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Om detaljplan 
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. 
Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom 
planområdet. Det är kommunen som tar fram en detaljplan och du som medborgare 
har möjlighet att ta del av informationen och lämna idéer och synpunkter, vid olika 
tillfällen under planprocessen. Läs mer om detaljplanering på Boverkets webbsida: 
www.boverket.se. 

 

Inledning 

Planhandlingar 
Till planförslaget hör följande handlingar: 

Två plankartor, Norra och Södra, i skala 1:2000 med bestämmelser 

Planbeskrivning (denna handling) 

Gestaltningsbilaga 2021-06-10 

Strukturplan 2021-05-25 

Miljökonsekvensbeskrivning 2020-12-02 

Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
Följande utredningar är framtagna som finns som bilagor till planhandlingarna  

• Bilaga 1: Jämställdhetsanalys (ETTELVA arkitekter, 2016-08-11) 
• Bilaga 2: Gestaltningsprogram (ETTELVA arkitekter, 2016-11-07) 
• Bilaga 3: Naturvärdesinventering (Ekologigruppen, 2018-10-16) 
• Bilaga 4: Arkeologisk utredning Vackerby-Kolke (Arkeologikonsult, 2019:3219) 
• Bilaga 5: Arkeologisk undersökning Järnåldersgårdarna vid Kissmyran i 

Vackerby (Arkeologerna, 2020:40) 
• Bilaga 6: Förprojektering av vägar (VAP, 2021-06-03) 
• Bilaga 7: Dagvattenutredning (Afry, 2021-07-09) 
• Bilaga 8: Skyfallsanalys (Afry, 2021-06-29) 
• Bilaga 9: Bullerutredning (Structor, 2021-05-20) 
• Bilaga 10 Trafikalstring Vackerby trädgårdsstad (VAP, 2021-05-31) 
• Bilaga 11: Sammanfattning av geotekniska utredningar (Sweco, 2020-11-24) 

 

 

http://www.boverket.se/
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Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt område i Gnesta tätort, Vackerby 
trädgårdsstad. Planen möjliggör drygt 600 bostäder, handel, förskola, nya 
parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar. Målsättningen är att skapa en 
tilltalande boendemiljö enligt trädgårdsstadens principer, men i modern tappning, och 
ett område som uppmuntrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Området 
får en tydlig identitet när de offentliga ytorna och nya bostadshusen gestaltas i enlighet 
med ett medvetet förhållningssätt till Gnestas historiska och småskaliga karaktär. 

En gestaltningsbilaga finns framtagen för att beskriva viktiga grundläggande kvaliteter 
för gestaltning och hållbarhet för utemiljö och bebyggelse. Gestaltningsbilagan lägger 
fast en gemensam vision som är tänkt att genomsyra hela planområdet. 

Sammanfattningsvis syftar detaljplanen till att: 

- Möjliggöra för byggande av bostäder i blandad storlek i en stations- och 
centrumnära del av Gnesta tätort. 

- Inom en del av området möjliggöra för byggande av förskola. 
- Skapa förutsättningar att säkra en god gestaltning av området. 
- Skapa förutsättningar för centrumfunktioner. 
- Anpassa intilliggande befintligt verksamhetsområde och säkerställa att det kan 

samverka med tillkommande bebyggelse. 
- Bevara och skapa förutsättningar för värdefull natur i området, både utifrån ett 

estetiskt och kulturhistoriskt perspektiv, samt utifrån identifierade naturvärden. 
- Säkerställa områden för hantering av dagvatten som tillför nya kvalitéer i området. 
- Säkerställa tillgång till områden och stråk för rekreativa ändamål. 
- Möjliggöra för huvudgata genom det nya området med möjlighet för busstrafik och 

ev framtida koppling över järnvägen. 
- Säkerställa god framkomlighet för gående och cyklister. 
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Plandata 
Planområdet är cirka 37,5 hektar stort och ligger ca 1,5 km nordväst om tågstationen i 
Gnesta tätort. Området avgränsas i väster av åkermark, i norr av en skogsklädd höjd, i 
söder av ett verksamhetsområde med småindustri, halkbana och diverse andra 
verksamheter och i öster av Mariefredsvägen, den skogsklädda Jagbacken samt 
friliggande bostadsbebyggelse. 

 

   
Översiktsbilder över planområdets läge. I den högra bilden visas kommunalt ägd mark inom 
planområdet med fylld röd färg. 

 

Det aktuella planområdet omfattar fastigheterna Vackerby 7:1, Kolke 4:3, samt del av 
Vackerby 3:3 och 7:13-15, Yttervala 1:7 och Ålsta 1:3. 

Större delen av det södra planområdet består av kommunalt ägd mark, medan den 
norra delen är privatägd (se höger bild ovan). 
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Planprocessen 

Planuppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2018-03-09 §19 till förvaltningen att påbörja 
planarbete för del av Vackerby 7:1 mfl, Vackerby trädgårdsstad, södra delen. 
Samhällsbyggnadsnämnden tog 2019-03-21 §20 motsvarande beslut för del av Kolke 
4:3 mfl, Vackerby trädgårdsstad, norra delen. 

Då planarbetet för de båda detaljplanerna nu ligger i fas och flera handlingar är 
gemensamma för norra och södra områdena så har ett planförslag tagits fram för 
samråd, för att tydliggöra hur områdena hänger samman. 

Handläggning och process 
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och bestämmelserna från 
och med 1 mars 2017 och handläggs med utökat planförfarande. 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
en samrådsredogörelse där yttranden som framförts skriftligt under samrådet 
redovisas. Planförslaget kan sedan vid behov komma att justeras och kompletteras 
innan ett granskningsförslag och till sist en antagandehandling upprättas. 

 

Preliminär tidplan Månad år 

Samråd november 2021 

Granskning hösten 2022 

Godkännande Samhällsbyggnadsnämnden våren 2023 

Antagande Kommunfullmäktige  höst 2023 

Laga kraft vinter 2023/2024 

  

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
Genom-
förande
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Planeringen av Vackerby trädgårdsstad sker i linje med gällande översiktsplan. 
Översiktsplan för Gnesta kommun 2050, antogs av kommunfullmäktige 2018-12-17. 
Planområdet för Vackerby trädgårdsstad är i översiktsplanen utpekat som pågående 
utvecklingsområde. Utvecklingsområdena i översiktsplanen är framtagna utifrån 
kommunens mål och strategier som anger hur kommunen ska växa och erbjuda 
attraktiva livsmiljöer, bostäder för framtiden, flexibla kommunikationer, en attraktiv 
natur- och kulturmiljö samt hantera klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. 

Enligt Gnestas Framtidsplan 2021–2023 för kommunstyrelsen ska en detaljplan för 
Vackerby trädgårdsstad tas fram, för 600 bostäder i blandade storlekar och 
upplåtelseformer samt för kommunal service. Punkten fanns även med i 
Framtidsplanen 2020-2022. 

Planområdet omfattas också av planprogram för norra Gnesta (2014), där det finns en 
övergripande strukturplan för aktuellt område. 

