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INLEDNING
Bakgrund 
Gnesta tätort växer som bostadsort och det  nns 
en efterfrågan på villatomter för nybyggnation. 
Ett stort område norr om järnvägen är sedan länge 
planlagt för verksamheter, men har inte bebyggts 
mer än i den södra delen. Området, som är natur-
skönt och ligger stationsnära, bör nu prövas för 
småskalig bostadsbebyggelse.

Vid Frösjön pågår en utbyggnad av gruppbyggda 
bostäder, området är till stor del färdigbyggt. Hur 
den resterande obebyggda öppna marken längs 
Mariefredsvägen ska användas behöver utredas i 
programarbetet. 

I den fördjupade översiktsplanen för Gnesta  nns 
ett reservat för en ny framtida vägkoppling mellan 
Mariefredsvägen och väg 57 genom programom-
rådet. Vägstrukturen behöver därför utredas för att 
studera behovet av en ny vägkoppling och var den 
i så fall ska gå.  

Beslut
Kommunstyrelsen tog i september 2011 beslut om 
att påbörja programarbete för området mellan Frö-
sjön och Valasjön. 

Syfte
Syftet med ett planprogram är att kommunens be-
slutsunderlag ska breddas och att synpunkter från 
berörda ska komma fram i ett tidigt skede av plan-
arbetet. 

Syftet med detta program är att studera möjlig ut-
byggnad av småskalig bostadsbebyggelse i etapper Programområdets läge.

och en långsiktig tra  kstruktur norr om järnvägen i 
Gnesta. Programmet ska ange riktlinjer för framta-
gande av nya detaljplaner i området.

Läge och avgränsning
Programområdet ligger norr om järnvägen i Gnesta 
tätort. Området avgränsas i väster av Valasjön och 
i öster av Frösjön. I norr avgränsas området av de 
skogsklädda kullarna norr om odlingslandskapet. 
Områdets avgränsning framgår av kartan. Program-
området omfattar cirka 183 
ha. Dock ingår inte de nyligen 
detaljplanlagda delarna vid 
Margretedalsvägen i analysen.

Tidplan och planprocess
Ett detaljplaneprogram sändes ut på samråd un-
der september - oktober 2012. Synpunkter under 
samrådet har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. Detaljplaneprogrammet har 
därefter bearbetats och komplatterats i enlighet med 
samrådsredogörelsen.

Godkännande av programmet beräknas ske kring 
årskiftet 2013-2014. Programmet kommer därefter 
att följas av  era detaljplaner. 

väg 57

Frösjön
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nuvarande mark- och vattenanvändning
Mark och vattenanvändning idag

Stor del av programområdet utgörs idag av 
åkermark. Dock är stor del av åkermarken väster 
om Jagbacken planlagd för verksamheter. Ett 
område öster om Mariefredsvägen används för 
odling av energiskog. Lerjordar av typen som 
 nns inom programområdet är värdefulla för den 

framtida jordbruksproduktionen. Åkermarken längs 
Mariefredsvägen är dock småskalig och kan vara 
svår att bruka effektivt. Väster om Mariefredsvägen 
ligger Jagbacken som är ett skogsbevuxet 
friluftsområde. På toppen av berget  nns en 
scoutstuga. 
Norr om järnvägen  nns ett verksamhetsområde 
med bland annat återvinningscentral, fjärrvärme-
verk, bilverkstad och plåtslageri. En halkbana har 
nyligen anlagts i västra delen av området.

Småskalig bostadsbebyggelse  nns i sydöstra delen 
av programområdet. Villatomterna är ca 1000-1200 
kvm stora. Tätare småhusbebyggelse  nns intill Frö-
sjön och söder om Jagbacken. Bebyggelsen består 
där av gruppbyggda hus på tomter om ca 600 kvm. 

Mellan Mariefredsvägen och Frösjön ligger Frönäs 
gård och Frustuna kyrka. En småbåtshamn  nns vid 
Frönäs och vid kyrkan  nns en brygga. 

Två kraftledningar som tillhör Vattenfall går genom 
området. Öster om Mariefredsvägen och genom Jag-
backen går en 11 kV luftledning. Genom det öppna 
jordbrukslandskapet vid Valasjön går en 45 kV luft-
ledning. (se karta sida 5)

Planlagda obebyggda delar
Inom programområdet  nns  era områden som är 
planlagda för bostäder och inte färdigbebyggda. 
Dessa är:

- Framnäs: Sex små villatomter för friliggande hus, 
åtta parhustomter och en förskoletomt om ca 6000 
kvm.

- Frönäs: Sex små bostadstomter för gruppbebygg-
da hus, sista etappen. 

- Norr om Margretedalsvägen: 30 bostäder i parhus 
och 50 lägenheter i 3 våningar.  

- Frösjö strand (norr om järnvägen): 110 lägenheter 
samt 30 radhus. En mindre obebyggd yta för handel 
och verksamheter  nns även intill järnvägen. Bygg-
start 2014.

Totalt möjliggör gällande detaljplaner idag (våren 
2012) ca 80 mindre småhustomter/parhus/radhus 
och 160 lägenheter. 

Flygbild från väster. (fotograf Ola Lundberg)

JärnvägFrönäsMariefredsvägen Frösjön halkbana byggs härFramnäsJagbacken
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Markägoförhållanden   
Kommunen äger  era fastigheter inom program-
området, vilka är skrafferade med blåttt på kartan 
nedan. Stor del av kommunens fastighet Vackerby 
7:1 upplåts med arrende. Resterande fastigheter är i 
privat ägo. 

Översiktsplan 2003
I gällande översiktsplan för Gnesta kommun, an-
tagen 2003, anges ett antal utbyggnadsområden 
med tidsperiod fram till 2015. Dessa är till stor del 
utbyggda idag. 

Översiktsplanen anger bland annat följande övergri-
pande strategier för ny bebyggelse:

-Ta till vara och utveckla småskaligheten och lands-
ortsprägeln.

-Ta tillvara drag av samhällenas historia.

-Vid detaljplaneläggning av nya bostadsområden 
ställs krav som leder till hälsosamma, trygga, vack-
ra och variationsrika boendemiljöer. 

-Det vackra kulturlandskapet ska i fortsättningen 
dominera.

-Ny bebyggelse i det öppna kulturlandskapet bör 
lokaliseras intill be  ntlig för att undvika en utsprid-
ning i landskapet.

Enligt befolkningsprognosen för Gnesta kommun 
beräknas en ökning av invånarantalet med ca 80 
personer per år.

Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort  
I den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort, 
antagen 2008, anges ett stort utbyggnadsområde 
mellan Valasjön och Frösjön. Utbyggnadsområden 
anges även söder om Jagbacken och i anslutning 
till det nya bostadsområdet Frösjö strand. Närings-
livsutveckling föreslås intill Vackerby industriväg. 

Jagbacken är angivet för friluftsliv. Runt Valasjön 
har ett grönstråk som är kopplat till Jagbacken fö-
reslagits. Inom utbyggnadsområdet väster om Jag-
backen föreslås grönstråk genom området. Kommunens markinnehav är blått område.

7:1

Tidigare ställningstaganden 
Gnesta kommuns visioner och planer 
Idag bor cirka 10 450 personer i Gnesta kommun, 
varav ungefär 5 500 bor i tätorten. Kommunens 
vision är att det ska bo 12 000 personer i kommu-
nen år 2020.

