärden är att undvika erosion i samband med 

schaktningsarbeten. Sponten kommer inte att vara tät, och inte heller omfatta hela 

sträckan utmed banvallen och verksamhetsområdet. Detta för att inte påverka 

strömningen av yt- och grundvatten mellan verksamhetsområdet och Byle mosse. 
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Utfyllnad 

När bortschaktat och bortsprängt material har transporterats bort kommer hela 

vattenområdet att fyllas upp med olika fraktioner av stenkross upp till önskad höjd 

för byggbar mark. Totalt kommer ca 15 000 m³ fyllnadsmassor (sorterad spräng-

sten, krossat bergmaterial och/eller grovkornig friktionsjord av grus, sand och sten) 

att användas för att fylla ut vattenområdet. Fyllningen läggs ut i lager som packas 

innan nästa lager får påföras. Delar av fyllningen, under nivån ca + 42,5 meter, 

kommer att läggas ut under vatten i samband med schaktning i det frilagda grund-

vattenmagasinet. Sprängsten och bergkross är inerta naturmaterial med hög 

porositet varför varken grundvattnets kvalitet eller grundvattenmagasinets storlek 

kommer att påverkas negativt. För att undvika att dagvattnet och grundvattnet 

förorenas av kväve kommer alla fyllnadsmassor att köpas in från en certifierad 

leverantör som kan garantera kvävefria bergkrossmassor. 

 

Dagvattenhantering 

I detaljplanen föreskrivs att dagvattenhanteringen inom planområdet ska baseras på 

lokalt omhändertagande av dagvatten. Av detta skäl kommer infiltrationsstråk 

bestående av så kallade svackdiken anläggas där dagvattnet ska renas samt infiltrera 

och perkolera ner till grundvattenmagasinet. För att kunna hantera det dagvatten 

som uppkommer inom området vid större regn kommer en torrdamm att anläggas i 

den sydöstra delen av verksamhetsområdet. Vattnet i torrdammen kommer normalt 

att perkolera ned till grundvattenmagasinet. Vid höga vattennivåer och stora regn-

mängder kommer vattnet i torrdammen att brädda via en nyanlagd trumma under 

Roslagsbanans banvall och rinna vidare till Byle mosse. Driften av denna 

anläggning kommer att skötas av en samfällighet.  

 

Omgivningsförhållanden 

Det aktuella området utgörs av ett mindre skogsområde, beläget mellan två 

befintliga bostadsområden, och ligger ca 300 meter söder om Roslagsbanans station 

Kragstalund. Området avgränsas i norr av en bilväg och i öster av Roslagsbanan. 

Området består av skog med inslag av olika typer av våtmarker. Direkt öster om 

Roslagsbanan ligger Byle mosse. 
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Den del av det planerade verksamhetsområdet som ligger närmast Roslagsbanan 

består av en igenväxande, glest trädbevuxen våtmark. Våtmarken fortsätter öster om 

Roslagsbanan där den har sin huvudsakliga utbredning. I väster övergår våtmarken 

till en sumpskog som utgörs av barrblandskog. 

 

Större delen av området har en jordlagerföljd som består av torv på lera alternativt 

gyttja på sand på morän på berg. Torvens mäktighet är ca 0–1,5 meter och lerans 

mäktighet är ca 0–2 meter. 

 

Vattenområdet har tidigare suttit ihop med Byle mosse. När järnvägen anlades, 

skars dock vattenområdet av till följd av att banvallen byggdes. Det finns en 

dagvattentrumma genom banvallen i den södra delen av området, men den ligger 

något högre än marknivån i det nu aktuella området. Detta innebär att området 

väster om järnvägen inte längre har någon hydrologisk koppling till mossen, vilket 

medför att ytvatten förekommer under stor del av året i den lägsta delen av området 

mot järnvägen. 

 

Roslagsbanan är utpekad som av riksintresse för landets och regionens 

kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Den planerade verksamheten 

bedöms inte ha någon negativ påverkan på järnvägstrafiken på Roslagsbanan. 

Inga naturreservat, Natura 2000-områden eller andra skyddade områden finns i 

närområdet. 

 

Planeringsförutsättningar 

Endast 40 m2 av verksamhetsområdet omfattas av gällande detaljplan. I övrigt är 

området inte detaljplanelagt. En planprocess pågår för upprättande av en ny detalj-

plan för del av Kragsta 1:51 och 2:7. Enligt planförslaget ska markanvändningen 

utgöras av kvartersmark (bostäder) samt allmän mark (naturområde och lokalgata). 

Planen har varit utställd för granskning under maj–juni 2018 men det är oklart när 

det bedöms kunna antas av kommunfullmäktige. Den framtida detaljplanen upp-

rättas i samma syfte som de åtgärder som omfattas av denna ansökan, varför någon 

konflikt inte bedöms uppstå. 
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I detaljplanen som omfattar de 40 m2 av verksamhetsområdet är medgiven mark-

användning allmän plats, park. Den planerade verksamheten skulle därmed kunna 

strida mot gällande detaljplan i denna del. Med hänsyn till hur litet detta område är 

måste det emellertid vara fråga om en så liten avvikelse att den bör kunna tillåtas. 

Skulle domstolen finna att avvikelsen inte är liten och att verksamheten därmed 

skulle strida mot gällande detaljplan, bör det vara möjligt att villkora tillståndet med 

att den nya detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Rådighet 

Det ansökta arbetet kommer att utföras inom delar fastigheterna Kragsta 1:51 och 

2:7. Kragsta 1:51 ägs av bolaget och för den del av verksamheten som kommer att 

utföras inom Kragsta 2:7 har bolaget rådighet genom avtal med Vallentuna 

kommun som äger fastigheten. Bolaget har således rådighet över det berörda 

vattenområdet. 

 

Inverkan på enskilda fastigheter 

Det planerade projektets vattenverksamhet bedöms inte påverka några andra 

fastigheter än delar av fastigheterna Kragsta 1:51 och 2:7. Några för bolaget kända 

rättighetshavare som kan beröras av vattenverksamheten finns inte. Några vatten-

rättsliga sakägare utöver fastighetsägarna finns därför inte. 

 

Med hänsyn till ovanstående bör den planerade vattenverksamheten inte kunna 

medföra någon skada på motstående intressen, som skulle ge rätt till skade- eller 

intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Skulle verksamheten ändå visa sig 

medföra skador på någon fastighet, eller för någon rättighetshavare, bör frågan om 

ersättning hanteras enligt reglerna om oförutsedd skada. 

 

Miljöpåverkan och försiktighetsmått 

Påverkan på naturmiljön 

I de naturvärdesinventeringar som har genomförts i området bedöms naturvärdena 

vara låga. Samtliga avgränsade delområden har ansetts hysa ett visst naturvärde 

(naturvärdesklass 4 av 4 där 1 är det högsta värdet). I området växer ett antal äldre 

tallar som är värda att ta hänsyn till. De står dock så glest och skogen runt omkring 
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är så ung att det inte medför någon högre naturvårdsklassning än visst naturvärde. 

En mindre tallticka har påträffats på en av de äldre tallarna i den norra delen av 

området. Tallticka är en rödlistad art (nära hotad). Därtill har stubbspretmossa 

hittats i området, vilket är en signalart av lågt indikatorvärde. I övrigt har inga 

rödlistade eller skyddade arter påträffats i området. 

 

Öster om verksamhetsområdet finns Byle mosse som har identifierats som ett 

område med särskilda naturvärden. Byle mosse utgör ett sammanhängande våt-

marksområde som har ett högt vegetationshistoriskt och naturpedagogiskt värde. 

Den representerar en för Stockholmsområdet ganska ovanlig myrtyp, en mosse med 

tall och skvattram i mitten omgiven av ett blötare kärr (ett så kallat laggkärr med 

björk). Byle mosse bedöms vara mycket känslig för både hydrologiska förändringar 

och markslitage. Påverkan av ett ökat närsaltsläckage från exempelvis bebyggelse 

kan också påverka floran negativt. 

 

Den planerade vattenverksamheten kommer att medföra en viss lokal påverkan 

eftersom en våtmark kommer att tas i anspråk. En våtmark är generellt sett en 

värdefull och skyddsvärd naturtyp. Naturvärdesinventeringarna visar dock att 

förekomsten av naturvärden inom området är liten eftersom de ekologiska 

förutsättningarna är låga inom området. Inga skyddade arter har påträffats och 

endast en rödlistad tallticka har hittats. Regionalt är området även av mindre 

betydelse då våtmarken redan är påverkad och området är avskuret från 

omkringliggande naturmark på grund av Roslagsbanan, Zetterlunds väg och de 

omgivande bostadsområdena. Regionalt bedöms därför miljöeffekterna vara små. 

Verksamheten bedöms inte heller medföra någon negativ påverkan på Byle mosse 

eftersom planerade åtgärder inte bedöms medföra någon nämnvärd förorenings-

belastning på mossen, vare sig under eller efter byggskedet. 

 

Påverkan på ytvatten 

Under tiden som vattenverksamheten pågår kommer all nederbörd att perkolera ned 

till grundvattenmagasinet under verksamhetsområdet utan fördröjning på grund av 

fyllningens mycket höga permeabilitet. Något dagvatten som behöver avledas från 

verksamhetsområdet uppkommer därför inte i under denna tid. Utfyllnaden kommer 
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att ske med kvävefria sprängstensmassor och marken i området är inte förorenad. 

Någon negativ påverkan på ytvattnet kommer alltså inte att uppkomma under 

byggtiden. 

 

För omhändertagande av dagvatten inom detaljplaneområdet, efter utförd 

vattenverksamhet, kommer området att höjdsättas med en lutning mot den södra 

delen av området. Via infiltrationsstråk bestående av så kallade svackdiken ska 

dagvattnet renas samt infiltrera och perkolera ner till grundvattenmagasinet. I 

normalfallet kommer dagvattnet alltså att ledas till grundvattenmagasinet som är 

beläget under verksamhetsområdet. För att kunna hantera det dagvatten som upp-

kommer inom området vid större regn kommer en torrdamm att anläggas i den 

sydöstra delen av verksamhetsområdet. Vid sådana tillfällen kommer det dagvatten 

som inte tas upp i marken att ledas till torrdammen varifrån det kommer att 

anläggas en trumma under Roslagsbanan i öster till Byle mosse. Trumman kommer 

endast att få en vattenförande funktion vid kraftiga regn kombinerat med höga 

grundvattennivåer då torrdammen fylls och vatten tillåts brädda till Byle mosse. Det 

vatten som inte bräddar till Byle mosse kommer att infiltrera och perkolera från 

dammen till det underliggandet grundvattenmagasinet. 

 

Utförda beräkningar visar att de totala mängderna föroreningar kommer att minska 

för de flesta undersökta ämnena eller vara de samma som idag för vissa ämnen, men 

öka något för kväve, krom och suspenderad substans (partiklar). Ökningarna 

bedöms dock vara små och inte medföra någon påverkan av betydelse för 

recipienten. 

 

Den planerade verksamheten kommer inte att medverka till att någon miljökvalitets-

norm överträds. 

 

Påverkan på grundvatten 

När området schaktas ur och lera och torv ersätts med sprängsten möjliggörs större 

perkolation av vatten ner till grundvattenmagasinet. Sprängsten är ett inert 

naturmaterial med hög porositet, vilket gör att vare sig grundvattnets kvalitet eller 

magasinets storlek kommer att påverkas negativt. Grundvattenmagasinet står i 
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kontakt med Byle mosse. Inga grundvattenförekomster, dricksvattentäkter, 

vattenskyddsområden eller skyddsobjekt för grundvatten finns nedströms verksam-

hetsområdet. Därmed bedöms inte en temporär och begränsad förhöjning av 

halterna av de i marken normalt förekommande ämnena kväve, fosfor och 

suspenderat material under byggskedet medföra någon negativ påverkan på 

grundvattnet. 

 

Påverkan på luft 

Påverkan på luft från verksamheten kommer att härröra från damning vid avlastning 

och bearbetning av stenmassor samt utsläpp av avgaser från transporter. Damning 

kan förhindras genom exempelvis vattenbegjutning vid tippning, utbredning och 

packning av sprängstensmassor. De vägar som kommer att användas för 

transporterna har låg trafikintensitet, framförallt under den huvudsakliga arbets-

tiden. Utsläppen från transporterna är temporära och bedöms inte medföra att 

miljökvalitetsnormer för luft riskerar att överskridas eller i övrigt utgöra någon risk 

för människors hälsa och miljön. 

 

Buller och vibrationer 

Buller genereras av transporter och arbetsmaskiner vid genomförande av ansökta 

åtgärder. Buller från verksamhetsområdet kommer så långt som möjligt att 

begränsas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller 

från byggplatser. Vid borrning för spont bedöms dock såväl utomhus- som inom-

husriktvärdena dagtid att överskridas vid den närmsta bostaden och utomhus-

riktvärdet dagtid vid ett antal bostäder, trots att en så tyst metod som möjligt för 

spontning har valts. Som anges i de allmänna råden bör 5 dB(A) högre värden 

kunna tillåtas för verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, och 

som exempel anges spontning och pålning. Borrning för spont kommer att pågå 

under sammanlagt två veckor och som bullerutredningen visar kommer inom-

husnivåerna vid den närmsta bostaden endast att överskridas under den första 

veckan. Med hänsyn till den korta tid det är fråga om bör ett avsteg från Natur-

vårdsverkets allmänna råd kunna motiveras såvitt avser borrning för spont. Detta 

arbetsmoment kommer också bara att utföras dagtid kl. 07–19 under vardagar. 

Bolaget föreslår ett villkor med denna innebörd. 
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De av bolaget utförda bullerberäkningarna visar att även andra arbetsmoment än 

borrning för spont stundtals bedöms överskrida det för vardagar under dagtid 

gällande utomhusriktvärdet i Naturvårdsverkets allmänna råd. Vid packning av jord 

med vält, hantering av massor med hjullastare, schaktning samt in och utlastning av 

massor kommer de ekvivalenta ljudnivåerna dagtid under vardagar att överskrida 

riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid ett antal bostäder. Som högst 

bedöms de ekvivalenta ljudnivåerna uppgå till 64–65 dB(A) utomhus vid bostad. 

Dessa överskridanden kommer endast att vara kortvariga eftersom de arbets-

maskiner som orsakar de höga ljudnivåerna normalt sett är i rörelse. Ekvivalenta 

ljudnivåer utomhus vid bostad kommer alltså endast periodvis att överskrida 

riktvärdet 60 dB(A) och över tid bedöms den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 

bostäder med god marginal underskrida 60 dB(A). Eftersom inte heller dessa arbets-

moment kommer att utföras andra tider än dagtid under vardagar kommer inte några 

andra nivåer i Naturvårdsverkets allmänna råd att överskridas. Bolaget föreslår 

därför att den ekvivalenta ljudnivån utomhus dagtid under vardagar som i 

Naturvårdsverkets allmänna råd uppgår till 60 dB(A), i förevarande fall ska justeras 

till 65 dB(A). 

 

Det bedöms inte vara möjligt att vida åtgärder så att de ekvivalenta ljudnivåerna 

utomhus vid bostäder kan begränsas till de i Naturvårdsverkets allmänna råd 

angivna riktvärdena. Eftersom arbetsmaskinerna normalt sett är i rörelse skulle 

skärmar vid ljudkällan ständigt behöva flyttas för att följa med maskinerna. Det 

bedöms inte vara genomförbart. Det bedöms av utrymmesskäl inte heller vara 

möjligt att uppföra en skärm längs med verksamhetsområdets södra gräns. 

Inte heller i övrigt bedöms det vara rimligt att uppföra en bullerskärm längs med 

verksamhetsområdet som i tillräcklig mån skulle dämpa ljudnivåerna utomhus vid 

bostäder. En sådan skärm skulle enligt bullerberäkningarna behöva vara ca sex 

meter hög och omkring 270 meter lång. Den sammanlagda kostnaden för denna 

åtgärd bedöms uppgå till 4 miljoner kronor. I Naturvårdsverkets allmänna råd 

framhålls att om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt 

möjliga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att 

åtminstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas. Med hänsyns till att 
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inomhusriktvärdena innehålls, förutom vid en bostad vid borrning för spont under 

en kort tid, att den tystast möjliga metoden för spontning har valts, att inga 

maximala ljudnivåer kommer att överskrida de i de allmänna råden angivna 

riktvärdena, att de ekvivalenta ljudnivåerna endast stundtals kommer att överskrida 

riktvärdena vid ett fåtal bostäder samt att den totala tiden för arbetena bedöms 

uppgå till tre månader kan det inte anses rimligt att uppföra en så stor bullerskärm 

som utredningarna visar skulle krävas för att tillräcklig bullerdämpning kan uppnås. 

Bolaget avser också att informera de närboende inför bullrande arbeten. Med 

hänsyn härtill bör det av bolaget föreslagna villkoret anses vara tillräckligt för att 

säkerställa att buller inte ska utgöra en olägenhet för närboende. 

 

Såvitt avser vibrationer bedömer bolaget att de planerade arbetena inte kommer att 

medföra några vibrationer av betydelse vid närbelägna byggnader. För att 

säkerställa att verksamheterna inte medför några skador till följd av vibrationer på 

byggnader eller Roslagsbanan avser bolaget emellertid att i samråd med 

tillsynsmyndigheten genomföra en riskanalys för att utreda eventuella behov av 

besiktning och skyddsåtgärder. 

 

Tillåtlighet 

Kostnaderna för vattenverksamheten bedöms uppgå till ca sju miljoner kr. Syftet 

med den planerade vattenverksamheten är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 

området. Eftersom åtgärderna är nödvändiga för att området ska kunna fylla det 

avsedda syftet måste nyttan, särskilt eftersom det är fråga om bostadsbebyggelse, av 

vattenverksamheten anses överstiga kostnaden. Något hinder mot verksamheten 

enligt 11 kap. 6 § miljöbalken kan inte anses föreligga. 

 

Tidplan m.m. 

Bolaget avser att påbörja arbetet under slutet av år 2019. Det arbetet som utgör 

vattenverksamhet bedöms ta omkring tre månader och hela anläggandet omkring ett 

år. 

 

Erfarenhetsmässigt finns en risk för förseningar som kan påverka tidplanen, varför 

det behövs en arbetstid för verksamheten om fem (5) år. Tid för anmälan av 
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oförutsedd skada på grund av de ansökta åtgärderna bör bestämmas till fem (5) år 

räknat från arbetstidens utgång. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillstyrkt bolagets ansökan under förutsättning 

att tillståndet förenas med villkor om kompensationsåtgärder och krav på kvävefria 

krossmassor. Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande: 

 

Även om länsstyrelsen tillstyrker ansökan är myndigheten generellt sett negativ till 

att våtmarker avlägsnas permanent. Länsstyrelsen godtar bolagets förslag att en 

kompensationsplan ska tas fram i samråd med länsstyrelsen. Denna plan bör 

innehålla en kompensationsutredning som redovisar värdet av våtmarken som 

försvinner och möjliga åtgärder som motsvarar detta värde. Utredningen bör 

redovisa miljöskadan som ett påverkansvärde som omvandlas till ett kompen-

sationsvärde. Omfattningen av kompensationen bör beräknas ur den skattade 

ekologiska skadan, så att ingen nettoförlust i ekosystemtjänster/ miljöresurser sker. 

Frågan om kompensationsåtgärderna bör utformas som engångsåtgärder eller 

återkommande åtgärder bör hanteras inom ramen för samrådet om kompensations-

planen. Kompensationen bör åtminstone motsvara värdet av den våtmarksyta som 

försvinner.  

 

Ett villkor kan utformas på följande sätt. 

”Kragsta Park AB ska till länsstyrelsen senast ett år från det att 
tillståndet tas i anspråk redovisa en kompensationsplan som innehåller 
en utredning om det våtmarksvärden som förloras genom den 
tillståndsgivna verksamheten. Kompensationsplanen ska innehålla 
förslag på åtgärder som deras avsedda effekt samt resonemang om hur 
påverkans- och kompensationsåtgärderna beräknas. Planen ska tas 
fram i samråd med länsstyrelsen. Åtgärderna ska genomföras på Byle 
mosse och syfta till att stärka mossens funktion som våtmark. 
Kompensationen ska motsvara värdet av det 7 300 kvm våtmarks-
habitat som går förlorat. Uppföljning av kompensationsåtgärdernas 
effekt ska ske senast två år efter det att åtgärderna slutförts och 
återrapporterats till länsstyrelsen.” 

 

Kompensationsåtgärder är inte en del av projektet, utan tillkommer separat för att 

kompensera för oundvikliga negativa effekter som uppstår av en åtgärd eller 
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verksamhet trots att alla rimliga skydds- och anpassningsåtgärder vidtagits. Det är 

därmed fel att väga in frågor från tillståndsprövningen i frågan som rör kompen-

sation. Med uppföljning så avses inget löpande kompensationsarbete utan en 

kontroll av en engångsåtgärd. En uppföljning är att se som en del av egenkontrollen, 

i syfte att säkerställa att de krav som ställs på kompensation uppfylls.  

 

Det behövs också ett villkor om att endast kvävefria krossmassor får användas som 

fyllnadsmaterial. Syftet är att undvika ökat närsaltläckage till Byle mosse. 

En tydlig reglering ger en ökad rättssäkerhet och förenklar tillsynsarbetet. 

 

Länsstyrelsen har även yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.  

 

Vallentuna kommun 

Ansökan om tillstånd till grävning och utfyllnad av våtmarken bör vara beviljad 

innan detaljplanen kan gå vidare till antagande. Tillståndet är en förutsättning för att 

säkerställa genomförandet av detaljplanen samt styrka markens lämplighet för 

bostadsexploatering.  

 

Cirka 40 kvm av områdets totalt 7 300 kvm omfattas av gällande detaljplan med 

användningen allmän plats/natur. Tillståndsansökan kan anses strida mot nu 

gällande detaljplan men i mycket lite utsträckning. 

 

Kommunen avser att med kommande detaljplan upphäva den gamla planen. Den 

nya planen kommer att möjliggöra bostadsbyggnation och kommer inte att vara 

planstridig mot ansökan.  

 

Florian Hünke von Podewills m.fl. har motsatt sig att tillstånd ges enligt ansökan. 

För det fall att tillstånd ges har de anfört att tiden för oförutsedd skada bör 

bestämmas till 20 år. Detta eftersom det kan ta lång tid att upptäcka oförutsedda 

skador. I detta fall är det förhållandevis många olika miljörelaterade problem som 

kan uppstå till följd av exploateringen.  

 

De har vidare anfört att tillståndet bör kompletteras med följande villkor: 



  Sid 18 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 8183-18 

Mark- och miljödomstolen  
 
- Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för buller (NFS 2004:15) ska efterlevas. 

 

- Samtliga fastigheter som angränsar till planområdet ska kontrollbesiktigas innan 

arbetet påbörjas och efter att det slutförts. 

Syftet med villkoret är att säkerställa att det finns fullgod dokumentation om 

vibrationsskador eller andra skador uppkommer på omkringliggande byggnation 

 

- Stenkross samt dammande områden ska vattenbegjutas i samband med tippning 

för att minimera damning 

Med tanke på den mängd stenkross som ska tippas av inom planområdet måste det 

ske en kontinuerlig vattenbegjutning i samband med tippningen för att hindra att 

stenkrossdamm sprids ut över närliggande småhusbebyggelse. 

 

- Fasadtvätt av omkringliggande byggnader och byggnation ska vid behov utföras 

efter avslutat arbete. 

 

- All transport av uppgrävd våtmark ska transporteras av lastbilar med täta flak. 

 

- Om transport inte sker med täta flak ska bolaget bekosta städning av de gator som 

smutsas ned med våtmarksslam. 

Det ligger ett daghem i början av Bylevägen där lastbilar kommer att behöva stanna 

innan de åker ut på Stockholmsvägen. Lastbilar med otäta flak kommer att läcka 

våtmarksslam precis utanför daghemmet. Detta kan leda till en otrygg trafik-

situation. 

 

- Oljeavskiljare ska grävas ned/anläggas under parkeringsytan. 

Oljeavskiljare behövs för att hindra att olja och andra föroreningar sipprar ned i 

grundvattnet och vidare ut i Byle Mosse. 

 

- Enbart lastbilar med godkänd vikt och bärighetsklass för de vägar som finns i 

området får användas i samband med transporter till och från området. 

Villkoret behövs för att säkerställa att det lokala vägnätet inte körs sönder. 
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De har slutligen motsatt sig att verkställighetsförordnade lämnas. Sökanden har inte 

angett något konkret skäl för verkställighetsförordnande. Det finns inte heller något 

beslut om en ny detaljplan för området. 

 

Aktuellt grävarbete med efterföljande utfyllnad av markområdet bör betraktas som 

markavvattning och kräver dispens från förbudet mot markavvattning. Om tillstånd 

till sökt utgrävning inte ges kommer våtmarksområdet att finnas kvar och det 

kommer, tack vare arbetet med Roslagsbanan, att få en bättre hydrologisk kontakt 

med Byle Mosse. 

 

Innan en utgrävning och vidare bebyggelse av våtmarksområdet kan genomföras 

krävs att det finns en lagakraftvunnen detaljplan för planområdet. I vart fall bör 

tillståndet förenas med ett förbehåll att det får tas i anspråk först när detaljplanen för 

planområdet fått laga kraft. 

 

BOLAGETS BEMÖTANDE 

Synpunkterna från länsstyrelsen 

Bolaget godtar ett villkor om kompensationsåtgärder enligt 16 kap. 9 § miljöbalken 

samt att åtgärderna ska motsvara förlusten av våtmarksområdet och dess funktion. 

Som länsstyrelsen anger finns inte idag tillräcklig utredning för att det ska vara 

möjligt att bedöma vilka åtgärder som skulle kunna genomföras som motsvarar 

detta krav och därmed slutligt reglera åtgärdernas exakta utformning. En sådan 

utredning, en kompensationsplan, behöver därför tas fram som mer utförligt anger 

vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att kompensera förlusten av våtmarken. Med 

hänsyn till att effekterna av förlusten av våtmarken i förevarande fall är så 

begränsade, bör det dock vara möjligt att redan nu göra en mer översiktlig 

bedömning av vilken typ av kompensationsåtgärd som ska genomföras samt vad 

målsättningen med åtgärden ska vara. Tillstånd kan därför meddelas utan 

kompletterande utredningar i detta skede. Det bör enligt bolagets mening vara 

tillräckligt att kompensationsplanen tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

Bolaget delar även länsstyrelsens uppfattning att omfattningen av kompensations-

åtgärderna, målet med dem samt när de ska vara genomförda bör regleras i 
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villkoret. Bolaget motsätter sig däremot att villkoret utformas så att det innebär 

fortlöpande krav på åtgärder eller en permanent förvaltning av området och de 

vidtagna åtgärderna. Skälet till detta är att de åtgärder som enligt bolagets mening 

behöver genomföras för att kompensera för förlusten av den aktuella våtmarken inte 

är särskilt omfattande. 

 

Länsstyrelsen framhåller att en lämplig kompensationsåtgärd kan vara att stärka 

befintliga naturvärden på Byle mosse och att det kan göras genom att förbättra 

våtmarkens funktion. Bolaget instämmer i denna bedömning och anser, liksom 

länsstyrelsen, att eftersom även denna våtmark är under igenväxning finns det 

tydliga och konkreta åtgärder som kan genomföras för att stärka våtmarkens värden. 

Omfattningen av restaureringsåtgärderna bör dock begränsas så att effekterna av 

åtgärderna motsvarar den negativa påverkan som förlusten av den aktuella 

våtmarken innebär. Eftersom denna påverkan är relativt liten, och det även är fråga 

om en, jämfört med Byle mosse, mycket mindre våtmark, är det inte rimligt att 

åtgärderna ska syfta till att hela Byle mosse ska återställas till ett tillstånd som 

mossen hade innan igenväxning. Det är ett alldeles för omfattande krav. Det bör 

räcka med att restaureringsåtgärder vidtas inom en yta som motsvarar den 

våtmarksyta som försvinner, dock inte inom hela denna yta. Eftersom de värden 

som påverkas av att våtmarken försvinner är så begränsade behövs heller ingen 

ytterligare utredning i detta avseende. Bolaget har redan tillräcklig kunskap om 

vilka värden som åtgärderna behöver kompensera för. Däremot behövs ytterligare 

utredning hur kompensationsåtgärderna bäst ska utformas och exakt var i Byle 

mosse som åtgärderna bör utföras. Denna utredning, en kompensationsplan, bör tas 

fram i samråd med tillsynsmyndigheten. Eftersom bolaget äger hela fastigheten 

Kragsta 1:51 och denna fastighet omfattar delar av Byle mosse har bolaget den 

rådighet som krävs för att få genomföra kompensationsåtgärderna. Mot bakgrund av 

vad som har anförts ovan anser bolaget att det av länsstyrelsen angivna exemplet på 

villkor i princip bör kunna föreskrivas. Bolaget anser dock att det inte bör 

föreskrivas något krav på förvaltning och permanent skydd. 
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Synpunkterna från Florian Hünke von Podwills m.fl. 

Oförutsedd skada 

Det finns inget som motiverar en längre tid än fem år i förevarande fall. 

Vattenverksamheten bedöms inte påverka några andra fastigheter än de på vilka 

verksamheten ska genomföras. Någon skada på andra fastigheter bedöms därmed 

inte uppkomma. Med hänsyn till att det är fråga om en verksamhet som omfattar ett 

relativt begränsat område med få motstående intressen och som kommer att 

bedrivas under förhållandevis kort tid, måste det vara fullt tillräckligt att tiden för 

oförutsedd skada anges till fem år.  

 

Buller 

Det anges uttryckligen i de allmänna råden att riktvärdena endast utgör en 

utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska göras i det enskilda fallet. 

Det är vanligt att kortvariga överskridanden av riktvärdena tillåts om det inte är 

möjligt eller rimligt att vidta tillräckliga skyddsåtgärder. Bolaget vidhåller därför att 

villkorsförslaget är lämpligt och innebär tillräckligt långtgående krav på åtgärder. 

 

Vibrationer 

För säkerhets skull har bolaget föreslagit att en riskanalys ska genomföras i samråd 

med tillsynsmyndigheten. I samband med detta kommer det att utredas om det finns 

behov av att besiktiga byggnader. Några ytterligare krav i detta avseende behövs 

inte. De vidare utredningarna har dessutom visat att det inte kommer att krävas 

någon sprängning inom ramen för vattenverksamheten. Bolaget vill också påminna 

om att det bara är eventuella skador från de arbetsmoment som omfattas av denna 

tillståndsansökan som kan regleras inom ramen för denna prövning.  

 

Damning 

Genom föreslagna villkor och skyddsåtgärder bedömer bolaget att risken för 

störande damning vid omkringliggande bostäder kommer att kunna begränsas 

avsevärt. Det finns därför inget behov att särskilt föreskriva en skyldighet för 

bolaget att tvätta fasader om verksamheten mot förmodan skulle medföra ett sådant 

behov. 
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Transporter 

Täta flak eller motsvarande kommer att användas vid transport av massorna när 

behov av detta bedöms föreligga. Om läckage ändå skulle uppstå, kommer 

verksamhetsutövaren att vid behov att se till att gatan tvättas. I syfte att begränsa 

denna risk samt för att minska mängden transporter avser bolaget även att, så långt 

det är möjligt, först låta avvattna de uppgrävda våta massorna genom att tillfälligt 

lagra dem strax intill vattenområdet. Lagringen kommer att ske inom 

vattenområdets avrinningsområde för att säkerställa att vattnet rinner tillbaka till 

vattenområdet.  

 

De lastbilar som används kommer att uppfylla gällande regler, vilket bl.a. innebär 

att de inte ska överskrida föreskriven bärighetsklass BK2. 

 

När det gäller trafiksäkerhetsfrågor avser bolaget att se över den tillfälligt 

förändrade trafiksituationen i syfte att säkerställa god trafiksäkerhet, t.ex. kommer 

det att placeras ut vakter som dirigerar infartstrafiken under tiden då arbeten pågår 

och som ser till att området kan passeras på ett tryggt sätt. En trafikstudie kan 

utföras för att identifiera känsliga punkter/platser och ta fram åtgärdsförslag för att 

höja trafiksäkerheten. Kommunen planerar även att bredda Zetterlunds väg, vilket 

bolaget enligt exploateringsavtalet ska vara med och finansiera. 

 

Oljeavskiljare 

Anläggandet och utformningen av parkeringen omfattas inte av denna 

tillståndsprövning eftersom det inte utgör en del av vattenverksamheten. Den 

parkeringsplats som det i förevarande fall är fråga om är sannolikt bygglovspliktig 

och synpunkter på parkeringens utformning hanteras lämpligen vid en sådan 

prövning. 

 

DOMSKÄL 

Utgångspunkter för prövningen 

Domstolen delar bolagets, och även länsstyrelsens, uppfattning att den grävning/ 

utfyllnad av våtmarksområdet som bolaget ansöker om tillstånd till inte är en 
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markavvattning utan en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. 3 § 2 och 4 

miljöbalken. Något tillstånd eller dispens för markavvattning krävs därför inte. 

 
Processuella förutsättningar 

Rådighet 

En verksamhetsutövare ska ha rådighet över vattnet inom det område där vatten-

verksamheten ska bedrivas. Var och en råder över det vatten som finns inom hans 

eller hennes fastighet.  

 

Det ansökta arbetet kommer att utföras inom delar av fastigheterna Kragsta 1:51 

och 2:7. Kragsta 1:51 ägs av bolaget och för den del av verksamheten som kommer 

att utföras inom Kragsta 2:7 har bolaget rådighet genom avtal med Vallentuna 

kommun. Bolaget har därmed den rådighet som krävs. 

 

Specifik miljöbedömning 

Av handlingarna i målet framgår att samrådsförfarandet motsvarar de krav som 

ställts upp av lagstiftaren. Detsamma gäller miljökonsekvensbeskrivningen som 

uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken med avseende på såväl förfarande som 

dokumentation. Miljökonsekvensbeskrivningen har möjliggjort såväl en 

identifiering och beskrivning av, som en slutlig och samlad bedömning av miljö-

effekterna. Den specifika miljöbedömningen kan därmed i enlighet med 6 kap. 43 § 

miljöbalken slutföras. 

 

Tillåtlighet 

Lokaliseringen – 2 kap. 6 § miljöbalken 

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås 

med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § första 

stycket miljöbalken). 

 

Den grävning och utfyllnad som bolaget ansökt om tillstånd till är en förutsättning 

för genomförandet av den detaljplan med bostadsbebyggelse som Vallentuna 

kommun avser att besluta om. Lokaliseringen av den sökta verksamheten är därmed 
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direkt sammankopplad till genomförandet av detaljplanen. Även om området 

ansetts som lämpligt för bostadsbebyggelse inom ramen för en planprocess, ska det 

göras en lokaliseringsprövning enligt miljöbalken.   

 

Den sökta vattenverksamheten innebär en permanent förlust av ett våtmarksområde, 

vilket talar emot den valda lokaliseringen. Av utredningen i målet framgår dock att 

området inte hyser några höga naturvärden. Länsstyrelsen har inte heller motsatt sig 

att tillstånd ges till den sökta verksamheten. Mot den bakgrunden anser mark- och 

miljödomstolen att lokaliseringen är lämplig enligt 2 kap. 6 § första stycket 

miljöbalken. Eftersom behovet och lokaliseringen av den sökta verksamheten är 

direkt sammankopplad med genomförandet av den detaljplan som kommunen avser 

att besluta, är det lämpligt att ett ianspråktagande av tillståndet villkoras av att 

detaljplanen får laga kraft.  

 

Större delen av det område där den sökta verksamheten avses att bedrivas omfattas i 

dag inte av någon detaljplan. En liten del av området, ca 40 kvm, omfattas av en 

detaljplan vars tillåtna markanvändning är en annan än den sökta verksamheten. När 

kommunen fattar beslut om den nya planen avser man att samtidigt upphäva den nu 

gällande planen.  

 

Eftersom ianspråktagandet av detta tillstånd är villkorat av att den nya detaljplanen 

får laga kraft uppkommer ingen konflikt med den gamla detaljplanen. Något hinder 

mot att ge tillstånd med hänsyn till 2 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken finns 

därmed inte.  

 

Samhällsekonomisk lämplighet – 11 kap. 6 § miljöbalken 

För att tillstånd ska kunna ges måste fördelarna av verksamheten vara större än 

kostnaderna, skadorna och olägenheterna som den medför (se 11 kap. 6 § 

miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2019). 

 

Den s.k. båtnadsregeln har upphävts men ska fortfarande tillämpas i mål och 

ärenden som inletts före den 1 januari 2019. Som skäl för att upphäva båtnadsregeln 

har lagstiftaren anfört att bedömningen av vattenverksamheter, på samma sätt som 
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för miljöfarliga verksamheter, bör kunna göras och en adekvat skyddsnivå 

säkerställas genom tillståndsvillkor eller genom att inte ge tillstånd med tillämpning 

av 2–4 kap. miljöbalken (prop. 2017/18:243 s. 166 f). 

 

Syftet med båtnadsregeln är att hindra en vattenverksamhet som inte är samhälls-

ekonomiskt motiverad. Tanken är alltså att de sammanlagda skadorna ska vägas 

mot den sammanlagda nyttan. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i en 

ekonomisk analys av rimlig omfattning. 

 

Bolaget har uppskattat kostnaderna för vattenverksamheten till ca sju miljoner kr. 

Syftet med den planerade vattenverksamheten är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 

området. Domstolen delar bolagets bedömning att nyttan av vattenverksamheten får 

anses överstiga kostnaden. Något hinder mot verksamheten enligt 11 kap. 6 § 

miljöbalken finns därmed inte. 

 

Övriga tillåtlighetsfrågor 

Mark- och miljödomstolen bedömer att bolaget har lämnat uppgifter och underlag 

som ger tillräckligt stöd för slutsatsen att hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 

iakttas, och att hinder inte heller möter mot verksamheten på grund av miljöbalkens 

hushållningsbestämmelser i 3–4 kap. Det finns heller ingen anledning att anta att 

verksamheten kommer i konflikt med miljökvalitetsnormerna eller i övrigt några 

hinder mot att tillstånd ges. Mark- och miljödomstolen anser sammanfattningsvis att 

den ansökta verksamheten, med de villkor som tillståndet ska förenas med, är 

tillåtlig, och att tillstånd ska lämnas i enlighet med vad sökanden har yrkat. 

 

Villkor 

Buller 

Bolaget har yrkat att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser ska 

tillämpas i fråga buller vid bostäder. Dock har bolaget yrkat att detta inte ska gälla 

vid borrning för spont. Vidare har bolaget yrkat att den ekvivalenta ljudnivån, 

vardagar, mellan kl. 07-19, ska bestämmas till 65 dBA i stället för de 60 dBA som 

anges i Naturvårdsverkets allmänna råd.  
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I bolagets ansökan anges att det är vid schaktning utmed Roslagsbanan som 

banvallen måste säkras med en spont på en sträcka om cirka 30 meter. Borrning för 

spont kommer att pågå under sammanlagt två veckor. Vid borrning för spont 

kommer enligt bolaget såväl utomhus- som inomhusriktvärdena i Naturvårdsverkets 

allmänna råd att överskridas vid den närmaste bostaden och utomhusriktvärdena vid 

ett antal bostäder. Enligt bolagets kommer dock inomhusriktvärdena för den 

närmaste bostaden att överskridas endast den första veckan.  