Utifrån planprogrammet för norra Gnesta togs ett gestaltningsprogram med 
strukturplan fram för planområdet som godkändes av kommunstyrelsen 2016-12-05 
§120. 

Övergripande riktlinjer och förslag i programmen har legat till grund för planförslaget. 

Planområdet ingår även i den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort från 2008, 
vilken upphävdes i samband med att ny översiktsplan antogs. Arbetet med en ny 
fördjupad översiktsplan över Gnesta tätort planeras dra igång under 2021. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Den nordligaste delen av planområdet, och några mindre områden i väst och öst är inte 
planlagda sedan tidigare. För området i övrigt gäller följande planer: 

• P71-14, 04-FRU-646, stadsplan över delar av Vackerby, antagen 1971-03-18. 
Medger industri och en ny väg. 

• P80-23, 0480-P80/23, stadsplan för Gnesta, Vackerby industriområde, 
fastställd 1980. Medger i huvudsak industri och småindustri. 

 

Den nya detaljplanen upphäver underliggande detaljplaner för motsvarande område. 
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Översiktsbild över gällande detaljplaner i och kring aktuellt område. 

 

Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämplig användning av 
mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 4 kap 
berörs inte av planförslaget. 

Ett underlag för undersökning av betydande miljöpåverkan togs fram 2019-12-19, där 
det bedömdes att planförslaget inte kunde antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Underlaget skickades för samråd med länsstyrelsen, som i yttrande 
2020-01-22 angav att frågan behövde utredas vidare. Av varsamhetsskäl har en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram, för att belysa miljöaspekterna. I 
samråd med länsstyrelsen 2020-09-28 har följande miljöaspekter MKB bedömts 
relevanta för planområdet: 

• Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer för vatten 
• Risk för översvämning 
• Klimatpåverkan 
• Våtmarken Valasjön och naturvärden 
• Geoteknik: markens lämplighet för bebyggelse 
• Risk för olyckor 
• Kulturmiljö 

 

Upprättad MKB, tillsammans med resonemang om jordbruksmark under rubriken 
nedan, visar att planen kan genomföras enligt planförslaget utan betydande 
miljöpåverkan. Samråd om MKB sker samtidigt som samråd för detaljplanen. 
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Jordbruksmark 
Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för 
bebyggelse för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på annan mark, utifrån ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.  

Totala andelen jordbruksmark i Gnesta kommun är 20,2% (drygt 9 314 ha), för hela 
Sverige är siffran 7,5 % (SCB Kommunen i siffror, 2020-11-06). Knappt 30 ha av 
planområdet består av befintlig jordbruksmark, vilket är drygt 0,3% av kommunens 
totala andel jordbruksmark. Av jordbruksmarken inom planområdet är det drygt 27 ha 
som planerats för ändrad användning, men det är knappt 6 ha av jordbruksmarken 
som är oplanerad, övrig är enligt gällande detaljplan planlagd som industrimark. 

I kommunens översiktsplan anges målet på en befolkningstillväxt om minst 2% per år i 
kommunen. För att växa och erbjuda attraktiva livsmiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv 
är kommunens strategi att tillkommande bebyggelse ska ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur. En stor del (cirka 70%) av planerad tillkommande 
bostadsbebyggelse beräknas ske i Gnesta tätort. Viss förtätning är möjlig, men nya 
utvecklingsområden behövs och har i översiktsplanen utpekats, bland annat 
planområdet för Vackerby trädgårdsstad. Samtliga utpekade utvecklingsområden i 
översiktsplanen ligger på jordbruksmark. Möjligheterna till alternativ mark för 
exploatering i centrum- och kollektivtrafiknära områden är mycket begränsade för 
Gnesta tätort. De alternativ som finns är att bebygga tätortsnära grönstruktur, vilka i 
översiktsplanen har utpekats för bevarande. Om jordbruksmarken skulle sparas 
behöver det istället byggas mer perifert, vilket motverkar mål i översiktsplanen som t ex 
att öka kollektivtrafikanvändande och gång- och cykeltrafik i och kring tätorterna. 

Ur ett Sverigeperspektiv har jordbruksmarken i Gnesta kommun bedömts till klass 3 
och 4, där åkermarken klassats i 10 jordar, varav 1 är lägsta värdet (gradering av 
åkermarken i Sverige från år 1971 av Lantbruksstyrelsen). 

Enligt Planeringskarta över åkermarksklassificering (NRL 2 kap 4§ Jordbruk) så 
bedöms jordbruksmarken i/kring planområdet som klass 1, högsta brukningsvärde, i 
en tregradig skala (karta hos Nyköpings kommun, troligen som tidigast från 1987 
bedömt utifrån lantmäteriets nyttjanderätt). Grunderna för klassificeringen har 
troligen varit produktionsvärde och arrondering och brukningsvärdet kan idag antas 
lägre då en stor del av marken i eller i anslutning till planområdet redan är bebyggd 
eller planerad för bebyggelse. 

Ingen nyare klassificering har gjorts, men även om jordbruksmarken i planområdet 
fortsatt värderas till en av kommunens bättre jordar, bedöms samhällsintresset för att 
bebygga området som större. Marken är tätortsnära och en exploatering utgör en 
förlängning av tätorten Gnesta i kollektivtrafiknära läge. Området som bebyggs är 
dessutom kopplat till ytterligare planerade utvecklingsområden. 
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Utsnitt ur planeringkarta över åkermarksklassificering och ortofoto över ungefär samma 
område. Områden inringade med röd färg i bilderna visar delar av, och i anslutning till, 
planområdet som är bebyggda eller redan detaljplanerade för byggnation. I planeringskartan 
bedöms prickad mark som klass 1 (högsta värde), ljusgrå som klass 2 och svart som klass 3. 

 

 
Bild över planområdets läge i zonanalys av Gnesta tätort med tågstation som centrumpunkt. 
Visar områden för hur långt det går att komma till fots på en viss tid: 0-10 min, 10-20 min och 
20-30 min. 
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Förutsättningar 

Området idag 
Området består till stor del av öppet odlingslandskap och öppna grönytor. Vid 
Jagbacken finns skogbevuxna grönområden, i sydöstra delen av planområdet mot 
Framnäsvägen finns ännu en skogbevuxen kulle. Norr om planområdet finns ett stort 
skogsområde, med barrskog i de mer kuperade områdena och lövskog i de mer låglänta 
partierna. Ett område öster om Mariefredsvägen har använts till odling av energiskog, 
men är också utpekat som utvecklingsområde för bebyggelse i översiktsplanen. Runt 
planområdet förekommer större och mindre sjöar. Närmast ligger Valasjön i väster, i 
dag en relativt liten sjö omgiven av sankängar och vassbälten som bildar en fin miljö för 
fåglar och skydd för klövvilt. Älgar i området är inte ovanligt. Stora delar av 
åkermarken inom planområdet är brukad, men delar ligger i träda. 

Även om området till största delen består av jordbruksmark är merparten av marken 
enligt gällande detaljplaner planerad för industri. 