Valasjögraven

Valasjön
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Ett vägreservat för framtida vägförbindelse som 
sträcker sig mellan västra rondellen väg 57 och 
norrut till Mariefredsvägen, väg 867 redovisas 
genom programområdet. Vägen ska vara en avlast-
ning för tra  ken mellan Gnesta och Mariefred. 
Kurvrätningar mot Norrtuna och komplettering 
med gång- och cykelbana föreslås för att få högre 
framkomlighet och tra  ksäkerhet. Vägen mellan 
Frustuna kyrka och Gnesta planeras ligga kvar och 
utformas som huvudgata med cykelbana.  

I den fördjupade översiktsplanen anges att samtliga 
huvudgator i Gnesta ska förses med gång- och cy-
kelbanor. En cykelbana till Klämmingsbergsbadet , 
som ligger norr om programområdet, anses särskilt 
viktig att få till stånd. 

I planen framförs bland annat följande strategier:

-Närhet till natur i och kring tätort

-Bevara viktiga natur- och kulturmiljöer samt land-
märken.

-Skapa god framkomlighet för gående och cyklis-
ter.

-Integrera bostäder, verksamheter och service.

Gällande detaljplaner 
Södra delen av programområdet är till stor del de-
taljplanelagt, se karta sida 5. Ett stort området intill 
västra delen av Vackerby industriväg är avsatt för 
industriändamål. Industriområdet, som planerades 
på 1970-talet, är inte utbyggt inom kommunens 
markområde norr om Vackerby industriväg. Ge-
nomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 

Bostadsbebyggelsen inom området omfattas hu-
vudsaklingen av detaljplaner. Inga detaljplaner 
 nns för Frönäs gård och några bostadstomter sö-

der om Jagbacken. 

Gällande detaljplaner möjligör handel inom områ-
det närmast järnvägsstationen. 

Övriga förordnanden

Strandskydd 
Strandskydd om 100 meter gäller för sjöarna Vala-
sjön och Frösjön. Strandskyddet är delvis upphävt 
vid Frönäs. Valsjögraven som går från Valasjön 
i sydvästra kanten av programområdet omfattas 
också av strandskydd om 100 meter på respektive 
sida.

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningar-
na för allemansrättslig tillgång till strandområden 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. Enligt PBL får dispens från 
strandskyddet ges om det  nns särskilda skäl. 

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort, 
2008, förslagskarta för bebyggelseutveckling.

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort, 
2008, förslagskarta för kommunikationer.

Verksamheter med tillstånd enligt Miljöbalken
Det bedrivs inga verksamheter i området som kräver 
tillstånd enligt miljöbalken. Halkbanan och värme-
verket är anmälningspliktiga verksamheter. 

Riksintresse
Programområdet gränsar i sydöst till riksintresse för 
kulturmiljövården, Gnesta stationssamhälle, och i 
söder till Västra stambanan som utgör riksintresse.

Kraftledningar-nätkoncession
För kraftledningar  nns nätkoncession som är ett 
tidsbegränsat tillstånd. Vattenfall har ledningar inom 
området, se karta sida 5.
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Landskap och markförhållanden
Landskapet
Öster om Valasjön  nns ett lätt böljande öppet od-
lingslandskap med några små skogsbeväxta åker-
holmar. Odlingslandskapet omges av skogsklädda 
höjdpartier. Det öppna odlingslandskapet erbjuder 
vackra utblickar. Valasjön ligger väster om program-
området. Vegetation och vass kring sjön begränsar 
möjligheten att få vattenkontakt från närliggande 
mark i programområdet. Mellan Mariefredsvägen 
och Frösjön  nns en tidigare åker som idag är upp-
odlad med energiskog. Strandpartierna mot Frösjön 
är till stor del vassbevuxna.

Programområdet gränsar i söder till ett järnvägsspår 
som utgör en barriär i landskapet. Planskilda kors-
ningar  nns för Mariefredsvägen och vid en liten bro 
vid Vackerby gård. 

Vid Jagbacken  nns  era branta otillgängliga höjder 
i landskapet och öster därom sluttar marken brant 
mot Frösjön. 

I sydöst är programområdet relativt plant och till stor 
del bebyggt med både småskaliga bostäder och verk-
samheter. Frustuna kyrka ligger väl synlig i landska-
pet, särskilt från Mariefredsvägen.  

Lokalklimat
Förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Risk för 
”kalluftssjö” där kalluft samlas kan  nnas i lågpar-
tiet inom det öppna odlingslandskapet väster om 
Jagbacken.

Odlingslandskapet väster om Mariefredsvägen.Fjärrvärmeverkets skorsten  i söder är väl synlig i 
landskapet.

Frönäs gård och Frösjö området sett från Vackerby industriväg.
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Flygbild från söder. (fotograf Ola Lundberg)

Järnvägen utgör en 
barriär i landskapet

Jagbacken omges till stor 
del av branta slänter

Lågpunkt i odlinglandskapetÅkerholmar inom 
odlingslandskapet

Valasjön Liten bro vid 
Vackerby gård

Frösjön
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Markförhållanden
De högre belägna delarna av odlingslandskapet be-
står av glacial lera och/eller silt som är något fastare 
än glacialleran som  nns i de lägre belägna delarna. 
Åkerholmar består av morän och ytnära berg.  I om-
rådets mest låglänta del visar jordartskartan gyttjig 
lera.

En översiktlig grundundersökning har gjorts för ett 
område söder om Vackerby industriväg. Marken 
består där av 1-3 meter torrskorpelera ovan 3-9 me-
ter lös lera. Den lösa leran efterföljs av lerskiktad 
silt på morän.

En grundundersökning är också gjord för Frösjö-
strandområdet. Marken består här av ett 5-15 meter 
tjockt lerlager som överlagras med friktionsjord. 
Utförda stabilitetskontroller vid strandlinjen vid 
Frönäs har visat att den naturliga stabiliteten är till-
fredställande. 

Grundvattenytan har i anslutning till planområdet 
tidigare uppmätts ovanför be  ntlig markyta (artes-
tiskt grundvatten). Vid en permanent grundvatten-
sänkning  nns risk för sättningar i området. 

Jordartskarta från SGU. mörkgul= glacial lera, ljusgul= postglacial lera, ljusblå= morän, röd= ytnära berg, 
ljus gul med blåa streck= gyttjig lera
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Naturmiljö
Grönstruktur och naturvärden
Området består till stor del av ett öppet odlings-
landskap och öppna grönytor. Inom programom-
rådet  nns skogsbevuxna grönområden främst vid 
Jagbacken. Norr om Vackerby industriväg  nns 
en skogsbevuxen kulle. Programområdet gränsar i 
norr till ett stort skogsområde. I de mer kuperade 
områdena växer barrskog medan lövskog växer i de 
lågläntare områdena. 

I väster ligger Valasjön som är värdefull för fågel-
livet. Enligt översiktsplanen utör Valasjön och 
anslutande våtmarker värdekärna som är särskilt 
betydelsefull för biologisk mångfald. Intill Valasjön 
 nns en lövsumpskog som är värdefull. 

Jagbacken med anslutande strandområde utgör 
kärnområde som anses betydelsefull för den bio-
logiska mångfalden då den ligger som en skogs-
bevuxen ö mellan bebyggelse och kulturlandskap. 
Mellan Jagbacken och Frösjön  nns ett område 
med ädellövskog. Strandområdet utmed Frösjön be-
döms vara en mycket betydelsefull spridningsväg.  

Några åkerholmar  nns inom jordbrukslandskapet 
väster om Jagbacken. Åkerholmar, småvatten och 
våtmarker i jordbruksmark är generellt biotopskyd-
dade enligt 7 kap 11 § miljöbalken och enligt För-
ordning (1998:1252) om områdesskydd enligt mil-
jöbalken. Åkerholmar med en areal av högst 0,5 ha 
som omges av åkermark eller kultiverad betesmark 
omfattas av bestämmelserna. Öppna diken i jord-
bruksmark som ständigt eller under en stor del av 
året håller ytvatten eller en fuktig markyta omfattas 
även av bestämmelserna. Länsstyrelsen kan medge 
dispens från biotopskyddet om det  nns särskilda 
skäl. 