 

De riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd är en utgångspunkt och 

en vägledning till den bedömning som ska göras i varje enskilt fall. Om riktvärden 

för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga eller ekonomiskt 

rimliga åtgärder bör, enligt vägledningen, målsättningen vara att inomhusvärdena 

kan innehållas.  

 

Mot bakgrund att det är fråga om en förhållandevis kort tid och då borrning för 

spont endast kommer att ske dagtid, bedömer mark- och miljödomstolen att högre 

ljudnivåer kan tillåtas under denna tid. Vad bolaget anfört om att borrning för spont 

endast ska ske under två veckor är ett åtagande som bolaget är bundet av enligt det 

allmänna villkoret. Det är lämpligt att bolaget underrättar tillsynsmyndigheten innan 

arbetena med borrning för spont påbörjas. Detta bör föreskrivas som ett villkor. 

Bolaget har åtagit sig att underrätta närboende innan man utför särskilt bullrande 

arbeten och detta omfattas av det allmänna villkoret. 

 

Utredningen i målet visar att även andra arbeten, jordpackning samt schaktning och 

transporter, kan medföra ljudnivåer som överstiger de rekommenderade ekvivalenta 

riktvärdena om 60 dBA som enligt Naturvårdsverkets allmänna råd ska gälla 

vardagar, dagtid, utomhus vid bostäder. Mot bakgrund av att det är fråga om 

överskridanden som kan antas vara begränsade i tid samt med hänsyn till 

kostnaderna och svårigheten att vidta effektiva skyddsåtgärder, anser mark- och 

miljödomstolen att bolagets förslag om 65 dBA kan godtas. 
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Bolaget har föreslagit att villkoret ska utformas med en hänvisning till Naturvårds-

verkets allmänna råd. Mark- och miljödomstolen anser inte att en sådan villkors-

konstruktion är lämplig utan att de ljudnivåer som föreskrivs för verksamheten ska 

framgå direkt av villkoret.  

 

Då inte annat framkommit än att bolaget, med de undantag som behandlas ovan, 

förutsätts kunna innehålla de värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd, 

bör dessa föreskrivas som begränsningsvärden och inte som riktvärden. 

 

Vibrationer 

Av utredningen framgår att det inte kommer att ske någon sprängning inom ramen 

för den nu ansökta vattenverksamheten.  Mark- och miljödomstolen delar 

bedömningen att risken för skador på närbelägna fastigheter kan bedömas som låg. 

Enligt domstolen är det tillräckligt att föreskriva att bolaget ska genomföra en 

riskanalys i samråd med tillsynsmyndigheten för att bl.a. utreda behov av att 

besiktiga byggnader. Det bör tydliggöras att de skador som riskanalysen avser bl.a. 

är vibrationsskador. Ett krav på att nu kontrollbesiktiga samtliga fastigheter i 

närområdet kan därmed inte anses miljömässigt motiverat.  

 

Damning 

Med ett villkor om att begränsa diffus damning så långt som möjligt och en 

skyldighet för bolaget att vattenbegjuta dammande området för att hindra att damm 

sprids till närbelägna bostäder, anser mark- och miljödomstolen att risken för att 

verksamheten ska medföra skada på kringliggande bostäder är liten och att ett 

särskilt villkor om fasadtvätt inte behövs.  

 

Transporter 

Bolaget har åtagit sig att använda täta flak eller motsvarande vid transport av 

massor när behov av detta bedöms föreligga samt att vid behov att se till att gatan 

tvättas om läckage ändå skulle uppstå. Bolaget är genom det allmänna villkoret 

bunden av detta. Om läckage uppstår vid transport har närboende möjlighet att 

vända sig till tillsynsmyndigheten som kan förelägga bolaget att vidta åtgärder. 

Något särskilt villkor behövs därmed inte. 
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Bolaget har vidare anfört att de lastbilar som används kommer att uppfylla gällande 

regler, vilket bl.a. innebär att de inte ska överskrida föreskriven bärighetsklass BK2. 

 

När det gäller trafiksäkerhetsfrågor har bolaget åtagit sig att se över den tillfälligt 

förändrade trafiksituationen för att säkerställa god trafiksäkerhet. Även detta 

åtagande har bolaget att uppfylla som en del av det allmänna villkoret.  

 

Kvävefria massor 

Bolaget har åtagit sig att endast använda kvävefria fyllnadsmassor. Enligt bolaget 

behövs inget särskilt villkor då bolaget ändå är bundet av detta åtagande genom det 

allmänna villkoret. Med kvävefria massor avses enligt bolaget massor som har 

tvättats rena från eventuella kvävehaltiga sprängmedelsrester. Tunnelberg kommer 

inte att användas. 

 

Länsstyrelsen har anfört att det bör föreskrivas ett villkor om att endast kvävefria 

massor får användas som fyllnadsmaterial. Syftet med ett sådant villkor är att 

undvika ökat läckage av kväve till Byle mosse. 

 

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att det är viktigt att så 

långt som möjligt undvika ett ökat läckage av kväve till Byle mosse. Det är därför 

motiverat med ett krav på att endast kvävefria massor får användas. Detta bör 

föreskrivas som ett villkor i tillståndet. 

 

Kompensationsåtgärder 

Mark- och miljödomstolen har funnit att verksamheten är tillåtlig med de villkor 

som anges i domslutet och att tillstånd kan ges.  

 

Bolaget och länsstyrelsen är överens om att bolaget ska vidta särskilda åtgärder för 

att kompensera för det intrång i allmänna intressen som den sökta vattenverksam-

heten medför, se 16 kap. 9 § första stycket 3 miljöbalken. Krav på kompensations-

åtgärder kan inte uppställas som en förutsättning för att lämna tillstånd. Det är dock 

möjligt för domstolen att föreskriva om kompensationsåtgärder när domstolen, som 
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i detta fall, har funnit att det finns förutsättningar att ge tillstånd till den sökta 

verksamheten. 

 

Bolaget och länsstyrelsen är överens om att kompensationsåtgärderna ska utföras på 

Byle mosse och syfta till att stärka mossens funktion som våtmark samt att 

kompensationen ska motsvara värdet av det 7 300 kvm våtmarkshabitat som går 

förlorat. Domstolen delar länsstyrelsens uppfattning att det är lämpligt att det sker 

en av uppföljning av åtgärden. Vad länsstyrelsen föreslagit om att det ska ske en 

uppföljning inom två år och att detta bör rapporteras till länsstyrelsen är rimligt.  

 

Bolaget och länsstyrelsen är överens om att kompensationsplanen bl.a. ska innehålla 

resonemang om hur påverkans- och kompensationsvärden beräknas. I detta ligger 

enligt domstolen att det ska ske en bedömning av den sökta verksamhetens effekter, 

både positiva och negativa. Kompensationsåtgärder syftar till att kompensera för 

skada och intrång. Om verksamheten medför positiva effekter kan det inverka på 

vilken kompensation som behövs. Den formulering som bolaget föreslagit utgår 

från att verksamheten kommer att medföra positiva effekter. Detta kan dock inte 

anses klarlagt. Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsen bedömning att den 

skrivning som bolaget föreslagit i denna del inte är lämplig.  

 

Domstolen anser att det bör framgå att kompensationsåtgärderna i första hand ska 

avse Byle mosse. Om det skulle visa sig att det inte är möjligt att vidta 

kompensationsåtgärder på denna plats, ska villkoret ge utrymme för att åtgärderna 

kan vidtas på en annan plats som det bedöms som möjligt och lämpligt. Villkoret 

bör därför utformas på ett sätt som inte knyter kravet på kompensationsåtgärder till 

enbart Byle mosse. 

 

Arbetstid 

I fråga om arbetstid har bolaget yrkat att arbetena ska vara utförda senast fem år 

efter att domen fått laga kraft. Eftersom ianspråktagandet av tillståndet villkoras av 

att detaljplanen för det berörda området fått laga kraft, bör bestämmelsen om 

arbetstid utformas med hänsyn till att detaljplanen kan få laga kraft senare än denna 

dom.  
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Oförutsedd skada 

Mark- och miljödomstolen anser att bolagets yrkande om tiden för oförutsedd skada 

kan bifallas. 

 

Verkställighetsförordnande 

Bolaget har yrkat på att tillståndet ska få tas i anspråk utan hinder av att det fått laga 

kraft. Huvudregeln är att ett tillstånd får tas i anspråk först när tillståndet fått laga 

kraft. I detta fall innebär ett ianspråktagande av tillståndet att ett idag orört 

våtmarksområde försvinner. Även med beaktande av behovet av nya bostäder anser 

domstolen inte att det finns skäl att lämna ett verkställighetsförordnande. Yrkandet 

om det ska därför avslås. 

 

Prövningsavgift 

Det finns inte skäl att ändra tidigare beslutad prövningsavgift. Avgiften är betald. 

 

Rättegångskostnader 

Länsstyrelsen har yrkat ersättning med 41 600 kr avseende arbete. Bolaget har 

medgett yrkat belopp och mark- och miljödomstolen finner att yrkandet kan 

bifallas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-01) 

Överklagande senast den 22 oktober 2019.  

 

 

Malin Wik    Ola Lindstrand 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Malin Wik, ordförande, och 

tekniska rådet Ola Lindstrand samt de särskilda ledamöterna Åsa Ahlgren och 

Ingegerd Michel. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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Kragsta 1:51och 2:7 i Vallentuna kommun, Stockholms län
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Kragstalund östra

Reviderad 2018-11-22                                                                   Antagandehandling

Petra Adrup                                                                                       Maria Berg Lissel
Granskad av: Helén Segerstedt
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Sammanfattning
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. 

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.

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.
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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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1 Inledning

1.1 Syfte
Syftet med planförslaget är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse om cirka 50 bostäder i 
flerbostadshus och radhus/kedjehus på Kragsta 1:51 skifte tre och del av Kragsta 2:7 i 
Vallentuna kommun. 

2 Miljöbedömning

2.1 Behovsbedömning
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning. 

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 omvandlas till bostadsområde. 
Omfattningen av markutfyllnaden i området är även så pass stor att det krävs tillstånd för 
vattenverksamhet. Våtmarker har särskilt uppmärksammats i lagstiftningen på grund av att de är 
en värdefull och känslig naturtyp vars utbredning i landet minskat betydande. Då hela 
planområdet omvandlas finns det även en risk för försvagat spridningssamband samt 
hydrologisk påverkan på intilliggande våtmarken Byle mosse som är ett område av högre 
naturvärde. Andra aspekter som, inom ramen för behovsbedömningen, bedömdes behöva 
utredas närmare så att ingen negativ påverkan uppstår är buller och risk på grund av områdets 
lokalisering, i direkt närhet till Roslagsbanan. 

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen som i ett yttrande daterat 2017-08-15 
meddelat att de instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära betydande 
miljöpåverkan och att en MKB därmed ska upprättas för planen. Samtidigt samråddes även 
MKB:s avgränsning, se avsnitt 4 nedan.

2.2 MKB
Enligt 6 kap 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. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 
miljöanpassade lösningar ökar.

2.3 Metodik MKB 
Bedömningarna av påverkan, effekter och konsekvenser som görs i denna MKB utgår från 
följande frågeställningar: 

1. Är påverkan negativ eller positiv?
2. Hur ofta sker påverkan? (frekvens) 
3. Är påverkan temporär eller bestående? (varaktighet)
4. Är påverkan stor eller liten? (omfattning, påverkansgrad) 
5. Hur stort värde har det som påverkas? (värde)
6. Vad blir konsekvensen av värdet i förhållande till omfattningen av påverkan 
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Bedömningarna görs på en skala om små, måttliga, eller stora negativa respektive positiva 
konsekvenser alternativt att inga konsekvenser förutspås för en viss aspekt. Nedan redovisas ett 
exempel på bedömningsskala:

Negativa konsekvenser:
Inga eller Obetydliga 
konsekvenser

Små negativa 
konsekvenser

Måttliga negativa 
konsekvenser

Stora eller mycket 
stora negativa 
konsekvenser

Ingen eller marginell 
påverkan på aktuell 
miljöaspekt  

Liten negativ påverkan 
på aktuell miljöaspekt, 
eller påverkan på en 
miljö med lågt värde.

Måttlig/märkbar 
påverkan på aktuell 
miljöaspekt, eller 
påverkan på ett 
medelhögt värde (t.ex. 
påtagligt naturvärde)

Stor eller mycket stor, 
irreversibel och 
långtgående påverkan 
på aktuell miljöaspekt. 
T.ex. ett stort intrång i 
en miljö av nationellt 
intresse med en 
påverkan som är 
bestående

Positiva konsekvenser:
Små positiva 
konsekvenser

Måttliga positiva 
konsekvenser

Stora eller mycket stora 
positiva konsekvenser

Liten positiv påverkan 
på aktuell miljöaspekt.
Viss begränsad 
möjlighet att öka 
värdet, hållbarheten 
eller miljönyttan hos 
berörd miljöaspekt.

Måttlig positiv 
påverkan. 
Möjlighet att öka 
värdet, hållbarheten 
eller miljönyttan hos 
berörd miljöaspekt

Stor positiv påverkan. 
Tydligt eller stor 
förbättrad möjlighet att 
öka värdet, hållbarheten 
eller miljönyttan hos 
berörd miljöaspekt

3 Områdesbeskrivning
I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade 
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc., 
ges i kapitel 6.

3.1 Planområdet
Det aktuella planområdet ligger cirka 350 meter söder om Kragstalunds station i Vallentuna 
kommun. Planområdets totala yta är cirka 10770 m2 och består av skogsmark med inslag av 
våtmark. Figur 3.1 visar planområdets lokalisering.
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Figur 3.1. Ungefärlig lokalisering av planområdet Kragsta 1:51 (Källa: Eniro) © Lantmäteriet/Metria

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, se figur 3.2.

Figur 3.2. Röd streckad linje visar avgränsning för del av Kragsta 1:51 och blå streckad linje 
visar ungefärlig avgränsning för planområdet. (Ortofoto från Hitta/Lantmäteriet).
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3.2 Omgivning
Planområdet avgränsas av Roslagsbanan i öster, befintlig GC-väg i väster, befintlig bebyggelse i 
söder och Zetterlunds väg i norr. Norr och söder om planområdet finns bostadsområden. Öster 
om Roslagsbanan ligger Byle mosse, ett större sammanhängande skogsområde som är ett 
våtmarksområde/mosse, se figur 3.2.

3.3 Planförhållanden

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 ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Denna kommunövergripande 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. 
Enligt den nya översiktsplanen är Vallentunas mål för utveckling av bostadsbeståndet att 
bostadsutvecklingen ska vara hållbar med en inriktning att det tillkommer 9000 nya bostäder 
inom perioden 2018-2040 som bidrar till en variation av bostäder avseende läge, utförande och 
storlek.

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. 

Föreliggande planförslag möjliggör nya bostäder i närheten av Roslagsbanan och Kragstalunds 
station och bedöms således ligga i linje med både ÖP 2010-2030 och ÖP 2018-2040.

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.

Gällande detaljplaner
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 samt ändring av del av Kragstalund I, S790917-1 och 
detaljplan för Kragstalund II, S801210. I öster gränsar planområdet till detaljplanen för 
Bällstaberg 1, D920227- 9.

3.4 Närliggande projekt
Roslagsbanan, som utgör riksintresse för kommunikationer, kommer att byggas ut och bli 
dubbelspårig mellan Täby Kyrkby och Kragstalund. Det nya spåret kommer att placeras öster 
om befintligt spår förbi fastigheten. Utbyggnaden innebär att järnvägen får en högre kapacitet så 
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att sträckan kan trafikeras oftare. Vid utbyggnaden av järnvägen kommer en bullerskärm (som 
lägst 2,6 meter) uppföras längs med Roslagsbanan. Det nya spåret anpassas för att i framtiden 
klara hastigheter på 120 km/h. Dagens fordon klarar dock inte högre hastigheter än 80 km/h.

Tabell 3.1 Spårtrafikering för nuläge och utbyggnadsalternativet prognosår 2030.
Tåglängd Nuläge Prognosår
Antal tåg/dygn 60 m 117 157
Antal tåg/dygn 120 m 30 72

I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan avser SL även att byta ut befintlig banvall (som 
idag skär av den ursprungliga mossen) och ersätta underliggande torv och lera med 
sprängstensfyllning och krossmaterial vilka är mer permeabla1 än torven och leran. Detta 
kommer att förbättra banvallens stabilitet och det hydrologiska sambandet mellan fastigheten 
och Byle mosse. Den hydrologiska förbindelsen mellan mossen inom planområdet och dagens 
Byle mosse kommer att ”återställas” till det förhållande som rådde innan Roslagsbanas banvall 
anlades. Nuvarande problem med instängt ytvatten inom planområdets östra del kommer med 
anledning av ovanstående att försvinna. 

Figur 3.3. Roslagsbanans banvall efter ombyggnaden. (Utdrag ur SL:s järnvägsplan)

Enligt uppgift från SL så kommer det underliggande lagret med lera också att grävas ut och 
ersättas med sprängstensfyllning till skillnad från vad som illustreras i figur 3.3. Detta för att 
grundläggningen ska ske direkt mot fast mark.

4 Avgränsning
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på 
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad 
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och Länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13 
§ andra stycket miljöbalken).

Samråd avseende avgränsning av MKB:n hölls skriftledes med Länsstyrelsen genom att de 
granskade ett utkast till MKB:n. I ett yttrande daterat 2017-08-15 skriver Länsstyrelsen att de 
aspekter och frågor som togs upp i utkastet till MKB:n på ett bra sätt beskriver den påverkan på 
miljön som den planerade byggnationen kan antas medföra. I samband med detaljplanens 
samrådsskede hade Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter om MKB:s innehåll eller 
utformning. 

1 Genomsläpplig
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4.1 Geografisk
Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet. För vissa aspekter som till exempel 
vattenmiljö, naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större 
geografiskt perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför 
planområdesgränsen. 

4.2 Saklig

4.2.1 Miljö- och hälsoaspekter
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet 
med denna miljökonsekvensbeskrivning:

Betydande miljöaspekter

Vattenmiljö (grundvatten och ytvatten) – Tillkommande hårdgjorda ytor och ökad biltrafik kan 
innebära förändringar i dagvattnets kvalitet och kvantitet. Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten beskrivs. Hårdgörande av ytor och utfyllnad kan påverka grundvattensituationen i 
området. Påverkan på grundvattensituationen inom planområdet och angränsande områden, 
grundvattennivåer, grundvattnets kvalitet och kvantitet beskrivs.

Naturmiljö – Inom området finns våtmark, vilket generellt är en skyddsvärd naturtyp, som 
kommer att försvinna vid en utbyggnad av området. Planområdet står delvis i hydrogeologisk 
kontakt med Byle mosse som är ett naturområde som bedömts ha högt naturvärde. 
Konsekvenser för naturmiljön och de ekologiska sambanden beskrivs. 

Övriga miljöaspekter

Buller, stomljud och vibrationer – Närhet till Roslagsbanan kan påverka tillkommande 
bebyggelse. Detta beskrivs och konsekvensbedöms. 

Risk och säkerhet – Närhet till Roslagsbanan kan påverka tillkommande bebyggelse. Detta 
beskrivs och konsekvensbedöms. 

Översvämningsrisker – Området är låglänt med begränsade avrinningsmöjligheter. 
Klimatanpassning av området beskrivs och konsekvensbedöms. 

Tillgänglighet och trygghet – Hur tillgänglighet och trygghet skapas inom området beskrivs och 
konsekvensbedöms. Detta innefattar bl.a. närhet till kommunikationer, GC-vägar, belysning.

Miljöaspekter som avgränsats bort

Rekreation och friluftsliv - Planområdet bedöms ha låga rekreationsvärden och denna aspekt 
beskrivs därför inte närmare i MKB:n.

Utsläpp till luft – Luftföroreningshalterna inom planområdet är inte så höga att 
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Den begränsade mängd ökade transporter i 
området som planen möjliggör bedöms inte kunna bidra till att miljökvalitetsnormerna blir 
svårare att uppnå2. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.

2 SLB-analys hemsida; http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/, Luftföroreningskartor, beräknade 
dygnsmedelvärden för PM10 och NO2 år 2015, SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges 
Luftvårdsförbund, Uttag 2016-10-14.

http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/
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Kulturmiljö – Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga kända fornlämningar i eller i anslutning 
till planområdet3. Inga andra kulturmiljöobjekt eller kulturhistoriska samband har heller 
identifierats.

Förorenad mark - Fastigheten utgörs helt av naturmark. Inom området har det enligt den 
geotekniska utredningen aldrig förekommit verksamhet eller påförts fyllningsjord som kan 
innebära att marken är förorenad med tungmetaller, olja eller andra organiska 
miljöföroreningar4. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.

Markradon - Marken inom fastigheten 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 uran5. Aspekten beskrivs inte närmare i 
MKB:n.

Elektromagnetisk strålning - Påverkan från magnetfält beror på om det är växelström eller 
likström i ledningen. Det är framför allt växelström som genererar så kraftiga elektromagnetiska 
fält att de befaras orsaka hälsoeffekter. Magnetfält från Roslagsbanan bedöms inte utgöra något 
problem eftersom Roslagsbanan drivs med likström, som inte ger upphov till växlande 
magnetfält. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.

Ras- och skredrisk - Terrängen och markförhållanden är idag sådana att någon risk för ras eller 
skred inte föreligger6 varför detta inte utreds närmare. Vid schakt- och grundläggningsarbeten 
utmed Roslagsbanans banvall måste dock skredrisken beaktas och banvallen säkras med spont 
eller annan stödkonstruktion.

4.3 Miljö- och folkhälsomål
En MKB ska bland annat innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen. 

I tabell 4.1 nedan ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen och de elva målområdena för 
folkhälsa. De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet stil.

Tabell 4.1. Miljömål och folkhälsomål
MILJÖMÅL MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård
11. Myllrande våtmarker

1. Delaktighet och inflytande i 
samhället

2. Ekonomiska och sociala 
förutsättningar

3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet

3 Utdrag ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök; http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html, 
2016-10-14.
4 Utrednings-PM Geoteknik, markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Kragsta 1:151:3, 
Vallentuna kommun, Nya bostäder, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2016-11-03
5 Utrednings-PM Geoteknik, markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Kragsta 1:151:3, 
Vallentuna kommun, Nya bostäder, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2016-11-03
6 Utrednings-PM Geoteknik, markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Kragsta 1:151:3, 
Vallentuna kommun, Nya bostäder, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2016-11-03

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel

4.4 Tidsmässig
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det 
planerade bostadsområdet samt Roslagsbanan kan vara fullt utbyggda vilket de beräknas vara år 
2030. Beskrivning görs även av konsekvenser för byggskedet.

5 Alternativredovisning
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. 

5.1 Planförslag
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus och flerfamiljshus samt parkering 
och grönytor inom planområdet. Utmed hela planområdesgränsen finns en bebyggelsefri zon 
som är cirka fem meter bred. Enligt den illustrationsplan som tagits fram för planen föreslås ett 
grönområde i områdets södra del, se figur 5.1.

Figur 5.1. Illustration över utbyggnad av området med radhuslängor och flerbostadshus.
Vid bedömning av konsekvenser är det framförallt denna illustrationsplan, daterad 2018-04-22, 
som varit utgångspunkten.
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5.2 Övriga alternativ
Planområdet redovisas i Vallentunas översiktsplan för 2040 som område för blandad bebyggelse 
inom Vallentuna tätort. I ÖP 2040 anges för Vallentunas tätorter att det ska bli en tätare 
bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Enligt den nya 
översiktsplanen är Vallentunas mål för utveckling av bostadsbeståndet att bostadsutvecklingen 
ska vara hållbar med en inriktning att det tillkommer 9000 nya bostäder inom perioden 2018-
2040 som bidrar till en variation av bostäder avseende läge, utförande och storlek. Då 
Vallentuna kommun har behov av många nya bostäder och lokaliseringen av den planerade 
bebyggelsen ligger i linje med Vallentuna kommuns översiktsplan bedöms det inte rimligt att 
närmare beskriva alternativa lokaliseringar av den planerade bebyggelsen.

Figur 5.2. Tidig skiss av planerad bebyggelse, BAU Arkitekter, 2015-04-28

En illustration av planförslaget från 2015 visar en tidig utformning av bebyggelsen vid 
planarbetets inledning, se figur 5.2. Justeringar av bebyggelsen har gjorts efterhand, framförallt 
som en anpassning till buller- och riskpåverkan från Roslagsbanan samt för att ge utrymme för 
de dagvattenåtgärder som föreslagits.

I tidigare utformningsalternativ (figur 5.2) planerades fler högre bostadshus än i det slutliga 
planförslaget. En anpassning av bebyggelsen mot Zetterlunds väg gjordes sedan av 
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gestaltningsskäl för att ”möta” villabebyggelsen på andra sidan vägen så att bebyggelsen inom 
planområdet inte skulle bli så hög och dominerande längs vägen. Kommunens planerade 
breddning av Zetterlunds väg gjorde också att byggelsen måste förskjutas längre österut. De 
sammanhängande carportarna längs med Roslagsbanan som initialt planerades nära spåret 
delades i det slutliga förslaget upp och flyttades längre bort från spåret för att minimera 
riskpåverkan från Roslagsbanan och inte påverka riksintresset för kommunikationer. 
Carportarna behövdes inte längre som bullerskydd när Trafikförvaltningen planerade en 
bullerskärm utmed Roslagsbanan i samband med anläggande av ett nytt spår.

I det tidiga utformningsalternativet fanns inte heller någon yta avsatt för dagvattenhantering och 
översvämningsskydd, vilket i det slutliga planförslaget har utformats som svackdiken och en 
torrdamm. 

Sammanfattningsvis innebär det slutliga anpassade planförslaget en mindre påverkan än det 
initiala utformningsalternativet vad gäller aspekterna risk, översvämning, vattenmiljö 
(dagvatten) samt gestaltning mot närliggande villabebyggelse.

5.3 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Nollalternativet 
utgår ifrån gällande planer och beslut. En sannolik utveckling om planen inte genomförs 
bedöms vara att nuvarande markanvändning med våtmark/skogsmark kvarstår. 

Nollalternativet innebär även att Roslagsbanan kommer att byggas ut och bli dubbelspårig 
mellan Täby Kyrkby och Kragstalund, se avsnitt 3.4. Den hydrologiska förbindelsen mellan 
mossen inom planområdet och dagens Byle mosse kommer att ”återställas” till det förhållande 
som rådde innan Roslagsbanans banvall anlades. Nuvarande problem med instängt ytvatten 
inom planområdets östra del kommer med anledning av ovanstående att försvinna. Höga 
vattenstånd i Byle Mosse kommer i nollalternativet, likväl som i nuläget, leda till höga 
vattenstånd även inom planområdet (framförallt den östra delen som utgör en lågpunkt i 
terrängen). Nuvarande markanvändning (skog/naturmark/våtmark) innebär en naturlig rening 
och fördröjning av dagvatten från planområdet och intilliggande områden. Då nuvarande 
markanvändning i nollalternativet kvarstår inom planområdet förväntas inte någon förändring i 
dagvattnets kvalitet eller flöden. Den långsiktiga, succesiva påverkan på Byle mosse som följd 
av tidigare utdikning av mossen, klimatförändringar och exploatering i mossens 
tillrinningsområde, som har skett historiskt och som sker idag, händer även i nollalternativet och 
stora delar av mosseytan är på väg att utvecklas mot frisk/fuktig granskog.

Då nuvarande markanvändning kvarstår kommer våtmarken att finnas kvar och även de 
värdefulla äldre tallarna i områdets norra del, samt arter kopplade till dessa. Området används 
sparsamt för rekreation men kan ändå genom sitt inslag av grön natur bidra till välmående för 
förbipasserande, dock bedöms det inte bidra till känsla av trygghet i någon betydande 
utsträckning.

Roslagsbanan kommer även i nollalternativet utgöra en riskkälla samt medföra buller. En 
bullerskärm kommer dock att uppföras vilket minskar bullret inom planområdet samt för 
befintlig bebyggelse i närområdet. I nollalternativet antas nuvarande markanvändning 
(naturområde) kvarstå inom planområdet, vilket innebär att människor inte förväntas vistas där 
stadigvarande. Några betydande konsekvenser med avseende på människors hälsa och säkerhet 
till följd av olycksriskpåverkan eller bullerpåverkan bedöms således inte uppkomma i 
nollalternativet.
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6 Miljö- och hälsokonsekvenser driftskedet
I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande. 
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess 
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med 
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och 
negativa konsekvenser beskrivs.

6.1 Naturmiljö

6.1.1 Bedömningsgrunder
I Vallentuna kommuns översiktsplan finns utveckling av grönområden och viktiga gröna 
kopplingar som studeras utpekade. Planområdet omfattas inte av något av de i översiktsplanen 
utpekade grönområdena eller kopplingarna, se figur 6.1. Området öster om Roslagsbanan där 
naturområdet Byle mosse är beläget finns utpekat i översiktsplanen, se figur 6.1. Mossen utgör 
ett sammanhängande våtmarksområde som har ett högt vegetationshistoriskt och 
naturpedagogiskt värde. Den representerar en för Stockholmsområdet ovanlig myrtyp. För 
blandad bebyggelse anges även att utveckling av gröna kvaliteter som parker eller 
närgrönområden är en viktig del av utvecklingen.

 Figur 6.1. Utdrag ur Vallentuna kommuns översiktsplan 2040. Planområdet är markerat med 
röd ring. Planområdet ligger inte inom något av de gröna sambanden.
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Vallentuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Täby kommuner har arbetat i en kilsamverkan för 
att identifiera ekologiska landskapssamband inom Rösjökilen. På uppdrag av dessa kommuner 
tog Calluna AB och Ekologigruppen fram rapporten ”Ekologiska landskapssamband i 
Rösjökilen” som gavs ut i slutet av år 2014. Rapporten har identifierat livsmiljöområden för 
tallar samt de nätverksstrukturer som de utgör, med fokus på den rödlistade insektsarten 
reliktbock.

Rödlistade arter
Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för artskyddsförordningen och Länsstyrelsen har 
det regionala. ArtData-banken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. 
Rödlistan är en prognos för risken att enskilda arter dör ut i Sverige. Den listar arter som har en 
osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer.7 I Sverige är drygt 4200 
arter rödlistade varav drygt 2000 är hotade. De flesta av de hotade arterna är hotade på grund av 
intensivt jordbruk och skogsbruk som dels gör att gamla ängs- och hagmarker växer igen dels 
att skog hyggesaverkas så att alla arter som är beroende av gamla träd och av kontinuitet 
försvinner från dessa områden. Nedan finns en översikt över de olika kategorierna av 
rödlistningar som är hämtad från Artdatabanken.

Det finns fem kategorier av rödlistade arter varav tre kategorier är hotade. 

Naturvärdesbedömningen utgår normalt från fyra värderingskategorier. Dessa är:
 Naturtypens areal och sällsynthet, inklusive hot mot naturtypen i fråga 
 Förekomst av naturvårdsarter ▪ 
 Förekomst av viktiga strukturer och funktioner i naturtypen
 Grön infrastruktur och ekologiska samband

Värdebedömningen utgörs av en samlad bedömning av de fyra värderingskategorierna, där 
värden i de olika kategorierna som regel förstärker varandra.

6.1.2 Förutsättningar
En naturvärdesinventering genomfördes inom planområdet i slutet av maj 2016, varifrån 
beskrivningen av planområdet i detta avsnitt är hämtad8. En kompletterande inventering 
genomfördes i augusti/september 2018 med fokus på naturvärdesarter inom planområdet9. Det 
inventerade området utgörs av skogsmark. Delen närmast Roslagsbanan består av en 
igenväxande, glest trädbevuxen våtmark (delområde 1). Våtmarken fortsätter öster om 

7 Artdatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. Artdatabanken SLU, Uppsala
8 Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun, Ekologigruppen 2016-05-30 
Granskningsversion
9 PM: Inventering av naturvärdesarter inom planområdet Kragstalund i Vallentuna kommun, 
Ekologigruppen, 2018-09-13.
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Roslagsbanan där den har sin huvudsakliga utbredning. Våtmarken övergår västerut till en 
sumpskog som utgörs av barrblandskog (delområde 2). Kring sumpskogen ligger en bård med 
barrblandskog på frisk mark som domineras av blåbärsris i fältskiktet (delområde 3 och 5). 
Skogen är relativt ung och ett stort inslag av lövträd finns i området. Några enstaka gamla tallar 
växer i den norra delen av området (delområde 3). Ett dike eller gammalt fuktstråk som bedöms 
ha ytnära grundvatten finns i områdets västra del (delområde 4).

Naturvärdena i undersökningsområdet bedöms vara låga och samtliga avgränsade delområden 
utgörs av naturvärdesklass 4, visst naturvärde, se figur 6.2. 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. 

Figur 6.2. Karta med delområden och naturvärdesklass. Röd linje anger ungefärligt 
undersökningsområde.

Byle mosse
I tidigare naturinventeringar har Byle mosse identifierats som ett område med särskilda 
naturvärden10. Byle mosse utgör ett sammanhängande våtmarksområde som har ett högt 
vegetationshistoriskt och naturpedagogiskt värde.  Den representerar en för Stockholmsområdet 
ganska ovanlig myrtyp, en mosse med tall och skvattram i mitten omgiven av ett blötare kärr 
(ett så kallat laggkärr med björk). Redan genomförda detaljplaner haft en grundläggande 
indirekt påverkan på mossen och stora delar av mosseytan är på väg att utvecklas mot 
frisk/fuktig granskog11. Torvdjupet inom Byle mosse är troligen litet, dels beroende på 
klimatförhållanden, dels på att tillrinningsområdet är relativt litet. Byle mosse bedöms vara 
mycket känslig för både hydrologiska förändringar och markslitage. Påverkan av ett ökat 
närsaltsläckage från exempelvis bebyggelse kan också påverka floran negativt. Det är viktigt att 
inte hydrologin inom mossens tillrinningsområde förändras, framförallt får inte tillrinningen 
minska12.

10 Landskapsanalys - Bällstaberg 4, naturinventering som underlag för detaljplan, Conec, 2010-10-12. 
11 Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse från del av Kragsta 1:51 och 2:7, Vallentuna kommun, 
Underlag till detaljplan Kragstalund Östra samt tillståndsansökan enligt miljöbalken, Conec 2018-11-10
12 Landskapsanalys - Bällstaberg 4, naturinventering som underlag för detaljplan, Conec, 2010-10-12. 
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Ekologiska samband
Planområdet ligger som en liten grön bård mellan två större villaområden. Området är en 
fortsättning på det större skogsområdet med Byle mosse som ligger öster om Roslagsbanan och 
fortsätter som en smal skogsbård in i bostadsområdena väster ut. I och med att skogsbården som 
går in i bostadsområdet är så pass smal bedöms den inte utgöra någon viktigare spridningslänk, 
men en viss funktion har den sannolikt.

Naturvårdsarter
Endast två naturvårdsarter hittades vid den inventering som genomfördes i planområdet, 
tallticka (nära hotad, NT) och stubbspretmossa (signalart, lågt indikatorvärde). 
En mindre tallticka påträffades på en äldre tall i norra delen av planområdet. Tallen har en 
uppskattad ålder på 100-120 år. Tallticka förekommer ganska allmänt inom tallskogsmiljöer 
inom Stockholms stad, i övriga delar av länet är den inte lika vanlig. Inventeringen visar på att 
förekomsten av naturvårdsarter inom inventeringsområdet 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 inom inventeringsområdet.

6.1.3 Konsekvenser planförslag

Planområdet
Planförslaget innebär att en våtmark (cirka 7 300 m2) tas i anspråk, vilket generellt är en 
värdefull och skyddsvärd naturtyp. Våtmarker är generellt värdefulla eftersom de bland annat 
kan erbjuda livsmiljö för många vattenanknutna växt- och djurarter samt att de länge varit på 
tillbakagång i landet. De erbjuder också värdefulla ekosystemtjänster som dagvattenhantering 
och klimatanpassning. Inventeringen visar dock på att förekomsten av naturvårdsarter inom 
planområdet är låg eftersom de ekologiska förutsättningarna är låga inom området. Planförslaget 
innebär att två av fem utpekade skyddsvärda tallar kommer att avverkas. En av dessa avverkas 
för att de ligger intill Zetterlunds väg som kommunen planerar att bredda och en i planområdet 
avverkas då den sammanfaller med planerad bebyggelse. Ett annat träd planeras att återplanteras 
för det träd som sammanfaller med bebyggelsen. Den tall på vilken tallticka påträffades ligger 
mitt i planområdet. Den kommer att avverkas och talltickan, som är rödlistad, kommer att 
försvinna. Att gamla tallar avverkas är negativt då de utgör livsmiljöer för svampar och insekter, 
bland annat den rödlistade reliktbocken. Inga andra rödlistade arter har dock påträffats i området 
utöver den enda talltickan. 

Planen bedöms ge upphov till måttliga negativa konsekvenser för naturmiljön lokalt med 
avseende på utfyllnaden av våtmark och avverkandet av de gamla värdefulla 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 vid 
Roslagsbanan, Zetterlunds väg och de omgivande bostadsområdena. Regionalt bedöms därför 
miljöeffekterna vara små negativa. 

Spridningssamband
Planförslaget bedöms endast innebära små negativa konsekvenser med avseende på 
spridningssamband. Detta eftersom planområdet är av mindre värde som spridningsstråk 
eftersom det i stort sett är en återvändsgränd redan idag. 
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Planområdet är inte utpekat som livsmiljöområde i det tallnätverk som identifierats i analysen 
av ekologiska landskapssamband inom Rösjökilen. Spridningssambanden i tallnätverket bedöms 
därför inte påverkas av planförslaget.

Byle mosse 
Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse kan förbättras i och med att 
tillrinningen dit potentiellt sett kan öka. Eftersom mossen framförallt kan påverkas negativt av 
en minskad tillrinning bedöms naturvärdena inom mossen inte påverkas negativt av den 
planerade bebyggelsen med de dagvattenåtgärder som planeras. Mossar är generellt känsliga för 
näringstillskott, framförallt av kväve då det brukar vara underskott av detta. Enligt den 
dagvattenutredning som utförts, se avsnitt 6.2.3, kommer det med vidtagna dagvattenåtgärder att 
bli en minskning av närsalter i form av fosfor till grundvattenmagasinet som planområdet har 
gemensamt med Byle mosse. En mindre ökning av mängden kväve förväntas. Då Byle mosse 
har identifierats som ett område med särskilda naturvärden och som känslig för närsaltspåverkan 
har dock en särskild utredning genomförts beträffande närsalters påverkan på mossen13. 
Mängden kväve och fosfor som kommer fram till mossen från ett utbyggt Kragstalund Östra har 
i utredningen jämförts med påverkan från andra områden och tidigare exploateringar i mossens 
tillrinningsområde, se figur 6.3. 