Planområdet med omgivningar är en del av ett populärt närströvområde för de 
omkringboende och Gnestabor i allmänhet. Genom planområdet går enligt fördjupad 
översiktsplan för Gnesta tätort (från 2008, men upphävd) betydelsefulla grönstråk. 

 
Översiktsbild över planområdet och dess närmsta omgivningar. 
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Landskapsbild 
Gnesta tätort ligger i ett vackert och varierat sörmländskt landskap. Landskapet kring 
Gnesta har länge varit befolkat och är i hög grad påverkat av människans närvaro och 
brukande av skog, mark och vatten. Den mångåriga kontinuiteten i markanvändningen 
syns bland annat i de öppna, odlade och betade markerna, artrika lövlundar och 
allékantade vägar. Planområdet med omnejd består än så länge mest av öppen odlad 
mark, där ett par eller tre gårdsbildningar är lätt urskiljbara. Tätortens expansion gör 
sig påmind österifrån. Vägnätet är småskaligt och vägarna är grusade.  

Hela Vackerby ingår i ett område av regionalt intresse för kulturminnesvården enligt 
fördjupad översiktsplan Gnesta tätort (från 2008, men upphävd). 

 

Områdets historia 
Planområdet präglas av sitt läge i Sörmland med alla de kulturbärande element som 
formar landskapet. Norr om planområdet ligger sätesgården Södertuna med slott och 
stora ekonomibyggnader (anor från 1300-talet). Jordbruket i norr har präglats av stort 
behov av arbetskraft varför dagsverkstorp och underlydande gårdar funnits i 
omgivningarna. I planområdet och väster och söder därom har det varit en annan 
ägostruktur, med självägande bönder och marken har innan stor- och laga skiften varit 
uppdelad i mindre ägolotter. 

Valasjön väster om planområdet har tidigare varit betydligt större och troligen sträckt 
sig upp mot planområdet. Att sjön är mindre i dag beror på sjösänkningarna i 
Trosaåsystemet som skedde mellan 1850 och 1872, då ett sjösänkningsbolag bildades 
och Valasjögraven, som nedströms passerar Gnesta, sänkte av sjön till dagens nivå. 
Med tiden har den mullhaltiga gamla sjöbottnen sjunkit samman och i dag härskar vass 
och viden. 

Öster om planområdet ligger en gammal kunglig jagbacke, vilka var utgångspunkter för 
de stora kungliga jakterna (historisk bakgrund från 1500-talet). Områdena var små, 
men troligen var jagbackarna endast startplats. På 1700-talet då jagbackarna slutade 
att användas fick kringboende nyttja området för bete och för att ta ut vindfällen. 
Jagbackarnas period avslutades år 1818, då riksdagen beslöt att sälja samtliga 
jagbackar och numer finns endast ortnamnen kvar. 

Förutom soldat- och dagsverkstorp i omgivningen har det också funnits en grindstuga i 
anslutning till norra delen av planområdet. Förr fanns många grindar längs 
landsvägarna och större gårdar kunde ha en egen grindvakt som bodde i ett torp invid 
vägen och i skuggan av Jagbacken låg en gång Södertuna grindstuga. Nu finns endast 
några fruktträd kvar som minner om boplatsen. 

I nordvästra delen av planområdet finns också ett av de närboende namngivet vägskäl, 
Kärlekstorget. Det är vägskälet på grusvägen mellan Mariefredsvägen och Yttervala, där 
en del viker av söderut mot Vackerby gård. 
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Fornlämningar 
Inom och intill planområdet finns ett flertal fornlämningar i form av äldre boplatser, 
stensättningar och hällristningar. 

 

 
Utsnitt över planområdet med omnejd ur Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök (RAÄ, 2020). 

 

För norra delen av planområdet har en arkeologisk utredning gjorts, se mer i 
Arkeologisk utredning Vackerby-Kolke (Arkeologikonsult, 2019:3219). Vid utredningen 
framkom lämningar i tre områden: i söder, nordost och nordväst. Lämningarna i söder 
kunde knytas till järnåldersboplatsen som undersökts (enligt rapport ovan). I nordost 
framkom tre små, tunna svårbedömda lager rester i anslutning till känt gravfält och i 
nordväst framkom lämningar efter ett torp från 1700-talet samt spår efter den väg som 
löper över området på 1881 års karta. I övrigt var området utan indikation. I många av 
schakten centralt inom området fanns vattenavsatta lager och dessa ytor har varit för 
blöta för att ha utnyttjats i någon vidare utsträckning. 

Ytterligare arkeologiska insatser inom planområdets centrala/sydvästra delar planeras, 
i första hand för att avgränsa fornlämningsområdena. 

Om nya fornlämningar eller fornfynd påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och en 
anmälan göras till Länsstyrelsen. 
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Natur 

Mark, vegetation och djurliv 
En naturvärdesinventering har genomförts (Ekologigruppen, 2018-10-16). 

Planområdet är en del av en större sammanhängande grönstruktur, där åkerholmarna 
utgör viktiga restbiotoper med livsmiljöer för arter som annars inte skulle finnas i 
området. De högsta naturvärdena är således framförallt knutna till områdets 
grönområden och dess åkerholmar. Naturvärdena beror förenklat på hur gamla 
miljöerna är. Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden inom området 
kan återskapas genom kompensation. 

  
Karta över bedömt naturvärde från genomförd naturvärdesinventering för området 
(Ekologigruppen, 2018-10-16). 

 

De tre åkerholmarna i området omfattas av generellt biotopskydd, men i övrigt ligger 
planområdet inte i direkt anslutning till naturreservat, natura 2000-områden eller 
skogliga nyckelbiotoper. 

Valasjön väster om planområdet ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1991. 
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Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden 
Geotekniska utredningar har genomförts i planområdet och de sammanfattas i 
Sammanfattning av geotekniska utredningar (Sweco, 2020-11-24). 

Planområdet är överlag relativt flackt, men marken är kuperad och varierar i nivå 
mellan +28,2 i nordväst och +26,2 i nordost. Området omgärdas av fastmarksområde 
med berg i dagen i öster, söder och norr. I väster ansluter åkermark.  

Jordartsförhållandena varierar med terrängens nivåvariationer där höglänta delar i 
anslutning till åkerholmar utgörs främst av fast lagrad lera och friktionsjord (sand och 
grus) med begränsat jorddjup till underliggande morän och berg. I områdena som 
ligger lägre förekommer mäktiga lager av lera, med låg till mycket låg relativ fasthet, 
vilket är sättningsbenäget om last utgörande av vägar, byggnader och dylikt påförs utan 
förstärkningsåtgärder. 

 
Utsnitt från Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta över planområdet med omnejd, 
som visar att området i huvudsak består av lera (gula varianter i kartan) och berg (röd), med 
inslag av morän (ljusblått) och isälvssediment (grön) i norr (SGU, 2020). 

Grundvatten 
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Dagvatten och skyfall 
En dagvattenutredning och en skyfallsanalys har tagits fram för planområdet (Afry, 
2021-06-29 och 2021-07-09.  