Friluftsliv och rekreation
Vandringsleden ”Sörmlandsleden” går genom 
Jagbacken via Frönäs gård och utmed den gamla 
kyrkstigen väster om Frösjön. Jagbacken är popu-
lär som närrekreationområde och här  nns också 
en scoutstuga. 

Cykelleden, Mälardalsleden, går utmed Marie-
fredsvägen och väster om Jagbacken. 

Vid Klämmingsberg, ca 2,5 km norr om program-
området, ligger närmaste badplatsen för Gnesta 
tätort. Frösjön är populär som kanotled. Kommu-
nen utreder möjligheten att anlägga en badplats 
vid Frösjön. Valasjön är relativt otillgänglig men 
är besökt av fågelskådare.  

Tre mindre kvarterslekplatser  nns inom bostads-
bebyggelsen. Vid förskolan i Frönäs  nns en liten 
bollplan. 

Väster om Jagbacken går cykelleden Mälardalsleden.

Åkerholmar inom odlingslandskapet.

Utsikt mot Valasjön
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Kulturmiljö
Historisk utveckling
Större delen av programområdet låg under vatten 
på stenåldern. På medeltiden var Gnesta en odlings-
bygd med bland annat gårdarna Vackerby och Yt-
tervala som ligger nära programområdet. Frustuna 
kyrka som ligger i östra delen av programområdet 
var då samlingsplats för bygden. Jagbacken är en av 
de jagbackar som användes som jaktplats för hovet 
mellan sent 1500- och 1700-talet i Sörmland. 

När järnvägen och stationen byggdes vid mitten av 
1800-talet började Gnesta växa till en tätort. Bebyg-
gelsen växte först fram kring stationen och höjden 
söder därom. Sedan 1980-talet har tätorten expande-
rat norr om järnvägen. 

Värdefull kulturmiljö

Den västra delen av området ingår i ett stort område 
som är av regionalt intresse för kulturmiljövården, 
N56. Området sträcker sig mellan Jagbacken och 
Björnlunda. Den del som ingår i programområdet 
består av sammanhängande öppen åkermark som 
ligger intill byarna Yttervala och Vackerby. Strax 
söder om järnvägen ligger Vackerby gård med bygg-
nader huvudsakligen från 1800-talets senare hälft.

Kyrkomiljön vid Frustuna kyrka och gården Frö-
näs är även utpekad som värdefull kulturmiljö, 
N58. Kyrkan som började byggas på 1200-talet är 
vitputsad och ligger väl synlig i landskapet. Alla 
byggnader kring kyrkan är faluröda. Prästgår-
dens arrendedatorsbostad Frönäs är en traditionell 
gårdsanläggning från 1910-talet. Frönäs gård har 
historiskt tillhört kyrkoherdebostället. Kyrkomiljön 
med tillhörande byggnader omfattas av skydd enligt 

kulturminneslagen och får inte ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen.

Vid Framnäsvägen ligger den f.d. Framnäs skola 
som även har kulturhistoriskt värde. Skolan är en 
framträdande träbyggnad från början av 1900-talet.

Den fördjupade översiktsplanen för Gnesta tätort 
anger att tillkommande bebyggelse ska utformas 
med stor hänsyn till be  ntliga bebyggelsemiljöer. 
Den öppna karaktären i landskapet är viktig att 
beakta. Dessutom ska de grusade vägarna inom 
odlingslandskapet i möjligaste mån bevaras. 

Inom programområdet  nns ca 10 kända forn-
lämningar. De ligger främst på ”kullen” norr om 
Vackerby industriväg. En runsten  nns vid kyrkan. 
Ett större fornlämningsområde  nns på Jagbacken. 
Norr om programområdet  nns också fornläm-
ningsområden. Fornlämningarna är huvudsakligen 
från brons- och järnåldern. 

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturminnesla-
gen. Till en fast fornlämning hör ett så stort område 
som behövs för att bevara fornlämningen. Enligt 

Vackerby gård.

Frustuna kyrka och Frönäs gård.

lagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fast fornlämning. 

Gnesta stationsamhälle utgör riksintresse för 
kulturmiljön. Motiveringen är: ”Stationsamhälle 
från Västra stambanans tillkomst med stadsmässig 
bebyggelse som speglar järnvägens framväxt från 
1857 till modern tid.”
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Service och målpunkter 
Programområdet ligger inom 2,5 km till Gnesta cen-
trum där det  nns station och service. En vårdcentral 
ligger söder om centrum.

De båda grundskolorna Frejaskolan (F-åk 9) och 
Dansutskolan (F-åk 6) ligger i sydöstra delen av 
Gnesta. Närmaste förskola ligger i Frönäsområdet 
norr om järnvägen. Idrottsplats och ishall ligger i 
sydöstra delen av Gnesta tätort.

En återvinningscentral och en sporthall ligger båda 
norr om järnvägen. De genererar en viss tra  k till 
området. Dock ligger de  esta målpunkterna söder 
om järnvägen med en koncentration till centrum.

Tra  k
Vägar och tra  kmängd
Flera av de större huvudgatorna i Gnesta tätort har 
Tra  kverket som väghållare. Förhandling pågår 
för ett kommunalt övertagande av Östra och Västra 
Storgatan samt del av mariefredsvägen. Dessa vägar 
har ofta landsvägskaraktär även i centrala delarna, 
men på kortare avsnitt  nns separerad gång- och 
cykelväg. Genom västra delen av programområdet 
går Mariefredsvägen som är en statlig väg. Den 
förbinder Gnesta tätort med Mariefred, som ligger 
ca 30 km norrut. Mariefredsvägen har en planskild 
korsning i tunnel under Västra stambanan. I norra 
kanten av programområdet har Mariefredsvägen 
dålig sikt pga av ett backkrön.  

Vackerby industriväg ansluter till Mariefredsvägen 
i en korsning som är utformad som en cirkulations-
plats. Vackerby industriväg tra  kförsörjer Frustuna 
villabebyggelse men också återvinningscentral, 
idrottshall och några mindre verksamheter. Vägen 
är en bred återvändsgata med hög tra  ktålighet och 
med hastighetsbegränsning 50 km/h. 

Framnäsvägen anslutning till Vackerby industriväg i 
ett trevägsskäl där det är god sikt. I södra delen har 
vägen separat gång- och cykelbana utan direktinfar-
ter till tomter. Norr om Plogvägen övergår vägen till 
en villagata med enskilda fastighetsanslutningar på 
bägge sidorna om gatan. Gatan är på hela sträckan 
skyltad med rekommenderad hastighet på 30 km/h. 
Den södra delen av gatan bedöms ha hög tra  ktålig-
het medan den norra delen bedöms ha lägre tra  ktå-
lighet. Vägen har ett tydligt gaturum där bebyggel-
sen med staket och häckar möter gatan. 

Gång- och cykeltra  k
Gnesta tätort har ett relativt väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät. Inom programområdet  nns separe-
rade gång- och cykelbana utmed vissa avsnitt av 
Vackerby industriväg, Framnäsvägen samt Marie-
fredsvägen mellan västra Storgatan och Vackerby 
industriväg. De angivna stråken bryts av med 
sträckor där gång- och cykeltra  ken sker i blandtra-
 k. Ett nordsydligt gång- och cykelstråk går genom 

bostadsbebyggelsen söder om Frönäs gård. Detta 
stråk leder till stationen och centrum via en tunnel 
under järnvägen omedelbart väster om stationen.