Figur 6.3. Tillrinningsområde för Byle mosse. Planområdet utgörs av område 3 men även 
tillrinningen från område 2 och 4, vars vatten passerar planområdet, påverkas av planförslaget 
varför en bedömning av den samlade tillrinningen från område 2, 3 och 4 tagits med i 
bedömningen.

13 Bedömning av närsaltsbelastning av Byle mosse från del av Kragsta 1:51 och 2:7, Vallentuna kommun, 
Underlag till detaljplan Kragstalund Östra samt tillståndsansökan enligt miljöbalken, Conec 2018-10-26
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Planområdet utgör ungefär två procent av Byle mosses nuvarande avrinningsområde och bidrar 
med mindre än en procent av den totala avrinningen på årsbasis. Som nämnt tidigare bedöms 
område 2 och till viss del område 4 rinna igenom område 3. Då möjligheterna för vatten att 
rinna från planområdet till Byle mosse ökar, genom det planerade iordningställandet av mark 
inom planområdet och genom ombyggnationen av Roslagsbanan, är det avrinningen från de tre 
delområdena som kommer att öka flödet mot Byle mosse. De tre delområdena utgör 
tillsammans ca 4,8 hektar vilket kan jämföras med hela avrinningsområdet som utgör ca 47 
hektar. Den sammanlagda avrinningen från de tre delområdena utgör ungefär sexton procent av 
den totala avrinningen på ett år.

Ökningen av mängden kväve som kommer fram till mossen till följd av planförslaget måste 
jämföras med påverkan från tidigare exploateringar i mossens tillrinningsområde. Ökningen av 
kväveförluster från tillrinningsområdet jämfört med förhållandena före någon som helst 
exploatering är omkring 600 procent. Att väga in den ökning av närsaltsmängderna som 
planförslaget medför, runt en procent för kväve, är ogörligt då ändringen ligger inom 
osäkerhetsintervallet. Den påverkan som redan skett och som på lång sikt kommer att märkas i 
en förändrad flora på mossen är så stor att någon påverkan från planförslaget inte bedöms 
uppkomma.

Det är endast det övre grundvattenmagasinet som står i kontakt med och påverkar vegetationen 
på Byle mosse. Vid genomförande av planförslaget kommer ett lerlager som tidigare skilt det 
övre och det undre grundvattenmagasinet att grävas bort. Merparten av utflödet från 
planområdet kommer då att tillföras det undre grundvattenmagasinet och bara en mindre del det 
övre som kan påverka mossens ekologi. Det är framför allt under perioder med högt 
grundvattenstånd eller efter mycket kraftiga regn som mosse-vegetationen får ta emot vatten 
från planområdet. Bortgrävningen görs för att vid järnvägs-bygget och exploateringen av 
planområdet komma ned till stabila jordlager (torv och lera är inte stabila nog).

De ekologiskt mest intressanta delarna av mossen är på den bortre delen av mossen från 
planområdet sett. Det vatten som avrinner via planområdet kommer aldrig så långt, eftersom 
mossens avrinnande dike ligger emellan. Så ekologiskt sett kommer dessa inte påverkas av 
utbyggnaden av planområdet. 

6.1.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Äldre tallar i planområdet bevaras så långt det är möjligt i planförslaget. Äldre tallar som inte 
kan bevaras kan sparas som död ved och läggas ut i området för att fortsätta fungera som 
substrat för svampar och som livsmiljö för vedälskande insekter. Den äldre tall med tallticka 
sparas som liggande död ved i ett solexponerat läge inom området vilket möjliggör för talltickan 
att leva kvar i värdträdet och sprida sporer till omgivningen. I det fallet yngre tallar sparas inom 
områden som blir naturmark, till exempel i den södra delen av planområdet, kan man friställa 
dem. Dessa kan då hållas solbelysta och på sikt kan de växa och få värden likt de hos de gamla 
tallar som finns i området idag. 

6.2 Vattenmiljö

6.2.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes 
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns 
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en 
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk 
potential samt kemisk status.
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Kommunens miljöpolicy14

I Vallentuna kommuns miljöpolicy finns följande mål som berör vattenmiljö.
 Grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, så att marken, vattnet 

och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och hållbart sätt. 

Dagvattenpolicy 15

Tillsammans med fem grannkommuner16 har Vallentuna gått samman i Oxunda 
vattensamverkan för att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde friska. 
Vallentuna omfattas delvis av Oxundaåns avrinningsområde. Oxunda vattensamverkan tog år 
2007 fram en dagvattenpolicy ”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde-policy, råd och 
riktlinjer” som är gällande för vattensamverkans deltagare. Vattnet från det aktuella 
avrinningsområdet rinner slutligen ut i Mälaren, i närheten av Görvälns vattenverk som 
producerar regionens dricksvatten (Vallentuna, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby 
och Täby kommuns dricksvatten). 

Dagvattenpolicyn har följande fem mål och preciseringar
 Minska konsekvenserna vid översvämning - Planering och höjdsättning av mark utförs 

så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga regn eller höga 
vattennivåer i sjöar och vattendrag. Hänsyn tas till att framtida regn kan vara intensivare 
och att vattennivåer kan vara högre. Ytliga evakueringsvägar skapas så att extrema 
flöden får små konsekvenser. Risker med byggnation i instängda områden där ytlig 
avrinning ej kan ske beaktas särskilt.

 Bevara en naturlig vattenbalans - Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som 
möjligt. Detta avser såväl grundvattenbildning som omsättning och flöden i sjöar och 
vattendrag. Bortledning av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga 
ytor skapas så att dagvatten infiltreras lokalt.

 Minska mängden föroreningar - Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom 
goda materialval och lokala lösningar för infiltration och rening. Dagvattensystem 
utformas så att föroreningar avskiljs under vattnets väg till recipienten.

 Utjämna dagvattenflöden - Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat 
mark som statlig och kommunägd mark, så att en jämnare belastning på 
dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter skapas.

 Berika bebyggelsemiljön - Dagvatten hanteras som en resurs som berikar 
bebyggelsemiljön ur både ett mänskligt och biologiskt perspektiv. Detta görs såväl på 
mark som på tak.

Vattenverksamhet
Åtgärder17 och anläggningar i vattenområden, kulvertering, anläggande av bryggor och 
utfyllnad av diken är exempel på åtgärder som betraktas som vattenverksamhet enligt 
miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till Länsstyrelsen eller 
att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen. 

6.2.2 Förutsättningar
Infiltration
Det täta lerlagret i den södra och östra delen har låg genomsläpplighet och begränsar 
infiltrationsmöjligheterna där vilket ger en liten och långsam infiltration. Detta, tillsammans 

14 https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/klimat-miljo-och-
hallbarhet/miljoarbete-i-kommunen/ /
15 http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/dagvatten/Dagvattenpolicy_Oxunda_2007.pdf
16 Järfälla, Sigtuna, Upplands Väsby, Täby och Sollentuna
17 Till exempel grävning, schaktning, fyllning, utrivning.



St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

Kragstalund
M1600089

2018-10-29 s 24 (49) 

C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_6ab42f07-
a3a9-4869-a8f1-e0d0bbf8a245\ff320d45-3971-40b3-b8c3-d4a905cb0836.docx

med att den östra delen av området ligger något lägre än omgivande mark och är instängt mellan 
banvallen och fastmarksområdet, gör att vatten blir stående på ytan där under stora delar av året. 
Under lerlagret i den östra delen finns ett permanent slutet grundvattenmagasin som sträcker sig 
under Roslagsbanan till Byle mosse.
Höjdsättningen i området gör att den nordvästra delen saknar både yt- och grundvatten.

Dagens VA-situation för planområdet
Planområdet består i dagsläget av naturmark. En dagvattentrumma under Roslagsbanan finns i 
områdets sydöstra del, men den ligger högre än marknivån vilket gör att den troligtvis inte har 
någon betydande funktion för avvattningen av området.

Vattenområden
Delar av planområdet står större delen av året under vatten och räknas därmed som 
vattenområde. Vattenområde är en juridisk term i miljöbalken som bland annat omfattar 
våtmarker. Ekologigruppen utförde en naturvärdesinventering för planområdet i maj 2016. Där 
pekades våtmarker ut i en total yta om cirka 7300 m2, se figur 6.4.

Figur 6.4. Karta med vatten/våtmarksområden från utförd naturvärdesinventering. Röd linje 
anger ungefärligt undersökningsområde.

Området ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde, se figur 6.5, som i sin tur ligger inom 
Oxundaåns avrinningsområde. Oxundaån rinner slutligen ut i Mälaren.  
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Figur 6.5. Vallentunasjön, från Länsstyrelsens WebbGIS

Baserat på tillgänglig grundkarta och Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) redovisning av 
avrinningsområden bedöms planområdet ligga inom Vallentunasjöns avrinningsområde (total 
cirka 5000 ha) vilket i sin tur ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Primärrecipienten för 
dagvattnet från planområdet bedöms dock vara grundvattenmagasinet under Byle mosse. 

Vallentunasjön är klassificerad som en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Den ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår ej god 
status, enligt beslutad statusklassning 2017‐02‐23. De faktorer som påverkar Vallentunasjöns 
ekologiska status negativt är växtplankton och näringsämnen som båda är klassificerade som 
otillfredsställande samt faktorn ljusförhållanden som är klassificerad som dålig. Utslagsgivande 
för den sammanvägda bedömningen av den ekologiska statusen är faktorn 
växtplankton‐näringsämnespåverkan. De parametrar som bedömts för denna faktor indikerar att 
sjön är näringspåverkad, dvs lider av övergödning. Fosfor är det huvudsakliga näringsämnet 
som bidrar till övergödningen i sjön och påverkanskällorna utgörs av urban markanvändning, 
enskilda avlopp och jordbruk. Vad gäller den kemiska statusen uppnår inte ämnena kvicksilver, 
polybromerade difenyletrar (PBDE) och PFOS god kemisk status.

Byle mosse, som ligger på andra sidan Roslagsbanan i östlig riktning, står i hydrologisk kontakt 
med planområdet genom det torv- och moränlager som sträcker sig under järnvägsbanken. Byle 
mosse omfattar vattenområden i form av bland annat myrmark. Området bedöms som mycket 
känslig för hydrologiska förändringar18. Framförallt får inte tillrinningen till området minska. 
Figur 6.6 visar hur planområdet hänger ihop med Byle mosse via passage under Roslagsbanan.

18 Landskapsanalys – Bällstaberg 4. Naturinventering och rekreationsanalys som underlag för detaljplan. 
2010-10-12
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Figur 6.6. Planområdets förbindelse med Byle mosse via passage under Roslagsbanan (Tekniskt 
PM hydrogeologi, SL 2016-04-19)

Vattenverksamhet
Tillstånd till vattenverksamhet behövs för de åtgärder som planeras inom vattenområdet (se 
figur 6.4), då dessa överstiger en yta om 3000 kvadratmeter. Åtgärderna innefattar 
grävning/schaktning samt utfyllnad i ett vattenområde, vilket utgör vattenverksamhet enligt 
miljöbalkens 6 kap 3 §. Därför har en tillståndsprocess inletts parallellt med planansökan. 
Tillståndsansökan kommer att inlämnas till mark- och miljödomstolen under år 2018. I 
tillståndsprövningen kommer vattenverksamhetens påverkan på området och dess omgivning att 
prövas.

6.2.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget medger att mer mark inom planområdet hårdgörs för byggnader och vägar samt att 
fler bilar rör sig inom området vilket påverkar dagvattnets flöde och föroreningsinnehåll. En 
dagvattenutredning har genomförts för att beskriva dagvattensituationen i området före och efter 
den planerade exploateringen. Utredningen redovisar också lämpligt omhändertagande av 
dagvattnet, möjliga renings- och fördröjningsåtgärder samt åtgärder för att minska risk för 
översvämning19.

Ytvatten
Marken är helt oexploaterad i dagsläget och planförslaget innebär att naturmark inklusive 
våtmark tas i anspråk och tas bort. Vid beräkningar har hänsyn tagits till extern belastning på 
planområdet från omkringliggande bebyggelse som avrinner till/genom planområdet. 
För ett 10‐årsregn beräknas avrinningen, med planerad markanvändning, öka från 120 l/s till 
345 l/s för hela området. Sett endast på planområdet beräknas avrinningen öka från 6 l/s till 63 
l/s. Detta på grund av att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket innebär både större och intensivare 
avrinning. Med föreslagen dagvattenhantering kommer all avrinning omhändertas lokalt genom 
dels infiltration till grundvattnet genom de planerade infiltrationsstråken med svackdiken och 
underliggande fyllningsmassor av stenkross och dels genom fördröjning i planerad torrdamm på 
fastigheten samt vid större regn, exempelvis ett 100-årsregn, också i Byle mosse. 

Inom ramen för dagvattenutredningen har en preliminär beskrivning av ett framtida 
dagvattensystem för området tagits fram, se avsnitt 6.2.4. Detta för att minska de ökade 
dagvattenflöden och ökade föroreningsmängder i dagvatten från planområdet som föreslagen 
markanvändning medför.  Exploatören Kragsta Park har också skrivit avtal med Roslagsvatten 
för att anlägga erforderliga va-anläggningar enligt Roslagsvattens standard.

19 Del av Kragsta 1:51 Vallentuna, PM dagvatten, Structor Mark Stockholm AB, 2018-09-27
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Tabell 6.1.1 och 6.2.1 nedan visar föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet från 
avrinningsområdet före exploatering. Med åtgärderna i ovan nämnda åtgärdsförslag (LOD) 
beräknas föroreningshalter respektive föroreningsmängder att se ut enligt tabell 6.1.2 respektive 
6.2.2.

Tabell 6.1.1 Föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet 
och ytor utanför det) före exploatering.
Ämne Enhet Före exploatering

Planområdet Ytor utanför planområdet Totalt 

P ug/l 13 95 86
N ug/l 190 980 900
Pb ug/l 0,77 1,7 1,6
Cu ug/l 2,8 7,8 7,3
Zn ug/l 5,7 25 23
Cd ug/l 0,026 0,096 0,089
Cr ug/l 0,59 1,5 1,4
Ni ug/l 0,86 1,7 1,6
Hg ug/l 0,0040 0,019 0,018
SS ug/l 4600 9800 9500
Olja ug/l 12 200 200
PAH16 ug/l 0,0076 0,077 0,069
BaP ug/l 0,00076 0,0066 0,006

Tabell 6.1.2 Föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet 
och ytor utanför det) efter exploatering. 
Ämne Enhet Efter exploatering

Planområdet 
utan åtgärder

Planområdet 
med 
reningsåtgärder

Ytor utanför 
planområdet 
utan 
åtgärder

Ytor utanför 
planområdet 
med 
reningsåtgärder

Totalt 
med 
renings-
åtgärder

P ug/l 150 34 150 60 64
N ug/l 1200 510 1500 890 910
Pb ug/l 5,2 0,52 6,1 1,5 1,6
Cu ug/l 13 0,92 16 5,3 5,7
Zn ug/l 50 2,5 54 10 12
Cd ug/l 0,24 0,012 0,33 0,058 0,061
Cr ug/l 4,1 1,4 4,7 2,4 2,5
Ni ug/l 4,8 0,76 4,8 1,4 1,5
Hg ug/l 0,014 0,0041 0,027 0,012 0,012
SS ug/l 22000 3300 39000 12000 13000
Olja ug/l 270 55 400 130 140
PAH16 ug/l 0,20 0,0099 0,34 0,059 0,061
BaP ug/l 0,019 0,00095 0,029 0,0051 0,0053

Beräkningarna som redovisas i tabell 6.1.1 och 6.1.2 visar på att föroreningshalterna i 
dagvattnet ökar för alla ämnen vid en exploatering om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som 
föreslås i avsnitt 6.2.4 genomförs kommer vissa ämnens föroreningshalter öka (N, Cr och SS) 
medan andra minskar (Cu, Zn, Cd, Ni, Hg, Olja, PAH16, BaP) i jämförelse med före en 
exploatering. 
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Tabell 6.2.1. Föroreningsmängder i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på 
planområdet och ytor utanför det) före exploatering.
Ämne Enhet Före exploatering

Planområdet Ytor utanför planområdet 
(inom reningsanläggningens 
avrinningsområde)

Totalt 

P kg/år 0,016 0,95 0,97
N kg/år 0,24 9,8 10
Pb kg/år 0,00096 0,017 0,018
Cu kg/år 0,0035 0,078 0,082
Zn kg/år 0,0071 0,25 0,25
Cd kg/år 0,000032 0,00096 0,0010
Cr kg/år 0,00073 0,015 0,016
Ni kg/år 0,0011 0,017 0,018
Hg kg/år 0,0000050 0,00019 0,00020
SS kg/år 5,8 97 110
Olja kg/år 0,014 2,0 2,2
PAH16 kg/år 0,0000094 0,00076 0,00077
BaP kg/år 0,00000094 0,000066 0,000067

Tabell 6.2.2. Föroreningsmängder i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på 
planområdet och ytor utanför det) efter exploatering.
Ämne Enhet Efter exploatering

Planområdet 
utan åtgärder

Planområdet med 
reningsåtgärder

Ytor utanför 
planområdet 
utan åtgärder

Ytor utanför 
planområdet med 
reningsåtgärder

Totalt 
med 
renings-
åtgärder

P kg/år 0,33 0,076 1,5 0,59 0,78
N kg/år 2,7 1,1 15 8,8 11
Pb kg/år 0,011 0,0012 0,061 0,015 0,019
Cu kg/år 0,029 0,0020 0,16 0,052 0,070
Zn kg/år 0,11 0,0055 0,54 0,10 0,14
Cd kg/år 0,00054 0,000027 0,0032 0,00057 0,00074
Cr kg/år 0,0091 0,0032 0,046 0,024 0,030
Ni kg/år 0,011 0,0017 0,048 0,014 0,018
Hg kg/år 0,000031 0,0000092 0,00026 0,00012 0,00014
SS kg/år 50 7,3 390 120 160
Olja kg/år 0,61 0,12 3,9 1,3 1,6
PAH16 kg/år 0,0044 0,000022 0,0033 0,00058 0,00074
BaP kg/år 0,000042 0,0000021 0,00029 0,000050 0,000065

Som tabell 6.2.1 och 6.2.2 visar kommer den årliga belastningen av föroreningar att öka efter 
exploatering för samtliga ämnen om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som föreslås i avsnitt 
6.2.4 genomförs beräknas de totala mängderna föroreningar på årsbasis från planområdet att 
minska för zink och kadmium, övriga ämnen är oförändrade eller ökar. Detta är en naturlig 
konsekvens av att naturmark bebyggs, vilket gör det mycket svårt att nå under dagens belastning 
för alla ämnen. Om däremot hela avrinningsområdet som renas i föreslagna reningsanläggningar 
(enligt avsnitt 6.2.4) studeras, beräknas belastningen istället minska eller vara oförändrad för 
alla undersökta ämnen utom tre (kväve, krom och suspenderat material). 

Ur ett recipientperspektiv är föreslagen hantering positiv. Att det inom planområdet planeras 
reningsåtgärder även för dagvattenföroreningar uppkomna utanför planområdet, gör att 
reningsanläggningarna får ta emot inkommande dagvatten med högre föroreningskoncentration. 
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Detta ger i sin tur en bättre reningseffekt i anläggningarna då ”smutsigare” vatten renas mer 
effektivt.

Övriga åtgärder som planeras, framförallt uppfyllning av marken med krossmaterial, kommer 
att bidra ytterligare till fördröjning och därmed sedimentering och rening av dagvattnet men är 
inte medräknade som åtgärder i ovan beräkningar.
Föroreningsmängden suspenderat material kommer också sannolikt att bli lägre än beräknat då 
allt dagvatten som inte hinner infiltrera i infiltrationsstråken till slut kommer att ansamlas i 
lågpunkten vid torrdammen för att där sakta infiltrera i marklagrena vartefter nederbörden avtar 
och grundvattnet stabiliseras på sin medelnivå. 

För att erhålla mer upptag av kväve kan vattentåliga växter planteras i torrdammen då den 
periodvis kommer att vara översvämmad/våt.  För att minimera mängden krom från trafiken 
behöver andelen hårdgjorda ytor minimeras, genom att exempelvis förse parkeringsplatserna 
med genomsläpplig beläggning samt genom avledning av dagvatten till infiltrationsstråk, se 
avsnitt 6.2.4.

Planförslaget går i linje med flera av dagvattenpolicyns20 huvudsyften. Området höjdsätts för att 
minska konsekvenserna vid översvämning samtidigt som lokalt omhändertagande av dagvattnet 
i öppna dagvattenlösningar berikar bebyggelsemiljön, bidrar till att bevara en naturlig 
vattenbalans och utjämnar dagvattenflödena. De föreslagna åtgärderna gör också att mängden av 
flera föroreningar minskar, dock inte alla. Sammantaget bedöms inga negativa konsekvenser för 
vattenmiljön uppkomma som följd av det aktuella planförslaget.

Miljökvalitetsnormer
Dagvattnet inom planområdet kommer tas hand om lokalt men ökade hårdgjorda ytor på grund 
av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att påverka avrinningen från 
området, både med avseende på kvalitet och kvantitet. Detta är en naturlig konsekvens av att 
naturmarken ersätts med ytor avsedda för boende och fordonstrafik. Nuvarande 
markanvändning (skog/naturmark/våtmark) innebär en naturlig rening och fördröjning av 
dagvatten från planområdet och intilliggande områden. Om de föreslagna åtgärderna utförs 
erhålls dock en dagvattenanläggning som också effektivt renar dagvattnet. 
Föroreningskoncentrationerna och -mängderna för alla undersökta ämnen i planområdets vatten 
beräknas bli mycket låga.

Fosfor är det huvudsakliga näringsämnet som påverkar faktorn växtplankton-
näringsämnespåverkan och bidrar till övergödningen i Vallentunasjön. Även om området ligger 
inom Vallentunasjöns avrinningsområde så bedöms inte området bidra till ett nämnvärt flöde till 
sjön då dagvattnet i första hand kommer att belasta primärrecipienten som är 
grundvattenmagasinet inom planområdet och Byle mosse. Det vatten som inte perkolerar till 
mossens grundvattenmagasin avrinner via ett dike till den befintliga dagvattenanläggningen i 
Skoga. Här sker rening i form av sedimentation och växtupptag och del vatten försvinner genom 
infiltration. En rinnsträcka, där ca två tredjedelar består av öppna diken och resten ledning, på ca 
5,5 km kvarstår sedan innan dagvattnet når Vattentunasjön. I ett teoretiskt scenario att 
dagvattnet från området skulle avrinna direkt till Vallentunasjön så indikerar beräkningarna att 
om de föreslagna dagvattenanläggningarna utförs kommer den totala mängden fosfor att minska 
på årsbasis jämfört med idag. Mängden föroreningar som faktiskt tillförs sjön i detta scenario 
kan dock antas vara ännu lägre än de beräknade då ytterligare rening sker av det vatten (om 
något) som avrinner till Vallentunasjön. Eftersom kvalitetsfaktorn inte bedöms försämras, utan 

20 ”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde- policy, råd och riktlinjer”
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snarare förbättras med planerade åtgärder, bedöms inte heller möjligheterna för Vallentunasjön 
att nå beslutad god ekologisk status 2027 försämras.

Grundvatten
Då planområdet schaktas ur och lera ersätts med sprängsten så möjliggörs större perkolation av 
vatten ner till dagvattenmagasinet. Sprängsten är ett inert naturmaterial med hög porositet vilket 
gör att varken grundvattnets kvalitet eller magasinets storlek kommer att påverkas negativt. 

Grundvattenmagasinet under planområdet står i förbindelse med grundvattnet under Byle 
mosse. Vid ett genomförande av planen och de i dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna 
kommer tillrinningen av vatten från planområdet till Byle mosse att förbättras. Planförslaget 
med föreslagna dagvattenåtgärder medför inte risk att mossen eller sumpskogen dräneras.

Översvämningar
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 kan stiga till som högst +43.5 vilket är den högsta 
bedömda vattennivån i Byle mosse och planområdet. Om lägsta grundläggningsnivå regleras till 
+ 44.1 finns därmed marginal mot översvämningsrisken.

Genom exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören avtalas att kommunen granskar 
detaljprojekteringen av den i plankartan markerade dagvattendammen. Detta för att säkerställa 
att det inte blir en ökad översvämningsrisk för lågt belägna fastigheter i närområdet, till exempel 
Kragsta 1:19.

6.2.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Utgångspunkten i föreslagna åtgärder är att minimera dagvattenmängd och föroreningar, att 
fördröja och rena dagvatten nära källan och att minska risken för översvämning av ny 
bebyggelse. Följande stycken beskriver hur detta ska uppnås. 

Förslag på åtgärder för att minska mängden föroreningar och mängden dagvatten
Materialval bör övervägas för att förhindra att dagvattnet förorenas. Speciellt bör tungmetaller 
såsom bly, koppar och zink aktivt undvikas. Istället för förzinkade trafikstolpar, räcken mm bör 
målade eller plastbelagda ytor användas. Obehandlad koppar och zink som utvändigt tak- eller 
fasadmaterial bör helt uteslutas.

Den huvudsakliga källan till förorening av krom i dagvatten är trafik. Om andelen hårdgjorda 
ytor kan minimeras genom att tex förse parkeringsplatserna med genomsläpplig beläggning så 
som hålad marksten, rasteryta eller permeabel asfalt och utrymme för infiltrationsstråk i 
anslutning till parkeringen reserveras så kan ytterligare fördröjning, infiltration och rening ske.

Figur 6.7. Exempel genomsläpplig beläggning (betonghålsten) på parkeringsplats.

Gröna tak bidrar till att minska årsavrinning men kan innebära tillskott av näringsämnen till
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följd av behov av gödsling. Om gröna tak anläggs bör de därför utformas med djupare
substrat så gödsling inte behövs.

Förslag på åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet
Dagvatten från takytor bör ledas via stuprör ner till marknivån och spridas över omgivande 
infiltrationsytor (gräsmatta eller grusytor). Dessa höjdsätts så att det vatten som inte infiltreras 
avrinner mot uppsamlande öppna infiltrationsstråk. Finare material i infiltrationsstråken ska 
väljas för att erhålla så hög reningseffekt som möjligt. 

 

Figur 6.8. Exempel utledning av takdagvatten på gräsmatta och öppet avrinningsstråk typ 
svackdike.

Eftersom utfyllnad planeras för bebyggelsen och vägarna är förutsättningarna för infiltration 
inom fastigheten god. Fyllningen med krossmassor kommer innebära att mellan 4000‐5000 m3 
hålrum skapas i fyllnadsmassorna där dagvatten kan infiltreras, renas, magasineras och därefter 
perkolera ned till grundvattenmagasinet. Vid lämpliga platser kan perkolationsbrunnar med 
kupolsilar placeras som leder ner det dagvatten som inte hinner infiltrera ner i magasinet via 
marklagrena. Brunnarnas intag ska i sådant fall placeras upphöjt jämfört med marknivån.

Det dagvatten som inte hinner infiltrerar och perkolera ner till grundvattenmagasinet kommer att 
ansamlas i lågpunkten vid torrdammen för att där sakta sjunka undan vartefter nederbörden 
avtar och grundvattnet stabiliseras på sin medelnivå. I detta skede kommer de partiklar som 
transporterats med dagvattnet att sedimentera vilket kommer innebära att lägre 
föroreningsmängder suspenderat material (SS). Då torrdammen periodvis kommer vara 
översvämmad kan även vattenväxter planteras som tar upp kväve och därmed bidra till att 
minska mängden kväveföroreningar.
För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av kväve så ska alla fyllnadsmassor 
köpas in från certifierad leverantör som kan garantera kvävefria bergkrossmassor.

Skötsel‐ och egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar ska tas fram och bifogas till den
gemensamhetsanläggning som kommer att bildas. I dessa ska det framgå bland annat hur och 
när sediment och växtrester ska tas bort och hanteras.

Förslag på åtgärder för att minimera risken för översvämningar
Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att säkra 
bebyggelsen mot översvämningar. Planbestämmelser för höjdsättning inom området, lägsta 
grundläggningsnivå har därför tagits fram. Huvudprincipen ska vara att avrinningen sker från 
norr mot söder mot ett lägre beläget öppet avrinningsstråk där en yta för fördröjning anläggs 
(torr damm). Svackdiken mellan vägen och kvartersmarken möjliggör rening och fördröjning 
och öppna avrinningsstråk kan även behövas mellan bebyggelsen inom kvartersmark för att 
avleda vatten vid extrema nederbördssituationer. 
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Figur 6.9 . Exempel på öppet avrinningsstråk mellan bebyggelse.

Naturmarken i södra delen av fastigheten föreslås nyttjas för ett öppet avrinningsstråk där 
ytterligare fördröjning och infiltration av dagvattnet kan ske. I området föreslås att ett öppet 
fördröjningsmagasin (utan permanent vattenspegel) anläggs. Delar eller hela ytan för magasinet 
bör grävas ut och fyllas med krossmassor som ansluter till krossmassorna för banvallen. 
Magasinet ges även möjlighet att brädda till Byle mosse via en ny trumma under banvallen, ca 
20 m söder om den befintliga trumman.

Figur 6.10. Exempel på utjämningsmagasin (torr damm).

6.3 Risk och säkerhet
En översiktlig riskbedömning har genomförts för planområdet varifrån informationen i detta 
avsnitt är hämtad21.

6.3.1 Bedömningsgrunder
Länsstyrelsen har gett ut riktlinjer22 för planering av bebyggelse intill järnvägar. Dessa gäller 
främst för järnvägar med både persontåg och godstransporter, inklusive tåg som transporterar 
farligt gods. Roslagsbanan är begränsad till trafik med persontåg och har inga transporter med 
farligt gods, vilket gör att olycksriskpåverkan är mindre komplicerad. Rekommendationerna 

21 PM Olycksrisker, Underlag till MKB - Detaljplan för Kragsta 1:51. Vallentuna kommun, Stockholms 
län, Structor Riskbyrån Stockholm AB, 2016-10-11.
22 Länsstyrelsen i Stockholms län (2016) Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods. Fakta 2016:4.
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bedöms ändå kunna vara tillämpbara som en jämförelse och utgångspunkt för resonemang om 
skyddsavstånd även inom ramen för denna detaljplan.

Länsstyrelsen anger följande för järnvägar där det transporteras farligt gods: Det ska finnas ett 
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste spårmitt. 
Vidare förtydligas att inom 30 meter ska åtgärder säkerställas (genom planbestämmelser) som 
lindrar konsekvenserna vid vissa typer av utsläpp och bränder som kan följa på olyckor med 
farligt gods. Sådana händelser bedöms dock inte vara relevanta att beakta utmed Roslagsbanan. 
Trafikförvaltningen har också ställt krav inom ramen för planprocessen på att byggnader inte 
ska placeras närmare än 25 meter från närmaste rälkant för att riksintresset Roslagsbanan ska 
skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen.

Då det saknas direkt tillämpbara riktlinjer för den aktuella planeringssituationen, föreslås 
fortsatta resonemang även ta utgångspunkt i den s.k. riskhanteringsprocessen. Detta görs genom 
en identifiering av vilka händelser som kan inträffa, en analys av vilka konsekvenser som de kan 
ge upphov till och därigenom vilka områden som kan påverkas vid en olycka. Utifrån detta kan 
behov av eventuella åtgärder fastställas. 

6.3.2 Förutsättningar
Identifieringen av risker inkluderar riskpåverkan som markanvändningen inom planområdet kan 
medföra mot omgivningen, riskpåverkan inom planområdet samt möjlig riskpåverkan från 
omgivningen mot planområdet, se figur 6.11. 

Figur 6.11. Perspektiv för riskidentifiering. 

Riskidentifieringen innebär en genomgång av kända riskkällor (exempelvis infrastruktur-
anläggningar och verksamheter som hanterar farliga ämnen) i närområdet. Där inkluderas 
verksamheter som omfattas av 2 kap 4 § i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, eller lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar23 sådana verksamheter i närområdet, se figur 6.12. 

23 Länsstyrelsen i Stockholms län (2014) Elektronisk: http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. Hämtad 2015-04-10.

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
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Figur 6.12. Skärmbild från Länsstyrelsens WebbGIS. Ungefärligt läge för planområdet är 
markerat med en röd oval. 

Resultatet av riskidentifieringens del (A) visar att inga farliga verksamheter finns i närområdet 
kring Kragsta 1:51. En drivmedelsstation är belägen omkring en kilometer norrut. Detta avstånd 
innebär att vidare hänsyn till drivmedelsstationen inte behöver24 tas. Vad gäller 
infrastrukturanläggningar finns Roslagsbanan i direkt anslutning till planområdet. 
Transportleder för farligt gods i närområdet utgörs av en sekundär väg (264) en dryg kilometer 
österut. Då avståndet överstiger 150 meter behöver vidare hänsyn till väg 264 inte tas. 

Avseende riskpåverkan från planområdet mot omgivningen (B), eller inom området (C), 
bedöms den föreslagna markanvändningen (bostäder) inte leda till någon olycksriskpåverkan 
som kräver fortsatt hantering. Sammantaget är det därmed perspektiv (A) Olyckor i 
omgivningen med påverkan på området är aktuell och då i form av tågtrafiken på Roslagsbanan. 
Denna riskkälla studeras därför vidare i 6.3.3.

6.3.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget medför att fler människor kommer att befinna sig i Roslagsbanans närhet. En 
riskanalys har genomförts där konsekvenser av identifierade olyckor beskrivs kvalitativt. En 
riskvärdering har också gjorts för att identifiera ett eventuellt behov av åtgärder. 

Riskanalys
Riskpåverkan mot planområdet från tågtrafiken på Roslagsbanan utgörs i huvudsak av händelser 
där ett tåg spårar ur och hamnar inom planområdet och därigenom skadar det som eventuellt 
träffas (exempelvis personer eller en byggnad). Konsekvenserna av en urspårning beror på hur 
långt ifrån spåret som tåget hamnar och sannolikheten beror på bland annat antalet och typen av 
tågrörelser, skick på spåranläggningen och tågen, med mera. 

24 Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för 
transport av farligt gods samt intill bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län
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De vanligaste orsakerna till urspårningar är enligt Länsstyrelsen24 hinder på spår (stenar, bilar 
med mera), banfel (solkurvor, växelfel, rälsbrott m.m.), hög hastighet (i förhållande till 
spårstandard och kurvor) och fordonsfel (axelbrott m.m.). Länsstyrelsen anger vidare att 
vagnarna vid urspårning i de flesta fall hamnar inom en vagnslängd från banan, d.v.s. 25 meter. 
Endast vid 0.5% av urspårningarna hamnar vagnarna längre än 25 meter från banan. Detta 
avstånd stämmer väl med uppgifter i andra tillgängliga äldre svenska modeller för beräkning av 
konsekvenserna vid tågolyckor25. Däri är det endast är urspårningar med godståg som antas 
kunna ge en påverkan på över 25 meter (de antas kunna hamna upp till 30 meter från spåret). 
Godståg trafikerar inte Roslagsbanan. 

UIC CODE 777-226 är en annan modell som ibland tillämpas vid tunnelbanor och lokalbanor 
där hänsyn bör tas till att hastigheten ofta är lägre än vid det övriga järnvägsnätet. Denna modell 
hänvisas till ifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder) (2011:10 EKS 8 ändrad BFS 2015:6 EKS 10). För 
Roslagsbanan som kommer få en högsta tillåtna hastighet på 120 km/h, ger beräkningsmodellen 
i UIC att det längsta avstånd som ett tåg kan hamna från spåret vid en urspårning är cirka 14 
meter. 

Riskvärdering
De beräkningsmodeller som använts för urspårningsolyckor visar att en påverkan kan 
uppkomma på upp till, men inte längre än, 14-25 meter från järnvägen. Det betyder att någon 
riskpåverkan från Roslagsbanan inte bedöms förekomma mot de delar av planområdet som är 
belägna mer än 25 meter från närmaste spår. Detta avstånd överensstämmer med den generella 
rekommendation som Länsstyrelsen ger för planering av bebyggelse utmed järnvägar samt de 
krav på avstånd som Trafikförvaltningen ställt i planprocessen för att riksintresset Roslagsbanan 
ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen. Sammantaget bedöms 
planen kunna genomföras med tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet eftersom 
man i planen tillämpar ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan byggnaders närmaste fasad 
och Roslagsbanans närmaste spår. 

6.3.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Att utforma området inom 25 meter från närmaste spår (inklusive ytparkering) så att det inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse, är positivt med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet.

25 Banverket (2001). Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar 
omgivningen. Sven Fredén, Banverket: Borlänge.
26 UIC (2002). CODE 777-2. Structures built over railway lines – Construction requirements in the track 
zone. International Union of Railways, Version 2, September 2002.
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6.4 Buller, stomljud och vibrationer

6.4.1 Bedömningsgrunder

Nationella riktvärden för trafikbuller
Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
anger riktvärden för buller från väg- och spårtrafik utomhus vid bostäder, tabell 6.3.

Tabell 6.3 Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar, SFS 2015:216. 

Högsta trafikbullernivå (dBA frifält)Utrymme

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå

Utomhus (frifältsvärde)

vid fasad 60/ 65a -

på uteplats 50 70b

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger/ 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 55 dBA och maximal 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 gånger/natt.

Industri- och annat verksamhetsbuller, Boverket
För installationsbuller utomhus så som fläktar, kylmedelskylare m.m. gäller som riktvärde 
Boverkets vägledning27 om industri och annat verksamhetsbuller från april 2015. Observera att 
riktvärdena omfattar den sammanlagda ljudnivån från samtliga installationer.

Tabell 6.4. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde 
utomhus vid bostadsfasad.

Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) Högsta 
ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad Dag kl 06-18

Kväll kl 18-22
samt lör- sön-  
och helgdag kl 

06-18

Natt kl 22-06
Momentana 
ljud nattetid 

kl 22-06

Zon A* 50 45 45 55**

Zon B 60 55 50 55**

Zon C >60 >55 >50 >55**

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena 
enligt tabell 3.

** Om berörda byggnader har tillgång till en bullerdämpad sida gäller dessa nivåer i första hand vid 
ljuddämpad sida.

27 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”, 
Boverket rapport 2015:21
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Zon A Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer.
Zon B Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns 

och att byggnaderna bulleranpassas.
Zon C Bostadsbyggnader bör inte accepteras.

Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid 
nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av metallskrot etc eller innehåller tydligt hörbara 
tonkomponenter bör riktvärdena i tabell 2 sänkas med 5 dBA.  

Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.”  

Tabell 6.5. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. 
Frifältsvärden utomhus vid bostadsfasad och uteplats. 

Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält)
Högsta 

ljudnivå i dBA 

Vid bostadsfasad och 
uteplats Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 Natt kl 22-06

Momentana 
ljud nattetid 

kl 22-06
Ljuddämpad sida 45 45 40 55

Inomhus
Generellt gäller ljudkrav enligt Boverkets byggregler, BBR, med hänvisning till Svensk 
Standard SS 25267:2015 ”Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”, 
ljudklass C. 

Dessutom ska riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
FoHMFS 2014:13 uppfyllas.

Riktlinjer för stomljud och vibrationer
I Trafikförvaltningens rapport ”Riktlinjer Buller och vibrationer” daterad 2018-01-16 anges 
riktlinjer för stomljud och vibrationer. Då Roslagsbanan ska byggas ut bör riktlinjer för 
nybyggnation iakttas för att en god levnadsmiljö ska skapas och för att riksintresset för 
kommunikation inte ska påverkas, se avsnitt 8.2. Figur 6.13 och 6.14 redovisar gällande 
riktvärden från Trafikförvaltningens rapport.
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Figur 6.13. Från avsnitt 4.4.2 i Trafikförvaltningens riktlinjer. Mål för högsta ljudnivå, 
stomljud bostäder m.m. vid nyanläggning.

Figur 6.14. Från avsnitt 4.5.2 i Trafikförvaltningens riktlinjer. Riktvärde för vibrationer vid 
nyprojektering av spår.

6.4.2 Förutsättningar
Roslagsbanan och omgivande vägar ger upphov till buller inom planområdet. Figur 6.15 visar 
bullerutbredningskartor för befintlig situation med trafikflöden 2018.
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Figur 6.15. Befintlig situation med trafikflöden 2018. Tv dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över 
mark. Th. Maximal ljudnivå 2 meter över mark.

Följande trafikuppgifter har använts vid genomförda bullerberäkningar, se tabell 6.6 och 6.7.

Tabell 6.6. Vägtrafik, prognos år 2018 och 2030. Följande uppgifter gällande vägtrafiken har 
hämtats från Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna, Maia Rostvik, 2016-10-05 vilka 
kompletterats i oktober 2018. Uppgifterna är trafikräkningar för år 2015 och 2012 med 
schabloniserad uppräkning med 1,5% per år till och med år 2018 och prognos år 2030. För 
prognos år 2030 tillkommer ny trafik från planerade bostäder om 150 stycken fordonspassager 
på Zetterlunds väg. 

Vägtrafik, år 2018
Väg Antal fordon 

ÅMD (st)
Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h)

Zetterlunds väg 400 3 30
Bylevägen 165 3 30

Vägtrafik, år 2030
Väg Antal fordon 

ÅMD (st)
Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h)

Zetterlunds väg 628 3 30
Bylevägen 198 3 30
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Tabell 6.7. Järnvägstrafik enligt befintlig trafikering i enkelspår samt utökad trafikering i 
dubbelspår. Trafiken på Roslagsbanan beskrivs med befintlig och utökad trafik, planerad 
trafikering med dubbelspårtrafik enligt järnvägsplan. se tabell 6.7. 

Järnvägstrafik, befintligt trafikflöde år 2018, enkelspårtrafik
Tågtyp Antal Hastighet (km/h) Tåglängd (m)
X10, UBxp, UBp(II) 132 80 60

1) Hastigheten gäller trafikering med nya motorvagnar. Detta motsvarar gamla X10-
vagnar med hastigheten 80 km/h.  

2)
Järnvägstrafik, enligt utökad trafikering i dubbelspår
Tågtyp Antal Hastighet (km/h) Tåglängd (m)
X10, UBxp, UBp(II) 157 1201) 60
X10, UBxp, UBp(II) 72 1201) 120

1) Hastigheten gäller trafikering med nya motorvagnar. Detta motsvarar gamla X10-
vagnar med hastigheten 80 km/h.  

Vibrationer och stomljud
På plankartan till detaljplanen anges under rubriken Störningsskydd en planbestämmelse för att 
reglera stomljud och vibrationer för att säkerställa att bostäderna inom planområdet placeras och 
utformas, så att riktvärdena för vibrationer och stomljud kan uppnås. 

6.4.3 Konsekvenser planförslag
En bullerutredning har genomförts28 för att avgöra hur planerade bostäder påverkas av 
industribuller samt buller från Roslagsbanan och omgivande vägar. 

Trafikbuller
Området inom och väster om planområdet samt vid bostäderna direkt söder om planområdet har 
något högre ekvivalenta och maximala ljudnivåer i nuläget (år 2018, se figur 6.15) jämfört med 
utbyggd situation (år 2030, se figur 6.16 respektive 6.17). Detta trots att trafiken på 
Roslagsbanan genererar en betydligt lägre ljudnivå i nuläget jämfört med trafiksituation år 2030. 
Detta beror på bullerskärmande effekter från planerade bostäder samt ny bullerskärm utmed 
järnvägen.

Ekvivalenta ljudnivåer har beräknats. Den ekvivalenta ljudnivån uppfyller riktvärdet 60 dBA 
vid samtliga fasader. Ljudnivån uppgår som mest till 58 dBA, se figur 6.16 nedan.

28 Kragsta 1:51:3, Vallentuna, Bullerutredning för detaljplan, nya bostäder, Akustiklaget, 2018-10-26
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Figur 6.16. Övre vy: Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark enligt planförslaget, trafikprognos 
2030. Nedre vy: Ekvivalent ljudnivå vid fasad [dBA].

Maximala ljudnivåer från vägtrafik och tågtrafik har beräknats, se figur 6.17. Riktvärdena på 
uteplatser bedöms kunna uppfyllas om åtgärder vidtas, se avsnitt 6.4.4. 

 
Figur 6.17. Maximal ljudnivå 2 meter över mark enligt planförslaget, trafikprognos 2030. 

Den nya bebyggelsen uppskattas ge upphov till en ökning om högst 150 fordonspassager utmed 
Zetterlunds väg. Trafiken medför en mycket liten ökning, högst 1 dB, av den ekvivalenta 
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ljudnivån utmed Zetterlunds väg och ger inte upphov till överskridande av riktvärdet 60 dBA 
vid bostäder.

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.

Vibrationer och stomljud
Inom planområdet förändras de geotekniska förutsättningarna radikalt, genom att all lös jord 
som kan förorsaka problem med markvibrationer grävs bort och ersätts med sprängstenfyllning. 
Dessutom minskar eller försvinner spridningen av mark-vibrationer 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. 

I och med detta, samt införandet av planbestämmelser som reglerar stomljud och vibrationer för 
att säkerställa att bostäderna inom planområdet placeras och utformas med hänsyn till detta, så 
bedöms riktvärdena för vibrationer och stomljud kunna innehållas. 

Slutsats
Med uppförande av bullerskärm enligt järnvägsplan samt gemensam mindre bullrig uteplats, 
skapas en god ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan innehållas.

Planerad bebyggelse bidrar också till att skapa en bättre ljudmiljö i direkt anslutning till 
planområdet avseende buller från spårtrafik. Bostäderna bidrar till en försumbar ökning av 
vägtrafikbullret utmed anslutande vägar.

Genom införandet av planbestämmelser angående stomljud och vibrationer kommer bostäder 
inom planområdet att placeras och utformas så att en god miljö skapas och Trafikförvaltningens 
riktlinjer uppfylls, även i framtiden efter utbyggnad av Roslagsbanan. 

6.4.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Riktvärden för uteplatser uppfylls antingen genom att anlägga en gemensam uteplats på delar av 
den mindre bullriga gården och/eller komplettera med delvis inglasade balkonger.

6.5 Tillgänglighet och trygghet

6.5.1 Bedömningsgrunder
SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station29. 
Följande rekommenderade längsta gångavstånd anges för trafik dagtid och kvällar; 

 Flerbostadshus med fler än 3 våningar: 400 meter
 Flerbostadshus med högst 3 våningar: 500 meter
 Radhus: 700 meter.
 Villor i gruppbebyggelse i tätort: 900 meter
 Friliggande villor på landsbygd: 2000 meter

29 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012
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6.5.2 Förutsättningar
Planområdet är beläget intill Roslagsbanan några hundra meter söder om Kragstalunds station. 
Idag saknas gång- och cykelvägar inom det obebyggda planområdet. En gångväg/trottoar finns 
längs Zetterlunds väg.

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 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 cirka tre kilometer norr om planområdet.

6.5.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget möjliggör bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. De nya bostäderna som består av 
radhus samt flerfamiljshus med upp till 4 våningar planeras inom ett avstånd på drygt 200-300 
meter från Kragstalunds station. Således uppfylls SL:s riktlinjer som anger ett gångavstånd på 
högst 400-700 meter för motsvarande typ av bebyggelse. Roslagsbanan kommer att byggas om 
till dubbelspår vilket innebär en ökad turtäthet på linjen och därmed en förbättrad 
kollektivtrafik. 

Inom planområdet planeras en lekplats/samlingsplats för att tillgodose behov av samvaro och 
lek. Planområdet är också beläget nära grönområdet Byle mosse och Bällstaberget vilka är 
variationsrika naturområden som frekvent används för rekreation. Konsekvenserna med 
avseende på tillgänglighet och trygghet bedöms överlag vara positiva.

6.5.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Gaturummet inom planområdet bör utformas till ett tätt och levande gaturum som inbjuder till 
att hålla en lägre hastighet. Belysning inom området bör utformas så att området upplevs tryggt 
under alla tider på dygnet.

7 Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta 
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som 
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljö/hållbarhetsprogram. 

Detaljplanen bedöms kunna antas 2019. Utbyggnaden av området kan påbörjas då detaljplan 
vunnit laga kraft och tillstånd erhållits. Utbyggnaden beräknas pågå cirka 1-2 år. Parallellt med 
planarbetet har en tillståndsprocess inletts för genomförande av planerad vattenverksamhet 
(utfyllnad i vattenområde). I kommande tillstånd från mark- och miljödomstolen kommer det 
sannolikt också att ställas krav på skyddsåtgärder och uppföljning för att begränsa 
verksamhetens påverkan på omgivningen, t ex avseende buller och påverkan på vattenmiljön.

7.1 Buller
Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. 
grundläggning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter orsaka 
bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i kringliggande bostadsområden tidvis 
komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller 
under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av 
entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta 
miljöpåverkan, väljas. 



St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

Kragstalund
M1600089

2018-10-29 s 44 (49) 

C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_6ab42f07-
a3a9-4869-a8f1-e0d0bbf8a245\ff320d45-3971-40b3-b8c3-d4a905cb0836.docx

7.2 Luftkvalitet
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss 
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av planområdet. Tomgångskörning av 
arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder 
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.

Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska 
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika 
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning 
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning.

7.3 Risk och säkerhet
I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur 
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur 
detta tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett 
exploateringsområde där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt 
att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses. 
En ökad mängd tung trafik utmed mindre vägar kommer att förekomma under byggskedet. För 
vägar som nyttjas av många barn, exempelvis till och från skola/förskola, kan det finnas 
anledning att se över trafiksäkerheten, övergångsställen m.m.

7.4 Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk för att förorenat dagvatten kan nå grundvatten och ytvatten om 
försiktighet inte iakttas. Under byggnationen förekommer suspenderat material och föroreningar 
i dagvattnet. Byggtrafik kan generera oljespill och suspenderat material. För att inte riskera att 
recipienterna påverkas negativt är dagvattenhanteringen viktig att ta hänsyn till vid byggstart. 
Anläggningarna för rening av dagvattnet bör anläggas i tidigt skede och beredskap ska finnas 
för att ta hand om potentiella oljespill m.m. Även mobila reningsanläggningar kan komma att 
användas vid behov. 

Planering av tidpunkt för utförande av grävning, schaktning och utfyllnad av vattenområde kan 
göras för att minska eventuell påverkan på grundvattennivåer i byggskedet. Om materialet som 
skiftas ut har hög vattenhalt kan det till exempel läggas att avrinna innan det lastas och körs 
bort. På så sätt återförs vattnet till marken. 

Byle mosse anges vara känslig för en ökad tillförsel av näringsämnen. För att undvika påverkan 
på Byle mosse kommer krav att ställas på att de sprängstensmassor som används för utfyllnad 
av planområdet skall vara fria från kväve.

7.5 Naturmiljö
I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas 
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon och liknande. Enligt exploateringsavtalet 
ska värdefulla träd inhägnas. Försiktighet ska iakttas vid etablering och eventuell schaktning. 

7.6 Tillgänglighet och trygghet
Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Det bör i 
ett tidigt skede finnas belysta gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning 
om hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter.

7.7 Klimat och energi
Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För 
att minimera konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett 
miljö/hållbarhetsprogram tas fram som säkerställer att all miljöpåverkan samt energi- och 
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resursförbrukning minimeras under byggskedet. Massbalans ska eftersträvas inom området i 
möjligaste mån för att begränsa transportbehov. 

7.8 Kulturmiljö
Om okända fornlämningar skulle påträffas under pågående markarbeten, måste arbetet 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

7.9 Stabilitet Roslagsbanan
Vid urgrävning utmed Roslagsbanan måste banvallen säkras med spont. Denna spont kan sedan 
lämnas kvar för att säkra fastigheten vid SL:s schakt- och fyllningsarbeten för den nya banvallen 
över Byle mosse, men får inte vara tät för att påverka det återställda hydrologiska sambandet 
mellan fastigheten och Byle mosse.

8 Samlad bedömning

8.1 Samlad bedömning av miljökonsekvenser
I detta avsnitt görs en samlad bedömning av planens påverkan och konsekvenser så att man ska 
få helhetsbilden av planförslagets konsekvenser jämfört med nollalternativet.

Planförslaget innebär att en våtmarksmiljö (cirka 7 300 m2) och några skyddsvärda äldre tallar 
försvinner. En äldre tall med en rödlistad tallticka kommer också att behöva tas ner. Jämfört 
med nollalternativet innebär det att en naturmiljö försvinner. Naturvärdena inom området 
bedöms dock generellt vara låga och området är av mindre värde som spridningsstråk. 

Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse kan förbättras i och med att 
tillrinningen dit potentiellt sett kan öka med planerad bebyggelsen och med de 
dagvattenåtgärder som planeras. Den långsiktiga, succesiva påverkan på Byle mosse som följd 
av tidigare utdikning av mossen, klimatförändringar och exploatering i mossens 
tillrinningsområde, som har skett historiskt och som sker i nollalternativet, händer även i 
planförslaget och stora delar av mosseytan är på väg att utvecklas mot frisk/fuktig granskog. 
Eventuellt tillskott av kväve från planområdet är så litet att det inte bedöms innebära någon 
märkbar påverkan på mossen jämfört med nollalternativet. 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.

Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att 
påverka dagvattnet från området, både med avseende på kvalitet och kvantitet. Den årliga 
belastningen av föroreningar ökar efter exploatering jämfört med nollalternativet för samtliga 
ämnen om inga åtgärder görs. 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. Möjligheterna för ytvattenförekomsten Vallentunasjön att uppnå god 
ekologisk och kemisk status bedöms inte förändras jämfört med nollalternativet. 

Utfyllnaden med krossmassor kommer innebära att mellan 4000-5000 m3 hålrum skapas i 
fyllnadsmassorna där dagvatten kan infiltreras, renas, magasineras och därefter perkolera ned 
till grundvattenmagasinet och således ökar infiltrationsmöjligheten jämfört med nollalternativet. 
Vid 100‐årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna dagvattensystemet 
att kunna infiltrera allt dagvatten. Kraftiga regn och höga vattenstånd i Byle Mosse kommer i 
planförslaget, likväl som i nollalternativet, leda till höga vattenstånd även inom planområdet 
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(framförallt den östra delen som utgör en lågpunkt i terrängen). Planförslaget innebär att om 
inga åtgärder vidtogs skulle fler bostäder anläggas i ett område med översvämningsrisk. 
Vattennivån bedöms kunna stiga till +43.5 vilket är den högsta bedömda vattennivån i Byle 
mosse och planområdet. Området höjdsätts därför så att byggnader inte riskerar att 
översvämmas och i plankartan regleras lägsta grundläggningsnivå till + 44.1 vilket innebär att 
det finns marginal mot översvämningsrisken. Då det i framtiden, liksom i nollalternativet, är det 
högsta vattenståndet i Byle mosse som styr översvämningsrisken bedöms den inte förändras i 
planförslaget jämfört med nollalternativet.

Planen möjliggör att fler bostäder än i nollalternativet kan anläggas i ett kollektivtrafiknära läge 
vilket är positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Detta innebär att fler kommuninvånare i Vallentuna 
får möjlighet att bo i ett läge möjligt för pendling via kollektivtrafik. Jämfört med 
nollalternativet tillkommer också en lekplats/samlingsplats som även kommer att kunna 
utnyttjas av kringboende. En skog/grönyta försvinner vilket kan upplevas negativt för närboende 
och förbipasserande men den tillkommande bebyggelsen kan istället bidra till en 
trygghetskänsla då området bland annat blir bebott och mer upplyst.

Roslagsbanan ger upphov till buller och risker inom planområdet. Planförslaget medför att fler 
bostäder än i nollalternativet uppförs i närheten av järnvägen som utgör en risk- och bullerkälla. 
Med de åtgärdsförslag som föreslås i genomförd bullerutredning skapas dock en god ljudmiljö 
där riktvärdena enligt bullerförordningen kan innehållas. Med den planerade bebyggelsen blir 
också skärmningen av trafikbuller från järnvägen mot befintliga bostäder något bättre än i 
nollalternativet. Då man i planen tillämpar ett skyddsavstånd på 25 meter mellan byggnaders 
närmaste fasad och Roslagsbanans närmaste ytterkant på spåret kan planen genomföras med 
tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

8.2 Påverkan på riksintresse
Roslagsbanan som utgör riksintresse för kommunikationer bedöms inte påverkas av föreslagen 
detaljplan. Planbestämmelser för buller, vibrationer och stomljud samt risk har införts för att 
säkerställa att riksintresset skyddas mot åtgärder som kan försvåra nyttjandet av anläggningen, 
exempelvis förelägganden från kommunen. Grundläggning och utformning av bebyggelsen 
regleras så att boende inte riskerar att utsättas för förhöjda nivåer av buller och vibrationer från 
Roslagsbanan. Ett generellt skyddsavstånd om 25 meter till spårets ytterkant har införts och 
egenskapsgränser har placerats 25 respektive 10 meter från spårets ytterkant. 

8.3 Överensstämmelse med miljö- och folkhälsomål
I tabell 8.1 görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans utveckling 
som bedöms kunna påverkas av planens genomförande samt möjligheter att anlägga ett hållbart 
bostadsområde. För avgränsning av mål, se avsnitt 4.3.

Följande bedömning görs: 

Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget

Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget

Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget

Ej relevant 
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Tabell 8.1. Avstämning mot relevanta miljömål.
Planförslagets påverkan Måluppfyllelse Möjligheter till ett hållbart 

Kragstalund
Miljömål 
(inklusive bestämningsfaktorer)
Begränsad 
klimatpåverkan 
(utsläpp av 
växthusgaser 
begränsas)

I princip all typ av mänsklig 
aktivitet bidrar till att öka 
utsläppen. Utbyggnad av 
bostäder i ett område som 
utgörs av naturområde leder 
till att det släpps ut mer 
växthusgaser.

Nybyggnationen sker dock i 
ett kollektivtrafiknära läge, 
vilket ger möjligheter för 
boende och besökare till 
området att resa kollektivt.  

Planen bidrar delvis till att öka 
utsläppen av växthusgaser men 
bidrar även delvis till att uppfylla 
miljömålet ”Begränsad 
klimatpåverkan” då det innebär 
att bostäder byggs i 
kollektivtrafiknära läge vilket 
bidrar till att minska behovet av 
bilresor och därmed utsläpp av 
växthusgaser. 

Frisk luft (utsläpp av 
luftföroreningar)

Planen medför inga större 
förändringar av 
luftkvaliteten inom 
planområdet. Fler bostäder 
och nya vägsträckningarna 
inom området ökar trafiken 
något inom området och 
därmed kan 
luftföroreningarna öka.

Planen bedöms inte påverka 
möjligheten att uppfylla 
miljömålet ”Frisk luft” då det inte 
innebär någon betydande 
förändring av utsläppen av 
luftföroreningar. 

Genom att utnyttja förnybar 
energi inom området och 
bygga energisnålt kan området 
sträva efter ”nettonoll” 
utsläpp. Vid anläggningen av 
området kan man anta ett 
hållbarhets/miljöprogram som 
styr val av drivmedel för 
entreprenörer och produkter 
som tillverkats energisnålt och 
reducerar energitillförsel. 

Exploatören kan verka för att 
starta upp en bilpool samt 
laddstolpar för elbilar inom 
området och 
boendeparkeringen.
God tillgänglighet till 
stationen Kragstalund kan 
skapas.

Giftfri miljö 
(exponering av 
kemiska ämnen, 
förorenade områden)

Planen medför att bostäder 
anläggs i ett område där 
inga uppgifter om förorenad 
mark finns.  

Planen bedöms bidra till att 
uppfylla miljömålet ”Giftfri 
miljö” då boende i området inte 
behöver exponeras för 
markföroreningar.

Materialvalet är viktigt för att 
förhindra att dagvattnet 
förorenas. Speciellt bör 
tungmetaller såsom bly, 
koppar och zink aktivt 
undvikas. 

Ingen övergödning 
(utsläpp av 
övergödande ämnen)

Planen genererar en ökad 
andel hårdgjorda ytor och 
en ökad mängd dagvatten. 
Planen möjliggör även 
dagvattenlösningar för att 
hantera de näringsämnen 
som inte längre kan 
fördröjas och tas upp av 
grönytor.

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Ingen övergödning” bedöms 
vara oförändrad eftersom 
belastningen av näringsämnen 
inte bedöms öka i någon 
betydande omfattning med 
planerade dagvattenlösningar.

Dagvattenlösningar bör 
genomföras i enlighet med 
principerna genomförd 
dagvattenutredning.

Levande sjöar och 
vattendrag (god 
ekologisk och kemisk 
status, ytvattentäkters 
kvalitet, hotade arter 
och återställda 
livsmiljöer, bevarade 
natur- och 
kulturmiljövärden, 
friluftsliv)

Föroreningsbelastningen på 
omgivande recipienter 
bedöms inte öka på ett 
betydande sätt med 
planerade 
dagvattenlösningar.

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag” 
bedöms vara oförändrad eftersom 
föreslagna dagvattenlösningar 
inte bedöms försämra den 
ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen.

Dagvattenlösningar bör 
genomföras i enlighet med 
principerna i genomförd 
dagvattenutredning.

Myllrande 
våtmarker 
(utbredning, 
ekosystemtjänster, 
spridningsmöjligheter
, hotade arter, 
bevarade naturvärden)

Planen innebär att våtmark 
exploateras till förmån för 
bostadsbebyggelse. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Myllrande 
våtmarker” då den medför att 
utbredningen av våtmarken 
minskar. Våtmarkens naturvärde 
är dock litet och inga hotade arter 
har påträffats.

Dagvattenlösningar kan med 
fördel utformas så att de 
erbjuder nya våtmarksmiljöer. 

God bebyggd miljö 
(hållbar 
bebyggelsestruktur, 
hållbar 
samhällsplanering, 

Planen möjliggör så att fler 
människor får möjlighet att 
bo kollektivtrafiknära och 
med närhet till variationsrik 
naturmiljö. Vidare skapas 

Planen bidrar delvis till att 
uppfylla miljömålet ”God 
bebyggd miljö” eftersom den 
bidrar till en hållbar 
samhällsplanering genom en 
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Planförslagets påverkan Måluppfyllelse Möjligheter till ett hållbart 
Kragstalund

anpassad 
infrastruktur, tillgång 
till 
kollektivtrafiksystem,
) natur- och 
grönområden, god 
vardagsmiljö, 
exponering av 
luftföroreningar, 
radon, säkerhetsrisker 
och buller) 

en hälsosam bostadsmiljö 
med närhet till förskola och 
andra funktioner och där 
exponeringen av 
luftföroreningar, buller och 
risker är relativt låg. Buller 
och risker från järnvägen 
bedöms vara acceptabla om 
föreslagna åtgärder vidtas.

hälsosam boendemiljö och närhet 
till kollektivtrafik och natur. 

Ett rikt växt- och 
djurliv (bevarande av 
naturtyper och arter, 
grönstruktur och 
ekosystemtjänster, 
biologiskt kulturarv)

Planen gör att grönområden, 
bestående av mindre 
värdefull naturmark tas i 
anspråk. 

Planförslagets ianspråktagande 
av grönytor bidrar inte till 
miljömålet ” Ett rikt växt- och 
djurliv”.  Endast mindre värdefull 
naturmark berörs men några 
gamla, värdefulla tallar kommer 
att tas ner. Ett exemplar av den 
rödlistade talltickan har påträffats 
i området och kommer också att 
försvinna då den sammanfaller 
med planerad bebyggelse..

Vid utformningen av området 
kan grönytor planeras så att 
den biologiska mångfalden 
gynnas och ekosystemtjänster 
tillkommer inom planområdet

Folkhälsomål
(inklusive 
bestämningsfaktorer)
Delaktighet och 
inflytande i samhället 
(socialt och kulturellt 
deltagande)

Området planeras för olika 
typer av bostäder (radhus 
och flerfamiljshus) och 
målgrupper. I området ges 
även plats för grönytor och 
lekplats vilket gynnar och 
stärker de sociala 
sambanden.

Planförslaget bedöms bidra till 
folkhälsomålet ”Delaktighet och 
inflytande i samhället”.

Olika typer av spontana 
mötesplatser kan planeras 
inom området.

Ekonomiska och 
sociala 
förutsättningar 
(boendemiljö)

Området planläggs för olika 
typer av boendetyper.

Planförslaget bedöms bidra till 
folkhälsomålet.

Olika upplåtelseformer kan 
erbjudas inom området för att 
öka förutsättningarna för 
människor med olika 
ekonomiska och sociala 
förutsättningar att bo och 
mötas.

Barn och ungas 
uppväxtvillkor 
(boendemiljö, 
skolmiljö)

Planförslaget innebär en 
boendemiljö nära till stora 
partier av grönområden och 
planförslaget innehåller 
även en lekplats. 
Gångvägen till förskolor är 
dock relativt lång från 
planområdet.

Planförslaget bedöms bidra till 
folkhälsomålet.

Vägar inom området bör 
planeras både vad gäller 
belysning och fartdämpning, 
så att de upplevs trygga för 
barn och unga 

Miljöer och 
produkter 
(exponering för 
luftföroreningar och 
buller)

Planen medför inga större 
förändringar inom 
planområdet. Nya bostäder 
och vägsträckningar inom 
området ökar trafiken inom 
området något och därmed 
luftföroreningar och buller.  

Planen bedöms inte påverka 
folkhälsomålet.

Användningen av kemiska 
produkter och byggmaterial 
med farliga ämnen ska 
minimeras i såväl byggnader 
som infrastruktur. 
Miljökontrollerade materialval 
ska eftersträvas.

Fysisk aktivitet (fysisk 
aktivitet)

Planen medför boende i 
närheten av ett grönområde 
där det finns utrymme för 
fysisk aktivitet. En 
fotbollsplan finns också ca 

Planförslaget bedöms bidra till 
folkhälsomålet.

Mötesplatser som uppmuntrar 
till fysisk aktivitet kan 
planeras inom området.



St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

Kragstalund
M1600089

2018-10-29 s 49 (49) 

C:\Program Files (x86)\Formpipe Software AB\Document Converter by Formpipe\App_Data\Batch\Batch_6ab42f07-
a3a9-4869-a8f1-e0d0bbf8a245\ff320d45-3971-40b3-b8c3-d4a905cb0836.docx

Planförslagets påverkan Måluppfyllelse Möjligheter till ett hållbart 
Kragstalund

300 meter nordost om 
planområdet.

Som tabell 8.1 redovisar ovan går planförslaget huvudsakligen i linje med miljömålen och 
målen för folkhälsans utveckling. Planförslaget överensstämmer dock inte helt med några av 
miljömålen. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i hand med ökad 
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som tar 
natur/våtmark i anspråk. Den fjärde kolumnen redovisar möjligheter att åstadkomma positiva 
och hållbara lösningar för att minska negativ miljö- och hälsopåverkan. De föreslagna 
åtgärderna att planera de gröna ytorna och dagvattenlösningarna så att de bidrar till den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och gestaltning är positivt för såväl miljö som 
folkhälsa. Ytterligare möjliga åtgärder som är positivt för båda perspektiven är att anlägga 
elladdstolpar för att möjliggöra för elbilar i området samt möjliggöra för en bilpool. Bilpooler 
bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle och kan öka möjligheterna för socioekonomiskt 
utsatta familjer att få tillgång till bil. 

Åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering medför kommer att 
studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen. 

9 Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen eller programmet medför.

Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske 
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande30. 

För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med” 
från planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att ett 
miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet. I miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs 
miljö/hållbarhetsmålen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö etc. 
För att projektörer och andra berörda ska kunna arbeta i linje med målen behöver också 
konkreta åtgärder preciseras i programmet. Medverkande projektörer och entreprenörer tar 
sedan fram egna miljö/hållbarhetsplaner där man visar på vilket sätt man arbetar för att nå det 
projektövergripande miljö/hållbarhetsprogrammet. Mål enligt miljö/hållbarhetsprogrammet följs 
sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och miljörevisioner. 

Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs 
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne 
förbinder sig till dessa.

Lämpligen integreras uppföljningen av planen också i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med tillståndsprövning för vattenverksamhet kommer 
verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller åtgärder med avseende på t.ex. utsläpp 
till vatten. Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Vallentuna kommuns egna 
övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning).

Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för översvämningsskydd och buller m.m. följs 
upp i bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn.

30 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.
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1 INLEDNING 

Structor Mark Stockholm AB har på uppdrag av Kragsta Park AB utrett dagvattenförhållandena inom 

och i angränsande områden till del av fastigheten Kragsta 1:51 och 2:7 i Kragstalund, Vallentuna 

kommun. Dagvattenutredningen har reviderats och utökats till att också omfatta:  

- Utökad beskrivning av Vallentunasjöns miljöproblem 
- Extern dagvattenbelastning på planområdet från omkringliggande bebyggelse som avrinner 

till/genom planområdet 
- Redovisning av avrinningsvägen från Byle mosse till Vallentunasjön 
- Utökad redovisning av översvämningsrisken samt resonemang och redovisning av de trösklar 

som påverkar högsta vattennivå i Byle mosse och planområdet. 
 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Kragsta Park AB avser att omvandla och utveckla fastigheten för bostadsändamål. Syftet med denna 

utredning är att beskriva dagvattensituationen i området före och efter den planerade 

exploateringen. Utredningen ska redovisa lämpligt omhändertagande av dagvattnet, möjliga renings- 

och fördröjningsåtgärder samt åtgärder för att minska risk för översvämning. 

Utredningen ska utgöra underlag till framtagande av detaljplan och detaljprojektering av 

dagvattenlösningar. 

3 UNDERLAG 

Det underlag som använts i utredningen är följande: 

- Primärkarta från 2016 

- Situationsplan daterad 2018-03-15 

- Oxunda dagvattenpolicy antagen av Vallentuna kommun 2016-10-24. 

- Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Miljökvalitetsnormer för recipienter, 

Länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas vatteninformationssystem. 

- Inmätning utförd 2016. 

- Ledningsunderlag från berörda ledningsägare 

- Järnvägsplan för Roslagsbanans Kårstalinje (Granskningshandling 2016-05-02) 

- Tekniskt PM Hydrogeologi för Kårstagrenen 2017-12-05 

- Jordartskarta (www.sgu.se) 

Angivna höjder är i höjdsystem RH2000. 

4 BEFINTLIG SITUATION 

Del av fastigheten Kragsta 1:51;3 ligger ca 350 m söder om Kragstalunds station i Vallentuna 

kommun. Fastigheten är ca 8600 m2 och befintlig markanvändning utgörs av naturmark (våtmark och 

skog). Det föreslagna planområdet är något större än fastigheten Kragsta 1:51;3 och omfattar även 

del av den angränsande fastigheten Kragsta 2:7. Planområdet avgränsas av Roslagsbanan i öster, 

befintlig gång- och cykelväg i väster, befintlig bebyggelse i söder och Zetterlunds väg i norr. 

Marknivåerna varier mellan +42.7 till +44.8 

http://www.sgu.se/
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Bild 1. Översikt (Hitta/Lantmäteriet) 

 

Bild 2. Ungefärlig avgränsning del av Kragsta 1:51 (röd linje) och ungefärlig avgränsning för planområde (blå 

linje). Ortofoto från Hitta/Lantmäteriet. 
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4.1 Markförhållanden 

Planområdet består topografiskt och vegetationsmässigt av två delar. Dels en större östlig/sydlig del 

som ligger något lägre än omgivande mark och som är den sydvästligaste delen av den ”ursprungliga” 

Byle mosse, men som nu är avskuren från resten av mossen av Roslagsbananas banvall. 

I den mindre nordvästra delen utmed Zetterlunds väg höjer sig marknivån någon meter och övergår i 

ett skogbevuxet fastmarksområde. 

I den östra och södra delen, Byle mosse delen, 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. Differensen mellan jordlagerföljden ovan och 

jordartskartan från SGU beror på att det i kartan endast redovisas det som är synligt i dagen. Den 

postglaciala leran ligger således under den på kartan redovisade mossetorven. 

 

 

Bild 3. Utdrag ur jordartskartan (SGU). 
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4.2 Yt- och grundvatten 

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 så den avvattnar planområdet endast vid höga 

vattenstånd. 

I moränen under leran förekommer ett permanent slutet grundvattenmagasin som sträcker vidare 

öster ut 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, se vidare avsnitt 5. 

Grundvattenmagasinet skulle kunna utgöra recipient för dagvattnet från området om infiltrations- 

och perkolationskapaciteten inom området förbättras genom att den täta lerjorden helt eller delvis 

schaktas bort och ersätts med genomsläpplig jord- eller krossmaterial. 

Grundvattenmagasinets avrinning sker dels söder ut 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 

Roslagsbanan banvall. När grundvattnet passerat Täby kyrkby avrinner det diffust dels mot 

Vallentunasjön dels till våtmarker söder om Kyrkbyn, vid Prästgårdsängarna.  

Planområdet ligger inom Byle mosses grundvattenmagasins tillrinningsområde och det går därför 

inte med exakthet att bedöma vilken volym som avrinner mot Gävsjön. Sannolikt är det dock en 

mycket liten del från planområdet jämfört med det vatten som avrinner från Nyborg, mot Gävsjön.  

Den nordvästra delen av fastigheten saknar både yt- och grundvatten. 

4.3 Vattenskyddsområde 

Fastigheten ligger inte inom eller avvattnas inte till något beslutat vattenskyddsområde. 

4.4 Recipienten och dess status 

Baserat på tillgänglig grundkarta och Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) redovisning av 

avrinningsområden bedöms planområdet ligga inom Vallentunasjöns avrinningsområde (total ca 

5000 ha) vilket i sin tur ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. Primärrecipienten för dagvattnet 

från planområdet bedöms dock vara grundvattenmagasinet under Byle mosse.  

Vallentunasjön är klassificerad som en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer. Den 

ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår ej god status, 

enligt beslutad statusklassning 2017-02-23. 

De faktorer som påverkar Vallentunasjöns ekologiska status negativt är växtplankton och 

näringsämnen som båda är klassificerade som otillfredsställande samt faktorn ljusförhållanden som 

är klassificerad som dålig. Utslagsgivande för den sammanvägda bedömningen av den ekologiska 

statusen är faktorn växtplankton-näringsämnespåverkan. De parametrar som bedömts för denna 

faktor indikerar att sjön är näringspåverkad, dvs lider av övergödning. Fosfor är det huvudsakliga 
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näringsämnet som bidrar till övergödningen i sjön och påverkanskällorna utgörs av urban 

markanvändning, enskilda avlopp och jordbruk. 

Vad gäller den kemiska statusen uppnår inte ämnena kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) 

och PFOS god kemisk status. 

Sammanfattningsvis finns miljöproblem med näringspåverkan (övergödning) och miljögifter i 

Vallentunasjön. 

Miljökvalitetsnormerna anger krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormerna 

för Vallentunasjön är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus (med 

undantag/mindre stränga krav för bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar).  

Miljökvalitetsnormerna innebär att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om den kan innebära 

en försämring av en vattenförekomsts status. För Vallentunasjön innebär det i huvudsak att 

tillskottet av fosfor inte får öka. 

 

Bild 4. Vallentunasjöns tillrinningsområde illustrerat med blå linje (VISS). 

 

4.5 Markavvattningsföretag 

Några registrerade markavvattningsföretag finns inte inom planområdet. 

TILLRINNINGSOMRÅDE 

VALLENTUNASJÖN 

PLANOMRÅDET 

VATTENFÖREKOMST 

VALLENTUNASJÖN 
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4.6 Byle mosse  

Öster om planområdet och Roslagsbanan ligger våtmarken Byle mosse. Byle mosse avvattnas via ett 

dike centralt i mossen (nivå ca + 42) och vidare genom den befintliga dagvattenanläggningen i Skoga 

som i sin tur ansluter till befintligt ledningsnät i Täby kommun. Ledningsnätet leder dagvattnet till 

station Täby Kyrkby där det övergår till en öppen avledning i dike söderut mot Norrortsleden för att 

sedan vända norrut mot Vallentunasjön (MKB Roslagsbanans utbyggnad 2017-12-05). Rinnsträckan 

uppgår till ca 5,5 km och i bilaga 1 redovisas bedömd rinnväg från planområdet och Byle mosse till 

Vallentunasjön. Dagvattenanläggningen i Skoga är en damm för fördröjning, infiltration och rening 

samt har översvämningsytor reserverade. Marknivån vid denna anläggning ligger på ca +41. 

 

Foto 1. Dagvattenanläggningen i Skoga (2018-09-07) 

Hur mossen bedöms påverkas av en exploatering av planområdet redovisas i separat utredning 

utförd av CONEC konsulterande ekologer daterad 2018-07-13.  
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5 Befintlig markanvändning och dagvattenhantering 
Fastigheten utgörs i huvudsak av skogsmark som ligger mellan bostadsområdena kring Zetterlunds 

väg och Bylevägen samt Roslagsbanan. Delen närmast Roslagsbanan består av glest trädbevuxen 

våtmark. Marken lutar svagt sydost mot Roslagsbanan och avrinningen sker idag med naturlig 

infiltration och fördröjning. Delar av fastigheten utgör en lågpunkt i landskapet och ligger på ungefär 

samma nivå (ca +42.80) som stora delar av Byle mosse. Planområdet är på grund av banvallen 

hydrologiskt mer eller mindre helt isolerad från Byle mosse. 

Planområdet är ca 1 ha stort och omfattar förutom del av Kragsta 1:51 även angränsande naturmark 

och del av Zetterlunds väg. Befintlig markanvändning, lågpunkter samt bedömda avrinningsvägar 

redovisas i bilaga 2. 