De norra och västra delarna av området lutar åt väster medan det resterande området 
utgör ett större instängt område. Strax väster om planområdet ligger Valasjön, dit 
vattnet leds med hjälp av diken. Från Valasjön leds vattnet vidare till Frösjön. 
Intilliggande skogsmarker lutar mot planområdet och kommer att belasta planområdet 
vid skyfall. Längs befintliga grusvägar inom och i anslutning till planområdet finns idag 
diken. 

 

   
Ortofoto med höjdkurvor. Vänstra bilden: Röd markering visar ungefärligt planområdets 
läge och blå pilar visar övergripande flödesriktning. Högra bilden: Resultat av 
skyfallssimulering där det instängda området är markerat med en tvåa. 
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Miljöförhållanden 

Miljökvalitetsnormer 
Planområdet ligger inom modellerat tillrinningsområde via vattendrag för grund-
vattenförekomsten Vårdingeåsen-Visbohammar som omfattas av miljökvalitets-
normer, MKN (VISS 2020b). Grundvattenförekomsten är en sand- och grusförekomst 
av typen porakvifär, med en horisontell orientering med stor lateral utbredning. 
Uttagsmöjligheterna är bedömda som måttliga i VISS. Grundvattenförekomsten klassas 
med god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 

Planområdets recipient är Frösjön, en ytvattenförekomst vars ekologiska status är 
klassad som dålig avseende näringsämnen och klorofyll och kemisk status ej god (VISS 
2020a). Bedömningen av kemiska statusen som ej god är en sammanvägning enligt 
"sämst styr"-principen av alla prioriterade ämnen (VISS 2020a). Sjön har en MKN på 
god status till 2027. Inga åtgärder som försämrar Frösjöns status får vidtas. 

MKN och miljökvalitetsmål för partiklar och kvävedioxid uppfylls med stor marginal 
enligt översiktlig kartläggning (Östra Sveriges Luftvårdsförbund). 

Förorenad mark 
Inga kända eller misstänkta föroreningar finns i området.  

Störningar (buller, lukt etc) 
Förutom industriverksamheten söder om planområdet kan även 
jordbruksverksamheten ses som störningskälla i närområdet. 

Mariefredsvägen, järnvägen och närliggande industri och halkbana utgör bullerkällor i 
området. En bullerutredning har tagits fram (Structor, 2021-05-20), som visar att det 
framförallt är buller från järnvägen som behöver hanteras i delar av planområdet. 

Risk och säkerhet 
Området är delvis fuktigt och har höga grundvattennivåer samt ansamlingar av vatten 
vid häftiga regn. En skyfallsanalys (Afry 2021-06-29) har därför tagits fram i samband 
med dagvattenutredning. En klimatfaktor har lagts till i beräkningarna för att ta hänsyn 
till framtida utmaningar. 

Ingen risk för ras och skred föreligger, men inom planområdet finns risk för sättningar 
knutet till belastning vid byggnation och förändringar i grundvattennivåer, vilket 
behöver hanteras i samband med byggnation och anläggning av vägar och annan mark. 

Gnesta tätort är inte ett högriskområde för markradon. I geoteknisk utredning har 
radonhalt mätts i markluft och marken har klassificerats till låg till normalradonmark. 

Transport av farligt gods är knutet främst till järnvägen. Befintligt verksamhetsområde 
i sydvästra delen av planområdet ligger 100 m från järnvägen. Ingen bostadsbebyggelse 
ska planeras närmare än 150 m från järnvägen. 
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Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns idag näst intill ingen bebyggelse. I sydvästra delen av 
planområdet finns ett verksamhetsområde som nyligen bebyggts/håller på att 
bebyggas. Befintlig/planerad verksamhet för området är kyllokal/fryshus, 
industrihotell och lager/maskinhall. 

Söder om planområdet finns ett verksamhetsområde med bland annat 
återvinningsgård, fjärrvärmeverk, bilverkstad, plåtslageri, en tennis- och 
gymnastikhall, samt en halkbana i västra delen av området. 

Öster om planområdet finns viss villabebyggelse längs Framnäsvägen och söder om 
Jagbacken, mestadels enplansvillor. På sydöstra toppen av Jagbacken finns en 
scoutstuga. Tätare småhusbebyggelse finns intill Frösjön. Mellan Mariefredsvägen och 
Frösjön ligger Frönäs gård och Frustuna kyrka. En småbåtshamn finns vid Frönäs och 
vid kyrkan finns en brygga. 

Väster om planområdet bedrivs jordbruk och väster och sydväst om planområdet finns 
enstaka gårdar. 

Gnesta tätort har under de senaste åren vuxit norrut, där omfattande bebyggelse 
tillkommit norr om järnvägen. Vackerby trädgårdsstad är en del av vidareutvecklingen 
av norra Gnesta. 

Offentlig och kommersiell service 
I Gnesta centrum, drygt 1,5 km sydost om planområdet, finns såväl offentlig som 
kommersiell service och en kommunal badplats. 

Närmsta befintliga grundskola ligger knappt 3 km från området. 

 

Gator och trafik 

Gatunät 
I planområdet finns idag inget kommunalt gatunät. Öster om planområdet går 
Mariefredsvägen (Trafikverksväg) och söder om planområdet går Vackerby industriväg 
(kommunal), från vilka planområdet angörs. I östra delen av planområdet ansluter 
planområdet också till Framnäsvägen, en smal asfalterad villagata med vändplan i norr. 

I norra delen av planområdet finns en grusad väg från Mariefredsvägen mot Yttervala, 
som i västra delen av planområdet delar sig så att en smal väg fortsätter söderut mot 
Vackerby gård, utanför planområdet och över järnvägen. 

I planprogrammet för norra Gnesta finns exempel på hur kopplingar från 
Mariefredsvägen genom planområdet och söderut över järnvägen skulle kunna göras. 
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Gång- och cykeltrafik 
Norrut efter Framnäsvägens vändplan fortsätter en grusad gång- och cykelväg längs 
Jagbacken. När den når upp till Mariefredsvägen fortsätter en smal grusad väg 
parallellt med Mariefredsvägen som i förlängningen leder till Klemmingsbergsbadet. 

Vid Jagbacken passerar Sörmlandsleden och regionala cykelleden Näckrosleden. 

Längs delar av Vackerby industriväg finns gång- och cykelbana till centrala Gnesta. En 
del invid bl a återvinningsgården saknas, men är planerad att byggas under 2021 
(beviljad medfinansiering av Trafikverket). Längs södra delen av Framnäsvägen finns 
gång- och cykelbana från Vackerby industriväg till Allmogevägen. 

Kollektivtrafik 
Gnesta trafikeras av Länstrafiken i Södermanland (LT) och Stockholms lokaltrafik (SL). 
LT svarar för busstrafiken inom Gnesta och till andra orter inom Södermanland medan 
SL står för pendeltågstrafiken till och från Stockholm. Sedan sommaren 2007 trafikeras 
Gnesta också av regionaltåg, vilket innebär kortare restid till bland annat Stockholm 
och möjlighet till pendelresor även västerut. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Det finns kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom/söder om 
planområdet. En vattenledning finns även i/utanför planområdet i nordost. Det är 
möjligt att koppla området till kommunens verksamhetsområde och inför 
granskningsskedet är en systembeskrivning för VA planerad att tas fram som visar hur 
området kan anslutas. 