Förutom denna planskilda passage med järnvägen 
 nns gång- och cykelväg utmed Mariefredsvägen 

samt den enskilda vägbron vid Vackerby. Järnvägen 
utgör en barriär, vilket blir särskilt påtagligt vid 
resor mellan platser som inte är lokaliserade radiellt 
ut från stationen och Gnesta centrum.. 

Karta som visar trafikflöden per årsmedeldygn 2010. * 
markerar trafikmängder som är uppskattade.
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Västra stambanan
Programområdet gränsar i söder till Västra stamba-
nan som utgör riksintresse. 

Kollektivtra  k
Gnesta har sedan 2007 regionaltågsförbindelse för-
utom pendeltåg. En resa till Stockholms innerstad 
tar 40 till 65 minuter. Busstra  k  nns även till ett 
stort antal orter i framförallt Södermanland. Gnesta 
station med tillhörande bussterminal utgör navet i 
kommunens kollektivtra  kutbud. Programområdet 
ligger inom ca 2 kilometer till stationen.

Buss 543 mellan Gnesta och Laxne tra  kerar 
Mariefredsvägen och har två hållplatser inom pro-
gramområdet. Bussen har tre-sex turer per vardag 
och har en tidtabell som är anpassad till skoltider. 

Mariefredsvägen - vy mot backkrönet i norr som ger 
dålig sikt. 

Störningar och risker 
Buller

Tra  kbuller
Programområdet gränsar till ett järnvägsspår i söder, 
viket innebär tågbuller. En bullerutredning har tagits 
fram av Ingemansson Technology (2007) för spåret 
inom programområdet. Den visar att utan bullerav-
skärmning är maximal ljudnivå under 70 dBA och 
ekvivalent ljudnivå under 55 dBA på ca 150 meter 
avstånd från spårmitt. 

Mariefredsvägen som har ca 2200 fordon genom 
området innebär även bullerstörningar. Andelen 
tung tra  k är ca 5-10 % , med högre andel närmast 
Vackerby industriväg.

Riksdagen har angett riktvärden för tra  kbuller som 
normalt inte bör överskridas vid ny av bostadsbe-
byggelse eller vid ny eller väsentlig ombyggnad av 
tra  kinfrastruktur.

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggel-
se eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad 
av tra  kinfrastruktur är:

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

 70 dBA maximalnivå vid uteplats vid bostad (får 
överskridas högst 5 gånger per timme.)

För buller från järnväg gäller Boverkets allmänna 
råd som anger riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå vid 
fasad och på uteplats. 70 dBA maximal ljudnivå är 
riktvärde på uteplats.

Buller från halkbana och verksamheter
Söder om Vackerby industriväg har en halkbana 
anlagts, vilket innebär bullerstörningar.

Naturvårdsverket anger att riktvärdet för maximal 
ljudnivå från halkbana är 60 dBA på vardagar och 
55 dBA kvällar och helger. En bullerutredning har 
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Översvämning och skred
Risk för skred vid Frösjön bör utredas i det fortsatta 
planarbetet. 

Frösjön har ett normalt vattenstånd på ca +9,5 
m. Vid 100-årsregn beräknas nivån kunna uppnå 
+10,68 meter (RH 00). 

Miljökvalitetsnormer
Idag  nns miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 
omgivningsbuller. 

Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids inom 
programområdet. 

Frösjön har otillfredställande ekologisk status och 
god kemisk status. Kravet är att uppnå god ekolo-
gisk status 2021, vilket gäller för övergödning och 
morfologisk status. Frösjön har krav enligt dricks-
vattenföreskrifterna.

Banverket ansvarar för att vidta bullerskyddsåtgär-
der för att uppnå riktvärden utmed järnvägen.

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten
Större delen av bebyggelsen inom programområdet 
är anslutna till det kommunala vatten och avlopps-
nätet. Enskilda avloppslösningar  nns vid Frustuna 
kyrka och scoutgården. I den västra delen av pro-
gramområdet  nns anslutningspunkter för vatten 
och spillvattenledningar vid Upplagsvägen och vid 
Framnäsvägen. Kapacitet i ledningsnätet  nns för 
en större utbyggnad av bebyggelse. Kapacitet  nns 
även i pumpstationen för spillvatten vid spåret. 

Längs Mariefredsvägen ligger huvudledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten 
Programområdet ligger inom avrinningsområde till 
Valasjön och Frösjön. Från Valasjön går Valasjögra-
ven som mynnar i Frösjön. Den är delvis kulverte-
rad genom Gnesta samhälle. Eftersom sjösystemet 
mynnar ut i Frösjön, som utgör dricksvattentäkt, 
behöver särskild hänsyn tas till vattenkvalitén. 
Enligt kommunens miljömål ska dagvatten tas om 
hand lokalt om det är möjligt. Flera diken  nns 
inom området. Norr om Margaretedalsvägen  nns 
ett område avsatt för dagvattenhantering i gällande 
detaljplan för Frönäs. 

Värme
Fjärrvärmeverket ligger inom programområdet vil-
ket möjliggör en anslutning av ny bebyggelse till 
fjärrvärmenätet. 

Enligt kommunens Energiplan, antagen 2008, ska 
förnyelsebara energikällor användas i så stor om-
fattning som möjligt. Utbyggnaden av fjärrvärme 
ska öka. 

tagits fram av Bernström Akustik, som har beräknat 
att riktvärdena inte överskrids söder om åkerhol-
men vid halkbanan. 

Inom programområdet  nns en återvinningscenral 
och ett fjärrvärmeverk som alla medför viss mån av 
transporter som ger buller.

Riktvärdet för externt industribuller vid nyetable-
ring vid bostäder och rekreationsytor är dagtid 50 
dBA, kvällar och helger 45 dBA samt nattetid 40 
dBA (ekvivalent ljudnivå). Riktvärdet för momen-
tan ljudnivå nattetid är 55 dBA. 

Risker från farligt gods
Programområdet gränsar i söder till Västra stam-
banan som har transporter av farligt gods - ca 3000 
transporter per år idag. Risker bör utredas vid de-
taljplaneläggning inom  150 meters  avstånd från  
en led med farligt gods . 

Elektromagnetiska fält
Två mindre kraftledningar med 44 kV och 11 kV 
går genom området, se karta markanvändning s 5. 

Runt kraftledningar uppstår elektromagnetiska fält. 
Magnetfältet avtar med avståndet från källan. För-
siktighetsprincipen ska tillämpas vid planering.

Markföroreningar
Vid småbåtshamnen vid Frösjön  nns kända mark-
föroreningar.

Inom övriga programområdet  nns inga kända 
markföroreningar.  

Djurhållning
Beteshage för några hästar  nns vid Yttervala, som 
ligger minst 70 meter väster om gränsen till pro-

gramområdet. Avståndet, det fåtal hästarna och den 
den förhärskande vindrikningen som är sydvästlig 
bedöms inte medföra lukt och hästallergener för nya 
bostäder inom programområdet. Ny forskning visar 
att spridning av allergener i luften för det mesta är 
mycket låg redan vid 50 meter från stall och hästha-
gar. 

På Frönäs gård  nns småskalig djurhållning, för 
närvarande håller gården ett tiotal getter. Sommartid 
betar djuren på Prästön.