 

Foto 2. Vy från Zetterlunds väg, fastigheten Kragsta 1:51 på höger sida. 

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. Trumman fungerar också som en möjlig 

faunapassage. Trumman ligger i en lutning mot mossen om ca 3,5 ‰ vilket ger en teoretisk kapacitet 

om ca 375 l/s. 
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Foto 3 och 4. Befintlig vegetation och befintlig betongtrumma under Roslagsbanan (2016-06-09). 

Omkringliggande områden som bedöms avrinna till planområdet utgörs av befintlig 

bostadsbebyggelse kring Bylevägen, Byleslingan och Zetterlunds väg. Det totala avrinningsområdet, 

d.v.s. det område som avvattnas via planområdet, uppgår till ca 4,8 ha. 

Ytvatten från angränsade villafastigheter kring Bylevägen avrinner diffust ner mot de lägre belägna 

delarna inom planområdet liksom dagvatten från delar av Bylevägen. Vägen avvattnas via två 

dagvattenbrunnar och en dagvattenledning dimension 200 mm som mynnar utanför planområdets 

sydvästra hörn. Vid platsbesök 2016-06-09 hittades även en trumma som leder ytvatten från 

området väster om gång- och cykelvägen in på fastigheten. 

Vid platsbesöket noterades också att det finns en kupolsil med en anslutande betongledning som 

antas leda dagvatten från delar av radhusbebyggelsen kring Zetterlunds väg liksom dagvatten från 

vägen in på planområdet. Något trummöga eller brunn inne på fastigheten hittades dock inte. 

  

Foto 5 och 6. Befintlig trumma vid gång- och cykelvägen och befintlig kupolsil vid Zetterlund väg (2016-060-9) 
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6 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 tex trummor. I planområdet 

finns som ovan beskrivet en dagvattentrumma och möjligheterna till infiltration efter en exploatering 

bedöms som goda.

 

Bild 5. Utsnitt från Länsstyrelsens WebbGIS redovisande lågpunktskartering. 

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 med utbyggnaden av Roslagsbanan. De trösklar som finns för avvattningen av Byle mosse 

och som även påverkar högsta bedömda vattennivå inom planområdet är: 

• Diket i Skoga som avvattnar Byle mosse söderut mot Vallentunasjön har en dikesbotten på ca 

+42. Diket leder vidare till dagvattenanläggningen i Skoga med en marknivå på ca +41 för att 

sedan ansluta till ledningsnätet i Täby kommun. 

• I Byle mosses sydöstligaste del (vid Nyborg) finns en lokal lågpunkt med en marknivå på ca 

+43.3. 

• Söder om planområdet finns en grundvattendelare (bergtröskel) på nivån ca +42.5. 

Redovisning av avvattningen av Byle mosse enligt bilaga 3. 
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Strömningen i grundvattnet är trögare än ytlig avrinning vid skyfall och vid ett scenario då 

kapaciteten i ledningsnätet vid Skoga inte klarar av flödet från Byle mosse återstår den ytliga 

avrinningsvägen vid Nyborg. Den högsta nivån som vattnet i Byle mosse kan bli stående till bedöms 

därför vara +43.5. 

I ett scenario där ingen avrinning från mossen via ovanstående platser sker så kommer ytvattnet vid 

planområdet att stiga till max +44.40 vilket är den högsta projekterade spårhöjden på Roslagsbanan 

längs planområdet. Spårets profil lutar från planområdet söderut mot Täby och om vattennivån 

skulle stiga till +44.40 kommer dagvattnet att börja rinna söderut längs spåret. Vid sådana nivåer 

skulle stora delar av bebyggelsen i Skoga vara översvämmad. 

7 Framtida markanvändning 

Fastigheten avses bebyggas med bostäder (radhus/kedjehus och flerfamiljshus) med en gemensam 

parkering och grönytor. Södra delen av området får karaktär av parkmark och föreslås användas 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. 

Föreslagen markanvändning, lågpunkter och bedömda avrinningsvägar redovisas i bilaga 4. 

 

Bild 6. Förslag situationsplan 180315 (BAU). 
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Roslagsbanan ska byggas ut och bli dubbelspårig mellan Täby Kyrkby och Kragstalund, dvs längs med 

planområdet. Rådande markförhållanden har inneburit att marken tryckts ner av järnvägsbanken 

tyngd. Vid en utbyggnad av järnvägen kommer urgrävning av banken att utföras och återfyllning 

göras med sprängsten vilket kommer att innebära att planområdet i fortsättningen åter kommer att 

få hydrologisk kontakt med Byle mosse. Befintlig trumma ersätts med en ny anpassat till den nya 

bebyggelsen.  

 

 

 

 

Bild 7. Tvärsektion av järnvägskropp efter dubbelspårsutbyggnad (Teknisk PM Hydrogeologi, SL 2016-04-19). 

I figuren har leran felaktigt lämnats kvar mellan sprängstensfyllningen och moränen.  
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8 Flödes- och föroreningsberäkningar 
Beräkningspunkterna för flödes- och föroreningsberäkningar redovisas på bilaga 5.  

8.1 Flödesberäkningar 

Flödes- och föroreningsberäkningar för området har genomförts med dagvatten- och 

recipientmodellen Stormtac (version 18.3.2). Som indata till modellen används uppskattad 

rinnsträcka, flödeshastighet och områdets markanvändning. 

Indata för beräkning av områdets avrinning redovisas i tabell 1. Rinntiden för befintlig situation har 

beräknats till 30 min medan rinntiden efter exploatering beräknats till 10 min. Med hänsyn till 

kommande klimatförändringar har en klimatfaktor på 1.25 multiplicerats med regnintensiteten efter 

exploatering. 

Tabell 1. Indata för beräkning av dimensionerande flöde 

Regnets återkomsttid 10 år  

   

Regnets varaktighet befintlig 
situation 

30 min 

Regnintensitet befintlig situation 115 l/s ha 

   

Regnets varaktighet efter 
exploatering 

10 min 

Regnintensitet efter exploatering 
(inkl klimatfaktor 1.25) 

285 l/s ha 

   

Det flöde som området ger upphov till i beräkningspunkterna före och efter en exploatering vid ett 

regn med 10-års återkomsttid redovisas i tabell 2 och 3. I beräkningarna av flödet efter 

exploateringen har den planerade kvartersmarken antagits vara utformad så att allt dagvattnet kan 

omhändertas lokalt (LOD). Detta då urgrävning av befintliga jordlager och fyllning med krossmassor 

för grundläggning av de nya bostäderna och kringliggande hårdgjorda ytor kommer att utföras och 

därmed tillskapas ett magasin med god infiltrationsförmåga som står i kontakt med 

grundvattenmagasinet. I ytorna för denna kvartersmark ingår även ytorna för parkering och 

lokalgator.  

 

 

 

 

 

 

 



 KRAGSTA 1:51 
PM DAGVATTENUTREDNING 

2018-09-27 
 

 

 

16(26) 

Tabell 2. Markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknade flöden i avrinningsområdet före 

exploatering (planområdet gråmarkerat). 

Markanvändning Yta (ha) Avrinnings 
Koefficient 

Area 
Reducerad 

(ha) 

Q (l/s) 

Skogsmark 1,41 0,05 0,07 8 
- skogsmark planområde 1 0,05 0,05 6 

- övrig skogsmark 0,41 0,05 0,021 2 

Radhusområde 0,38 0,4 0,15 17 

Villaområde 2,58 0,2 0,52 59 

Lokalgata 0,38 0,8 0,3 35 

Totalt inkl planområde 4,8  1,04 120 
Totalt planområde 1   6 

 

Tabell 3. Markanvändning, avrinningskoefficienter och beräknade flöden i avrinningsområdet efter 

exploatering (planområdet gråmarkerat). 

Markanvändning Yta 
(ha) 

Avrinnings 
Koefficient 

Area 
Reducerad 

(ha) 

Q (l/s) 

Skogsmark 0,35 0,05 0,02 5 

Parkmark 0,16 0,1 0,02 5 

Radhusområde 0,38 0,4 0,15 43 

Radhusområde full LOD 0,42 0,2 0,08 24 

Villaområde 2,58 0,2 0,52 147 

Flerfamiljshusområde full LOD 0,48 0,25 0,12 34 

Lokalgata 0,38 0,8 0,3 87 

Totalt inkl planområde 4,8  1,2 345 
Totalt planområde 1   63 

 
För ett 10-årsregn beräknas avrinningen öka från 120 l/s till 345 l/s för hela området. Sett endast på 
planområdet beräknas avrinningen öka från 6 l/s till 63 l/s. Detta på grund av att andelen hårdgjorda 
ytor ökar vilket innebär både större och intensivare avrinning. 
 
Det krav som finns på fördröjning är SL:s krav på att flödet i befintlig eller eventuell ny trumma 
genom banvallen inte får överskrida dagens maximala teoretiska flöde på 375 l/s. 
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8.2 Föroreningsberäkningar 

Beräknade föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet från planområdet före och efter 

exploatering samt efter exploatering med reningsåtgärder redovisas i tabell 4-7 (fullständig 

redovisning av beräkningarna enligt bilaga 6). Nederbörden har valts till 640 mm/år (enligt 

nederbördsdata från SMHI för Stockholm). För att inte underskatta den rening som kan antas ske i 

naturmarken idag har en översilningsyta om 20 % av den reducerade ytan lagts till beräkningarna 

före exploatering. 

Observera att föroreningstransporten till recipienten Vallentunasjön från planområdet inte 

motsvaras av nedanstående mängder då planområdet inte kan antas bidra med någon direkt 

avrinning till Vallentunasjön eftersom dagvatten i normalfallet kommer att renas, infiltrera och 

perkolera till grundvattenmagasinet. Endast vid kraftiga skyfall eller långvarigt regn i kombination 

med höga grundvattennivåer kommer föreslagen torrdamm att fyllas och brädda till Byle mosse som 

ytvatten via trumman genom järnvägsbanken. Nedanstående mängder motsvarar därför ett 

teoretiskt scenario där avrinningen från planområdet, både i dagsläget och efter exploatering, 

avrinner direkt till Vallentunasjön. Anledningen till att mängderna ändå redovisas är för att ge en bild 

av hur dagvattnets innehåll förändras av planerad exploatering. 

Nedan redovisade halter och mängder av föroreningar bygger på beräkningar utifrån schablonvärden 

och ska ses som ungefärliga eftersom osäkerheter i både nederbörd, avrinningskoefficienter och 

schablonhalter sänker tillförlitligheten på beräkningarna. 

Beräkningar har gjorts för hela avrinningsområdet (totalt) som rinner till föreslagna 

reningsanläggningar samt uppdelade (planområdet och ytor utanför planområdet) för att kunna visa 

planområdets bidrag.  

Tabell 4. Föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet och ytor utanför 

det) före exploatering.  

Ämne Enhet Före exploatering 

  Planområdet Ytor utanför planområdet  Totalt  
 

P ug/l 13 95 86 

N ug/l 190 980 900 

Pb ug/l 0,77 1,7 1,6 

Cu ug/l 2,8 7,8 7,3 

Zn ug/l 5,7 25 23 

Cd ug/l 0,026 0,096 0,089 

Cr ug/l 0,59 1,5 1,4 

Ni ug/l 0,86 1,7 1,6 

Hg ug/l 0,0040 0,019 0,018 

SS ug/l 4600 9800 9500 

Olja ug/l 12 200 200 

PAH16 ug/l 0,0076 0,077 0,069 

BaP ug/l 0,00076 0,0066 0,006 
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Tabell 5. Föroreningshalter i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet och ytor utanför 

det) efter exploatering.  

Ämne Enhet Efter exploatering 

  Planområdet 
utan åtgärder 

Planområdet 
med 
reningsåtgärder 

Ytor utanför 
planområdet 
utan 
åtgärder 

Ytor utanför 
planområdet 
med 
reningsåtgärder 

Totalt 
med 
renings-
åtgärder 

P ug/l 150 34 150 60 64 

N ug/l 1200 510 1500 890 910 

Pb ug/l 5,2 0,52 6,1 1,5 1,6 

Cu ug/l 13 0,92 16 5,3 5,7 

Zn ug/l 50 2,5 54 10 12 

Cd ug/l 0,24 0,012 0,33 0,058 0,061 

Cr ug/l 4,1 1,4 4,7 2,4 2,5 

Ni ug/l 4,8 0,76 4,8 1,4 1,5 

Hg ug/l 0,014 0,0041 0,027 0,012 0,012 

SS ug/l 22000 3300 39000 12000 13000 

Olja ug/l 270 55 400 130 140 

PAH16 ug/l 0,20 0,0099 0,34 0,059 0,061 

BaP ug/l 0,019 0,00095 0,029 0,0051 0,0053 

 

Beräkningarna visar på att föroreningshalterna i dagvattnet från planområdet ökar för alla 

undersökta ämnen vid en exploatering om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som föreslås i avsnitt 9 

genomförs ökar vissa ämnens föroreningshalter medan andra minskar i jämförelse med dagens. Om 

man tittar på hela avrinningsområdet som renas i föreslagna reningsanläggningar innebär 

exploateringen med föreslagna reningsåtgärder en förbättring (eller marginell förändring) av 

föroreningshalterna för alla ämnen utom krom och suspenderat material.  
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Tabell 6. Föroreningsmängder i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet och ytor 

utanför det)före exploatering. 

Ämne Enhet Före exploatering 

  Planområdet Ytor utanför planområdet  
(inom reningsanläggningens 
avrinningsområde) 

Totalt  
 

P kg/år 0,016 0,95 0,97 

N kg/år 0,24 9,8 10 

Pb kg/år 0,00096 0,017 0,018 

Cu kg/år 0,0035 0,078 0,082 

Zn kg/år 0,0071 0,25 0,25 

Cd kg/år 0,000032 0,00096 0,0010 

Cr kg/år 0,00073 0,015 0,016 

Ni kg/år 0,0011 0,017 0,018 

Hg kg/år 0,0000050 0,00019 0,00020 

SS kg/år 5,8 97 110 

Olja kg/år 0,014 2,0 2,2 

PAH16 kg/år 0,0000094 0,00076 0,00077 

BaP kg/år 0,00000094 0,000066 0,000067 

 

Tabell 7. Föroreningsmängder i dagvatten från avrinningsområdet (uppdelat på planområdet och ytor 

utanför det) efter exploatering. 

Ämne Enhet Efter exploatering 

  Planområdet 
utan åtgärder 

Planområdet med 
reningsåtgärder 

Ytor utanför 
planområdet 
utan åtgärder 

Ytor utanför 
planområdet med 
reningsåtgärder 

Totalt 
med 
renings-
åtgärder 

P kg/år 0,33 0,076 1,5 0,59 0,78 

N kg/år 2,7 1,1 15 8,8 11 

Pb kg/år 0,011 0,0012 0,061 0,015 0,019 

Cu kg/år 0,029 0,0020 0,16 0,052 0,070 

Zn kg/år 0,11 0,0055 0,54 0,10 0,14 

Cd kg/år 0,00054 0,000027 0,0032 0,00057 0,00074 

Cr kg/år 0,0091 0,0032 0,046 0,024 0,030 

Ni kg/år 0,011 0,0017 0,048 0,014 0,018 

Hg kg/år 0,000031 0,0000092 0,00026 0,00012 0,00014 

SS kg/år 50 7,3 390 120 160 

Olja kg/år 0,61 0,12 3,9 1,3 1,6 

PAH16 kg/år 0,0044 0,000022 0,0033 0,00058 0,00074 

BaP kg/år 0,000042 0,0000021 0,00029 0,000050 0,000065 

 

Den årliga belastningen av föroreningar från planområdet ökar efter exploatering för samtliga ämnen 

om inga åtgärder görs. Om åtgärderna i kapitel 9 genomförs beräknas de totala mängderna 

föroreningar på årsbasis från planområdet att minska för zink och kadmium, övriga ämnen är 

oförändrade eller ökar. Detta är en naturlig konsekvens av att naturmark bebyggs, vilket gör det 

mycket svårt att nå under dagens belastning för alla ämnen. Om däremot hela avrinningsområdet 
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som renas i föreslagna reningsanläggningar (enligt kapitel 9) studeras, beräknas belastningen istället 

minska eller vara oförändrad för alla undersökta ämnen utom tre (kväve, krom och suspenderat 

material).  

Ur ett recipientperspektiv är föreslagen hantering positiv. Att det inom planområdet planeras 

reningsåtgärder även för dagvattenföroreningar uppkomna utanför planområdet, gör att 

reningsanläggningarna får ta emot inkommande dagvatten med högre föroreningskoncentration. 

Detta ger i sin tur en bättre reningseffekt i anläggningarna då ”smutsigare” vatten renas mer 

effektivt. 

Vid summering av värdena från planområdet och ytor utanför planområdet blir inte värdena 

desamma som värdena presenterade i kolumnen för den totala mängden efter rening. Detta beror på 

den teoretiska beräkning som uppdelningen innebär: dels är det beräknat som om vattnet från 

planområdet respektive från ytor utanför planområdet renas vart och ett för sig i renings-

anläggningen (vilket alltså inte är fallet eftersom det i verkligheten blandas och renas samtidigt i en 

och samma anläggning) och dels påverkas reningseffekten vid mycket låg föroreningshalt i 

inkommande vatten, vilket beräkningsprogrammet tar hänsyn till (påverkan är olika för olika ämnen 

men reningen kan bli negativ för vissa ämnen). Uppdelningen av ytorna i avrinningsområdet är 

teoretiska beräkningar med syfte att försöka redovisa planområdets föroreningsbidrag separat. 

Resultaten från beräkningen av det totala avrinningsområdet ligger närmast verklig belastning efter 

rening eftersom inkommande dagvatten i verkligheten kommer att ha den sammansättningen. 

Beräknad total belastning från avrinningsområdet är dock inte de föroreningsmängder som kommer 

att nå Vallentunasjön eftersom betydande rening sker på vattnets väg mot sjön, se vidare under 

avsnitt 10. 

De åtgärder som föreslås i kapitel 9 innebär alla en rening av dagvattnet och i beräkningen har 

infiltrationsstråk valts som dagvattenåtgärd och då utformade som en kombination av ett svackdike 

med dränerande lager enligt bild 8. Övriga åtgärder som planeras, framförallt uppfyllning av marken 

med krossmaterial, kommer att bidra ytterligare till fördröjning och därmed sedimentering och 

rening av dagvattnet men är inte medräknade som åtgärder i ovan beräkningar.  

 

Bild 8. Principsektion infiltrationsstråk 
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9 Förslag på dagvattenhantering 
Föreslagna åtgärder bygger i huvudsak på en dagvattenlösning i öppna system istället för avledning i 

ledningar. Detta då dagvatten som leds och infiltreras i öppna diken och ytor får en trögare avledning 

och längre uppehållstid. När vattenhastigheten minskar ökar sedimentationen och eftersom många 

föroreningar typiska för dagvatten är partikelbundna renas vattnet genom fastläggning och 

växtupptag i dikenas och ytornas vegetationsskikt och underliggande dränerande lager. Reningen av 

lösta föroreningar är dock sämre även om ett visst upptag av kväve sker av växter. I öppna diken och 

ytor tillåts vattnet infiltrera marken vilket också leder till ett minskat flöde att hantera nedströms. 

Förslag på dagvattenhantering inom planområdet redovisas på VA-plan bilaga 6. 

 

Utgångspunkten i nedan föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen har varit att: 

 

1. Förorening av dagvatten ska minimeras och mängden dagvatten ska minimeras. 

2. Dagvattnet ska renas och fördröjas nära källan. 

3. Minimera risken för översvämning av ny bebyggelse. 

Vad gäller översvämningsrisken för befintlig bebyggelse så kommer den inte att påverkas av 

åtgärderna inom planområdet, då den föreliggande översvämningsrisken och översvämningsnivån 

styrs av nederbörd och avrinningsområdets tröskelnivåer enligt kapitel 6. (Inget av detta förändras av 

exploateringen inom planområdet) 

 

1. Förslag på åtgärder för att minska mängden föroreningar och mängden dagvatten 

Materialvalet är viktigt för att förhindra att dagvattnet förorenas. Speciellt bör tungmetaller 

såsom bly, koppar och zink aktivt undvikas. Istället för förzinkade trafikstolpar, räcken mm 

bör målade eller plastbelagda ytor användas. Obehandlad koppar och zink som utvändigt tak- 

eller fasadmaterial bör helt uteslutas. 

 

Den huvudsakliga källan till förorening av krom i dagvatten är trafik. Om andelen hårdgjorda 

ytor kan minimeras genom att tex förse parkeringsplatserna med genomsläpplig beläggning 

så som hålad marksten, rasteryta eller permeabel asfalt och utrymme för infiltrationsstråk i 

anslutning till parkeringen reserveras så kan ytterligare fördröjning, infiltration och rening 

ske. 

 

 

Foto 7. Exempel genomsläpplig beläggning (betonghålsten) på parkeringsplats. 
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Gröna tak bidrar till att minska årsavrinning men kan innebära tillskott av näringsämnen till 

följd av behov av gödsling. Om gröna tak anläggs bör de därför utformas med djupare 

substrat så gödsling inte behövs. 

 

2. Förslag på åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet 

Dagvatten från takytor ska ledas ner 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 infiltrationsstråk. Finare material i 

infiltrationsstråken ska väljas för att erhålla så hög reningseffekt som möjligt. 

 

  
Foto 8 och 9. Exempel på utledning av takvatten på gräsmatta och avrinningsstråk. 

 

Eftersom utfyllnad planeras för bebyggelsen och vägarna är förutsättningarna för infiltration 

inom fastigheten god. Fyllningen med krossmassor kommer innebära att mellan 4000-5000 m3 

hålrum skapas i fyllnadsmassorna där dagvatten kan infiltreras, renas, magasineras och därefter 

perkolera ned till grundvattenmagasinet. Vid lämpliga platser kan perkolationsbrunnar med 

kupolsilar placeras som leder ner det dagvatten som inte hinner infiltrera ner i magasinet via 

marklagrena. Brunnarnas intag ska i sådant fall placeras upphöjt jämfört med marknivån. 

 

Det dagvatten som inte hinner infiltrera och perkolera ner till grundvattenmagasinet kommer 

att ansamlas i lågpunkten vid torrdammen för att där sakta sjunka undan vartefter nederbörden 

avtar och grundvattnet stabiliseras på sin medelnivå. I detta skede kommer de partiklar som 

transporterats med dagvattnet att sedimentera vilket kommer innebära lägre 

föroreningsmängder suspenderat material (SS) jämfört med beräknat. Då torrdammen periodvis 

kommer vara översvämmad kan även vattenväxter planteras som tar upp kväve och därmed 

bidra till att minska mängden kväveföroreningar. 

 

3. Förslag på åtgärder för att minimera risken för översvämningar 

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

bebyggelsen mot översvämningar. Huvudprincipen ska vara att avrinningen sker från norr mot 

söder mot ett lägre beläget öppet infiltrationsstråk där även en översvämningsbar yta anläggs 

(torr damm). Dammen utformas liknande infiltrationsstråken enligt bild 9. Till det södra 
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infiltrationsstråket leds även fortsättningsvis dagvattnet från bebyggelsen kring 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 i kapitel 6 redovisade trösklarna och avrinningsvägarna som finns. 

Lägsta grundläggningsnivå föreslås regleras i detaljplanen till +44.10 för marginal mot 

översvämningar. Detta skulle innebära en ungefärlig färdig golvnivå på +44.70. 

I ett scenario där ingen avrinning från mossen sker så kommer ytvattnet vid planområdet att 

stiga till max +44.40 vilket är den högsta projekterade spårhöjden på Roslagsbanan längs 

planområdet. Spårets profil lutar från planområdet söderut mot Täby och om vattennivån skulle 

stiga till +44.40 kommer dagvattnet att börja rinna söderut längs spåret. Ett sådant scenario 

bedöms dock inte som sannolikt men avrinningsvägen längs spåret innebär trots allt en säkerhet 

mot översvämning av planområdet. 

Delar eller hela ytan för dammen bör grävas ut och fyllas ut med makadam som ansluter till 

framtida sprängstensfyllning under banvallen. Dammbotten bör ligga på ungefär samma nivå 

som marken där gör idag och utformas med en försänkning på en del av dammkrönet där 

bräddning kan ske till den nya trumman under banvallen. Torrdammen kan när den är torr 

nyttjas tex för lek. 

 

Bild 9. Sektion översvämningsbar yta (torrdamm) 
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Foto 10. Exempel på översvämningsbar yta (torr damm). 

 

Bebyggelsen närmast Zetterlunds väg bör placeras på en sådan nivå ovan vägen (ca +45) så att 

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

infiltrationsstråk mellan vägen och kvartersmarken liknande bild 8. Storleken på 

infiltrationsstråket kommer dock att påverkas av omfattningen av bebyggelsen. Detta stråk kan 

vid behov kompletteras med en dräneringsledning. Mindre infiltrationsstråk kan även behövas 

mellan bebyggelsen inom kvartersmark för att avleda vatten vid skyfall mot den lägre ytan i 

södra delen av planområdet.  

 

 
Foto 11. Exempel på öppet avrinningsstråk mellan bebyggelse. 
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10 Slutsats och fortsatt arbete 
 

Slutsats 
Någon anslutning av planområdet till allmän dagvattenledning görs inte utan dagvattnet kommer tas 

omhand lokalt. 

Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att 

påverka avrinningen från planområdet, både med avseende på kvalitet och kvantitet. Detta är en 

naturlig konsekvens av att naturmarken ersätts med ytor avsedda för boende och fordonstrafik. 

Nuvarande markanvändning (skog/naturmark/våtmark) innebär en naturlig rening och fördröjning av 

dagvatten från planområdet och intilliggande områden. Om de föreslagna åtgärderna utförs erhålls 

dock en dagvattenanläggning som också effektivt renar dagvattnet. Föroreningskoncentrationerna 

och -mängderna för alla undersökta ämnen i planområdets vatten beräknas bli mycket låga. 

Fosfor är det huvudsakliga näringsämnet som påverkar faktorn växtplankton-näringsämnespåverkan 

och bidrar till övergödningen i Vallentunasjön. Även om området ligger inom Vallentunasjöns 

avrinningsområde så bedöms inte området bidra till ett nämnvärt flöde till sjön då dagvattnet i första 

hand kommer att belasta primärrecipienten som är grundvattenmagasinet inom planområdet och 

Byle mosse. Det vatten som inte perkolerar till mossens grundvattenmagasin avrinner via ett dike till 

den befintliga dagvattenanläggningen i Skoga. Här sker rening i form av sedimentation och 

växtupptag och del vatten försvinner genom infiltration. En rinnsträcka, där ca två tredjedelar består 

av öppna diken och resten ledning, på ca 5,5 km kvarstår sedan innan dagvattnet når Vattentunasjön. 

I ett teoretiskt scenario att dagvattnet från området skulle avrinna direkt till Vallentunasjön så 

indikerar beräkningarna att om de föreslagna dagvattenanläggningarna utförs kommer mängden 

fosfor att minska på årsbasis jämfört med idag. Mängden föroreningar som faktiskt tillförs sjön i 

detta scenario kan dock antas vara ännu lägre än de beräknade då ytterligare rening sker av det 

vatten (om något) som avrinner till Vallentunasjön. Eftersom kvalitetsfaktorn inte bedöms försämras, 

utan snarare förbättras med planerade åtgärder, bedöms inte heller möjligheterna för 

Vallentunasjön att nå beslutad god ekologisk status 2027 försämras. 

Vid 100-årsregn och/eller vid höga grundvattennivåer kommer inte det öppna dagvattensystemet att 

kunna infiltrera allt dagvatten, och ytvatten kommer då att samlas i lågpunkten vid torrdammen i 

sydöstra delen av området där vattennivån kommer att stiga till +43.5 vilket är den högsta bedömda 

vattennivån i Byle mosse och planområdet. Om lägsta grundläggningsnivå regleras till + 44.1 finns 

därmed marginal mot översvämningsrisken.  

 

Fortsatt arbete 

Huvudprincipen för höjdsättningen av planområdet ska regleras i planen (avrinning från den norra 

delen mot den södra delen) och i fortsatt detaljprojektering ska höjdsättning av ytor och mark kring 

byggnaderna anpassas så att avrinningstråk mellan husen möjliggöras. Även funktionen och läget på 

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

utredas. 
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Samordning med utbyggnaden av Roslagsbanan behövs då exploateringen av fastigheten kan antas 

ske innan arbetena med Roslagsbanan påbörjas. I detta scenario kommer tex den befintliga trumman 

vara i drift tills den nya läggs. Bräddvatten från torrdammen (vatten som avrinner från dammen) 

behöver då provisoriskt ledas till den befintliga trumman. 

För att undvika att dagvattnet och grundvattnet förorenas av kväve så ska alla fyllnadsmassor köpas 

in från certifierad leverantör som kan garantera kvävefria bergkrossmassor. Detta följs upp i 

kontrollprogram.  

Skötsel- och egenkontrollprogram för dagvattenanläggningar ska tas fram och bifogas till den 

gemensamhetsanläggning som kommer att bildas. I dessa ska det framgå bland annat hur och när 

sediment och växtrester ska tas bort och hanteras. 

 

11 Bilagor 
1. R-58.1-00 – Avrinning från planområdet och Byle Mosse till Vallentunasjön 

2. R-58.1-01 – Befintlig situation, markanvändning och dagvatten 

3. Avvattning Byle mosse 

4. R-58.1-02 - Planerad bebyggelse, markanvändning och dagvatten 

5. Beräkning Stormtac före och efter exploatering 

6. R-51.1-01 VA-Plan  
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1. Inledning

När en plan eller program, vars genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåvkan, 
ska antas ska kommunen enligt 6 kap. 16 § Miljöbalken (MB) upprätta en särskild 
sammanställning. Den är en utvärdering av miljöbedömningen.

Den särskilda sammanställningen ska redovisa hur miljöaspekter integrerats i detaljplanen, 
hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd beaktats, skälen till varför 
detaljplanen antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden i 
miljökonsekvensbeskrivningen samt de åtgärder som avses vidtas för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen medför.

Ett syfte med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen. 
Kommunen ska informera berörda kommuner och myndigheter samt allmänheten om att 
planen har antagits samt göra den särskilda sammanställningen och planen tillgängliga för 
dem.
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2. Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för ny bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder 
i flerbostadshus och ca 9 radhus. Planen möjliggör förtätning i kollektivtrafiknära område 
vilket överensstämmer med kommunens översiktliga planering. Området ska trafikförsörjas 
från Zetterlunds väg.

I samband med planen upphävs även del av stadsplanen s790917-0. Syftet med upphävandet 
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.

Det aktuella planområdet ligger cirka 350 meter söder om Kragstalunds station i Vallentuna 
kommun. Planområdets totala yta är cirka 10770 m2 och består av skogsmark med inslag av 
våtmark. 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) och Kragsta 2:7 ägs av kommunen. 
Området för upphävandet ligger dikt an till planområdet och omfattar ca 3000 i m2 inklusive 
den del av Zetterlunds väg som ingår i planområdet.

Planområdet avgränsas av Roslagsbanan i öster, befintlig GC-väg i väster, befintlig 
bebyggelse i söder och Zetterlunds väg i norr. Norr och söder om planområdet finns 
bostadsområden. Öster om Roslagsbanan ligger Byle mosse, ett större sammanhängande 
skogsområde som är ett våtmarksområde/mosse.

3. Miljöbedömning 

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en 
miljöbedömning. 

Miljöbedömningen av planen påbörjades 2016, då arbetet med en behovsbedömning av ett 
detaljplaneprogram genomfördes. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, 
som meddelat, 2017-08-15, att de instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan 
innebära betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed ska upprättas för planen. 
Samtidigt samråddes även om MKB:ns avgränsning.

Behovsbedömningen innehåller en bedömning av projektets miljöaspekter i enlighet med 
MKB-förordningen, med slutsatsen att planförslaget medför en risk för betydande 
miljöpåverkan och att en MKB därför ska utföras. Behovsbedömningen innehåller också en 
avgränsning av innehåll i MKB.

Samråd med länsstyrelsen har även genomförts inom ramen för miljöbedömningen i 
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet 2017-01-08.
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3.1 Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 6 kap 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. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga 
planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att 
möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar.

Detaljplaneförslaget hade en annan avgränsning än det presenterade i behovsbedömningen. 
Planförslaget har kompletterats med del av fastigheten Kragsta 2:7 som omfattar del av 
Zetterlunds väg. Behovsbedömningen och föreslagen avgränsning av MKB:n har dock ansetts 
gälla även för denna del. 

För att kunna uppföra byggnader och vägar inom planområdet behöver marken beredas 
genom bl a utfyllnad med sprängstensmassor. Området som ska fyllas ut utgör vattenområde 
vilket definieras som vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Erforderligt tillstånd för 
vattenverksamhet söks av exploatören hos mark- och miljödomstolen. Tillståndsprövning för 
vattenverksamheten pågår för närvarande. 

För den planerade vattenverksamheten tas även en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, fram 
för miljöprövningen enligt miljöbalken. Syftet med denna MKB är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta miljökonsekvenser som den planerade vattenverksamheten 
kan medföra. Miljökonsekvenserna beskrivs huvudsakligen för den planerade 
vattenverksamheten, det vill säga igenfyllning av våtmarker inför grundläggning i planerat 
verksamhetsområde. Konsekvenserna bedöms främst uppkomma under byggskedet och det 
är detta som beskrivs i MKB:n för miljöprövningen. Denna MKB kommer att lämnas in i 
samband med ansökan om tillstånd.

I föreliggande dokument hanteras MKB:n för detaljplanen. 

4. Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen

Miljöaspekter har integrerats i hela planprocessen i behovsbedömning, undersökningar, 
utredningar och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), där de viktigaste miljöfrågorna har 
identifierats och integrerats i detaljplanen. 

Integrering av miljöaspekter i planförslaget:

Vattenmiljö- Planförslaget medger att mer mark inom planområdet hårdgörs för byggnader 
och vägar samt att fler bilar rör sig inom området vilket påverkar dagvattnets flöde och 
föroreningsinnehåll. En dagvattenutredning har genomförts för att beskriva 
dagvattensituationen i området före och efter den planerade exploateringen. Utredningen 
redovisar också lämpligt omhändertagande av dagvattnet, möjliga renings- och 
fördröjningsåtgärder samt åtgärder för att minska risk för översvämning.
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Med föreslagen dagvattenhantering kommer all avrinning omhändertas lokalt genom dels 
infiltration till grundvattnet genom de planerade infiltrationsstråken med svackdiken och 
underliggande fyllningsmassor av stenkross och dels genom fördröjning i planerad torrdamm 
inom kvartersmarken för bostäder samt vid större regn, exempelvis ett 100-årsregn, också i 
Byle mosse.

Byle mosse, som ligger på andra sidan Roslagsbanan öster om planområdet, står i 
hydrologisk kontakt med planområdet genom det torv- och moränlager som sträcker sig 
under järnvägsbanken. Byle mosse bedöms som mycket känslig för hydrologiska 
förändringar. Framförallt får inte tillrinningen till området minska. 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 enligt utförd 
dagvattenutredning.

Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att säkra 
bebyggelsen mot översvämningar. Planbestämmelser för höjdsättning av marken inom 
området och för lägsta grundläggningsnivå har därför tagits fram. Huvudprincipen ska vara 
att avrinningen sker från norr mot söder mot ett lägre beläget öppet avrinningsstråk där en 
yta för fördröjning anläggs (torrdamm). I planen reserveras yta för dagvattenhantering 
genom planbestämmelsen, n2. Som planbestämmelse anges även att källare inte får 
anordnas.

Naturmarken i södra delen av fastigheten föreslås nyttjas för ett öppet avrinningsstråk där 
ytterligare fördröjning och infiltration av dagvattnet kan ske. I planen anges prickmark inom 
kvartersmarken för bostäder i denna del av planområdet. I området föreslås att ett öppet 
fördröjningsmagasin (utan permanent vattenspegel, torrdamm) anläggs. Delar eller hela ytan 
för magasinet bör grävas ut och fyllas med krossmassor som ansluter till krossmassorna för 
banvallen. Magasinet ges även möjlighet att brädda till Byle mosse via en ny trumma under 
banvallen, ca 20 m söder om den befintliga trumman.

Naturmiljö- Kvartersmarken inom planområdet kommer att bebyggas med bostäder med en 
gemensam parkering och grönytor. Södra delen av området får karaktär av parkmark och 
föreslås användas som avrinningstråk för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten. 
På plankartan redovisas prickmark, där marken inte ska bebyggas, samt korsprickad mark 
där komplementbyggnader medges. I övrigt redovisas kvartersmark för bostäder där 
bostadshus kan uppföras. 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. 

I planförslaget bevaras äldre tallar i planområdet så långt det är möjligt. Planförslaget 
innebär att två av fem utpekade, skyddsvärda tallar avverkas. 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. För de tre äldre tallar som inte ska 
avverkas anges planbestämmelsen, n2, träd får endast fällas om de utgör skada för liv eller 
egendom.
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Buller, stomljud och vibrationer – Roslagsbanan ger upphov till buller inom planområdet. 
Med uppförande av bullerskärm enligt den järnvägsplan som finns för utbyggnaden av 
Roslagsbanan, samt genomförande av de åtgärdsförslag som anges i utförd bullerutredning 
skapas en god ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan uppfyllas. Riktvärden 
för uteplatser uppfylls antingen genom att anlägga en gemensam uteplats på delar av den 
mindre bullriga gården och/eller komplettera med delvis inglasade balkonger. Bullerskärmen 
utmed Roslagsbanan utanför planområdet illustreras på plankartan.

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.

På plankartan anges planbestämmelser som störningsskydd för vibrationer och stomljud från 
tågtrafiken i enlighet med Trafikförvaltningens rekommendationer för maximal 
stomljudsnivå och komfortavvägd vibrationsnivå. 

Risk och säkerhet- 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 det närmaste spårets ytterkant. 

Tillgänglighet och trygghet – Konsekvenserna med avseende på tillgänglighet och trygghet 
bedöms överlag vara positiva då bostäder anläggs nära kollektivtrafik och grönområden för 
rekreation. Inom planområdet ger planen möjlighet att bredda Zetterlunds väg som redovisas 
som allmän plats, Lokalgata på plankartan. Inom bostadskvarteret kommer vägar för 
bostäderna att anläggas med infart från Zetterlunds väg. Gaturummet för Zetterlunds väg och 
kvartersvägen bör utformas till ett tätt och levande gaturum som inbjuder till att hålla en 
lägre hastighet. Vägen föreslås utgöra gemensamhetsanläggning som bör ha en minsta bredd 
av ca 5 m. Gatubelysningen ska både bidra till en trygg och säker boendemiljö. Kommunens 
belysningsprogram för gatubelysning ska följas.

5. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter 
från miljöbedömningen har beaktats
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Miljökonsekvensbeskrivningen har funnits med som ett underlag vid alla beslut kring 
samråd, granskning och antagande av detaljplanen. Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt 
informationsbrev om samråd respektive granskning och var handlingarna fanns tillgängliga 
för granskning. MKB:ns  innehåll har därmed varit tillgängligt och legat till grund för tagna 
beslut.