Gnesta kommun har kapacitetsbrist i dricksvattenproduktionen för Gnesta tätort. 
Projektering för en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk som ska försörja Gnesta tätort 
påbörjades under 2021. Genomförandet av denna detaljplan kan inte ske förrän 
dricksvattenförsörjningen är säkerställd. 

Värme, el och fiber 
I verksamhetsområdet söder om planområdet ligger ett fjärrvärmeverk. Anslutning till 
fjärrvärmenätet förordas. 

Möjlighet att ansluta till el- och fibernät finns. 

Avfall och återvinning 
Avfallshanteringen i kommunen sköts av kommunens renhållningsavdelning. 
Återvinningsgård finns i verksamhetsområdet söder om planområdet. 
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Planförslag 
Planförslaget innebär att ett helt nytt område, Vackerby trädgårdsstad, planeras i en 
stations- och centrumnära del av Gnesta tätort. Planen möjliggör drygt 600 bostäder, 
handel, förskola, nya parkområden, gång- och cykelvägar samt vägar. 

Målsättningen är att skapa en tilltalande boendemiljö enligt trädgårdsstadens 
principer, men i modern tappning och ett område som uppmuntrar till social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Området får en tydlig identitet när de offentliga ytorna och 
nya bostadshusen gestaltas i enlighet med ett medvetet förhållningssätt till Gnestas 
historiska och småskaliga karaktär. I planområdets sydvästra del finns ett befintligt 
verksamhetsområde, där användningen anpassas för tillkommande angränsande 
bebyggelse.  

Visionen som arbetats fram för området och som använts som riktning i arbetet är: 

” Vackerby trädgårdsstad är ett naturnära område i Gnesta tätort med varierad 
traditionell bebyggelse i mänsklig skala med den klassiska trädgårdsstaden som 
förebild. Vackerby erbjuder en trygg, trivsam, grön och tillgänglig stadsdel för alla 
människor, en plats där hållbara lösningar och modern teknik samspelar med väl 
gestaltad arkitektur.” 

En gestaltningsbilaga finns framtagen för att beskriva viktiga grundläggande kvaliteter 
för gestaltning och hållbarhet för utemiljö och bebyggelse. Gestaltningsbilagan lägger 
fast en gemensam vision som är tänkt att genomsyra hela planområdet. Vissa delar av 
föreslagen gestaltning har befästs med hjälp av planbestämmelser. 

 

Marken inom planområdet är till övervägande del plan, så förutsättningarna är goda 
för att tillgodose kraven på tillgänglighet. 

En jämställdhetsanalys (ETTELVA arkitekter, 2016-08-11) har tagits fram inför 
planarbetet som stöd för hur jämställdhetsaspekter kan integreras i planeringen av 
Vackerby trädgårdsstad. 

I gestaltningsbilagan framgår hur olika sociala frågor visats hänsyn i planarbetet, som 
exempelvis variation i bebyggelse för att passa olika typer av 
hushållssammansättningar och trygghets-, säkerhets- och trivselaspekter. 

En illustrationsplan finns framtagen för att visa på hur området kan disponeras utifrån 
planförslaget. 
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Illustrationsplan över planområdet (2021-05-25). 

 

Tre större natur/parkområden föreslås i planområdet: Vackerby lycka, 
dagvattenstråket och Vackerby park, samt en mindre park, Triangelparken i norra 
planområdet. Utifrån rekreations- och naturvärdessynpunkt har kopplingar mellan 
områdena säkerställts, liksom möjliga anslutningar till kringliggande natur och stråk 
utanför planområdet. Grönområdena har valts främst utifrån åkerholmar med 
biotopskydd, som bevaras, och utifrån att skydda värdefull kulturmiljö och 
fornlämningar i området. Planförslaget skapar nya rekreationsstråk och nya 
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parkmiljöer för både boende inom planområdet och för Gnestabor i allmänhet. 
Grönstrukturen i området förstärks också i enlighet med tidigare översiktlig planering. 

Utöver de större gröna partierna har bestämmelser kring hårdgörande av mark, som till 
exempel förgårdsmark och parkeringsytor, införts för att säkra gröna miljöer som 
gestaltningsgrepp och inte bara ur ett rent dagvattenperspektiv. För att säkra att 
bestämmelserna efterlevs införs bestämmelse om att marklov krävs för hårdgörande av 
kvartersmark. 

Till granskningsskedet tillkommer troligen bestämmelse om att marklov krävs för 
grävning, schaktning och övertäckning för fornlämningsområden som ska bevaras. 
Utredning pågår kring fornlämningsområdena. 

I gestaltningsbilagan beskrivs närmre hur park- och naturmarken är tänkta att 
användas, för att tillgodose olika behov samtidigt som planområdets naturvärden kan 
förstärkas. 

I planförslaget sparas jordbruksmarken väster om befintlig grusväg, vilket bidrar till att 
bibehålla områdets lantliga koppling. 

Dagvatten och skyfall 
Dagvatten omhändertas i första hand lokalt (LOD) genom rening, fördröjning och 
infiltration. Dagvatten från norra delen av planområdet ska renas och fördröjas i en 
torrdamm med ett strypt utlopp och dagvatten från södra delen av planområdet ska 
renas och fördröjas i en våtdamm. 

Åtgärder för fördröjning och avledning av dagvatten: 

• Dagvatten från södra avrinningsområdet ska avledas och fördröjas i ett 
dagvattenstråk. 

• En översvämningsyta ska anläggas vid in- och utloppet för dagvattenstråket. Vid 
utloppet anläggs ytan för att bräddning ska kunna ske vid t ex skyfall samtidigt 
som rening fortlöper för det dammen är dimensionerad för. 

• Befintligt avskärande dike längs norra planområdesgränsen måste bevaras. 
Diket måste troligtvis rensas och eventuellt förlängas och anpassas. I samband 
med projekteringen måste det utredas om det finns behov av att skapa utlopp 
från diket. Ett avvattningsstråk har ersatts genom att förstärka det befintliga 
avskärande diket med en vall mot den planerade bebyggelsen. Vallen skyddar 
bostäderna i ett specifikt kvarter och bestämmelser, m2, a1 och g2 finns inlagda 
för att säkra vallen och för att möjliggöra gemensamhetsanläggning för drift och 
underhåll av vallen för de fastigheter som berörs. 

• Avskärande diken ska anläggas där bostadsområden angränsar till kuperad 
naturmark. 

• Befintligt dike som idag avleder dagvatten ner till Valasjön måste förlängas 
samt anpassas till att dagvatten från hela planområdet kommer att släppas där, 
för vilket bestämmelsen n3 införts. Två dagvattenledningar från planområdet 
med föreslagen dimension 800 kommer ha sitt utlopp i diket. I aktuellt område 
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har bestämmelse för underjordiska ledningar, u1, lagts in. Ett större område har 
utpekats för att säkra ett genomförande med bästa dragning för ledningarna 
utifrån höjdförhållanden och minst intrång i befintlig markanvändning. 