Radon
Det  nns inga högriskområden för radon inom pla-
nområdet.
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ANALYS MED 
ALTERNATIVSTUDIE
Analys och huvudstruktur
Programområdet Norra Vackerby ligger i ett böl-
jande och öppet kulturlandskap med utblickar 
mot sjöar i öster och väster. Gnesta centrum och 
järnvägsstationen ligger i nära anslutning i söder. 
Programområdet bör vara mycket attraktivt för bo-
städer. Nya verksamheter bör därför begränsas och 
bara tillkomma närmast järnvägen där området är 
bullerstört. Som ersättning för planlagd industri-
mark inom programområdet kan nya verksamhets-
områden vara möjliga att pröva intill väg 57. 

Åkerholmarna som  nns i odlingslandskapet har na-
turvärden och de ger även kvaliteer för en framtida 
utveckling av området. Gröna kopplingar behövs 
genom området och dagvattnet bör tas om hand lo-
kalt. 

Siktlinjer mellan Mariefredsvägen och Frustuna 
kyrka är värdefulla att bevara för att kyrkan ska 
fortsätta vara väl synlig i området. 

Sambandet med centrum behöver stärkas samt 
gång- och cykelvägnätet behöver kopplas samman 
för att få ökad tra  ksäkerhet och mer hållbart re-
sande. Sammanhängande bostadsbebyggelse utmed 
gång- och cykelstråket till centrum är viktigt att 
eftersträva för att öka trygghetskänslan under hela 
dygnet. Mariefredsvägen bedöms kunna klara mer 
tra  k.

  

Studie av alternativa bebyggelse-
strukturer under programarbetet
Tre olika alternativa vägstrukturer studerades in-
ledningsvis för utbyggnadsområdet. Två av dessa 
var olika dragningar av en ny vägkoppling mellan 
väg 57 och Mariefredsvägen. Ett alternativ med en 
ny vägkoppling i västra kanten av programområdet 
nära Valasjön har bedömts olämplig då en vägbro i 
det läget dels skulle ge stor visuell påverkan i land-
skapet. Den skulle även bli lång och främst till nyt-
ta för de som passerar Gnesta och inte för boende 
och verksamma i programområdet. Därför föreslås 
en eventuell vägdragning över spåret ligga i ett läge 
vid Upplagsvägen, centralt i området.

Två olika bebyggelsealternativ studerades vidare i 
programarbetet utifrån olika vägstrukturer. Alterna-
tiv A baserades på en ny vägkoppling över järnvä-
gen och alternativ B baserades på en utbyggnad av 
be  ntligt vägnät. Förslagen innehöll 200-250 bo-
städer som föreslogs byggas ut etappvis från söder, 
närmast centrum. 

Trafikalternativ med gen vägförbindelse-ge-
nom området-. Alternativet studerades vidare i 
bebyggelsesalternativ A

Trafikalternativ med förbifart väster om bostadsområdet.  
Alternativet slopades i första analysskedet.

Trafikalternativ med ingen stor vägförbin-
delse genom området. Alternativet studerades 
vidare i bebyggelsesalternativ B
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park

Bebyggelsealternativ A
Fördelar och nackdelar med alternativ A
+ En bro stärker sambandet med bebyggelse 
söder om järnvägen. 

+ En nya huvudväg med bro ger en avlast-
ning av Mariefredsvägen och de östra de-
larna av Vackerby industriväg. Tunga trans-
porter till verksamhetsområdet kan använda 
denna väg. 

+ Möjlighet för effektiv bussförsörjning ge-
nom området skapas vid en större utbyggnad 
av bostäder.  

+ Planområdet kan byggas utan att en ny bro 
över järnvägen byggs. Dock sker då ingen 
avlastning av Mariefredsvägen.

- Den nya förbindelsevägen blir en barriär i 
grönstråket och buller sprids i parkstråket. 

- Bron ger en viss visuell påverkan på land-
skapet, den placeras dock i anslutning till 
höjdpartier.

- Den nya vägförbindelsen genom området 
innebär krav vid utformning av väg och när-
belägna nya bostäder med hänsyn till buller 
och barriärrisk. (Se övergripande riktlinjer 
avseende buller s 24.)

- En ny vägförbindelse med bro över järn-
vägen är kostsamt. Tra  kmängden på en ny 
bro blir relativt låg för att motivera en lång 
bro. Tra  kverket anser att bron ska bekostas 
av kommande exploateringar.

Bebyggelsestruktur
I alternativ A föreslogs en ny väg i en relativt rak 
sträckning från Mariefredsvägen i norr via en bro 
över järnvägen öster om Vackerby fram till väg 57. 

Beräknade tra  kmängder i alt A
Den nya genomfartsvägen beräknas kunna tra  ke-
ras av cirka 1 200 fordon per dygn genom området. 
Cirka 1 600 fordon per dygn bedöms kunna utnyttja 
en ny bro. Vid Mariefredsvägen vid Frönäs beräknas 
en minskning av tra  kmängden till ca 1300 fordon 
per dygn. 

Bebyggelsealternativ A
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park

Bebyggelsealternativ B

Bebyggelsestruktur
I alternativ B föreslogs Mariefredsvägen behålla sin 
tra  kfunktion. Bostadsutbyggnaden i västra delen 
tra  kförsörjs via Vackerby industriväg, Framnäsvä-
gen samt Mariefredsvägen norr om Frustuna.

Beräknade tra  kmängder i alt B
Mariefredsvägen vid Frönäs beräknas tra  keras 
av ca 3 100 fordon/dygn och i norra delen av ca 
1800 fordon/dygn. Då all tra  kökning från området 
belastar Mariefredsvägen beräknas en tra  kökning 
med ca 900 fordon /dygn i korsning med Storgatan 
från de föreslagna 200-250 bostäderna. 

Huvudgatan inom utbyggnadsområdet i väster be-
räknas få en tra  kmängd om ca 400 fordon/dygn.  

Fördelar och nackdelar med alternativ B
+ Möjlighet  nns att skapa en central, attrak-
tiv och sammanhängande park som binder 
samman be  ntlig och ny bebyggelse.

+ Vägnätet kan byggas ut  exibelt ifrån be-
 ntlig vägstruktur.

+ Förslaget förutsätter att ingen bro behöver 
byggas, vilket innebär mindre påverkan på 
landskapsbilden jämfört med alternativ A.

+ Ingen ny vägförbindelse genom utbygg-
nadsområdet i väster ger mindre tra  k och en 
tystare boendemiljö. Det möjliggör ett tätare 
gaturum längs huvudgatan och  er bostads-
tomter än alternativ A

- Vägnätet medger inte någon avlastande väg-
förbindelse över järnvägen i framtiden.

- Ingen avlastning sker av be  ntligt vägnät. 

Bebyggelsealternativ B



2014-03-03
20

Detaljplaneprogram för Norra Gnesta, samrådshandling Planprogram för Norra Gnesta

Övergripande strukturplan
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Frönäs gård
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Ställningstagande efter samråd - övergripande struktur

                 
Skoltomt skjuts norrut.       

Skoltomt med förskola  yttas för att kom-
ma närmare Jagbacken och få en lekyta i norra 

delen som är lite mer kuperad. Att lägga skoltomten 
direkt söder om Jagbacken är inte möjligt på grund av 
stora nivåskillnader. En placering sydöst om rondel-

len har även studerats, men har inte bedömts 
lämpligt på grund av nivåskillnader. 

               
Bostäder mellan 

kyrkan och gården tas bort.  
Området är viktigt att hålla öppet med 

hänsyn till kulturmiljön kring kyrkan. Upp-
levelsebara sambanden mella Frönäs 

och kyrkan behålls därmed.  

               
Reservat för                  

eventuell bro över järnvägen ska  nnas                          
Möjligheten för en bro behålls för att få koppling med 

en eventuell utbyggnad söder om spåret och avlastning 
av tra  knätet. Dock planeras ingen förbifart, vilket möjlig-

gör en tätare bebygelsekaraktär längs huvudgatan.