I upprättad samrådsredogörelse daterad 2018-04-10 och granskningsutlåtande daterat 2019-
09-24 framgår vilka ändringar som har gjorts efter varje skede och hur synpunkterna 
beaktats. En mer utförlig redogörelse av kommentarer till synpunkter på detaljplan och MKB 
och eventuella förändringar av planförslaget framgår av samrådsredogörelsen samt 
granskningsutlåtandet för detaljplanen. 

5.1 Samrådssynpunkter 

Detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var utsänd för samråd mellan 5 
oktober och 29 oktober 2017. 

De yttranden som framgår av samrådsredogörelse daterad 2018-04-10 och som inkommit 
under samrådstiden har främst gällt:

 påverkan på Byle mosse vad gäller tillrinning av dagvatten samt risk för 
översvämning, 

 dagvattenhantering och planbestämmelser för detta, 
 trafikbuller från Roslagsbanan och anordnande av bullerplank, 
 behov av pumpstation och VA-utredning, 
 behov av grundligare naturinventering.
 risk för sättningar och översvämning för befintlig bebyggelse,
 ökad trafik på Zetterlunds väg med ökat buller och avgaser,
 annan hustyp än flerbostadshus för föreslagenbebyggelse, 
 påverkan på djurliv, 
 brist på grönområden väster om Roslagsbanan samt 
 andra lägen finns för ny bebyggelse i Vallentuna kommun.

Nedan redovisas revideringar som utförts av planhandlingarna som bedöms beröra 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

5.1.1 Revidering av planhandlingar efter samrådet

Nedan redovisas de ändringar av planförslaget som utfördes efter samrådet med hänsyn till 
inkomna synpunkter.

Ändringar/kompletteringar har utförts på plankartan bl a angående:

 markhöjder (föreskriven höjd över nollplanet), redovisas på några ställen inom 
planområdet, för att säkerställa avrinning av dagvattnet mot ytan för 
dagvattenhantering,
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 mark reserveras för dagvattenhantering i södra delen av planområdet genom 
planbestämmelsen, n1, yta för dagvattenhantering, illustration för svackdike 
redovisas som leder dagvatten mot ytan för dagvattenhantering, 

 planbestämmelse för, b1, lägsta grundläggningsnivå för bostadshus är + 44,1 meter 
över nollplanet i höjdsystem RH2000,

 planbestämmelse för, n2, träd får endast fällas om de utgör fara för liv eller egendom, 
marklov krävs för att fälla träd med beteckningen n2,

 illustration för bullerskärm redovisas utanför planområdet enligt järnvägsplanen för 
Roslagsbanan,

 ytor för planerade byggnader, justeras med hänsyn till skyddsavståndet om 25 m från 
Roslagsbanan samt yta och dike för dagvattenhantering,

 korsprickad mark för komplementbyggnader (carports) närmast Roslagsbanan, tas 
bort och ersätts av prickmark. 

Ändringar/ kompletteringar har utförts i planbeskrivningen och MKB bl a angående:

 redovisning av stomljud och vibrationer,
 Roslagsbanan som riksintresse för kommunikationer,
 redovisning av dagvattenhantering inom planområdet enligt reviderad 

dagvattenutredning,
 gemensamhetsanläggningar inom planområdet,
 bullerskärm och redovisning av avtal med Trafikförvaltningen angående uppförande 

av bullerskärm mm,
  information om exploateringsavtal, avtalets innehåll,
 redovisning av reviderad trafikbullerutredning, 
 kompletterande utredning av påverkan på Byle Mosse av ökad närsaltstillförsel togs 

fram och redovisades i MKB:n.

Planhandlingar har justerats i enlighet med föreslagna ändringar av plankartan. I övrigt har 
redaktionella ändringar utförts. 

5.2 Granskningssynpunkter 

Detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var utsänd för granskning mellan 
22 maj och 21 juni 2018. 

De yttranden som framgår av granskningsutlåtandet daterad 2019-09-24 och som inkommit 
under granskningstiden har främst gällt:

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

 risk för översvämning vid 100-årsregn och påverkan på befintlig bebyggelse,
 lägsta grundläggningsnivå och motivering av denna,
 påverkan på Byle mosse genom tillrinning av dagvatten och på dess 

grundvattenmagasin genom bl a ökade föroreningar och upptagning av närsalter från 
planområdet,
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 dagvattenhanteringen och risk att föreslagna lösningar för dagvatten inte fungerar 
samt risk för översvämning,

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

 tillgång på grönområden i området och behov av rekreationsområden även mindre,
 ökad trafik på Zetterlunds väg med ökat buller och sämre trafiksäkerhet samt krav på 

ombyggnad av vägen.
 uppförande av flerbostadshus i planområdet ej acceptabelt utan annan typ av 

bebyggelse som radhus eller småhus,
 konsekvenser i byggskedet för närområdet vid utbyggnad av planområdet genom ökad 

trafik, buller, damning och trafiksäkerhet,
 ansvar vid utbyggnad av planområdet för eventuella uppkomna vatten- och 

miljörelaterade problem och efter att utbyggnaden är klar,
 kontroll av byggnationen hur den ska ske och att lagar och regler efterlevs.

Nedan redovisas revideringar som utförts av planhandlingarna som bedöms beröra 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

5.2.1 Revideringar av planhandlingar efter granskning

Nedan redovisas de ändringar av planförslaget som utfördes efter granskningen med hänsyn 
till inkomna synpunkter.

Ändringar/kompletteringar har utförts på plankartan bl a angående:

 planbestämmelser för vibrationer och stomljud,
 komplettering med ytterligare markhöjder, föreskriven höjd över nollplanet, för att 

säkerställa avrinning av dagvattnet mot ytan för dagvattenhantering.

Ändringar/kompletteringar har utförts i planbeskrivningen och MKB:n bl a angående:

 hantering av närhet till Roslagsbanan har förtydligats för Roslagsbanan som 
riksintresse angående skyddsavstånd och genomförandeavtal med SLL om bl a 
bullerskärm, 

 buller har förtydligats genom reviderad bullerutredning, 2018-10-26,
 stomljud och vibrationer som förtydligats om hur geotekniska förhållanden påverkar 

uppkomsten av dessa störningar,
 topografi, vegetation och våtmark med utförd komplettering av 

naturvärdesinventeringen,
 reviderad dagvattenutredning, 2018-09-27, 
 risk för översvämning, hantering av dagvatten med LOD inom kvartersmark och 

information om hantering vid s.k. 100-års regn samt motivering av vald lägsta 
grundläggningsnivå,

 information om ansvarsfördelning för dagvattenanläggning och pumpstation för 
spillvatten, 
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 information om gemensamhetsanläggning avseende spill- och dricksvatten och 
angående dagvattenanläggningar, 

 information om exploateringsavtal,
 information om genomförandeavtal med avtalets innehåll bl a om uppförande av 

bullerskärm,
 information om ansvar vid utbyggnad av planområdet för eventuella uppkomna 

vatten- och miljörelaterade problem,
 information om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken, och ansökan om 

detta,
 sammanfattningen från miljökonsekvensbeskrivning med anledning av reviderad 

MKB, november 2018.

Planhandlingar justeras i enlighet med föreslagna ändringar av plankartan. I övrigt har 
endast redaktionella ändringar utförts. 

6.  Skälen till att planen antas istället för andra 
alternativ som varit föremål för avväganden

Planförslaget har justerats flera gånger under planprocessens gång vilket innebär att 
alternativa utformningar av planområdet har utretts vilket redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Justeringar av bebyggelsen har gjorts efterhand, framförallt 
för att minimera buller- och riskpåverkan från Roslagsbanan samt för att ge utrymme för 
föreslagna dagvattenåtgärder.

 I tidigare utformningsalternativ fanns inte någon yta avsatt för dagvattenhantering och 
översvämningsskydd, vilket i det slutliga förslaget utformats som svackdiken och torrdamm.

I tidigare utformningsalternativ planerades även fler högre bostadshus än i det slutliga 
planförslaget. En anpassning av bebyggelsen mot Zetterlunds väg gjordes med hänsyn till 
befintlig villabebyggelse samt på grund av kommunens planerade breddning av Zetterlunds 
väg. Tidigare planerade carportar utmed Roslagsbanan behövdes inte heller längre som 
bullerskydd när Trafikförvaltningen planerade en bullerskärm utmed Roslagsbanan i 
samband med anläggande av ett nytt spår. 

Planområdet redovisas i den gällande översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun som 
område för blandad bebyggelse inom Vallentuna tätort. I ÖP 2040 anges för Vallentunas 
tätorter att det ska bli en tätare bebyggelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och 
service. Enligt den nya översiktsplanen är Vallentunas mål för utveckling av 
bostadsbeståndet att bostadsutvecklingen ska vara hållbar med en inriktning att det 
tillkommer 9000 nya bostäder inom perioden 2018-2040 som bidrar till en variation av 
bostäder avseende läge, utförande och storlek. Då Vallentuna kommun har behov av många 
nya bostäder och lokaliseringen av den planerade bebyggelsen ligger i linje med Vallentuna 
kommuns översiktsplan bedömdes det inte rimligt att närmare beskriva alternativa 
lokaliseringar av den planerade bebyggelsen. 
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Den planerade bebyggelsen ligger även i linje med tidigare översiktsplan, ÖP 2010-2030, för 
Vallentuna kommun. I ÖP 2010-2030 föreslås bl a tätare bebyggelse vid stationerna för 
Roslagsbanan från Kragstalund till Molnby. 

Sammanfattningsvis innebär det slutliga anpassade planförslaget en mindre påverkan än det 
initiala utformningsalternativet vad gäller aspekterna risk, översvämning, vattenmiljö 
(dagvatten) samt gestaltning mot närliggande villabebyggelse. Sammantaget utgör detta skäl 
för antagande av detaljplanen istället för andra alternativ.

7. Åtgärder för uppföljning och övervakning

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför. 

Avtal

Åtgärder för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser har inarbetats i 
planhandlingarna och i vissa fall skrivits in i det exploateringsavtal som upprättats mellan 
kommunen och exploatören (Kragsta Park AB). 

I exploateringsavtalet regleras bl a att exploatören ska ansöka om inrättande av erforderliga 
gemensamhetsanläggningar så som VA-anläggningar fram till kommunal anslutningspunkt, 
kvartersgator, dagvattenanläggningar m.m. Vidare regleras genomförande av åtgärder för 
lokalt omhändertagande av dagvatten på kvartersmark samt geotekniska åtgärder som 
stabiliserar marken och som höjer marknivån samt vilka träd som ska bevaras inom 
planområdet.

I ett genomförandeavtal mellan exploatören Kragsta Park AB och AB Storstockholms 
Lokaltrafik (SL) genom Trafiknämnden i Stockholms läns landsting(TN) och Stockholms läns 
landsting (SLL) regleras bl a ansvar och samordning för exploatering av Kragsta 1:51 och 
Roslagsbanans utbyggnad för dubbelspårstrafik. Detta gäller  bl a flytt av trumma under 
järnvägen och uppförandet av bullerskärm utmed planområdet i enlighet med järnvägsplanen 
för Roslagsbanan.

Bygglov

Efterlevnad av planbestämmelser i plankartan med hänsyn till översvämningsskydd (lägsta 
grundläggningsnivå, markhöjder och förbud mot källare) och störningsskydd (utformning av 
bostadshus med hänsyn till trafikbuller, stomljud och vibrationer) följs upp i 
bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn. Vid bygglovet följs även upp 
planbestämmelser om markens anordnande och vegetation som förbud att fälla träd (tre 
tallar) inom planområdet, om de inte utgör fara för liv eller egendom. Marklov krävs för att 
avverka tallarna.

Byggskede
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 Uppföljningen av planen integreras lämpligen också i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med tillståndsprövning för vattenverksamhet kommer 
verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller åtgärder. Både i byggskedet och i 
driftskedet kommer det att finnas krav ställda på kontroll och uppföljning som säkerställer 
att inga betydande olägenheter uppkommer. Dessa krav härrör bl a från kontrollprogrammet 
som upprättas för uppföljning av de villkor som mark- och miljödomstolen kommer att ställa 
för vattenverksamheten för att bereda marken på platsen. Kontrollprogrammet kommer att 
tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. För att minska störningarna och undvika skador 
vid utbyggnaden av planområdet tas en riskanalys angående omgivningspåverkan fram inför 
byggskedet med restriktioner för buller och markvibrationer i omgivningarna, vilken ligger 
till grund för kontrollprogrammet. 

För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med” 
från planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att 
ett miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet. I miljö/hållbarhetsprogrammet 
sammanställs miljö/hållbarhetsmålen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, 
naturmiljö etc samt konkreta åtgärder.  Medverkande projektörer och entreprenörer tar 
sedan fram egna miljö/hållbarhetsplaner. Mål enligt miljö/hållbarhetsprogrammet följs 
sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och miljörevisioner. 

Driftskede

När byggskedet senare övergår i driftskede är det samfällighetsföreningens ansvar att 
underhålla gemensamma anläggningar inom kvartersmarken för bostäder inom 
planområdet. Detta gäller t ex dagvattenanläggningarna, torrdamm och svackdiken som 
behöver skötas enligt en fastställd drift- och underhållsinstruktion.
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  1.0  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.00

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Skogsmark  0.050  0.050  1.0  1.0  1.0

 Totalt  0.050  0.050  1.0  1.0  1.0

 Reducerat avrinningsområde  0.050  0.050

 Urban area *  0  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  0  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.029  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.010  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.039  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  920  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  320  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  1200  m3/år

 Medelavrinning  Qm  0.15  l/s

 Dim. flöde  Qdim  5.6  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  32  min

 Rinnhastighet  v  0.10  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  68.38

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  0  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  0  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  3.0  min
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Skogsmark 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 70 0.010 0.0010
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 nd 110000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 150 0.10 0.010

SD 500 nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500 70 0.010 0.0010

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000 150 0.10 0.010

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.017 0.20 0.00074 0.0037 0.0092 0.000028 0.00037 0.00046 0.0000037 1.4 0.065 0.0000092 0.00000092

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.0054 0.14 0.0019 0.0021 0.0048 0.000064 0.0012 0.0020 0.0000032 11 0.048 0.000032 0.0000032
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 18 280 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9800 90 0.033 0.0033

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.022 0.34 0.0026 0.0058 0.014 0.000091 0.0016 0.0025 0.0000069 12 0.11 0.000041 0.0000041

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.022 0.34 0.0026 0.0058 0.014 0.000091 0.0016 0.0025 0.0000069 12 0.11 0.000041 0.0000041
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 18 275 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9819

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 90 0.033 0.0033

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 0.022 0.34 0.0026 0.0058 0.014 0.000091 0.0016 0.0025 0.0000069 12

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 0.11 0.000041 0.0000041
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 0.017 0.20 0.00074 0.0037 0.0092 0.000028 0.00037 0.00046 0.0000037 1.4

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 0.065 0.0000092 0.00000092

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Skogsmark 0.0054 0.14 0.0019 0.0021 0.0048 0.000064 0.0012 0.0020 0.0000032 11

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Skogsmark 0.048 0.000032 0.0000032
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Översilningsyta
 
 Regressionskonstant  KAj  2000  m2/hared

 Maximalt vattendjup  h  50  mm

 Vattenhastighet  v  0.18  m/s

 Dimensionerande inflöde  Qdim  110  l/s

4.2 Utdata

 Bredd  W  160  m

 Längd  L  12  m

 Anläggningsarea  Asf  100  m2
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 28 30 64 40 50 64 54 57

SD 17 21 14 5.3 12 5.8 nd nd

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 27 53 87 77 77

SD nd 8.5 nd nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 13 190 0.77 2.8 5.7 0.026 0.59 0.86

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.0040 4600 12 0.0076 0.00076

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.016 0.24 0.00096 0.0035 0.0071 0.000032 0.00073 0.0011

Avskiljd mängd 0.0061 0.10 0.0017 0.0023 0.0070 0.000059 0.00088 0.0014

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.0000050 5.8 0.014 0.0000094 0.00000094

Avskiljd mängd 0.0000019 6.4 0.098 0.000032 0.0000032
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A3 Planområdet före exploatering

Datum: 2019-08-21

L 12 m

W 160 m

Qdim 110 l/s

Asf 100 m2

11/14



StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  3.8  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.00

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Väg 1  0.85  0.80  0.38  0.38  0.38

 Villaområde  0.25  0.20  2.6  2.6  2.6

 Radhusområde  0.32  0.40  0.38  0.38  0.38

 Skogsmark  0.050  0.050  0.41  0.41  0.41

 Totalt  0.30  0.26  3.8  3.8  3.8

 Reducerat avrinningsområde  1.1  0.99

 Urban area *  3.3  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.33  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  1.1  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.092  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.22  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.32  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  2900  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  7100  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  10000  m3/år

 Medelavrinning  Qm  3.4  l/s

 Dim. flöde  Qdim  110  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  32  min

 Rinnhastighet  v  0.10  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  3.44

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  0  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  0  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  3.0  min
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Väg 1 0

Villaområde 5.0

Radhusområde 5.0

Skogsmark 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Vägar 52 2100 2.0 13 77 0.034 7.0 5.4 0.032 25000

Villaområde 58 1200 1.2 5.5 27 0.045 0.66 3.2 0.0060 11000

Radhusområde 73 1300 1.4 6.9 28 0.054 1.00 3.8 0.0080 11000

Skogsmark 18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Vägar 140 0.060 0.0042

Villaområde 69 0.050 0.0083

Radhusområde 100 0.050 0.0083

Skogsmark 70 0.010 0.0010
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 140 2400 3.0 21 30 0.27 7.0 4.0 0.080 64000

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 1.9 42000

Villaområde 200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 0.015 45000

SD 95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000

Radhusområde 250 1500 12 25 85 0.60 6.0 7.0 0.020 45000

SD 160 900 19 22 55 0.26 6.6 nd nd 41000

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 nd 110000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 770 0.12 0.010

SD 1300 nd nd

Villaområde 400 0.60 0.050

SD 1900 nd nd

Radhusområde 600 0.60 0.050

SD 1400 nd nd

Skogsmark 150 0.10 0.010

SD 500 nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

54 1100 1.2 5.9 28 0.044 1.0 3.1 0.0074 11000 77 0.045 0.0071

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

180 1700 8.1 21 65 0.44 6.1 5.5 0.034 50000 530 0.45 0.038

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.16 3.3 0.0035 0.017 0.080 0.00013 0.0030 0.0089 0.000022 31 0.22 0.00013 0.000021

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.3 12 0.057 0.15 0.46 0.0031 0.043 0.039 0.00024 360 3.7 0.0032 0.00027
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 150 1500 6.1 16 54 0.32 4.6 4.8 0.027 39000 400 0.33 0.029

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.5 15 0.061 0.16 0.54 0.0032 0.046 0.048 0.00026 390 3.9 0.0033 0.00029

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.39 4.0 0.016 0.044 0.14 0.00086 0.012 0.013 0.000070 100 1.0 0.00088 0.000076
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 133 2378 2.9 21 34 0.25 7.0 4.1 0.076 60987

Villaområde 152 1341 7.0 15 62 0.35 4.1 5.1 0.012 33665

Radhusområde 202 1401 9.1 20 70 0.45 4.6 6.1 0.017 35813

Skogsmark 18 275 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9819

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 727 0.12 0.0096

Villaområde 289 0.42 0.036

Radhusområde 465 0.45 0.039

Skogsmark 90 0.033 0.0033

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.30 5.3 0.0065 0.046 0.074 0.00056 0.016 0.0090 0.00017 135

Villaområde 0.94 8.3 0.044 0.093 0.38 0.0021 0.025 0.031 0.000074 208

Radhusområde 0.21 1.5 0.0097 0.021 0.074 0.00048 0.0049 0.0065 0.000018 38

Skogsmark 0.0090 0.14 0.0011 0.0024 0.0057 0.000037 0.00066 0.0010 0.0000028 5.0

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00026 0.000021

Villaområde 1.8 0.0026 0.00022

Radhusområde 0.49 0.00048 0.000041

Skogsmark 0.046 0.000017 0.0000017
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.0087 0.35 0.00033 0.0021 0.013 0.0000057 0.0012 0.00090 0.0000053 4.1

Villaområde 0.12 2.5 0.0025 0.011 0.055 0.000094 0.0014 0.0067 0.000012 23

Radhusområde 0.021 0.37 0.00042 0.0020 0.0082 0.000016 0.00029 0.0011 0.0000023 3.2

Skogsmark 0.0068 0.081 0.00030 0.0015 0.0038 0.000011 0.00015 0.00019 0.0000015 0.57

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 0.024 0.0000100 0.00000069

Villaområde 0.14 0.00010 0.000017

Radhusområde 0.030 0.000014 0.0000024

Skogsmark 0.027 0.0000038 0.00000038

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.29 4.9 0.0062 0.044 0.062 0.00056 0.014 0.0082 0.00016 131

Villaområde 0.82 5.7 0.041 0.082 0.33 0.0021 0.024 0.025 0.000062 185

Radhusområde 0.19 1.1 0.0093 0.019 0.066 0.00046 0.0046 0.0054 0.000015 35

Skogsmark 0.0022 0.059 0.00078 0.00085 0.0020 0.000026 0.00051 0.00082 0.0000013 4.4

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00025 0.000021

Villaområde 1.6 0.0025 0.00021

Radhusområde 0.46 0.00046 0.000039

Skogsmark 0.020 0.000013 0.0000013
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Översilningsyta
 
 Regressionskonstant  KAj  2000  m2/hared

 Maximalt vattendjup  h  50  mm

 Vattenhastighet  v  0.18  m/s

 Dimensionerande inflöde  Qdim  110  l/s

4.2 Utdata

 Bredd  W  160  m

 Längd  L  12  m

 Anläggningsarea  Asf  2200  m2
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 35 36 72 52 54 70 68 65

SD 17 21 14 5.3 12 5.8 nd nd

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 27 75 49 77 77

SD nd 8.5 nd nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 95 980 1.7 7.8 25 0.096 1.5 1.7

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.019 9800 200 0.077 0.0066

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.95 9.8 0.017 0.078 0.25 0.00096 0.015 0.017

Avskiljd mängd 0.51 5.4 0.043 0.085 0.29 0.0023 0.032 0.031

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.00019 97 2.0 0.00076 0.000066

Avskiljd mängd 0.000071 290 1.9 0.0026 0.00022
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A4 Utanför planområdet via det till ber.pun

Datum: 2019-08-21

L 12 m

W 160 m

Qdim 110 l/s

Asf 2200 m2
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  4.8  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.00

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Väg 1  0.85  0.80  0.38  0.38  0.38

 Villaområde  0.25  0.20  2.6  2.6  2.6

 Radhusområde  0.32  0.40  0.38  0.38  0.38

 Skogsmark  0.050  0.050  1.4  1.4  1.4

 Totalt  0.24  0.22  4.8  4.8  4.8

 Reducerat avrinningsområde  1.2  1.0

 Urban area *  3.3  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.33  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  1.1  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.12  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.23  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.36  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  3800  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  7400  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  11000  m3/år

 Medelavrinning  Qm  3.5  l/s

 Dim. flöde  Qdim  120  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  32  min

 Rinnhastighet  v  0.10  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  3.28

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  0  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  0  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  3.0  min
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Väg 1 0

Villaområde 5.0

Radhusområde 5.0

Skogsmark 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Vägar 52 2100 2.0 13 77 0.034 7.0 5.4 0.032 25000

Villaområde 58 1200 1.2 5.5 27 0.045 0.66 3.2 0.0060 11000

Radhusområde 73 1300 1.4 6.9 28 0.054 1.00 3.8 0.0080 11000

Skogsmark 18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Vägar 140 0.060 0.0042

Villaområde 69 0.050 0.0083

Radhusområde 100 0.050 0.0083

Skogsmark 70 0.010 0.0010
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 140 2400 3.0 21 30 0.27 7.0 4.0 0.080 64000

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 1.9 42000

Villaområde 200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 0.015 45000

SD 95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000

Radhusområde 250 1500 12 25 85 0.60 6.0 7.0 0.020 45000

SD 160 900 19 22 55 0.26 6.6 nd nd 41000

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 nd 110000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 770 0.12 0.010

SD 1300 nd nd

Villaområde 400 0.60 0.050

SD 1900 nd nd

Radhusområde 600 0.60 0.050

SD 1400 nd nd

Skogsmark 150 0.10 0.010

SD 500 nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

45 920 1.1 5.4 23 0.040 0.87 2.4 0.0066 8500 75 0.037 0.0057

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

180 1600 8.0 20 63 0.43 6.0 5.6 0.033 50000 510 0.44 0.036

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.17 3.5 0.0043 0.021 0.090 0.00015 0.0033 0.0094 0.000025 32 0.29 0.00014 0.000022

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.3 12 0.059 0.15 0.46 0.0032 0.045 0.041 0.00025 370 3.8 0.0032 0.00027
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 130 1400 5.7 15 49 0.30 4.3 4.5 0.024 36000 360 0.30 0.026

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.5 16 0.063 0.17 0.55 0.0033 0.048 0.050 0.00027 400 4.0 0.0034 0.00029

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.31 3.3 0.013 0.036 0.12 0.00070 0.010 0.011 0.000057 84 0.85 0.00071 0.000061
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Datum: 2019-08-21

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 133 2378 2.9 21 34 0.25 7.0 4.1 0.076 60987

Villaområde 152 1341 7.0 15 62 0.35 4.1 5.1 0.012 33665

Radhusområde 202 1401 9.1 20 70 0.45 4.6 6.1 0.017 35813

Skogsmark 18 275 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9819

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 727 0.12 0.0096

Villaområde 289 0.42 0.036

Radhusområde 465 0.45 0.039

Skogsmark 90 0.033 0.0033

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.30 5.3 0.0065 0.046 0.074 0.00056 0.016 0.0090 0.00017 135

Villaområde 0.94 8.3 0.044 0.093 0.38 0.0021 0.025 0.031 0.000074 208

Radhusområde 0.21 1.5 0.0097 0.021 0.074 0.00048 0.0049 0.0065 0.000018 38

Skogsmark 0.031 0.48 0.0037 0.0081 0.020 0.00013 0.0023 0.0035 0.0000097 17

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00026 0.000021

Villaområde 1.8 0.0026 0.00022

Radhusområde 0.49 0.00048 0.000041

Skogsmark 0.16 0.000058 0.0000058
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Datum: 2019-08-21

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.0087 0.35 0.00033 0.0021 0.013 0.0000057 0.0012 0.00090 0.0000053 4.1

Villaområde 0.12 2.5 0.0025 0.011 0.055 0.000094 0.0014 0.0067 0.000012 23

Radhusområde 0.021 0.37 0.00042 0.0020 0.0082 0.000016 0.00029 0.0011 0.0000023 3.2

Skogsmark 0.023 0.28 0.0010 0.0052 0.013 0.000039 0.00052 0.00065 0.0000052 2.0

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 0.024 0.0000100 0.00000069

Villaområde 0.14 0.00010 0.000017

Radhusområde 0.030 0.000014 0.0000024

Skogsmark 0.091 0.000013 0.0000013

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.29 4.9 0.0062 0.044 0.062 0.00056 0.014 0.0082 0.00016 131

Villaområde 0.82 5.7 0.041 0.082 0.33 0.0021 0.024 0.025 0.000062 185

Radhusområde 0.19 1.1 0.0093 0.019 0.066 0.00046 0.0046 0.0054 0.000015 35

Skogsmark 0.0076 0.20 0.0027 0.0029 0.0067 0.000090 0.0017 0.0028 0.0000045 15

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00025 0.000021

Villaområde 1.6 0.0025 0.00021

Radhusområde 0.46 0.00046 0.000039

Skogsmark 0.067 0.000045 0.0000045
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Datum: 2019-08-21

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Översilningsyta
 
 Regressionskonstant  KAj  2000  m2/hared

 Maximalt vattendjup  h  50  mm

 Vattenhastighet  v  0.18  m/s

 Dimensionerande inflöde  Qdim  110  l/s

4.2 Utdata

 Bredd  W  160  m

 Längd  L  12  m

 Anläggningsarea  Asf  2300  m2

9/14



StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 35 35 71 51 54 70 67 65

SD 17 21 14 5.3 12 5.8 nd nd

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 27 73 45 77 77

SD nd 8.5 nd nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 86 900 1.6 7.3 23 0.089 1.4 1.6

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.018 9500 200 0.069 0.0060

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.97 10 0.018 0.082 0.25 0.00100 0.016 0.018

Avskiljd mängd 0.52 5.5 0.045 0.087 0.30 0.0023 0.032 0.033

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.00020 110 2.2 0.00077 0.000067

Avskiljd mängd 0.000073 290 1.8 0.0026 0.00022
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Filnamn: Kragsta Före_vers2 - A1 

Datum: 2019-08-21

L 12 m

W 160 m

Qdim 110 l/s

Asf 2300 m2
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  1.1  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.25

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Parkmark  0.18  0.10  0.16  0.16  0.16

 Radhusområde med total LOD  0.18  0.20  0.42  0.42  0.42

 Flerfamiljshusområde med total
LOD

 0.22  0.25  0.48  0.48  0.48

 Totalt  0.20  0.21  1.1  1.1  1.1

 Reducerat avrinningsområde  0.21  0.22

 Urban area *  1.1  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.20  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  0.21  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.028  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.042  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.070  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  880  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  1300  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  2200  m3/år

 Medelavrinning  Qm  0.64  l/s

 Dim. flöde  Qdim  63  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  10  min

 Rinnhastighet  v  0.50  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  6.09

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  0  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  0  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  3.0  min
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Parkmark 5.0

Radhusområde med total LOD

Flerfamiljshusområde med total LOD

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 35 1100 0.72 4.1 8.4 0.027 0.50 1.1 0.0080 12000

Radhusområde med total LOD 58 1100 0.87 4.8 23 0.033 0.70 3.0 0.0060 6200

Flerfamiljshusområde med total LOD 70 1200 1.1 5.8 27 0.038 1.4 3.9 0.0080 9600

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 34 0.010 0.0010

Radhusområde med total LOD 67 0.030 0.010

Flerfamiljshusområde med total LOD 78 0.030 0.010
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 120 1200 6.0 11 25 0.30 3.0 2.0 0.020 24000

SD 92 3400 4.5 5.0 33 0.29 1.2 nd nd 17000

Radhusområde med total LOD 200 1200 7.2 18 68 0.36 4.2 5.6 0.015 25000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Flerfamiljshusområde med total LOD 240 1400 9.0 21 80 0.42 8.4 7.2 0.020 39000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 300 0 0

SD nd nd nd

Radhusområde med total LOD 390 0.36 0.030

SD nd nd nd

Flerfamiljshusområde med total LOD 460 0.36 0.030

SD nd nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

60 1100 0.94 5.2 22 0.034 0.98 3.1 0.0072 8600 67 0.027 0.0086

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

210 1300 7.9 18 68 0.38 6.1 5.9 0.018 32000 410 0.31 0.026

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.053 0.99 0.00083 0.0046 0.020 0.000030 0.00086 0.0028 0.0000064 7.6 0.059 0.000024 0.0000076

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.28 1.7 0.011 0.025 0.091 0.00051 0.0082 0.0079 0.000024 42 0.55 0.00041 0.000035
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 150 1200 5.2 13 50 0.24 4.1 4.8 0.014 22000 270 0.20 0.019

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.33 2.7 0.011 0.029 0.11 0.00054 0.0091 0.011 0.000031 50 0.61 0.00044 0.000042

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.31 2.6 0.011 0.027 0.10 0.00051 0.0086 0.010 0.000029 47 0.57 0.00041 0.000040
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 84 1136 3.8 8.1 18 0.18 1.9 1.6 0.015 18990

Radhusområde med total LOD 140 1167 4.5 12 49 0.22 2.7 4.5 0.011 16856

Flerfamiljshusområde med total LOD 177 1297 6.1 15 60 0.28 5.8 6.0 0.016 27810

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 187 0.0042 0.00042

Radhusområde med total LOD 253 0.22 0.022

Flerfamiljshusområde med total LOD 316 0.24 0.023

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 0.027 0.36 0.0012 0.0026 0.0057 0.000059 0.00062 0.00051 0.0000047 6.0

Radhusområde med total LOD 0.12 0.98 0.0038 0.010 0.041 0.00018 0.0023 0.0038 0.0000093 14

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.19 1.4 0.0065 0.016 0.064 0.00030 0.0062 0.0064 0.000017 30

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 0.060 0.0000014 0.00000014

Radhusområde med total LOD 0.21 0.00018 0.000018

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.34 0.00025 0.000024
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 0.0047 0.14 0.000098 0.00056 0.0011 0.0000037 0.000067 0.00015 0.0000011 1.7

Radhusområde med total LOD 0.021 0.38 0.00031 0.0017 0.0081 0.000012 0.00025 0.0011 0.0000021 2.2

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.027 0.47 0.00043 0.0023 0.011 0.000015 0.00055 0.0015 0.0000032 3.8

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 0.0046 0.0000014 0.00000014

Radhusområde med total LOD 0.024 0.000011 0.0000035

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.031 0.000012 0.0000039

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Parkmark 0.022 0.22 0.0011 0.0020 0.0046 0.000055 0.00055 0.00037 0.0000037 4.4

Radhusområde med total LOD 0.096 0.59 0.0035 0.0084 0.033 0.00017 0.0020 0.0027 0.0000072 12

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.16 0.91 0.0060 0.014 0.054 0.00028 0.0056 0.0048 0.000013 26

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Parkmark 0.055 0 0

Radhusområde med total LOD 0.19 0.00017 0.000014

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.31 0.00024 0.000020
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Biofilter

 Andel av reducerad avrinningsyta  Kj  31  %

 Utflöde, max  Qout  200  l/s

 Tjocklek, tom yta  h1  500  mm

 Tjocklek, filtermaterial  h2  200  mm

 Tjocklek, materialavskiljande lager  h3  150  mm

 Tjocklek, makadam  h4  650  mm

 Tjocklek, skelettjord  h5  0  mm

 Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass  h6  100  mm

 Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden  h7  0  mm

 Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bäddens yta  h8  0  mm

 Porandel, växtbädd  p2  0.25

 Porandel, makadam  p4  0.30

 Hydraulisk konduktivitet, växtbädd  k2  200  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, makadam  k4  36000  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass  k6  8.0  mm/h

 Släntlutning övre, 1:z2  z2  4.0

 Släntlutning undre, 1:z1  z1  0

 Anläggningens längd  L  100  m

 Är marken förorenad?  Nej

 Tillsats av biokol (utan gödningsmedel)?  Nej

4.2 Utdata

 Anläggningens yta  Asf  650  m2

 Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad  Htot2  1500  mm

 Anläggningens totala bredd  Wtot  6510  mm

 Plan bottenbredd  Wb  2510  mm

 Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym  Vd3+Vd4  0  m3

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr2  5760  min

 Totalt tillgänglig (effektiv) volym  Veff  410  m3

 Total anläggningsvolym  Vtot  980  m3

 Dimensionerande regndjup. 20 (10-25) mm rekommenderas generellt.  rd  190  mm

 Dimensionerande uppehållstid vid max flöde  td, max  0.57  h

 Dimensionerande uppehållstid vid medelavrinning.  td, mean  180  h

 Är anläggningen tillräckligt stor avseende flödesutjämning?  Ja

 Behövs tätning runt anläggningen?  Nej
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 77 58 90 93 95 95 65 84

SD 84 64 18 52 18 8.4 196 53

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 70 85 80 95 95

SD nd 50 14 nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 34 510 0.52 0.92 2.5 0.012 1.4 0.76

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.0041 3300 55 0.0099 0.00095

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.076 1.1 0.0012 0.0020 0.0055 0.000027 0.0032 0.0017

Avskiljd mängd 0.26 1.6 0.010 0.027 0.11 0.00051 0.0059 0.0090

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.0000092 7.3 0.12 0.000022 0.0000021

Avskiljd mängd 0.000021 42 0.49 0.00042 0.000040
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

h1 500 mm

h2 200 mm

h3 150 mm

h4 650 mm

h7 0 mm

h6 100 mm

h8 0 mm

z2 1:4.0

Wb 2510 mm

Wtot 6510 mm

L 100 m
(avser längden på anläggningen)

Filtermaterial

Materialavskiljande lager

Makadam

Underbyggnad / undergrund / terrass

Biofilter (regnbädd/växtbädd)
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  3.7  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.25

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Väg 1  0.85  0.80  0.38  0.38  0.38

 Villaområde  0.25  0.20  2.6  2.6  2.6

 Radhusområde  0.32  0.40  0.38  0.38  0.38

 Skogsmark  0.050  0.050  0.35  0.35  0.35

 Totalt  0.30  0.27  3.7  3.7  3.7

 Reducerat avrinningsområde  1.1  0.99

 Urban area *  3.3  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.33  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  1.1  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.090  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.22  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.31  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  2800  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  7000  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  9900  m3/år

 Medelavrinning  Qm  3.4  l/s

 Dim. flöde  Qdim  280  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  10  min

 Rinnhastighet  v  0.50  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  1.35

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  23  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  23  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  10  min
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Väg 1 0

Villaområde 5.0

Radhusområde 5.0

Skogsmark 5.0

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Vägar 52 2100 2.0 13 77 0.034 7.0 5.4 0.032 25000

Villaområde 58 1200 1.2 5.5 27 0.045 0.66 3.2 0.0060 11000

Radhusområde 73 1300 1.4 6.9 28 0.054 1.00 3.8 0.0080 11000

Skogsmark 18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Vägar 140 0.060 0.0042

Villaområde 69 0.050 0.0083

Radhusområde 100 0.050 0.0083

Skogsmark 70 0.010 0.0010
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 140 2400 3.0 21 30 0.27 7.0 4.0 0.080 64000

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 1.9 42000

Villaområde 200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 0.015 45000

SD 95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000

Radhusområde 250 1500 12 25 85 0.60 6.0 7.0 0.020 45000

SD 160 900 19 22 55 0.26 6.6 nd nd 41000

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 nd 110000

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 770 0.12 0.010

SD 1300 nd nd

Villaområde 400 0.60 0.050

SD 1900 nd nd

Radhusområde 600 0.60 0.050

SD 1400 nd nd

Skogsmark 150 0.10 0.010

SD 500 nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

55 1200 1.2 5.9 28 0.044 1.0 3.1 0.0075 11000 77 0.046 0.0073

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

190 1700 8.1 21 65 0.44 6.1 5.5 0.034 50000 530 0.45 0.038

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.16 3.3 0.0035 0.017 0.080 0.00013 0.0030 0.0089 0.000021 31 0.22 0.00013 0.000021

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.3 12 0.057 0.15 0.46 0.0031 0.043 0.039 0.00024 350 3.7 0.0032 0.00027
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 150 1500 6.1 16 54 0.33 4.7 4.8 0.027 39000 400 0.34 0.029