• Svackdiken ska anläggas längs huvud- och sekundära huvudgator inom 
planområdet. Om mark- och grundvattenförhållanden medger kan svackdikena, 
inom vissa delområden, ersättas med träd i skelettjord, växtbäddar alternativt 
infiltrationsstråk. Dessa dagvattenanläggningar är mindre lämpade i områden 
med höga grundvattennivåer om de inte utformas täta. 

 

I anslutning till samlade parkeringsytor ska någon av följande dagvattenanläggningar 
anläggas:  

• Infiltrationsstråk 
• Växtbäddar 
• Träd i skelettjordar 
• Makadamdiken 
• Genomsläpplig beläggning 

 

Val av anläggning beror på rådande mark- och grundvattenförhållandena inom aktuell 
kvartersmark samt estetisk utformning. Detta beslutas i samband med 
detaljprojektering av området. 

En säkerhetsmarginal på minst 0,5 meter rekommenderas från schaktbotten och 
underkant dagvattenanläggningar till högsta grundvattennivå. Om inte 
säkerhetsmarginalen kan uppfyllas bör dagvattenanläggningarna utformas täta. 

För parkeringar med fler än 15 parkeringsplatser införs bestämmelse om att 
dagvattenanläggning måste ha en oljeavskiljande funktion, samt att anläggningen är 
utformad så den medger provtagning av utgående vatten. Bestämmelsen införs för att 
minska föroreningar från parkeringarna. 

Översilningsytor kan anläggas för att omhänderta dagvatten från takytor. Det innebär 
att dagvattnet renas och fördröjs genom infiltration i grönytor. Översilningsytorna 
måste kompletteras med ett uppsamlande infiltrationsstråk.  

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller 
miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis 
takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Byggvaror bör klara 
egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 
Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 
viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 

Dagvattenlösningarna i planförslaget har tagits fram utifrån synsättet att se dagvattnet 
som en resurs och hur det kan tillföra området nya kvalitéer. 
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Bebyggelseområden 
Totalt möjliggörs i området för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med ca 400 
lägenheter (beroende på storlek), runt 150 radhus, kedjehus eller små parhus och drygt 
70 friliggande villor. Utformningsbestämmelser har införts för att garantera en varierad 
bebyggelse för olika kvarter (f1 och f2).  

 

 

Bestämmelser för placering av bebyggelse, som avstånd till gata, placering av entréer 
och hårdgörande av förgårdsmark, har införts i första hand för att säkerställa ett grönt, 
trivsamt och tryggt gaturum. 

Exploateringsgraden bestäms av maximal byggnadsarea per tomt, för att möjliggöra för 
både enskilt ägda fastigheter och bostadsrätter. För områden avsedda för villa, kedje- 
eller radhusbebyggelse kombineras med ytterligare bestämmelse om begränsning av 
maximal bebyggelseandel av tomten. 

En bestämmelse om minsta fastighetsstorlek om 500 kvm har också lagts in, men ingen 
övre gräns, vilket möjliggör större fastigheter.  

Byggnadshöjderna regleras i huvudsak av högsta nock- och byggnadshöjd som medger 
högre bebyggelse längs huvudgatan och kring torget i södra planområdet. 
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För ett enhetlighet taklandskap införs övergripande bestämmelse om vilka taktyper 
som tillåts för bostadsbebyggelse i området: sadel-, mansard- och valmade tak och 
takvinkeln begränsas till mellan 22 och 38 grader. För att mansardtak ska möjliggöras 
utökas den maximala vinkeln till 70 grader för just den taktypen. 

 

https://www.traguiden.se/). 

 

För minskad översvämningsrisk vid tex skyfall har bestämmelse för lägsta höjd för 
färdigt golv och möjlighet till källarplan införts. I några områden med lite mer kupering 
tillåts suterrängbyggnader. 

Parkeringsnorm som använts är 2,0 för friliggande hus, 1,2 för parhus och radhus och 
1,0 för flerbostadshus. 

För bebyggelse i form av flerbostadshus och radhus har ytor säkerställts för 
gemensamma parkeringar och ur gestaltnings-, dagvatten- och skyfallssynpunkt har 
bestämmelser tagits fram även för dessa områden. Placeringen är på vissa håll i planen 
styrd, där planeringen kommit längre, på andra håll lämnas det mer öppet. 

Planerad byggnation ska utföras radonskyddande. 

Ett större centralt område (norra delen av södra plankartan) planeras för bostäder i 
form av flerbostadshus, totalt runt 120 lägenheter. Husbebyggelsen ska i det fallet 
uppföras i form av lamellhus. Ytterligare bestämmelse har införts som reglerar att 
byggnaderna placeras längs gatorna och att de får vara maximalt 65 m långa, för att 
skapa öppningar i bebyggelsen. Området kan rymma fyra lamellhus. 

Ett område reserveras för skolverksamhet och är tänkt till förskola som rymmer sex 
avdelningar och friytor enligt rekommendation på 40 kvm per barn. Bestämmelserna 
för skolområdet är sparsamma för att möjliggöra för olika typer av förskolor. 

Söder om området planerat för lamellhus planeras för ett större parkområde som kan 
bli en tillgång för boende i området och för förskoleverksamhet. I närområdet finns 

https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomkomplettering/tak/form-material-och-konstruktion/
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även skogsområden och fornlämningar som kan användas som för pedagogisk 
verksamhet eller som rekreation för boende.  

Utformningsbestämmelsen m1 har införts för att skyfallsvatten säkert ska kunna 
passera utan att skada bebyggelse. Höjdbestämmelserna är anpassade efter 
bostadsbebyggelsen på andra sidan huvudgatan och för tänkt användning. 

I några kvarter i norra planområdet möjliggörs för dubbelanvändning i form av villor 
alternativt radhus, kedjehus eller parhus. 

Centralt i området (södra plankartan) planeras för ett torgområde och därför har 
bestämmelser i angränsande bebyggelse lagts till för centrumfunktioner i 
bottenvåningen av bebyggelsen. Vid södra entrén till området, vid anslutningen till 
Vackerby industriväg, har användningen också satts till torgmark, men på denna plats 
är det för att tydliggöra entrén till området. 

I verksamhetsområdet i sydvästra delen av planområdet har det öppnats upp för 
verksamheter, detaljhandel och besöksanläggningar. 

I gestaltningsbilagan läggs en gemensam vision fast som är tänkt att genomsyra hela 
planområdet och bilagan kompletterar plankartan med dess bestämmelser och 
markanvändning. 

Delar av gestaltningsbilagan kommer att ingå i avtal mellan kommunen och 
exploatörer och ska underlätta framtida bygglovhantering. 

Till granskningsskedet kan bestämmelser tillkomma kring bland annat färgsättning av 
fasader i området, för att säkerställa önskad gestaltning enligt gestaltningsbilagan. 