               
Möjlighet för buss      

genom västra utbyggnadsområdet                                
Huvudvägen ska utformas gen och möjlig-

göra bussförbindelse till stationen.

               
Utbyggnad 

på åkermark minskas                              
Åkervägen utgör gräns för 

bostadsutbyggnaden. 

               
Gång- och cykelbana 

öster om Jagbacken tas bort  
Möjlighet för en cykelförbindelse väster om 
Jagbacken till det norra bostadsområdet vid 
Frösjön och badet Klämmingsberg bedöms 

tillräckligt. 

               
Jagbacken                               

bibehålls som rekreationsområde                        
Området är värdefullt för tätortsnära rekreation och 

är svårt att bebygga på grund av topogra  n. Dock kan 
enstaka bostadstomt prövas i kanten av Jagbacken 

om topogra   och solförhållanden möjliggör detta.  

ny skola

nya bostäder

nya bostäder

nya 
bostäder

ny verksamhetstomt

park med 
damm och lek

ny brygganläggning
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Totalt föreslås 27 ha mark för ny småskalig bo-
stadsbebyggelse som på lång sikt kan planläggas 
etappvis, vilket ger totalt ca 200-250 bostäder be-
roende på täthet. En blandning av villatomter med 
tätare bebyggelse som radhus, kedjehus, parhus och 
gruppbebyggda hus kan skapa attraktiva bostads-
områden. Tätare småskalig bebyggelse bör i första 
hand placeras intill den nya huvudgatan och be  nt-
liga bebyggelsen i söder. Radhusbebyggelse kan tex 
byggas utmed huvudgatan där man behöver undvika 
direktutfarter och samtidigt även få en mer tätare 
karaktär som eftersträvas där.

Söder om Jagbacken kan mindre villatomter om 
cirka 800 kvm placeras för gruppbebyggda småhus 
i två våningar. 

Öster om Frönäs gård föreslås tomter om cirka 800 
- 1000 kvm. Tomterna ger en övergång mellan det 
tätbebyggda området Frösjö strand i söder och det 
öppna landskapet vid kyrkan. På den östra sidan av 
vägen bör byggnaderna hållas låga för att kyrkan 
ska synas på långt håll. Den be  ntliga ladugården 

- Området bör planeras för huvudsakligen små-
skalig bostadsbebyggelse i området. Inslag av 
tätare bebyggelse (radhus/kedjehus, parhus och 
gruppbebyggda hus) bör i första hand placeras 
närmast centrum och större villatomter föreslås 
i utkanten mot höjder och sjöar. Utbyggnad bör  
ske i etapper från söder.

Övergripande riktlinjer och förslag

på kullen bli då också mer framträdande vilket är 
positivt.

Villatomter inom de övriga planare utbyggnadsom-
rådena bör vara ca 1200 kvm stora. Enstaka större 
villatomter om ca 1500 kvm kan möjliggöras i de 
mer kuperade områdena som gränsar mot skogs-
områdena i utkanten av programområdet. Högsta 
byggnadshöjd bör vara två våningar.

Avstånd till Mariefredsvägen behöver studeras vi-
dare för att uppfylla riktvärden för tra  kbuller. Med 
en tra  kmängd mellan 1000 - 2000 fordon bör av-
ståndet mellan bostadshus och vägkant vara minst 
ca 7-14 meter för att klara riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå. Där det går tung tra  k mer än 5 gånger 
per maxtimme bör ett minsta avstånd om ca 25-30 
meter säkerställas mellan vägkant och bostadstomt/
uteplats om den inte är skyddad av byggnad. Av-
stånden blir större om hastigheten är över 50 km/h. 
Vid bostadsområdet nordväst om Jagbacken kan en 
vall om 2 -3 meter minska avståndet från Marie-
fredsvägen.

På varje småhustomt ska det  nnas plats för minst 
två parkerade bilar. 

- Nya verksamheter placeras i främst närmast 
järnvägen där området är bullerstört.

En mindre tomt för småskalig verksamhet kan ska-
pas norr om järnvägen. Verksamheten får inte vara  
störande för de nya bostäderna. Tomten är ca 1 ha 
stor. Plantering mellan verksamheten och bostä-
derna behövs. 

RIKTLINJER OCH 
PROGRAMFÖRSLAG

För att skapa utblickar mot sjöarna behöver vege-
taionen vid sjöarna gallras, framförallt vid Valasjön. 
Detta ska ske med beaktande till strandskyddets 
syfte. Vägar bör placeras så att de medger utblickar 
mot Frösjön och Valasjön.

- Skapa och förstärk utblickar mot sjöarna i        
väster och öster. 

- Reservera lämpliga områden för fördröjning av 
dagvatten som även tillför nya kvaliteer för områ-
det. 

Lämpliga områden för fördröjning av dagvatten 
studeras vid detaljplaneläggning. Förslagsvis kan en 
dagvattendamm placeras i grönstråkets lågparti när-
mast Jagbacken för att ge mervärden i det centrala 
parkstråket. Dessutom kan öppna ränndalar i gatan 
fördröja dagvattnet och synliggöra det. Dagvattnet i 
västra delen bör kunna ledas till Valasjön efter för-
dröjning och eventuell rening.

- Bevara åkerholmar och skapa ett grönt stråk  
med central park mellan Jagbacken och Valasjön. 
Bevara Jagbacken som rekreationsområde.

Ett grönstråk mellan Valasjön och Jagbacken är 
värdefullt som spridningskorridor för växter och 
djur, men också som ett attraktivt promenadstråk 
för människor. Utrymmen för spontanidrott och fot-
boll i det centrala parkområdet kan skapa aktivitet i 
området. Parken ska utformas så att den kan utnytt-
jas av alla åldersgrupper och bli en mötesplats. 
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Utmed Frösjön kan strandpromenadvägen förlängas 
från Frönäs förbi Frustuna kyrka till en föreslagen 
bebyggelsegrupp i norr. Allmänhetens tillgänglighet 

- Öka tillgängligheten kring Frösjön. 

-Energibehovet för den nya bebyggelse ska mini-
meras och förnyelsebara energikällor ska använ-
das i så stor omfattning som möjligt. 

- Reservera plats för en ny skola vid Mariefreds-
vägen.

En utbyggnad med över 500 bostäder inom pro-
gramområdet kan skapa ett behov av en ny grund-
skola på sikt. En skoltomt om ca 3 ha reserveras vid 
Mariefredsvägen. Byggnader bör placeras i längs 
Mariefredsvägen för att skydda mot buller, säkra 
skolmiljön och få goda ljusförhållanden. De geotek-
niska förutsättningarna för ny bebyggelse är bäst i 
den norra delen av föreslaget skolområde. 

Skolområdet rymmer även plats för en förskola. 
Eventuellt kan  er förskolor behövas inom det väs-
tra bebyggelseområdet. De bör då placeras i ett bra 
tra  kläge nära det centrala parkstråket.

Fjärrvärmenätet är möjligt att bygga ut i området 
vilket medverkar till en hållbar utbyggnad. Bygg-
nation i nordsluttningar med skugga samt kalluft-
sjöar och kalluftstråk bör undvikas så långt möjligt. 
Det är viktigt att inte förstärka kalluftproblemen 
genom att dämma upp kalluftströmmar med bebyg-
gelse och planteringar. 

´ 0 250 500125 Meter

Övergripande strukturplan

Frustuna kyrka

Jagbacken

ny 
skola

nya bostäder

nya 
bostäder

nya 
bostäder

ny tomt för 
 verksamhet

park med 
damm och lek

ny brygganläggning

nya 
bostäder

till strandområdet bör tryggas med minst 30 meter 
natur eller parkmark mellan bebyggelse och stran-
den. Strandpromenadvägen ska placeras med hän-
syn till naturvärden samt i samråd med kyrkan. 