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.5 15 0.061 0.16 0.54 0.0032 0.046 0.048 0.00026 390 3.9 0.0033 0.00029

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.40 4.1 0.016 0.044 0.15 0.00087 0.013 0.013 0.000071 100 1.1 0.00090 0.000078
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 133 2378 2.9 21 34 0.25 7.0 4.1 0.076 60987

Villaområde 152 1341 7.0 15 62 0.35 4.1 5.1 0.012 33665

Radhusområde 202 1401 9.1 20 70 0.45 4.6 6.1 0.017 35813

Skogsmark 18 275 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9819

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 727 0.12 0.0096

Villaområde 289 0.42 0.036

Radhusområde 465 0.45 0.039

Skogsmark 90 0.033 0.0033

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.30 5.3 0.0065 0.046 0.074 0.00056 0.016 0.0090 0.00017 135

Villaområde 0.94 8.3 0.044 0.093 0.38 0.0021 0.025 0.031 0.000074 208

Radhusområde 0.21 1.5 0.0097 0.021 0.074 0.00048 0.0049 0.0065 0.000018 38

Skogsmark 0.0077 0.12 0.00093 0.0020 0.0049 0.000032 0.00056 0.00086 0.0000024 4.3

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00026 0.000021

Villaområde 1.8 0.0026 0.00022

Radhusområde 0.49 0.00048 0.000041

Skogsmark 0.039 0.000014 0.0000014
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.0087 0.35 0.00033 0.0021 0.013 0.0000057 0.0012 0.00090 0.0000053 4.1

Villaområde 0.12 2.5 0.0025 0.011 0.055 0.000094 0.0014 0.0067 0.000012 23

Radhusområde 0.021 0.37 0.00042 0.0020 0.0082 0.000016 0.00029 0.0011 0.0000023 3.2

Skogsmark 0.0058 0.070 0.00026 0.0013 0.0032 0.0000097 0.00013 0.00016 0.0000013 0.49

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 0.024 0.0000100 0.00000069

Villaområde 0.14 0.00010 0.000017

Radhusområde 0.030 0.000014 0.0000024

Skogsmark 0.023 0.0000032 0.00000032

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.29 4.9 0.0062 0.044 0.062 0.00056 0.014 0.0082 0.00016 131

Villaområde 0.82 5.7 0.041 0.082 0.33 0.0021 0.024 0.025 0.000062 185

Radhusområde 0.19 1.1 0.0093 0.019 0.066 0.00046 0.0046 0.0054 0.000015 35

Skogsmark 0.0019 0.050 0.00067 0.00072 0.0017 0.000022 0.00043 0.00070 0.0000011 3.8

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00025 0.000021

Villaområde 1.6 0.0025 0.00021

Radhusområde 0.46 0.00046 0.000039

Skogsmark 0.017 0.000011 0.0000011
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Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Biofilter

 Andel av reducerad avrinningsyta  Kj  6.0  %

 Utflöde, max  Qout  200  l/s

 Tjocklek, tom yta  h1  500  mm

 Tjocklek, filtermaterial  h2  200  mm

 Tjocklek, materialavskiljande lager  h3  150  mm

 Tjocklek, makadam  h4  650  mm

 Tjocklek, skelettjord  h5  0  mm

 Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass  h6  100  mm

 Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden  h7  0  mm

 Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bäddens yta  h8  0  mm

 Porandel, växtbädd  p2  0.25

 Porandel, makadam  p4  0.30

 Hydraulisk konduktivitet, växtbädd  k2  200  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, makadam  k4  36000  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass  k6  8.0  mm/h

 Släntlutning övre, 1:z2  z2  4.0

 Släntlutning undre, 1:z1  z1  0

 Anläggningens längd  L  100  m

 Är marken förorenad?  Nej

 Tillsats av biokol (utan gödningsmedel)?  Nej

4.2 Utdata

 Anläggningens yta  Asf  660  m2

 Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad  Htot2  1500  mm

 Anläggningens totala bredd  Wtot  6643  mm

 Plan bottenbredd  Wb  2643  mm

 Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym  Vd3+Vd4  22  m3

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr2  10  min

 Totalt tillgänglig (effektiv) volym  Veff  420  m3

 Total anläggningsvolym  Vtot  1000  m3

 Dimensionerande regndjup. 20 (10-25) mm rekommenderas generellt.  rd  38  mm

 Dimensionerande uppehållstid vid max flöde  td, max  0.58  h

 Dimensionerande uppehållstid vid medelavrinning.  td, mean  35  h

 Är anläggningen tillräckligt stor avseende flödesutjämning?  Ja

 Behövs tätning runt anläggningen?  Nej
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 60 42 76 68 81 82 48 71

SD 84 64 18 52 18 8.4 196 53

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 54 69 67 82 82

SD nd 50 14 nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 60 890 1.5 5.3 10 0.058 2.4 1.4

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.012 12000 130 0.059 0.0051

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.59 8.8 0.015 0.052 0.10 0.00057 0.024 0.014

Avskiljd mängd 0.87 6.4 0.046 0.11 0.44 0.0026 0.022 0.034

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.00012 120 1.3 0.00058 0.000050

Avskiljd mängd 0.00014 260 2.6 0.0027 0.00024

10/15



StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta kontrollberäkningar APN

Datum: 2019-08-20

h1 500 mm

h2 200 mm

h3 150 mm

h4 650 mm

h7 0 mm

h6 100 mm

h8 0 mm

z2 1:4.0

Wb 2643 mm

Wtot 6643 mm

L 100 m
(avser längden på anläggningen)

Filtermaterial

Materialavskiljande lager

Makadam

Underbyggnad / undergrund / terrass

Biofilter (regnbädd/växtbädd)
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning
1.1 Indata

 Nederbörd  640  mm/år

 Avrinningsområde A  4.8  ha

 Rinnsträcka s  190  m

 Återkomsttid N  10  år

 Klimatfaktor fc  1.25

 Studerat flöde *  12  l/s

 * Studerat flöde, t.ex. ingående flöde till en anläggning om ett delflöde bräddas förbi eller pumpat flöde till en anläggning.

Delavrinningsområde
 Vol.avr.koeff.
( jv )

 Dim.avr.koeff.
( jd )

 Dagvatten
(ha)

 Grundvatten
(ha)

 Utredn. omr. (dim.
flöde) (ha)

 ha  ha  ha

 Väg 1  0.85  0.80  0.38  0.38  0.38

 Villaområde  0.25  0.20  2.6  2.6  2.6

 Radhusområde  0.32  0.40  0.38  0.38  0.38

 Parkmark  0.18  0.10  0.16  0.16  0.16

 Skogsmark  0.050  0.050  0.35  0.35  0.35

 Radhusområde med total LOD  0.18  0.20  0.42  0.42  0.42

 Flerfamiljshusområde med total
LOD

 0.22  0.25  0.48  0.48  0.48

 Totalt  0.28  0.25  4.8  4.8  4.8

 Reducerat avrinningsområde  1.3  1.2

 Urban area *  4.4  haurbant

 (Volym) avrinningskoefficient för beräkning av årligt flöde och föroreningsbelastning, endast urbana areor *  0.30  

 Urbant reducerad avrinningsyta *  1.3  hared,urbant

1.2 Utdata

 Basflöde, årsmedel  Qb  0.12  l/s

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  0.27  l/s

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  0.38  l/s

 Basflöde, årsmedel  Qb  3700  m3/år

 Dagvattenflöde, årsmedel  Qr  8400  m3/år

 Tot. avrinning, årsmedel  Qtot  12000  m3/år

 Medelavrinning  Qm  4.0  l/s

 Dim. flöde  Qdim  340  l/s

 Dim. varaktighet vid Qdim  tr  10  min

 Rinnhastighet  v  0.50  m/s
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

2. Transport och flödesutjämning

2.1 Indata

Dagvattenledning
 Lutning  0.0035

 Material  Betong, gjutjärn, stål

Flödesutjämning
 Maximalt utflöde  Qout2  200  l/s

 Magasinfyllning, andel av porer  1

 Reducerad flödesfaktor  fQred  0.67

 Klimatfaktor  1.00

 Reducerad infiltrationsområde  1

 Exfiltrationshastighet  0  mm/h

 Anläggningens längd  48  m

 Anläggningens bredd  24  m

 Anläggningens djup  1.5  m

2.2 Utdata

Dagvattenledning
 Innerdiameter dagv.ledning  Æ  600  mm

 Ledningskapacitet  Qcap  380  l/s

 Säkerhetsfaktor  1.11

 Säkerhetsfaktorn rekommenderas vara ³ 1.25. Välj en större innerdiameter dagv.ledning för att öka faktorn

Flödesutjämning
 Erforderlig anläggningsvolym  Vd  45  m3

 Total erforderlig anläggningsvolym  Vd,tot  45  m3

 Utformad anläggningsvolym  1700  m3

 Exfiltrationsutflöde  0  l/s

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr  15  min
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

3. Föroreningstransport
3.1 Indata

- Årligt basflöde och dagvattenflöde enligt 1. Avrinning.
- Schablonhalter för basflöde resp. dagvattenflöde enligt uppdaterade tabeller på www.stormtac.com.
 
Markanvändning Faktor*

Väg 1 0

Villaområde 5.0

Radhusområde 5.0

Parkmark 5.0

Skogsmark 5.0

Radhusområde med total LOD

Flerfamiljshusområde med total LOD

* Vägar: faktor = trafikintensitet = 0-200. Enhet: x 1000 fordon/dygn. Annan markanvändning: faktor = 5 (1-10. Enhet: -.
 
Basflödeshalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Vägar 52 2100 2.0 13 77 0.034 7.0 5.4 0.032 25000

Villaområde 58 1200 1.2 5.5 27 0.045 0.66 3.2 0.0060 11000

Radhusområde 73 1300 1.4 6.9 28 0.054 1.00 3.8 0.0080 11000

Parkmark 35 1100 0.72 4.1 8.4 0.027 0.50 1.1 0.0080 12000

Skogsmark 18 220 0.80 4.0 10 0.030 0.40 0.50 0.0040 1500

Radhusområde med total LOD 58 1100 0.87 4.8 23 0.033 0.70 3.0 0.0060 6200

Flerfamiljshusområde med total LOD 70 1200 1.1 5.8 27 0.038 1.4 3.9 0.0080 9600

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Vägar 140 0.060 0.0042

Villaområde 69 0.050 0.0083

Radhusområde 100 0.050 0.0083

Parkmark 34 0.010 0.0010

Skogsmark 70 0.010 0.0010

Radhusområde med total LOD 67 0.030 0.010

Flerfamiljshusområde med total LOD 78 0.030 0.010

3/15



StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

Dagvattenhalt (ug/l) per markanvändning
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 140 2400 3.0 21 30 0.27 7.0 4.0 0.080 64000

SD 63 1900 18 25 82 0.51 11 nd 1.9 42000

Villaområde 200 1400 10 20 80 0.50 5.8 6.0 0.015 45000

SD 95 510 52 20 66 0.70 1.2 2.8 0.097 290000

Radhusområde 250 1500 12 25 85 0.60 6.0 7.0 0.020 45000

SD 160 900 19 22 55 0.26 6.6 nd nd 41000

Parkmark 120 1200 6.0 11 25 0.30 3.0 2.0 0.020 24000

SD 92 3400 4.5 5.0 33 0.29 1.2 nd nd 17000

Skogsmark 17 450 6.0 6.5 15 0.20 3.9 6.3 0.010 34000

SD 280 880 20 23 97 4.5 7.8 5.3 nd 110000

Radhusområde med total LOD 200 1200 7.2 18 68 0.36 4.2 5.6 0.015 25000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Flerfamiljshusområde med total LOD 240 1400 9.0 21 80 0.42 8.4 7.2 0.020 39000

SD nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 770 0.12 0.010

SD 1300 nd nd

Villaområde 400 0.60 0.050

SD 1900 nd nd

Radhusområde 600 0.60 0.050

SD 1400 nd nd

Parkmark 300 0 0

SD nd nd nd

Skogsmark 150 0.10 0.010

SD 500 nd nd

Radhusområde med total LOD 390 0.36 0.030

SD nd nd nd

Flerfamiljshusområde med total LOD 460 0.36 0.030

SD nd nd nd

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet
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Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

3.2 Utdata

 
Basflödeshalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

56 1200 1.2 5.7 27 0.042 1.0 3.1 0.0074 10000 74 0.042 0.0076

Dagvattenhalt (ug/l) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

190 1600 8.1 20 65 0.43 6.1 5.6 0.032 47000 510 0.43 0.036

Basflödesmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.21 4.3 0.0043 0.021 0.100 0.00016 0.0038 0.012 0.000028 39 0.28 0.00015 0.000028

Dagvattenmängd (kg/år) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.6 14 0.068 0.17 0.55 0.0036 0.051 0.047 0.00027 400 4.3 0.0036 0.00030
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

 
Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) utan rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning C 150 1500 6.0 16 53 0.31 4.6 4.8 0.024 36000 370 0.31 0.027

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400 0.030

Områdets acceptabla halt (ug/l)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla halt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

1.8 18 0.072 0.19 0.65 0.0038 0.055 0.058 0.00029 440 4.5 0.0038 0.00033

Områdets acceptabla belastning och reningsbehov (kg/år)
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Områdets acceptabla belastning nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Områdets reningsbehov nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

0.38 3.8 0.015 0.040 0.14 0.00079 0.012 0.012 0.000062 92 0.96 0.00079 0.000069
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Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

Föroreningshalter (ug/l) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 133 2378 2.9 21 34 0.25 7.0 4.1 0.076 60987

Villaområde 152 1341 7.0 15 62 0.35 4.1 5.1 0.012 33665

Radhusområde 202 1401 9.1 20 70 0.45 4.6 6.1 0.017 35813

Parkmark 84 1136 3.8 8.1 18 0.18 1.9 1.6 0.015 18990

Skogsmark 18 275 2.1 4.6 11 0.074 1.3 2.0 0.0055 9819

Radhusområde med total LOD 140 1167 4.5 12 49 0.22 2.7 4.5 0.011 16856

Flerfamiljshusområde med total LOD 177 1297 6.1 15 60 0.28 5.8 6.0 0.016 27810

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 727 0.12 0.0096

Villaområde 289 0.42 0.036

Radhusområde 465 0.45 0.039

Parkmark 187 0.0042 0.00042

Skogsmark 90 0.033 0.0033

Radhusområde med total LOD 253 0.22 0.022

Flerfamiljshusområde med total LOD 316 0.24 0.023

Föroreningsmängder (kg/år) per markanvändning med dagvatten+basflöde utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.30 5.3 0.0065 0.046 0.074 0.00056 0.016 0.0090 0.00017 135

Villaområde 0.94 8.3 0.044 0.093 0.38 0.0021 0.025 0.031 0.000074 208

Radhusområde 0.21 1.5 0.0097 0.021 0.074 0.00048 0.0049 0.0065 0.000018 38

Parkmark 0.027 0.36 0.0012 0.0026 0.0057 0.000059 0.00062 0.00051 0.0000047 6.0

Skogsmark 0.0077 0.12 0.00093 0.0020 0.0049 0.000032 0.00056 0.00086 0.0000024 4.3

Radhusområde med total LOD 0.12 0.98 0.0038 0.010 0.041 0.00018 0.0023 0.0038 0.0000093 14

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.19 1.4 0.0065 0.016 0.064 0.00030 0.0062 0.0064 0.000017 30

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00026 0.000021

Villaområde 1.8 0.0026 0.00022

Radhusområde 0.49 0.00048 0.000041

Parkmark 0.060 0.0000014 0.00000014

Skogsmark 0.039 0.000014 0.0000014

Radhusområde med total LOD 0.21 0.00018 0.000018

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.34 0.00025 0.000024
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Datum: 2019-08-21

Basflödesbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.0087 0.35 0.00033 0.0021 0.013 0.0000057 0.0012 0.00090 0.0000053 4.1

Villaområde 0.12 2.5 0.0025 0.011 0.055 0.000094 0.0014 0.0067 0.000012 23

Radhusområde 0.021 0.37 0.00042 0.0020 0.0082 0.000016 0.00029 0.0011 0.0000023 3.2

Parkmark 0.0047 0.14 0.000098 0.00056 0.0011 0.0000037 0.000067 0.00015 0.0000011 1.7

Skogsmark 0.0058 0.070 0.00026 0.0013 0.0032 0.0000097 0.00013 0.00016 0.0000013 0.49

Radhusområde med total LOD 0.021 0.38 0.00031 0.0017 0.0081 0.000012 0.00025 0.0011 0.0000021 2.2

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.027 0.47 0.00043 0.0023 0.011 0.000015 0.00055 0.0015 0.0000032 3.8

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 0.024 0.0000100 0.00000069

Villaområde 0.14 0.00010 0.000017

Radhusområde 0.030 0.000014 0.0000024

Parkmark 0.0046 0.0000014 0.00000014

Skogsmark 0.023 0.0000032 0.00000032

Radhusområde med total LOD 0.024 0.000011 0.0000035

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.031 0.000012 0.0000039

Dagvattenbelastning (kg/år) per markanvändning utan rening
Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS

Väg 1 0.29 4.9 0.0062 0.044 0.062 0.00056 0.014 0.0082 0.00016 131

Villaområde 0.82 5.7 0.041 0.082 0.33 0.0021 0.024 0.025 0.000062 185

Radhusområde 0.19 1.1 0.0093 0.019 0.066 0.00046 0.0046 0.0054 0.000015 35

Parkmark 0.022 0.22 0.0011 0.0020 0.0046 0.000055 0.00055 0.00037 0.0000037 4.4

Skogsmark 0.0019 0.050 0.00067 0.00072 0.0017 0.000022 0.00043 0.00070 0.0000011 3.8

Radhusområde med total LOD 0.096 0.59 0.0035 0.0084 0.033 0.00017 0.0020 0.0027 0.0000072 12

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.16 0.91 0.0060 0.014 0.054 0.00028 0.0056 0.0048 0.000013 26

Markanvändning Oil PAH16 BaP

Väg 1 1.6 0.00025 0.000021

Villaområde 1.6 0.0025 0.00021

Radhusområde 0.46 0.00046 0.000039

Parkmark 0.055 0 0

Skogsmark 0.017 0.000011 0.0000011

Radhusområde med total LOD 0.19 0.00017 0.000014

Flerfamiljshusområde med total LOD 0.31 0.00024 0.000020
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

4. Föroreningsreduktion
4.1 Indata

Vald reningsanläggning: Biofilter

 Andel av reducerad avrinningsyta  Kj  5.0  %

 Utflöde, max  Qout  200  l/s

 Tjocklek, tom yta  h1  500  mm

 Tjocklek, filtermaterial  h2  200  mm

 Tjocklek, materialavskiljande lager  h3  150  mm

 Tjocklek, makadam  h4  650  mm

 Tjocklek, skelettjord  h5  0  mm

 Tjocklek, underbyggnad/undergrund/terrass  h6  100  mm

 Avstånd vattengång dräneringsrör till undergunden  h7  0  mm

 Avstånd vattengång bräddbrunn till den övre bäddens yta  h8  0  mm

 Porandel, växtbädd  p2  0.25

 Porandel, makadam  p4  0.30

 Hydraulisk konduktivitet, växtbädd  k2  200  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, makadam  k4  36000  mm/h

 Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass  k6  8.0  mm/h

 Släntlutning övre, 1:z2  z2  4.0

 Släntlutning undre, 1:z1  z1  0

 Anläggningens längd  L  100  m

 Är marken förorenad?  Nej

 Tillsats av biokol (utan gödningsmedel)?  Nej

4.2 Utdata

 Anläggningens yta  Asf  660  m2

 Totalt anläggningsdjup exkl. underbyggnad  Htot2  1500  mm

 Anläggningens totala bredd  Wtot  6586  mm

 Plan bottenbredd  Wb  2586  mm

 Dimensionerande erforderlig utjämningsvolym  Vd3+Vd4  44  m3

 Dim. varaktighet vid dim. Vd  tr2  15  min

 Totalt tillgänglig (effektiv) volym  Veff  420  m3

 Total anläggningsvolym  Vtot  990  m3

 Dimensionerande regndjup. 20 (10-25) mm rekommenderas generellt.  rd  32  mm

 Dimensionerande uppehållstid vid max flöde  td, max  0.58  h

 Dimensionerande uppehållstid vid medelavrinning.  td, mean  29  h

 Är anläggningen tillräckligt stor avseende flödesutjämning?  Ja

 Behövs tätning runt anläggningen?  Nej
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

Reningseffekter (%). SD = Standard Deviation (standardavvikelse). nd = no data (ingen data)

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Uträknat 57 38 74 64 78 80 45 70

SD 84 64 18 52 18 8.4 196 53

Ämne Hg SS Oil PAH16 BaP

Uträknat 51 64 64 80 80

SD nd 50 14 nd nd

Ämne: Parametern Minsta möjliga utloppshalt har minskat beräknad reningseffekt. Minsta möjliga

Ämne: Max reningseffekt har uppnåts (röd kantlinje) Max reningseffekt

Klassificering av osäkerhet Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet

Föroreningshalter (ug/l) (dagvatten+basflöde) efter rening

Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Beräkning Cre 64 910 1.6 5.7 12 0.061 2.5 1.5

Riktvärde Ccr,sw 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15

Hg SS Oil PAH16 BaP

Beräkning Cre 0.012 13000 140 0.061 0.0053

Riktvärde Ccr,sw 0.030 40000 400 0.030

Föroreningsmängder (kg/år) (dagvatten+basflöde) efter rening

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni

Föroreningsbelastning 0.78 11 0.019 0.070 0.14 0.00074 0.030 0.018

Avskiljd mängd 1.0 6.9 0.053 0.12 0.51 0.0030 0.025 0.041

 Hg SS Oil PAH16 BaP

Föroreningsbelastning 0.00014 160 1.6 0.00074 0.000065

Avskiljd mängd 0.00015 280 2.9 0.0030 0.00026
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StormTac Web v19.3.1
Filnamn: Kragsta Efter_vers2

Datum: 2019-08-21

h1 500 mm

h2 200 mm

h3 150 mm

h4 650 mm

h7 0 mm

h6 100 mm

h8 0 mm

z2 1:4.0

Wb 2586 mm

Wtot 6586 mm

L 100 m
(avser längden på anläggningen)

Filtermaterial

Materialavskiljande lager

Makadam

Underbyggnad / undergrund / terrass

Biofilter (regnbädd/växtbädd)
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1 Bakgrund  

Föreliggande rapport redovisar en bullerutredning till underlag för ny detaljplan med nya bostäder.  
Planen avser nybyggnation av bostäder med en blandad bebyggelse av radhus och mindre 
flerbostadshus. Utredningen har gjorts av Akustiklaget på uppdrag av Kragsta Park AB, Per 
Sjöberg genom Structor FM Projektutveckling AB. 
 
Denna rapport utgör version 5 (version 1, 2018-02-05) vilken har uppdaterats med nya prognosdata 
för vägtrafiken. Tidigare versioner har bland annat uppdaterats med data om placering och höjd 
avseende spårnära skärm samt med förtydligande texter. Uppgifterna om skärm kommer från 
elevationsritningar som utgör del av SL:s framtagna förfrågningsunderlag daterat 2018-04-27. 
Skärmens höjd över rälsöverkant är generellt lägre än tidigare uppgifter i järnvägsplanen.  

2 Bedömningsgrunder 

2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller 

Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger 
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik utomhus vid bostäder, tabell 1. 
 
Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar, SFS 2015:216.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60 / 65a - 

 på uteplats 50 70b 
a) För bostad om högst 35 m2 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 55 dBA och maximal under 70 dBA 
kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

2.2 Industri- och annat verksamhetsbuller, Boverket 

För installationsbuller utomhus så som fläktar, kylmedelskylare m.m. gäller som riktvärde 
Boverkets vägledning1 om industri och annat verksamhetsbuller från april 2015. Observera att 
riktvärdena omfattar den sammanlagda ljudnivån från samtliga installationer. 
 
   
 

                                                      
1 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”, Boverket 
rapport 2015:21 
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Tabell 2. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad. 

 Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) Högsta 
ljudnivå i dBA  

Vid bostadsfasad Dag kl 06-18 

Kväll kl 18-22 
samt lör- sön-  
och helgdag kl 

06-18 

Natt kl 22-06 
Momentana 
ljud nattetid  

kl 22-06 

Zon A* 50 45 45 55** 

Zon B 60 55 50 55** 

Zon C >60 >55 >50 >55** 

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt 
tabell 3. 

** Om berörda byggnader har tillgång till en bullerdämpad sida gäller dessa nivåer i första hand vid ljuddämpad 
sida. 

 
Zon A  Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer. 
Zon B  Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns 

och att byggnaderna bulleranpassas. 
Zon C  Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 
 
Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, 
slag i transportörer, lossning av metallskrot etc eller innehåller tydligt hörbara tonkomponenter bör 
riktvärdena i tabell 2 sänkas med 5 dBA.   
 
Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, 
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas 
för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas 
för minst en timme, även vid kortare händelser.”   
 
Tabell 3. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. 
Frifältsvärden utomhus vid bostadsfasad och uteplats.  

  
Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält) 

Högsta 
ljudnivå i dBA  

Vid bostadsfasad och 
uteplats Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 Natt kl 22-06 

Momentana 
ljud nattetid  

kl 22-06 
Ljuddämpad sida 45 45 40 55 

 

2.3 Inomhus 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler, BBR. 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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3 Förutsättningar 

Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet Soundplan i enlighet med 
den Nordiska beräkningsmodellen (NV 4653) och med trafikflöden enligt tabell 3 och 4 nedan. 
Underlag till terrängmodellen har utgjorts av en digital karta erhållen från beställaren. A-skisser, 
Eskil Olsson BAU daterat 2016-11-14, utgör underlag för utformningen av nya byggnader. Allmän 
bebyggelse har getts schablonhöjder efter okulär besiktning. 
 

 
Figur 1. Förslag till utformning, skiss 2016-11-14, Eskil Olsson, BAU  
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3.1 Trafikuppgifter 

Följande uppgifter gällande vägtrafiken har hämtats från Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Vallentuna, Maia Rostvik, 2016-10-05. Uppgifterna är trafikräkningar för år 2015 och 2012 med 
schabloniserad uppräkning med 1,5% per år till och med år 2018 och prognos år 2030. För prognos 
år 2030 tillkommer ny trafik från planerade bostäder om 150 st. fordonspassager på Zetterlunds 
väg. 
 
Tabell 3. Vägtrafik, befintligt trafikflöde år 2018.  

Väg Antal fordon 
ÅMD (st) 

Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

Zetterlunds väg  400 3 30 
Bylevägen  165 3 30 

 
Tabell 4. Vägtrafik, prognos år 2030.  

Väg Antal fordon 
ÅMD (st) 

Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

Zetterlunds väg  628 3 30 
Bylevägen  198 3 30 

 
Trafiken på Roslagsbanan beskrivs med utökad trafik, planerad trafikering med dubbelspårtrafik 
enligt järnvägsplan. se tabell 6.  
 
Tabell 5. Järnvägstrafik, befintligt trafikflöde år 2018, enkelspårstrafik. 

Tågtyp Antal Hastighet (km/h) Tåglängd (m) 
X10, UBxp, UBp(II) 132 80 60 

 
Tabell 6. Järnvägstrafik enligt utökad trafikering i dubbelspår. 

Tågtyp Antal Hastighet (km/h) Tåglängd (m) 
X10, UBxp, UBp(II) 157 1201) 60 
X10, UBxp, UBp(II) 72 1201) 120 

1) Hastigheten gäller trafikering med nya motorvagnar. Detta motsvarar gamla X10-vagnar 
med hastigheten 80 km/h.   

3.2 Skärmplacering 

Redovisad utbyggd situation omfattar en bullerskärm, med placering och höjd, i enlighet med 
projekterat bullerskydd i SL:s förfrågningsunderlag 2018-04-27, för Roslagsbanan 
Kapacitetsförstärkning Täby Kyrkby – Kragstalund. Skärmens längd har begränsats till fastighetens 
utbredning längs med spåret.  
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Figur 2. Skärmens placering, röd markering, höjd 2,6 meter över rälsöverkant. 
 

4 Beräknat trafikbuller 

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer för befintlig situation år 2018 presenteras i bilaga 3. Området 
inom och väster om planområdet samt vid bostäderna direkt söder om planområdet har något högre 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer jämfört med utbyggd situation, bilaga 1 och 2. Detta trots att 
trafiken på Roslagsbanan genererar en betydligt lägre ljudnivå relativt trafiksituation år 2030. Detta 
beror på bullerskärmande effekter från planerade bostäder samt ny bullerskärm utmed järnvägen.   
 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer, utbyggd situation trafikprognos år 2030, presenteras i bilaga 1. 
Den ekvivalenta ljudnivån innehåller riktvärdet 60 dBA vid samtliga fasader. Ljudnivån uppgår 
som mest till 58 dBA 

 
Figur 3. Ekvivalent ljudnivå vid fasad mot öst[dBA]. 



 
 Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun 

 Rapport nummer 16-007 r01 
 2018-10-26, sid 8 (8) 

 
  

Den nya bebyggelsen uppskattas ge upphov till en ökning om högst 150 fordonspassager utmed 
Zetterlunds väg. Trafiken medför en mycket liten ökning, högst 1 dB, av den ekvivalenta ljudnivån 
utmed Zetterlunds väg och ger inte upphov till överskridande av riktvärdet 60 dBA vid bostäder. 
 
Maximala ljudnivåer från vägtrafik och tågtrafik, utbyggd situation trafikprognos år 2030, 
presenteras i bilaga 2. 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 
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. 

5 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 Boverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller. 

6 Slutsats 

Med uppförande av bullerskärm enligt SL:s förfrågningsunderlag och anläggning av gemensam 
mindre bullrig uteplats skapas en god ljudmiljö där riktvärdena för planerade bostäder kan 
innehållas. 
 
Planerad bebyggelse bidrar också till att skapa en bättre ljudmiljö i direkt anslutning till 
planområdet avseende 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.  
 
 
Akustiklaget AB 
 
 
Upprättad av: Magnus Söderlund  
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Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun

16-007 r01
2018-10-26

Skärmsträckning och höjd enligt järnvägsplan
och SL:s förfrågningsunderlag 2018-04-27,
höjden 2,6 meter över rälsöverkant, se vit
markering.

Trafiksituation enligt framtidsprognos år 2030,
se tabell 4 och 6 i rapport 16-007 r01.

Övre vy: Kartering, beräkningshöjd 2 meter
över mark inklusive fasadreflexer.

Nedre vyer: Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärden. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med de
Nordiska beräkningsmodellerna för väg-
och spårtrafik (NV 4653 och NV 4935).

Elevation
in m

 <= 5
5 < <= 10

10 < <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
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35 < <= 40
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16-007 r01
2018-09-16

Skärmplacering och höjd enligt järnvägsplan
och SL:s förfrågningsunderlag 2018-04-27,
höjden 2,6 meter över rälsöverkant, se vit
markering.

Trafiksituation enligt framtidsprognos år 2030,
se tabell 4 och 6 i rapport 16-007 r01.

Övre vy: Kartering, beräkningshöjd 2 meter
över mark inklusive fasadreflexer.

Nedre vyer: Ljudnivåer vid fasad, frifältsvärden.

Redovisade och dimensionerande ljudnivåer
från vägtrafik kommer från lätta fordon. 

Beräkningarna har utförts i enlighet med de
Nordiska beräkningsmodellerna för väg-
och spårtrafik (NV 4653 och NV 4935).

Elevation
in m

 <= 5
5 < <= 10

10 < <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Elevation
in m

 <= 5
5 < <= 10

10 < <= 15
15 < <= 20
20 < <= 25
25 < <= 30
30 < <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  



Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Ekvivalent ljudnivå
dBA

70,0 <  
65,0 < <= 70,0
60,0 < <= 65,0
55,0 < <= 60,0
50,0 < <= 55,0
45,0 < <= 50,0

 <= 45,0

Bilaga 3
Kragsta 1:51:3, Vallentuna kommun

16-007 r01
2018-09-16

Befintlig situationsplan med trafikflöden år 2018,
se tabell 3 och 5 i rapport 16-007 r01.

Vänster vy: Dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över

Höger vy: Maximal ljudnivå 2 meter över mark.

Beräkningarna har utförts i enlighet med de
Nordiska beräkningsmodellerna för väg-
och spårtrafik (NV 4653 och NV 4935).

Skala 1:1000
0 5 10 20 30 40

m

Maximal ljudnivå
dBA

85,0 <  
80,0 < <= 85,0
75,0 < <= 80,0
70,0 < <= 75,0
65,0 < <= 70,0
60,0 < <= 65,0

 <= 60,0
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Sammanfattning 
Ökningen av mängden närsalter som kommer fram till mossen från ett utbyggt Kragstalund Östra 
måste jämföras med påverkan från tidigare exploateringar i mossens tillrinningsområde. Den belast-
ningsökning som exploateringen av Kragstalund Östra medför vad gäller kväve, cirka 1 procent 
jämfört med före exploateringen, är liten i sammanhanget. Fosfortillskottet kommer till och med att 
minska mot hur det är före exploatering. I mosseområdet sker en mycket långsam förändring av 
floran. Den är dels en förändring på grund av klimatförändringarna, dels en förändring genom på-
verkan från redan utbyggda delar inom mossens tillrinningsområde. De här förändringarna är 
mycket långsiktiga och sker successivt under flera decennier. Någon påverkan från Kragstalund 
Östra separat kommer därför aldrig att kunna fastställas.  
 
Genom att ett lerlager inom detaljplaneområdet som tidigare skilt det övre och det undre grund-
vattenmagasinet grävs bort, kommer en merpart av utflödet från detaljplaneområdet att tillföras det 
undre grundvattnet, och bara en mindre del det övre som kan påverka ekologin på mossen. Det är 
framför allt under perioder med högt grundvattenstånd eller efter mycket kraftiga regn som mosse-
vegetationen får ta emot vatten från detaljplaneområdet. Bortgrävningen görs för att vid järnvägs-
bygget och exploateringen av detaljplaneområdet komma ned till stabila jordlager (torv och lera är 
inte stabila nog). De ekologiskt mest intressanta delarna av mossen ligger på bortre sidan av mos-
sens avrinnande dike, så de kommer inte alls att påverkas av exploateringen. 
 
I dagsläget dämmer banvallen utflödet från detaljplaneområdet. Efter den bortgrävning som nämnts 
blir detaljplaneområdet antagligen något torrare än idag. Detta oberoende av om detaljplaneområdet 
bebyggs eller inte. 
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För information om närsaltsläckage och de reningsåtgärder som vidtas inom detaljplaneområdet för 
Kragstalund Östra, se dagvattenutredningen för detaljplanen (Structor 2018a), kapitel 8. Notera att 
det där allmänt talas om föroreningar av vilka kväve och fosfor är två parametrar. 
 
Bakgrund 
Av Structor Miljöbyrån har CONEC konsulterande ekologer fått i uppdrag att klargöra hur närsalts-
belastningen på Byle mosse påverkas av byggande inom del av Kragsta 1:51 och 2:7 i Vallentuna 
kommun. Området är beläget väster om Roslagsbanan, men ingår ursprungligen hydrologiskt i mos-
sen. I dagsläget är området avskuret från mossen på grund av en i praktiken icke genomsläpplig 
banvall. Den geohydrologiska kontakten återupprättas igen i samband med att järnvägen byggs om. 
Detaljplaneområdet framgår av figur 1. Arbetet har utförts av Hans-Georg och Sonia Wallentinus. 
 
I arbetet har vi för att få fram avrinningsområdets gränser, samt tidigare markanvändning använt 
äldre kartmaterial, främst ekonomiska kartan från 1950-talet och häradsekonomiska kartan från 
1901-1906. För att få fram uppgifter om dagvattenhanteringen inom avrinningsområdet har upp-
gifter i detaljplanerna för resp. delområde använts (Structor 2011). Uppgifter om kväve- och fosfor-
förluster från detaljplaneområdet för Kragstalund Östra, inklusive intilliggande områden som bidrar 
med avrinning till detaljplaneområdet, har hämtats från dagvattenutredningen (Structor 2018a, kap. 
8) och använts för bedömningen. 
 

 
Figur 1. Situationsplan, Kragstalund Östra. 
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Att Byle mosse har uppmärksammats speciellt beror på en förekomst av dvärgbjörk, som är mycket 
ovanlig i länet. Mossen ligger huvudsakligen öster om järnvägen, men en liten del ansluter på västra 
sidan om järnvägen och utgörs av detaljplaneområdet. Mossens avrinningsområde är betydligt stör-
re än bara våtmarken Byle mosse. Storleken på det ursprungliga avrinningsområdet är ungefär 56 
hektar. 
 
Underliggande dagvattenutredning 
Dagvattenutredningen (Structor 2018a) förutspår en ökning av kväveutflödet men en minskning av 
fosforutflödet från detaljplaneområdet och intilliggande delområden. Under mer extrema förhållan-
den, dvs. efter mycket kraftiga regn kan dock en tillfällig ökning av fosforutflödet i mossen förutses 
genom röret i banvallen. Samtidigt blir det mer kväve, men också mer vatten som tillförs mossen. 
Dagvattenutredningen utgår från sällsynta väderhändelser med extremt mycket nederbörd på kort 
tid. ”Tioårsregn” har varit utgångspunkt för beräkningarna, dvs. regn som inträffar en gång på en 
tioårsperiod, men kan inträffa oftare. Den klimatförändring som är på gång kommer att öka frek-
vensen av tioårsregn. Då dessa regn inträffar så sällan så förändrar de inte bedömningen av på-
verkan på Byle mosse från exploatering av planområdet. 
 
Hur påverkar hydrologiska och kvartärgeologiska förhållanden vattenströmmar och 
närsaltsläckage? 
Vad som sannolikt gäller inom nästan hela området (förutom på rent berg och morän som ansluter 
mot berg) är att under de lösa jordlagren och eventuella infiltrationsmagasin finns ett mer eller 
mindre tjockt lerskikt (se figur 4) och igenom det kommer ytterst lite av dagvattnet att rinna. Man 
räknar generellt med att dagvattnet vid LOD snabbt tillförs det ytliga grundvattnet, som i sin tur 
rinner på lerytan ned mot mossen. Där finns ett torvlager närmast ovanför leran. Mossetorven kan 
hålla stora mängder vatten men om det kommer nederbörds-/tillrinningsvatten, utöver vad mosse-
torven kan hålla, rinner vattnet som ytvatten ned till utloppet i södra delen av mossen och vidare till 
Vallentunasjön. 
 