Grundläggning 
Totalstabiliteten inom detaljplaneområdet bedöms som tillfredsställande. Lokala 
stabilitetsproblem bör utredas separat under byggskedet. Vid utformning av eventuell 
dagvattenravin ska risk för erosion beaktas. 

Beroende på förekommande jordtyper och jords mäktighet har en översiktlig 
bedömning gjorts för bestämning av vilken grundläggningsmetod som kan komma att 
krävas inom angivet område. I huvudsak är det pålgrundläggning som förordas i större 
delar av området. Rekommendationer för anläggning av vägar, vatten-
/avloppsledningar och andra typer av installationer har också tagits fram. 
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Utsnitt ur framtagen översiktlig bedömning av grundläggningsmetod, där blått område visar 
var pålgrundläggning rekommenderas och gult område förordar ytgrundläggning.  

Buller 
Samtliga bostäder som planeras inom planområdet uppfyller riktvärdet om högst 60 
dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Således kan bostäderna planeras utan hänsyn 
till ljuddämpad sida och lägenhetsstorlek vid utformning av planlösningar med 
avseende på trafikbuller. 

Vid befintligt verksamhetsområde i sydvästra delen av planområdet gäller Boverkets 
riktvärden för externt verksamhetsbuller för de nya bostäderna, där zon A bör 
eftersträvas. Eventuella installationer som t ex ventilationsutlopp/inlopp, fläktar och 
kylmedelskylare kan behöva förses med ljuddämpare eller lokal skärmning för att 
kunna uppfylla riktvärdena vid bostäderna. Inlastning bör ske dagtid på en sida som är 
vänd bort från bostäderna. Den föreslagna bullervallen verkar bullerskyddande för 
bostäder belägna norr om vallen, för ljudkällor som är belägna nära marken på 
verksamhetsfastigheten. För ljudkällor placerade högre upp kan lokala åtgärder 
behövas. För bostäder som planeras nära verksamhetsområdet rekommenderas att 
minst hälften av bostadsrummen planeras med tillgång till en sida som inte vetter mot 
verksamhetstomten, för att undvika störningsrisk. Eventuella lokala 
bullerskyddsåtgärder på verksamhetsfastigheterna bör utredas mer detaljerat när det 
finns mer information att tillgå gällande planerad verksamhet, vilket planeras till 
granskningsskedet. 

Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats 
(enskild eller gemensam) där riktvärdena om högst 50 dBA dygnsekvivalent och 70 
dBA maximal ljudnivå (dag/kväll) uppfylls. För ett antal bostäder i södra delen samt i 
nordöstra delen finns det inte ytor som uppfyller riktvärdena vid uteplats. För dessa 
krävs lokala åtgärder som bevakas vid bygglovsskedet. 
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I området där förskolverksamhet möjliggörs uppfylls de riktvärden som finns om högst 
50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (ytor avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet). 

Ljudkravet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och 
uteluftsdon. För de bostäder som erhåller höga maximala ljudnivåer vid fasad (från ev 
verksamhetsbuller) behövs mycket god ljudisolering för fasader, fönster och 
uteluftsdon. Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Till granskningsskedet planeras en uppdatering av bullerutredningen. 

Gator och trafik 
Förprojektering av vägdragning, vägbredder och höjder har tagits fram (VAP, 2020-03-
06) utifrån geotekniska rekommendationer, dagvatten/skyfallsutredning och 
gestaltningskrav. Höjdsättningen av gatustrukturen har i första hand satts utifrån 
markens naturliga höjder och gatornas möjlighet att agera sekundära avrinningsvägar. 
På några ställen i planen har höjdbestämmelse införts för att säkra detta. Trafikalstring 
har också beräknats fram utifrån planförslaget (VAP, 2020-11-13). 

En huvudgata, Vackerby allé, med möjlighet till busstrafik planeras som områdets 
pulsåder mellan Mariefredsvägen och Vackerby industriväg. Huvudgatan ska vara 
alléplanterad i sin hela längd. Anslutningen i norr mot Mariefredsvägen ligger vid 
befintlig korsning (vägen mot Yttervala) och om det utpekade utvecklingsområdet på 
andra sidan Mariefredsvägen aktualiseras kan här i framtiden bli aktuellt med en 
cirkulationsplats. Huvudgatans södra anslutning till befintligt gatunät ligger vid 
Vackerby industriväg. Platsen har valts för att möjliggöra eventuell framtida 
korsningspunkt över järnvägen. Gång- och cykelstråk anläggs längs huvudgatans västra 
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sida och på dess östra sida en gångbana. Anslutningspunkter för gång- och cykeltrafik 
till befintligt nät har beaktats. 

Från huvudgatan utgår i huvudsak mindre gator för bostadsbebyggelse och 
anslutningar direkt till bostäder är tänka att ske främst från de mindre gatorna. 
Bestämmelser för utfartsförbud finns ur trafiksäkerhetspunkt inlagda vid korsningar.  

Vid dragningen av gatorna har riktningsändring eftersträvats för att undvika långa 
raksträckor. Det ger gaturummet ett fondmotiv och uppmanar till lägre hastigheter. 

Säckgator har undvikits i så stor utsträckning som möjligt, men där behov funnits har 
de planerats med tillräckligt vändutrymme för sopbilar, räddningstjänst etc. 

Två sekundära huvudgator är planerade i området, västerut för att ansluta till befintlig 
grusväg mot Yttervala och österut i anslutning mot befintlig gata, Framnäsvägen. Hur 
kopplingen mot Framnäsvägen ska ske, ska utredas vidare till nästa skede. Ett 
alternativ är att möjliggöra för genomfart, vilket innebär att Framnäsvägen byggs om 
för att säkerställa låga hastigheter och en trygg och trivsam gatumiljö. Ett annat 
alternativ är två vändplaner, en i slutet av den östra sekundära huvudgatan och en i 
Framnäsvägens norra slut. I det fallet skulle det endast öppnas upp för gång- och 
cykeltrafik mellan gatorna, men inte för biltrafik. Planförslaget möjliggör för båda 
alternativen genom bestämmelsen vägreservat och att ytor säkrats för två vändplaner. 
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I gestaltningsbilagan beskrivs hur gaturummen planeras för att säkerställa trivsamma 
och trygga miljöer. 

Komplettering av trafikutredning planeras inför framtagning av granskningsförslag 
gällande viss justering av lokalgator, noggrannare planering rörande bl a ytbehov vid 
svängar (körspårsanalys) och för anslutning av gatunätet till Framnäsvägen. Även en 
stråkanalys för gång- och cykeltrafik kan bli aktuell. 

 

Teknisk försörjning 
Området kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet och el- och 
fibernät kommer att byggas ut i området. 

Områden för tekniska anläggningar har lagts in för pumpstationer för VA-anläggningar 
och transformatorstationer för elförsörjning för att underlätta och säkerställa drift. Viss 
justering av ytorna kommer troligen att ske till granskningsförslaget efter framtagning 
av systemskiss för VA. Områdena är placerade för att undvika störning för omgivning 
och för att möjliggöra åtkomst för servicefordon. Till granskningsförslaget planeras 
komplettering med vilken verksamhet de olika tekniska anläggningarna är till för. 