I den norra delen föreslås en ny brygganläggning  
för att öka attraktiviteten för områdets bostäder. 

Inga natur- och friluftsvärden bedöms påverkas av 
föreslagna utbyggnadsområden.
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Trafik och rekreation

Gång- och cykelväg

Rekreationsstråk

Nytt rekreationsstråk

Ny gång- och cykelväg

Ny väg

!. Ny rondell

- Skapa sammanhängande och gena cykelförbin-
delser till målpunkter. 

- Öka tra  ksäkerheten utmed Mariefredsvägen 
och se över gestaltningen. 

En sammanhängande cykelväg behövs utmed 
Vackerby industriväg. Mariefredsvägen bör förses 
med en separat gång- och cykelväg fram till kyr-
kan. Cykelstråket till badplatsen Klämmingsberg. 
leds på västra sidan av Jagbacken och fortsätter 
därefter längs Mariefredsvägen. Arbete med cykel-
plan för Gnesta kommun pågår.

För att kunna använda cykeln som transportmedel 
krävs bra parkeringsmöjligheter vid målpunkter 
som stationen och skolor. Trygghet är även en 
viktig faktor för att få  er att använda gång- och 
cykelvägnätet. Gång- och cykelväg inom parkom-
råde ska vara vara väl upplyst och ha kontakt med 
bostäder för att kännas tryggt. Möjligheten att för-
länga gång- och cykelbana utmed Framnäsvägen 
får studeras i detaljplaneskedet. 

Pro  len på backkrönet vid Södertuna behöver jus-
teras för att öka sikten på Mariefredsvägen. Denna 

- Huvudgatan genom det västra utbyggnads-    
området ska gestaltas väl och möjliggöra buss-
tra  k.

ny 
skola

Vägnätet bör utformas så att en busslinje kan gå 
genom området och ha hållplatser vid stategiska 
lägen Bra förbindelse mot centrum är viktigt. 

Genom att utforma vägen kurvig kan hastigheten 
dämpas. Gatan bör trädplanteras mellan cykelbana 
och körbana. 

Möjlighet för en framtida bro över spåret ska sä-
kerställas. Vägnätet väster om Jagbacken ska även 
möjliggöra en fortsatt framtida utbyggnad.

               
Ny huvudgata väster 

om Jagbacken. 

plats blir den ”norra entrén” till tätorten Gnesta. 
Dessutom behöver hastigheten sänkas och gestalt-
ningen ses över.
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damm

PARK

bollplan

Förslag till gatustruktur.

Västra delområdet

               
Huvudgata förses 

med trädplantering samt 
gång- och cykelbana. 

               
Skyddsplantering mot 

verksamheter

               
Åkerholmar sparas i 

park.

               
Dagvatten kan fördröjas 

i damm i parken.
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SKOLA &
FÖRSKOLA

Östra delområdet

Förslag till gatustruktur.

               
Mariefredsvägen 

förses med trädplantering 
samt gång- och cykelbana 

till kyrkan. 

               
Strandpromenad för-
längs utmed Frösjön. 

               
Skolbyggnader 

placeras så att en tra  ksä-
ker och bullerskyddad skol-

gård skapas.

               
Planteringszon mellan 

skola och bostäder.
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Gestaltning
Övergripande gestaltning - gaturum
Där en karaktär av trädgårdsstad eftersträvas bör ga-
torna i den tätare bebyggelsen ha en grön förgårds-
mark och husen placeras nära gatan så att gaturum-
men blir tydliga och sammanhållna. Trädgårdarna 
mot gatan blir tydligt avgränsade om de kantas av 
häckar och träd. Längs gatan eller i kvarteret hålls 
olika bebyggelsetyper samman för att skapa enhet-
lighet. Husen placeras omväxlande med gavel eller 
långsida mot gatan. Huvudgatorna i området bör 
vara trädplanterade och direktutfarter ska undvikas. 
Utrymme för snöupplag från gator är viktiga att stu-
dera i detaljplaneskedet. Gestaltningsprogram ska 
tas fram för varje detaljplaneetapp. 
Färgsättning

De olika bebyggelsegrupperna bör även hållas sam-
man genom färgsättningen. Varje kvarter bör ha en 
harmonierande färgskala på fasaderna och en enhet-
lig kulör på taken.

Ny bebyggelse närmast Frönäs bör färgsättas i ljusa 
kulörer och ha röda tak för att ansluta till den be  nt-
liga bebyggelsen i Frönäs.

Strandbebyggelsen norr om Jagbacken bör färgsät-
tas i dovare kulörer och ha mörka tak för att smälta 
in i landskapet.

Park och platser
Den centrala parken kan utformas som en mötes-
plats för lek och rekreation. Åkerholmar och synligt 
dagvatten i parken ger kvaliteer. Sittplatser bör vän-
das mot aktiviteter och dagvattendamm. 

Dessutom bör möjlighet och behov av små plats-
bildningar i kvarteren för spontana möten studeras.

Dagvatten kan tas om hand på multifunktionella gröny-
tor eller i anordnade dammar.  

Olika bostadshus som är enhetligt placerade nära 
gatan och har grön förgårdsmark.    

Två våningshus med blandade hustyper som placeras 
med en sammanhållen gatumiljö. 

Exempel på stadsradhus i två våningar med inrednings-
bar vind, Kärrtorp. 
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GENOMFÖRANDE
Etappindelning av detaljplaner
Allmänt om etappindelning
Utbyggnaden av Norra Gnesta förväntas pågå un-
der en längre tid. En utbyggnad av området i etap-
per är lämpligt av kommunalekonomiska skäl och 
för att bostadsområden inte ska upplevas ofärdiga 
under lång tid. En utbyggnad av bostäder bör i de 
första etapperna ske närmast stationen och där det 
redan  nns vägar och ledningsnät. Utbyggnad av 
sammanhängande gång- och cykelvägnät är viktigt 
när bostäderna byggs ut. Lämplig etappindelning 
föreslås på kartan intill:

Etappindelning av bostäder
Etapp1 och 2: Detaljplan  nns redan för bostads-
områden närmast stationen och centrum. Marken 
ägs av kommunen.

Etapp 3: Utgörs av bostadsområden som ligger 
väster om skoltomten, söder om Jagbacken och 
öster om Frönäs gård. Bostadskvarteret söder om 
skoltomten bör bebyggas samtidigt som skoltom-
ten aktualliseras. Marken mellan Frönäs gård och 
Frösjön är privatägd. Övrig mark ägs av kommu-
nen.

Etapp 4: Området kring centrala parken. Fram-
näsvägen kopplas ihop med Vackerby industriväg. 
Södra delen av den nya huvudgatan byggs. Områ-
det ligger på kommunal mark.

Etapp 5: Bostadsområdet väster om etapp 4 utökas 
mot Valasjön fram till åkervägen. Kommunen äger 
marken. 

3

3

78

6

Etapp 6: Området med energiskog som ligger ös-
ter om Mariefredsvägen. Område 6 och 4 kopplas 
samman via en gång- och cykelväg väster om Jag-
backen. Marken är i privat ägo.

Etapp 7: Del av åkermark nordväst om Jagbacken 
tas i anspråk. Den norra delen av den nya huvudga-
tan byggs. Området kopplas samman med be  ntlig 

väg mot Yttervala. Marken är i privat ägo.

Etapp 8: Området mellan etapp 7 och åkervägen i 
väster byggs ut sist. Marken är i privat ägo.