I Vallentunatrakten finns en tendens att det på sydsidan av berg och andra höjder ansamlats sand-
lager (även om det ofta är ett så tunt lager att det inte syns i den kvartärgeologiska kartan). Sanden 
är genomsläpplig för vatten, som därför snabbt kan sjunka ned i marken och bilda ytligt grund-
vatten. Samma effekt eftersträvas i LOD-anläggningar. En vattengenomsläpplig markbädd (grus/-
småsten) fungerar på samma sätt som en naturlig, sandig mark. Om det lerlager som finns i hela 
tillrinningsområdet grävs bort kan dagvatten rinna ned i det undre grundvattenmagasinet. Det vatt-
net kommer alltså inte att tillföras mossen. En effekt av detta blir att lägre mängd närsalter kommer 
ut i mossens ytliga grundvatten, vilket är positivt sett till mossens närsaltsbalans (se dagvattenutred-
ningen, Structor 2018a). Undantag är sällsynta regn som medför stora regnmängder (”hundraårs-
regn”) då vatten rinner av i det rör som läggs genom banvallen. Detta beräknas ske så sällan, att det 
inte signifikant påverkar de beräknade halterna av avrinnande kväve och fosfor. 
 
Nederbördsvattnet rinner till mossen i form av ytvatten eller ytligt grundvatten. Under vegetations-
perioden (som regel april – oktober) blir det ett visst upptag av kväve och fosfor i växtligheten. De 
binds för längre eller kortare tid i bl.a. träd. Genom föreslagna åtgärder för lokalt omhändertagande 
av dagvattnet kommer normalfallet att bli att detta vatten mestadels kommer, enligt ovan, att tillfö-
ras det undre grundvattenmagasinet och alltså inte påverka mossen. 
 
Väl ute i mossen kan fosfor och kväve tas upp av växtligheten eller, i fosforns fall, för längre eller 
kortare tid läggas fast i torven. Vad som redan verkar ha skett i delar av Byle mosse är att ett träd-



 

5 
 

skikt (framför allt i form av gran) fått fäste i torvlagret och har kunnat börja utnyttja närsaltsresur-
serna där och suga upp lagrat vatten. Det här får en dubbel effekt. Dels torkar mossen ut eftersom 
mycket vatten tas upp av träden och dels ökar skogstillväxten genom att det finns en lättillgänglig 
närsaltsresurs. Hade vi kunnat se mossen för 100 år sedan, hade den säkert varit mycket mer öppen 
än idag och inte alls med något framträdande trädskikt av gran (utom i kantzonen, ”laggen”, där 
relativt sett näringsrikt ytvatten samlas och ger näring till olika lövträdsarter, men också gran). På 
den häradsekonomiska kartan från omkring 1900 finns trädtecken ute på mossen, men det handlar 
då antagligen om lågvuxen tall, som är det vanliga på mossar i Östsverige. 
 

 
Figur 2. Den centrala delen av Byle mosse. Det ursprungliga trädskiktet är tall, där några av träd-
en nu hunnit bli ganska högväxta. Centralt i fotot ser man en tall som växer på en stor tuva, upp-
höjd över mosseytan. Det är en fingervisning om att torvlagret sjunkit samman genom oxidation då 
luftens syre fått tillträde. Detta sker när vattennivån i mossen sjunker. Gran och björk har börjat 
komma in som en följd av ökad närsalthalt i vattnet. Vattensamlingar, som den på fotot, finns egent-
ligen inte alls på en ”frisk” östlig torvmosse utan är också en följd av att torvlagret börjat krympa 
och att det inte sker likformigt över torvytan. Fotot är från 2014. 
 
Med detta vill vi säga, att redan genomförda detaljplaner haft en grundläggande indirekt påverkan 
på mossen och stora delar av mosseytan är på väg att utvecklas mot frisk/fuktig granskog. Samtidigt 
sker en motsatt reaktion eftersom torven bryts ned då markvattenytan sjunker. Vad som händer är 
att då vattenytan sjunker börjar det ske oxiderande reaktioner mellan syre och det organiska mate-
rialet (torven). Det medför att torvtjockleken kommer att minska. Det kan man se på att bl.a. gran-
arnas rötter delvis kommer att ligga på eller över torvytan. Detta framgår bäst i norra kanten av 
mossen och i den centrala delen. Det kommer alltid att vara ett växelspel mellan sjunkande vatten-
nivåer och ihopsjunkande torv. Om grundvattnet skulle komma för nära markytan visar det sig 
genom att vissa av träden, speciellt gran, kvävs och dör. Se vidare texten till figur 2. 
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Ursprungssituationen vid Byle mosse 
Avrinningen från mossen har varit så pass stor att det under 1800-talet anlagts en skvaltkvarn i ut-
loppet (söder om delområde 7 i figur 3). Ännu på 1980-talet fanns det några stenar kvar från anlägg-
ningen. Kvarnen kunde antagligen bara drivas under våren eller efter perioder med kraftigt regn. 
Kvarnen var belägen i nordligaste delen av Täby kommun, alldeles uppströms vägkorsningen 
Lokevägen – Valhallavägen – Vasavägen – Hembergavägen. 
 
Förlusterna/läckaget av närsalterna kväve och fosfor från mossens tillrinningsområde var små efter-
som naturmark har mycket små förluster av kväve och fosfor. 
 

 
Figur 3. Områdesindelning för analys av avrinningen (tabell I). Det förutsätts att såväl ytvatten 
som grundvatten rör sig nedför sluttande mark och perifera delområden kan avrinna genom nedan-
förliggande områden. Detaljplaneområdet är delområde 3. Den utloppspunkt som varit utgångs-
punkt för beräkning av avrinningsområdets storlek ligger vid vägen i högra kanten av delområde 7. 
Gränsen för tillrinningsområdet i öster är hämtad från detaljplan för Bällstaberg 4 och underlag 
för planering av Nyborg (Structor 2011). I väster är gränsen något osäker på grund av flack 
terräng. Gränserna har extrapolerats från ekonomiska kartan 1978 med höjdlinjer. 
 
Även om det är oklart med den exakta ökningen av avrinningen (genom hårdgöring av ytor), alter-
nativ minskningen i ytlig avrinning genom genomförda och planerade LOD-anläggningar, kan 
kanske storleken på avrinningen för de respektive exploaterade delområdena ändå användas för 
jämförelser områdena emellan.  
 
Förhållandena 2018 och framåt 
Det som komplicerar beräkningarna av hur mycket vatten som systemet (mossen) får ta emot är att 
periferin runt mossen har bebyggts. Studier av resp. detaljplan visar att delområdena 4, 7-15 och 17 
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har lokalt omhändertagande av dagvatten (delområde 1 och 16 är fortfarande naturmark). I delområ-
dena 5 och 6 leds dagvattnet till Vallentunasjön. Område 2 rinner åtminstone delvis av till Byle 
mosse och har därför inkluderats i sin helhet. 
 
En farhåga som framförts är att grundvattennivåerna skulle bli annorlunda efter byggandet, med risk 
för dämmande strukturer i detaljplaneområdet. Förvisso blir det annorlunda efter att järnvägen 
byggts om, men på så sätt att grundvattenytorna på ömse sidor om järnvägen kommer att stå i för-
bindelse med varandra till skillnad från idag, då järnvägsbanken utgör en grundvattenbarriär. Det 
material som läggs som bärlager för järnvägen är dränerande, se figur. 4. En skillnad från figuren är 
att även lerlagret kommer att grävas bort för att få kontakt med den underliggande moränen. Detta 
föreskrivs i järnvägsplanen för Roslagsbanans sträcka Täby kyrkby - Kragstalund. Den ursprungliga 
geohydrologiska kontakten mellan detaljplaneområdet och Byle mosse kommer därför att åter-
ställas. 
 

 
Figur 4. Dränering under järnvägen. Detaljplaneområdet ligger åt vänster i bilden. Från järnvägs-
planen för Täby kyrkby - Kragstalund. 
 
Även i detaljplaneområdet kommer såväl torv som lera att tas bort. Detta har diskuterats ingående 
ovan avseende vart avrinnande vatten tar vägen (avsnittet ”Hur påverkar hydrologiska…”). 
 
Dessutom ska, enligt dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen (Structor 2018a), ytvatten 
från detaljplaneområdets omgivningar samlas upp i ett avskärande dike, så kallat infiltrationsstråk, i 
väster som sedan leds söder- och österut till en infiltrationsyta i form av en torrdamm i det sydöstra 
hörnet av detaljplaneområdet. Endast vid kraftiga regn kommer vatten att bli stående i dammen. 
Därifrån ska en 600 mm trumma läggas under järnvägen. Trumman går idag redan under järnvägen 
men kommer att flyttas av SL när banvallen byggs om (Structor 2018b). Endast vid kraftiga skyfall 
eller långvarigt regn i kombination med höga grundvattennivåer kommer torrdammen att fyllas och 
brädda till Byle mosse som ytvatten via trumman (Structor 2018a). Den dimension trumman har är 
så stor att det inte är sannolikt att den blir flödesbestämmande under några förhållanden. Under 
övriga perioder kommer dräneringen under järnvägen att leda bort vattnet. Svackdiket inom detalj-
planeområdet kommer att få ta emot vatten från delområdena 2 och 4. Se dock i anfört avsnitt om 
avrinning direkt till det undre grundvattenmagasinet. 
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Detaljplaneområdet är drygt en hektar stort, dvs. ungefär 1,8 procent av det ursprungliga avrin-
ningsområdet. Alla data framgår av tabell I. 
 
 
Grunddata 
Tabell I visar grunddata för beräkningarna av avrinning inom Byle mosses avrinningsområde. Koef-
ficienterna bestäms av aktuell markanvändning. Vid beräkningarna har mosseytan klassats som 
skog, eftersom mossemark inte har någon egen klass i den använda modellen och eftersom stora 
delar av mossen är på väg att övergå till granskog. Delområdena 5 och 6 ingår i mossens ursprung-
liga tillrinningsområde, men eftersom dagvattnet avleds mot Vallentunasjön ingår dessa två områd-
en inte i beräkningarna av nuvarande belastning på Byle mosse. 
 
Det syns tydligt i tabell I hur effektiv skogsmark är på att ta hand om nederbörd (kolumnen ”Avrin-
ningskoefficient”). 
 
Tabell I. Grundtabell: Avrinning 2018-06-24 för Byle mosses avrinningsområde, beräknat på ett 
normalår. Areorna är framräknade i ArcGIS. Koefficienterna är hämtade från StormTac 2010. 
”Delomr. Nr” hänvisar till figur 3.  Kragstalund Östra har gulmarkerats (delområde 3 i figur 3). 
Delomr. 

Nr 

Mark- 

Typ 

Area  

m² 
Avrinnings-
koefficient 

Avrinning  

m³ 

1 Skog 229 930 0,050 73350 

2 Radhus 19 045 0,320 3961 

3 Skog 10 642 0,050 346 

4 Villa 46 798 0,250 7605 

5 Flerfamilj 7 227 0,450 2114 

6 Radhus 79 925 0,320 16624 

7 Villa 5 339 0,250 868 

8 Gräsmark 13 003 0,075 634 

9 Radhus 9 206 0,320 1915 

10 Flerfamilj 52 040 0,450 15222 

11 Radhus 14 053 0,320 2923 

12 Radhus 12 990 0,320 2702 

13 Flerfamilj 15 992 0,450 4678 

14 Radhus 10 068 0,320 2094 

15 Flerfamilj 10 785 0,450 3155 

16 Skog 11041,02 0,050 359 

17 Radhus 17037,56 0,320 3544 

 Summa: 560886   
 Exkl. 5-6 473734  57340 

 
Siffrorna ska ses som ungefärliga men ger en bild av att det aktuella detaljplaneområdet utgör unge-
fär två procent av Byle mosses nuvarande avrinningsområde och bidrar med mindre än en procent 
av den totala avrinningen på årsbasis. Som nämnt tidigare bedöms område 2 och till viss del område 
4 rinna igenom område 3. Då möjligheterna för vatten att rinna från detaljplaneområdet till Byle 
mosse ökar, genom det planerade iordningställandet av mark inom detaljplaneområdet och genom 
ombyggnationen av Roslagsbanan, är det avrinningen från de tre delområdena som kommer att öka 
flödet mot Byle mosse. Den sammanlagda avrinningen från de tre delområdena utgör ungefär sex-
ton procent av den totala avrinningen på ett år. Då måste man samtidigt ha i åtanke att på grund av 
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genomförda och planerade LOD-anläggningar kommer mycket av detta vatten att tillföras det djupa 
grundvattnet. En sekundär hydrologisk/ekologisk effekt blir att mossen kan bli torrare om grundvat-
tennivåerna i det undre grundvattenmagasinet sjunker under det normala vilket i så fall sätter igång 
en nedbrytning av torv och resulterar så småningom i en förhållandevis tätbevuxen sumpskog, vil-
ket syns i figur 2. 
 
Påverkan under byggtiden 
När det gäller närsaltsförluster under byggtiden finns mycket litet att utgå från. Vare sig Natur-
vårdsverket eller Boverket har några anvisningar eller tabeller för detta. I något fall har det gått att 
hitta en miljökonsekvensbeskrivning som noterar att det blir en ökning av närsaltsförlusterna under 
byggtiden, men att detta hanteras genom sedimentationsdammar. Vad som sägs om läckage från 
torv och lera i det här avsnittet i samband med urgrävningen, samt ökade halter under byggtiden blir 
alltså ganska osäkert. 
 
Vad vi vet säkert, är att förlusterna ökar tillfälligt. I fallet Kragstalund Östra grävs både lera och 
torv bort. Lösningen med infiltrationsområden är knappast tillämpligt här, eftersom allt material 
gräv bort ned till moränen. Och moränen binder försvinnande små mängder fosfor. Både lera och 
torv håller fosfor hårt bundet, så om grävningen sker under en period med så torra förhållanden som 
möjligt bör läckaget inte bli påfallande stort. Men det har alltså inte gått att hitta några siffror på det. 
Det kväve som finns i leran och torven är alltid rörligt, så halterna kommer att gå upp momentant 
under grävningen, men skulle förr eller senare ändå tillförts något av grundvattenmagasinen i Byle 
mosse. Det skulle alltså i det fallet inte handla om något extra tillskott. 
 
Det extra tillskottet av fosfor och kväve under byggtiden är inte möjliga att skilja från bakgrunds-
värdena. 
 
Förändringar 
En utbyggnad av Östra Kragstalund med flerfamiljsbebyggelse kommer att medföra en ökad avrin-
ning och ett visst ökat läckage av kväve, se dagvattenutredningen (Structor 2018a). För detaljplane-
området, inklusive bidrag från omgivande områden, beräknas avrinningen att tredubblas vid ett 10-
årsregn (Structor 2018a). Som följd av hårdgöringen av ytor inom detaljplaneområdet ökar avrin-
ningen inom Byle mosses avrinningsområde. Avrinningen från Byle mosse sker via ett dike rätt 
centralt i mossen. Vatten från detaljplaneområdet som tillförs mossen (inte går ner i det djupa 
grundvattenmagasinet) kommer att avvattnas genom diket om det tar sig så långt. På väg dit kom-
mer en del av fosforn att läggas fast i torven eller tas upp av vegetationen, medan reduktionen av 
kväve blir mindre. I en ostörd mosse är kväve begränsande för tillväxten, men med den kraftiga 
exploatering som skett i tillrinningsområdet är det mycket tveksamt om det fortfarande gäller, eller 
om fosfor är begränsande ämne. I så fall skulle teoretiskt en mindre ökning av t.ex. trädväxt, för-
ändrad flora etc. kunna misstänkas som en följd av exploateringen av Kragstalund Östra. Ökningen 
skulle vara så liten att den inte skulle vara mätbar. Specialfallet att dagvatten breddas via röret 
genom järnvägsbanken har berörts ovan. 
 
Som tidigare nämnts är det inte bara vatten från detaljplaneområdet som leds av under järnvägen 
eller med det planerade dagvattenröret, utan även från ytorna 2 och 4.  
 
Som diskuterats kommer en större del av dagvattnet att direkt efter rening kunna tillföras det djupa 
grundvattnet inom planområdet. Det innebär att det inte blir något tillskott till mossen av ytvatten 
med närsalter på östra sidan av järnvägen annat än vid breddning, vilket behandlats ovan. Structor 
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(2018b) noterar att både det ytliga och det djupa grundvattnet idag har samma tryckyta under nor-
mala förhållanden dvs. grundvattenförhållandena blir inte annorlunda än idag. Byle mosses tillgång 
till vatten blir därför inte heller förändrat av en utbyggnad av Kragstalund Östra. Att mer vatten 
tillförs det djupa grundvattnet under mossen kan ha en viss, om än liten, motverkande effekt mot 
låga grundvattennivåer i Byle mosse. 
 
Slutsatser 
Ökningen av mängden kväve som kommer fram till mossen från ett utbyggt Kragstalund Östra 
måste jämföras med påverkan från tidigare exploateringar i mossens tillrinningsområde. Ökningen 
av kväveförluster från tillrinningsområdet (ca 47 hektar jämför med 4,8 hektar för de områden som 
rinner av genom detaljplaneområdet) jämfört med förhållandena före någon som helst exploatering 
är omkring sex gånger. För beräknade effekter av reningsåtgärder inom detaljplaneområdet, se dag-
vattenutredningen för detaljplanen (Structor 2018a). Att väga in den ökning av närsaltsmängderna 
som exploateringen av Kragstalund Östra medför, runt en procent för kväve är ogörligt – ändringen 
ligger som konstaterats flera gånger, inom osäkerhetsintervallet. Den påverkan som redan skett och 
som på lång sikt kommer att märkas i en förändrad flora på mossen är så stor att någon påverkan 
från Kragstalund Östra separat aldrig kommer att kunna fastställas. 
 
De ekologiskt mest intressanta delarna av mossen är i norra mellersta delen och i nordost. Det vat-
ten som avrinner via detaljplaneområdet kommer aldrig så långt, eftersom mossens avrinnande dike 
ligger emellan. Så ekologiskt sett kommer dessa inte påverkas av utbyggnaden av detaljplaneom-
rådet. 
 
Att göra banvallen genomsläpplig för mossevatten får en utjämnande effekt på vattenståndet inne i 
detaljplaneområdet. 
 

Dagvattenutredningen (Structor 2018a) redovisar hur mycket närsalter som kommer ned i infiltra-
tionsdammen eller vid stora regn passerar röret under järnvägen i den sydöstra delen av detaljplane-
området. En stor del av vattnet från infiltrationsdammen kommer, enligt tidigare diskussion, aldrig 
ut i mossen ytliga grundvatten utan hamnar i det undre grundvattensmagasinet. 
 
 
Källor 
Detaljplanekarta Kragstalund Östra april 2018 
Ekonomiska kartan 1:10 000 bladet 11I 0f Vallentuna 1978 
Häradsekonomiska kartbladet ”Vallentuna” 1901-1906 
Storm Tac Rapport 2010-06 
Structor 2011. Dagvattenutredning Bällstaberg4 och Nyborg. G12-21-02 
Structor 2018a Dagvattenutredning (Kragstalund Östra), rapport samt bilagor 
Structor 2018b. Kragsta 1:51:3, Kragstalund, Vallentuna kommun, Utförande PM Geoteknik – 

Arbeten i vattenområde. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Uppdraget syftar till att genomföra en kompletterande inventering av naturvårdsarter 
som bedömningsunderlag för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard 
199000:2014 och SIS-TR 199001:2014. Området har tidigare inventerats av Ekologi-
gruppen våren 2016 (Ekologigruppen 2016), efter att planen har varit ute på samråd och 
granskning har Vallentuna kommun bedömt att en kompletterande inventering av natur-
vårdsarter bör genomföras. 
Arbetet har utförts av Johan Allmér på Ekologigruppen. 

 

 

Figur 1. Inventeringsområdets läge (röd yta inom grön rektangel) vid Kragstalund.  

Avgränsningar och osäkerhet i bedömningen 
Denna inventering har utgått från att finna ytterligare naturvårdsarter inom planområdet 
Kragstalund. Fokus har legat på naturvårdsarter bland svampar, lavar mossor och in-
sektsspår på träd eftersom det är inom dessa artgrupper man framför allt hittar natur-
vårdsarter knutna till naturmiljöerna som förekommer på platsen. Vanliga arter som inte 
uppfyller kriterierna för naturvårdsart (se faktaruta) har inte tagits med i denna rapport. 

Inventeringen har genomförts vid tre tillfällen, den 29/8, 6/9 och 12/9 2018. Under 
denna tid har naturvårdsarter hittats bland marklevande svampar i skogsområden som 
ligger inom samma region, exempelvis har flera arter av taggsvampar och fingersvampar 
vilket tyder på att tidpunkten för inventering av marksvamp har varit rätt. Svampar är 
dock nyckfulla och kan ha en utdragen säsong under sensommar – höst. Taggsvampar 
som är bra naturvårdsarter i skogsmiljöer som den vid Kragstalund uppträder vanligen 
under augusti och september. I och med att flera arter inom artgruppen har hittats i 
områden inom Vallentuna kommun och angränsande kommuner bedömer vi att man 
borde sett tecken på fruktkroppar från dessa vid inventeringstillfället, blek taggsvamp 
hittades på ett par ställen i inventeringsområdet men det är dock inte någon natur-
vårdsart. Övriga grupper (lavar, mossor och insektsspår) är inte säsongsberoende på 
samma sätt som svampar och hittas under alla årstider förutsatt att mark och trädstam-
mar inte är täckta av snö. 
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Mot bakgrund av detta bedömer vi att inventeringen av naturvärdesarter mer än väl står i 
proportion till de ekologiska förutsättningar (förutsättningar för kontinuitetsberoende 
skogslevande arter att finnas i ett område) som råder på platsen. 

Metodik  
Inventeringen av naturvårdsarter har gjorts med hjälp av handkikare och lupp i fält, vid 
behov har material samlats in för att undersökas i stereolupp eller mikroskop.  

Levande träd har undersökts på förekomst av epifytiska lavar och mossor samt vedle-
vande svampar. Med hjälp av handkikare har till exempel tallkronor undersökts på före-
komst av svampar som oftast växer där uppe (vintertagging) samt förekomst av tallticka 
högt upp i tallstammarna.  

Inom området förekommer enstaka lågor av träd, dessa har undersökts på förekomst av 
framför allt mossor och vedlevande svampar. Därutöver har marklevande svampar in-
venterats inom området. 

 

 
Figur 2. Fyndkarta över funna naturvårdsarter, tallticka (NT) och stubbspretmossa. 
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Resultat 
Endast två naturvårdsarter hittades vid inventeringen, tallticka (nära hotad, NT) och 
stubbspretmossa (signalart, lågt indikatorvärde). Arterna beskrivs närmare nedan. 

 

Tallticka (Phellinus pini) (NT) – växer i kärnveden av levande gamla tallar. Träden är 
vanligen gamla, över 150 år, men den kan även förekomma på yngre tallar som inom 
inventeringsområdet där tallen uppskattas till cirka 100 – 120 år. När arten förekommer i 
gammal tallskog med ett stort inslag av gamla träd kan den uppträda på många träd. I 
yngre tallskogar eller där det endast förekommer enstaka gamla tallar hittar man oftast 
talltickan på något enstaka träd. Tallticka förekommer ganska allmänt inom tallskogsmil-
jöer inom Stockholms stad, i övriga delar av länet är den inte lika vanlig. Detta beror 
framför allt på att i skogsområdena utanför Stockholms stad är starkt påverkade av 
skogsbruk och inslaget av gammal tall är betydligt lägre i dessa. 

Inom inventeringsområdet växer en mindre fruktkropp på en äldre tall i den norra delen 
av området, i kanten mot det låglänta fuktområdet (figur 2). Tallen har en uppskattad 
ålder på 100 – 120 år. 

Om det är möjligt ska tallen med tallticka sparas. Om det inte är förenligt med en funge-
rande planstruktur ska trädet sparas som liggande död ved i närområdet vilket möjliggör 
för talltickan att leva kvar i värdträdet och sprida sporer till omgivningen. Hela stammen, 
från mark till minst två meter över fruktkroppen sparas som en enhet och placeras ut i 
ett relativt solexponerat läge i närområdet. Resterande del av trädet läggs också ut som 
död ved i ett solexponerat läge.  

Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri) [S] – är en mossa som växer på murken och fuktig 
barr- och lövved, gärna i sumpskogar. Arten är vanlig i östra- och södra Sveriges sump-
skogar men även i örtrika löv- och barrskogar. I Stockholmsområdet är arten vanlig i 
fuktiga skogsmiljöer med förekomst av död ved, den växer också påfallande ofta på 
exponerade trädrötter i dessa miljöer. Den döda veden behöver inte vara grov utan arten 
växer ofta på klena vedbitar som ligger fuktigt. Skogsmiljöerna är många gånger igen-
växningsmarker utan längre skoglig kontinuitet. Den bedöms därför ha ett lågt indika-
torvärde i dessa trakter.  

Inom inventeringsområdet hittades arten på klen lövved i ett fuktparti mitt i området 
(figur 2). Stubbspretmossan förekom mycket sparsamt på platsen. 

Naturvårdsarter 
En signalart/indikatorart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är nå-
gorlunda allmänt förekommande. Genom sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda 
naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster av rödlistade arter.  

Begreppet signalarter kommer från Skogsstyrelsen, där de har tagit fram en lista för skogliga 

signalarter som eftersöks främst vid Nyckelbiotopsinventeringar. Många biologer och konsult-
firmor har kompletterat och utökat de skogliga signalarterna med fler arter, arter som indike-
rar höga naturvärden i andra miljöer än skog. Dessa kallas indikatorarter. Signalarter och 
indikatorarter är olika begrepp där arterna fyller samma funktion.  
Naturvårdsarter är även sådana som är rödlistade. 

 

Rödlistan - Rödlistkategorier  

Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken. Rödlistan anger olika arters risk att dö ut 
från Sverige. Arterna listas i olika rödlistkategorier beroende på artens status. Det finns 7 kate-
gorier: (RE) försvunnen, (CR) akut hotad, (EN) starkt hotad, (VU) sårbar, (NT) nära hotad, (LC) 
livskraftig, (DD) kunskapsbrist. 
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Diskussion 
Inventeringen visar på att förekomsten av naturvårdsarter inom inventeringsområdet är 
lågt. 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 inom inventeringsområdet (Ekologigruppen 2016). Det kan inte uteslutas 
att det förekommer några naturvårdsarter som av någon anledning har missats vid denna 
inventering med bedömningen är att det inte skulle ändra den bedömning av naturvär-
den som har gjorts inom området då förekomsten av ekologiska strukturer som är en 
annan av bedömningsgrunderna i en naturvärdesinventering är låga (se faktaruta nedan, 
bedömning art- och biotopvärde). 

 

En stor del av inventeringsområdet var öppen våtmark under 1960-talet (historiskt orto-
foto, Lantmäteriet). De delar som då utgjordes av skogsmark var betydligt glesare be-
vuxna med träd. Vid 1975 såg skogen ut att vara glesare än vid 1960, sannolikt på grund 
av skogsbruk (historiskt ortofoto, Lantmäteriet). Utifrån hur skogen ser ut nu har stora 
delar varit avverkade och endast de enstaka gamla tallarna inom området är från äldre 
tiders skog. Sannolikt har träd- och markkontinuiteten samt marksvamparnas utbredning 
påverkats negativt av skogsbruket fram tills idag. 

Inom området förekommer bitvis ett stort inslag av mogen asp och i fuktigare partier 
klibbal. Båda dessa trädslag kan hysa flera arter som är knutna till skogsmiljöer med lång 
skoglig kontinuitet. I och med att dessa trädslag inom området saknar kontinuitet samt 
att det inte finns några starka ekologiska samband med likartade miljöer i närområdet där 
förutsättningarna är bättre bedöms mer krävande arter haft det svårt att koloniserat om-
rådet. Dessutom spelar sannolikt luftföroreningar en stor roll eftersom området ligger i 
starkt exploaterade områden. 

De gamla tallar som förekommer inom området och som kommer att behövas tas ner 
sparas med fördel på samma sätt som tallen med tallticka (se text under resultat). 

Bedömning av art- och biotopvärde 

Bedömningsgrunden för biotopvärde omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt 
sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in. Biotopvärdet bedöms 
på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). 

I bedömningsgrunden för art värde ingår fyra aspekter naturvårdsarter (se ovan), rödlistade arter, 
hotade arter och artrikedom. 
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	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Plankoordinator Handläggare


	a9f37944-4844-4c68-ac8a-09346161a592.docx
	1. 	Inledning
	1.1	Planhandlingar
	1.1.1	Handlingar
	1.1.2	Övrigt underlag

	1.2	Planens syfte och huvuddrag
	1.3	Plandata
	1.3.1	Läge och areal
	1.3.2	Markägoförhållanden

	1.4	Planprocessen
	1.4.1	Planuppdrag
	1.4.2	Handläggning

	1.5	Revidering

	2. 	Förutsättningar
	2.1	Riksintressen
	2.2	Miljökvalitetsnormer
	2.2.1	Luft
	2.2.2	Vatten
	2.2.3	Omgivningsbuller

	2.3	Strandskydd
	2.4	Kommunala ställningstaganden
	2.4.1	Översiktsplan
	2.4.2	Strukturplan för Södra Vallentuna
	2.4.3	Detaljplaner
	2.4.4	Bostadsbyggnadsprognos BBP16A
	2.4.5	Planbesked
	2.4.6	Planuppdrag

	2.5	Befintlig markanvändning
	2.5.1	Bebyggelse
	2.5.2	Topografi, vegetation, våtmark
	2.5.3	Lek och rekreation

	2.6	Kulturmiljö
	2.6.1	Fornlämningar

	2.7	Geotekniska förhållanden
	2.7.1	Berggrund och jordarter

	2.8	Hydrologiska förhållanden
	2.8.1	Dagvatten
	2.8.2	Avrinning
	2.8.3	Grundvattenförhållanden
	2.8.4	Övrigt

	2.9	Gator och trafik
	2.9.1	Kollektivtrafik
	2.9.2	Gång och cykel
	2.9.3	Vägtrafik
	2.9.4	Parkering

	2.10	Service
	2.10.1	Offentlig och kommersiell service

	2.11	Hälsa och säkerhet
	2.11.1	Markföroreningar
	2.11.2	Ras- och skredrisk
	2.11.3	Översvämningsrisk
	2.11.4	Radon
	2.11.5	Buller
	2.11.6	Farligt gods
	2.11.7	Risker


	3. 	Planförslag
	3.1	Bebyggelseområden
	3.1.1	Användning
	3.1.2	Utnyttjandegrad
	3.1.3	Placering och utformning
	3.1.4	Markens anordnande
	3.1.5	Utfartsförbud

	3.2	Grönstruktur och friytor
	3.2.1	Naturmark
	3.2.2	Lek och rekreation

	3.3	Gator och trafik
	3.3.1	Gator Kvartersmark
	3.3.2	Parkering
	3.3.3	Gator allmän platsmark
	3.3.4	Gång och cykel
	3.3.5	Kollektivtrafik

	3.4	Belysning
	3.5	Fastighetsindelning
	3.5.1	Fastighetsindelningsbestämmelser

	3.6	Teknisk försörjning
	3.6.1	Dagvatten
	3.6.2	Vatten och avlopp
	3.6.3	Värme
	3.6.4	El, tele och data
	3.6.5	Avfallshantering

	3.7	Hälsa och säkerhet
	3.7.1	Grundläggning
	3.7.2	Hantering av markföroreningar
	3.7.3	Hantering av översvämningsrisk
	3.7.4	Hantering av radon
	3.7.5	Hantering av närhet till Roslagsbanan
	3.7.6	Hantering av buller, stomljud och vibrationer

	3.8	Administrativa bestämmelser
	3.8.1	Genomförandetid
	3.8.2	Huvudmannaskap
	3.8.3	Ledningsrätt
	3.8.4	Gemensamhetsanläggningar


	4. 	Genomförande
	4.1	Organisatoriska frågor
	4.1.1	Tidplan för genomförande
	4.1.2	Genomförandetid

	4.2	Ansvarsfördelning/ huvudmannaskap
	4.2.1	Allmänna platser
	4.2.2	Kvartersmark för enskilt bebyggande
	4.2.3	Ledningar

	4.3	Avtal
	4.3.1	Planavtal
	4.3.2	Exploateringsavtal
	4.3.3	Genomförandeavtal

	4.4	Tillståndsfrågor
	4.5	Fastighetsrättsliga frågor
	4.5.1	Fastighetsbildning

	4.6	Lantmäteriförrättning
	4.6.1	Förrättningskostnader - allmänt
	4.6.2	Anläggningsåtgärd – Bildande av gemensamhetsanläggning

	4.7	Ekonomiska frågor
	4.7.1	Planekonomi
	4.7.2	Gatukostnader
	4.7.3	Fördelning av genomförandekostnader
	4.7.4	Inlösen och ersättning
	4.7.5	Anläggningsavgift för VA
	4.7.6	Bygglovavgift

	4.8	Tekniska frågor
	4.8.1	Tekniska utredningar
	4.8.2	Vatten och avlopp
	4.8.3	Dagvatten


	5. 	Konsekvenser
	5.1	Behovsbedömning
	5.2	Miljökonsekvenser
	5.2.1	Miljökvalitetsnormer
	5.2.2	Natur- och kulturvärden
	5.2.3	Hälsa och säkerhet

	5.3	Ekonomiska konsekvenser
	5.3.1	Ekonomiska konsekvenser för kommunen
	5.3.2	Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare

	5.4	Sociala konsekvenser
	5.4.1	Barn och unga
	5.4.2	Jämställdhet
	5.4.3	Tillgänglighet

	5.5	Fastighetskonsekvenser
	5.5.1	Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser


	6. 	Medverkande

	e04064af-2d44-4263-97bc-19962423c900.docx
	1.1 Innehåll
	2. Sammanfattning
	3. Remissinstanser
	4. Granskningens upplägg
	5. Yttranden utan synpunkter
	6. Yttranden med synpunkter
	6.1 Närboende
	6.1.1 Fastighetsägare till Kragsta 9:3 m fl (KS 2017.210-66)
	6.1.2 Fastighetsägare till Kragsta 2:196 (KS 2017.210-62)

	6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag och föreningar
	6.2.1 Zetterlunds vägs Samfällighetsförening (KS 2017.210-67)
	6.2.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (KS 2017.210-71)
	6.2.3 Lantmäteriet (KS 2017.210-60)
	6.2.4 Trafikverket (KS 2017.210-64)
	6.2.5 Trafikförvaltningen (KS 2017.210-65)
	6.2.6 Naturskyddsföreningen i Vallentuna (KS 2017.210-63)
	6.2.7 Roslagsvatten AB (KS 2017.210-68)
	6.2.8 E.ON Värme AB (KS 2017.210-69)


	7. Revideringar efter granskning
	Revideringar i plankartan
	Revideringar i planbeskrivningen

	8. Berörda med synpunkter som inte blivit tillgodosedda under planprocessen

	9cbbc5b1-c9a3-4a0f-be98-897a7e1d2722.pdf
	45bae6d1-9a56-47b3-897e-96edf87f08f5.pdf
	ff320d45-3971-40b3-b8c3-d4a905cb0836.docx
	1	Inledning
	1.1	Syfte

	2	Miljöbedömning
	2.1	Behovsbedömning
	2.2	MKB
	2.3	Metodik MKB

	3	Områdesbeskrivning
	3.1	Planområdet
	3.2	Omgivning
	3.3	Planförhållanden
	3.4	Närliggande projekt

	4	Avgränsning
	4.1	Geografisk
	4.2	Saklig
	4.2.1	Miljö- och hälsoaspekter

	4.3	Miljö- och folkhälsomål
	4.4	Tidsmässig

	5	Alternativredovisning
	5.1	Planförslag
	5.2	Övriga alternativ
	5.3	Nollalternativ

	6	Miljö- och hälsokonsekvenser driftskedet
	6.1	Naturmiljö
	6.1.1	Bedömningsgrunder
	6.1.2	Förutsättningar
	6.1.3	Konsekvenser planförslag
	6.1.4	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

	6.2	Vattenmiljö
	6.2.1	Bedömningsgrunder
	6.2.2	Förutsättningar
	6.2.3	Konsekvenser planförslag
	6.2.4	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

	6.3	Risk och säkerhet
	6.3.1	Bedömningsgrunder
	6.3.2	Förutsättningar
	6.3.3	Konsekvenser planförslag
	6.3.4	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

	6.4	Buller, stomljud och vibrationer
	6.4.1	Bedömningsgrunder
	6.4.2	Förutsättningar
	6.4.3	Konsekvenser planförslag
	6.4.4	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

	6.5	Tillgänglighet och trygghet
	6.5.1	Bedömningsgrunder
	6.5.2	Förutsättningar
	6.5.3	Konsekvenser planförslag
	6.5.4	Förslag till åtgärder och fortsatt arbete


	7	Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet
	7.1	Buller
	7.2	Luftkvalitet
	7.3	Risk och säkerhet
	7.4	Vattenmiljö
	7.5	Naturmiljö
	7.6	Tillgänglighet och trygghet
	7.7	Klimat och energi
	7.8	Kulturmiljö
	7.9	Stabilitet Roslagsbanan

	8	Samlad bedömning
	8.1	Samlad bedömning av miljökonsekvenser
	8.2	Påverkan på riksintresse
	8.3	Överensstämmelse med miljö- och folkhälsomål

	9	Uppföljning

	82682ccb-59b1-4cc2-ad43-60eb75f3a389.pdf
	acc99c73-d8a0-4614-ad2f-5a719cbe2d89.docx
	1. Inledning
	2. Detaljplanens syfte och huvuddrag
	3. Miljöbedömning
	3.1 Miljökonsekvensbeskrivning

	4. Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen
	5. Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från miljöbedömningen har beaktats
	5.1 Samrådssynpunkter
	5.1.1 Revidering av planhandlingar efter samrådet

	5.2 Granskningssynpunkter
	5.2.1 Revideringar av planhandlingar efter granskning


	6. Skälen till att planen antas istället för andra alternativ som varit föremål för avväganden
	7. Åtgärder för uppföljning och övervakning

	f038a5b0-835e-4a9f-b764-a54294acfac8.pdf
	Sheets and Views
	A1


	ea301225-7b28-4945-8d95-f996545b4fa8.pdf
	Sheets and Views
	A1


	30d570e5-e62c-497c-baa1-0303b434b8be.pdf
	Sheets and Views
	A1 Plan 1-1000 (2)


	efdeba90-c7f1-4513-80ba-76373c29fdb9.pdf
	Sheets and Views
	A1


	9810ccc3-02b3-4878-9d28-e138f402850b.pdf
	6b06294f-6e05-4f2d-82d1-c1b72f788043.pdf
	Sheets and Views
	A1


	6af44eae-604f-48c5-ba3b-3c57d0d95976.pdf
	1 Bakgrund
	2 Bedömningsgrunder
	2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller
	2.2 Industri- och annat verksamhetsbuller, Boverket
	2.3 Inomhus

	3 Förutsättningar
	3.1 Trafikuppgifter
	3.2 Skärmplacering

	4 Beräknat trafikbuller
	5 Industribuller
	6 Slutsats

	a1c0e549-a157-4451-8b8a-cdab4a8d0f61.pdf
	9cd3ad4e-5cfa-449a-9dc1-a7d499b7dd4f.pdf
	ce653d3e-4cc7-42b0-9f13-7f61fa3a3b91.pdf