Möjlighet att ansluta till fjärrvärmenät finns och förordas. 

Planens bestämmelser är utformade för att möjliggöra för solceller. 

Sophantering ska ske på kvartersmark i enlighet med kommunens avfallsplan och ska 
anpassas till långtgående källsortering och återvinning. Söder om planområdet finns 
kommunens återvinningsgård. 
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Detaljplanens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  
Detaljplanens genomförandetid är 10 år för allmän plats från den dag planen får laga 
kraft. För kvartersmark är genomförandetiden förskjuten. Genomförandetiden för 
kvartersmark är 10 år och startar två (2) år efter att detaljplanen fått laga kraft. 

Markägande 
Marken inom detaljplanen ägs av Gnesta kommun samt privata intressenter. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Inom allmän platsmark ansvarar Gnesta kommun för anläggningar och drift. Gnesta 
kommun bekostar omläggning och iordningställning av natur- och parkmark, gator, 
gång- och cykelvägar i planområdet. Kostnader för framtida underhåll av natur- och 
parkmark, gator, gång- och cykelvägar belastar Gnesta kommun.   

Skötseln av den allmänna platsmarken ansvarar Gnesta kommun för i egenskap av 
huvudman.  

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats 
som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller 
såväl under som efter genomförandetiden. 

Etappindelning och utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planområdet avses att etappindelas vad gäller utbyggnad av gator och kommunala 
anläggningar. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning inom detaljplanen initieras av Gnesta kommun, för kvartersmark 
inom privatägd mark kan denna initieras av exploatör. VA-huvudmannen upprättar 
anslutningspunkter för vatten, avlopp och dagvatten.   

Utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av kommande byggaktörer.  

Som en konsekvens av planens genomförande kommer en mindre fastighetsreglering 
behöva ske mellan Gnesta kommun och ägaren till Ålsta 1:3 i öster samt eventuellt 
också mellan Gnesta kommun och ägaren till Yttervala 1:7 i väster.  
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Gemensamhetsanläggningar 
Inom området redovisar plankartan ett antal gemensamhetsanläggningar för att kunna 
möjliggöra rörelser mellan olika delar av kvartersmarken (smitvägar), samt för att 
möjliggöra access till trädgårdssidan där det är radhusbebyggelse. Gnesta kommun 
avser inte att vara deltagande fastighet i dessa gemensamhetsanläggningar.   

Servitut eller ledningsrätt 
Inom planområdet avser Gnesta kommun att ansöka om ledningsrätt eller servitut för 
dagvattenanläggningar i områdets västra del.  

Markavvattningsföretag  
Det finns ett markavvattningsföretag för Valasjön idag. Vid detaljplanens 
genomförande kan eventuellt andelsfördelningen behöva justeras. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av Gnesta kommun och KanFast AB.  

Plankostnader regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan detaljplanearbetet 
påbörjats. Inga planavgifter tas därmed ut i samband med bygglov. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal skall upprättas och antas av kommunen innan detaljplanen antas 
av kommunfullmäktige. Huvuddragen i exploateringsavtalet är att exploatören 
(KanFast AB) står för sin andel av kostnader som uppkommer som en följd av planens 
genomförande.  

Markanvisningar 
Ett antal områden inom planområdet har anvisats genom markanvisningsavtal. 
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Konsekvenser 

Miljökonsekvenser 
Ett helt nytt område bebyggs, som idag används främst till odling och rekreation.  

Gällande detaljplaner medger industriverksamheter på den största delen av det 
obebyggda planområdet. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår därför att 
planförslaget jämfört med Nollalternativet ger risk för färre negativa effekter på 
miljöaspekterna. Med föreslagna anpassningar och åtgärder bedöms påverkan och 
effekter av planförslaget som acceptabla och som ett bättre alternativ än 
Nollalternativet. 

Trafiken i området väntas öka, i förlängningen kan busslinjer behöva planeras om. 

Vid en eventuell öppning för genomfart för bilar vid Framnäsvägen innebär det ökad 
biltrafik på vägen och vägen behöver då byggas om för att säkerställa låga hastigheter 
och en trygg och trivsam gatumiljö. 

I verksamhetsområdet i sydvästra delen av planområdet förändras förutsättningarna 
för vilken typ av verksamhet som kan bedrivas eftersom närliggande bostadsbebyggelse 
tillkommer. 

Möjligheten till en hållbar grönstruktur förstärks genom planförslaget. Stora parker 
och privata trädgårdar kommer att bidra till ökad grönska i området som i sin tur 
förbättrar förutsättningarna för ökad biologisk mångfald. Under utbyggnadstiden får 
jordmassor inte läggas på åkerholmarna, då det kan påverka deras biologiska och 
ekologiska värden negativt. 

Fornlämningar har i största mån försökt bevaras, men i byggskedet kan möjligen nya 
uppdagas. Grävning, schaktning och överläggning av massor får inte ske i områden 
med fornlämningar utan lov, tillkommande planbestämmelser kan bli aktuella till 
granskningsskedet. 

Klimatfaktorn som använts i analyser är nu gällande, men om klimatfaktorn är högre 
finns inga beräkningar kring detta. 

Jordbruksmark 
Knappt 6 ha jordbruksmark, som i en äldre klassificering bedömts till högsta 
brukningsvärde i kommunen, kommer att planläggas för andra ändamål. 

Exploatering av Vackerby trädgårdsstad bidrar inte till uppsplittring av 
jordbruksföretag utan utgör kantzon i jordbruksmarken och bebyggelse kan inte 
förväntas påverka rationellt jordbruk i ett större perspektiv. 

Klagomål på störningar, som tex lukt, kan uppstå då bostadsbebyggelse planeras i 
anslutning till jordbruksmark. 
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Sociala konsekvenser 
I planförslaget säkras stora ytor för rekreation och möten. Området medger en 
variation av bebyggelsetyper och parkområden för att främja möten från olika sociala 
grupper. En konsekvens av förslaget är att hela Gnesta tätort får tillgång till större och 
fler rekreations- och parkområden. 

Barns möjligheter att röra sig fritt i området är goda och tillgången till friytor för bl a 
spontanlek i närområdet är stor. 

Ökad biltrafik på Framnäsvägen kan uppstå om genomfartstrafik för bilar tillåts. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen får ökade kostnader för anläggning och drift av allmän platsmark, främst i 
form av ny park- och gatumark. 

Kommunens verksamhetsområde för VA utökas. 

Anslutningar till Mariefredsvägen (i samråd med Trafikverket) och Vackerby 
industriväg kan behöva anpassas. 

Fastighetsindelningen för området kommer förändras nämnvärt. 

 

Medverkande tjänstemän 
Från Gnesta kommun har följande tjänstemän medverkat: 

Tomas Enqvist, planeringschef 

Nils Rundqvist, exploatering 

Diana Soldagg, planarkitekt 

Samy Abu Eid, planarkitekt 

Bertil Karlsson, miljöstrateg 
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