En bro över järnvägen söder om Vackerby industri-
väg kan byggas när behov  nns. Markutrymme för 
detta är viktigt att reservera.

skola

Etappindelning

1

2

3
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Utredningar i detaljplaneskedet
Vissa av nedanstående utredningar behöver utföras 
samlat för  era detaljplneetapper. Som exempelvis 
gatusektioner, ledningsnät och placering av pump-
stationer.

Geoteknik
Grundläggning av byggnader
Inom områden med glacial lera bedöms lättare bygg-
nader kunna plattgrundläggas om vissa sättningar 
kan tillåtas, medan alla större byggnader erfodrar 
pålgrundläggning. I områden med postglacial lera 
bör man räkna med att stödpålar behövs för de  esta 
typer av byggnader. I området där gyttjig lera  nns, 
där skolan planeras, bör en detaljerad geoteknisk 
utredning utföras inför planläggning.

Grundläggning av VA-ledningar och vägar
I de högre belägna områden, där undergrunden hu-
vudsakligen består av morän och berg, kan ledningar 
och vägar grundläggas utan förstärkningsåtgärder. I 
dessa områden kan man eventuellt minska på bergs-
chakt genom att anlägga ledningarna med hänsyn 
till bergets utbredning. I  ackmarkspartierna med 
lermark kan markförstärkningsåtgärder för ledningar 
och vägar eventuellt komma att behövas. 

Beroende av höjdsättning och lerans egenskaper 
kan sättningar skapa svårigheter för vägar samt 
medföra återkommande justeringar av belagda ytor. 
I lermarksområdena kan ytliga (< 2m) lednings-
schakter normalt utföras med släntschakt. För djupa 
VA-schakter och schakt för pumpstationer kan spont 
erfodras.  

Industrivägen har idag vissa återkommande sprick-
bildningar som bör undersökas geotekniskt och 
eventuellt förstärkas. 

Geotekniska utredningar bör utföras inför framtag-
ning av detaljplaner. För byggnader som planeras att 
uppföras utan pålning, bör en detaljerad geoteknisk 
undersökning utföras. 

Strandskydd
Särskilda skäl för upphävande av strandskydd av 
bostadstomter vid Frösjön behöver utredas vidare i 
detaljplaneskedet. Vid placering av strandpromenad 
och gallring för utblickar ska även stranskyddet syf-
ten vägas  in. 

Vid lokalisering av en brygganläggning behöver de 
biologiska vädena utredas.  

Biotopskydd för åkerholmar
I kommande planarbete bör några meter buffertzon 
kring åkerholmarna  studeras. Det är viktigt att åker-
holmarna får goda ljusförhållanden och de bör ha 
kontakt med omgivande naturmark. Om någon  av 
de biotopskyddade åkerholmarna inte kan bevaras 
krävs särskilda skäl för dispens, som söks hos Läns-
styrelsen. Skötselplan för bevarade åkerholmar bör 
tas fram vid detaljplaneläggning.

Kraftledning 11 kV
Avstånd till 11 kV kraftledning behöver utredas eller 
om den ska förläggas i mark. Säkerhetskrav regleras 
av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

Vatten och avlopp, dagvatten, pumpstationer
VA försörjning behöver studeras och matning bör 
ske från  era håll för att öka säkerheten. Självfall 
på dagvattennätet ska eftersträvas i hela området. 

Placering av pumpstationer för spillvatten behöver 
utredas vidare tidigt i detaljplaneskedet. Detta för 
att undvika framtida olägenheter för lukt. 

Arkeologisk utredning
Avstånd till kända fornlämningar utreds i kom-
mande detaljplanearbete. Då det  nns kända forn-
lämningar i området kan arkeologiska utredningar 
komma att krävas av Länsstyrelsen. 

Bullerutredning
Bullerutredning behöver tas fram vid byggnation 
utmed Mariefredsvägen 

Riskutredning - spårtra  k
Vid byggnation inom 150 meter från spåret behö-
ver riskerna utredas.

Skred - och risk för översvämning
I de låglänta delarna vid Frösjön behöver lägsta 
höjder för grundläggning och risken för skred stu-
deras vidare och säkerställas  

Gatusektioner
Gatusektioner för huvudgator för bussar och en 
indelning av andra gator i olika karaktärer behöver 
tas fram i detaljplaneskedet. Utrymme och platser 
för snöupplag behöver studeras.
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Behovsbedömning
En samlad behovsbedömning har tagits fram för 
planprogrammet innan samråd. Programförslaget 
har justerats efter samrådet. 

Behovsbedömningen har en övergripande karaktär 
och syftar till att upptäcka eventuella kon  ikter 
och risker mellan exploateringsplanerna och miljö, 
hälsa eller hushållning med naturresurser. 

Gällande lagstiftning
I enlighet med bestämmelserna i Plan- och byggla-
gen (PBL), Miljöbalken och förordningen om mil-
jökonsekvensbeskrivningar (1998:905) ska planer 
och program som kan antas leda till en betydande 
miljöpåverkan miljöbedömas. Enligt PBL 5:18 ska 
behovet av miljöbedömning för detaljplan utredas 
i det enskilda fallet genom en så kallad behovs-
bedömning. I detta fall har en behovsbedömning 
gjorts för detaljplaneprogrammet för Kappetorp 
mm. Denna behovsbedömning syftar till att ge rikt-
linjer inför det eventuella behovet av miljöbedöm-
ningar för kommande detaljplaner inom program-
området. 

Behovsbedömningen är baserad på förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4. Om betydande miljöpåverkan kan 
konstateras ska en miljöbedömning enligt MB 
6:11-6:18 göras. Om inte beskrivs miljökonsekven-
serna i sedvanlig ordning i planbeskrivningen. 
Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som 
tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna 
måste omvärderas. 

KONSEKVENSER Miljöbedömningen är en process och en eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning ska framställas pa-
rallellt med detaljplanen för att på så sätt kunna 
utgöra ett underlag för miljöbedömningen. Kom-
munen ska inför beslut om behovsbedömningens 
ställningstagande (om en MKB behövs eller inte) 
samråda om detta med länssstyrelsen.

Sammanfattning av konsekvenser 

Förslaget bedöms inte negativt påverka riksintresse 
för kulturmiljön- Gnesta station och Västra 
stambanan. 
Inom programområdet  nns naturvärden, men 
dessa bedöms inte påverkas negativt av förslaget. 
Inga friluftsvärden bedöms påverkas. Inga kända 
fornlämningar påverkas. Bebyggelsefritt område 
mellan kyrkan och Vackerby gård säkerställs.

Värdefull åkermark kommer att tas i anspråk, men 
marken behövs för utvecklingen av Gnesta. Djur-
livet kan öka genom att åkermark övergår till vil-
latomter. 

Bostäder kan lokaliseras så att riktvärden för bul-
ler uppnås och så att de inte utsätts för risker från 
spårtra  k. 

Fjärrvärme är möjligt att byggas ut inom program-
området vilket skapar förutsättningar för mer håll-
bar energiförsörjning.

Förslaget innebär att fordonstra  ken ökar. Sam-
manhängande gång- och cykelnät till centrum samt 
möjlighet för busstra  k genom nya bostadsområdet 
skapar förutsättningar för mer hållbart resande. 

Motiverat ställningstagande 
Kommunen bedömer att genomförande av detaljpla-
nerna utifrån programmet inte kommer att innebära 
betydande påverkan på: miljö, hälsa eller hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser enligt 5:18 
PBL. 

Länsstyrelsen har inte tagit ställning i sitt yttrande 
över programmet om planförslaget kan medför bety-
dande miljöpåverkan. Slutgiltig behovsbedömningar 
behöver därför tas fram i respektive detaljplan.
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