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Detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde i 
Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun har översänt förslag till detaljplan, upprättat i oktober 
2018, till Länsstyrelsen för samråd. 
Syftet med detaljplanen är att bygga samman Runby med centrala Väsby och 
skapa en tät och funktionsblandad stadsdel samt utveckla stationsområdet till en 
kapacitetsstark kommunikationspunkt. Planen medger mellan 1000 och 1400 
bostäder och 10 000 till 60 000 kvm kontor och centrumändamål. Planområdet 
ligger i centrala Väsby och omfattar järnvägsstationen med tillhörande 
stationsfunktioner, spårområde samt anslutande mark både väster och öster om 
spårområdet. Inom stadsdelen medges bostäder, centrumändamål, kontor, hotell, 
omsorgsboende, två förskolor, en besöksanläggning, ett nytt resecentrum, 
verksamheter samt parker och torg.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Väsby stad 2040. 
Planområdet utgör en del av det område i översiktsplanen som kallas Väsby entré 
och ligger inom avgränsningen för tät stadsbygd.  
Detaljplaneförslaget är upprättat med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL.
Samrådsförslaget har föregåtts av ett programsamråd under 2014 samt ett 
kompletterande programsamråd under 2016. Länsstyrelsen har yttrat sig i dessa 
ärenden den 3 juli 2014 (ärende 402-5184-2014) och 25 november 2016 (ärende 
402-21131-2016). Kommunen har även gjort en behovsbedömning under 2017, 
som kompletterades med ytterligare handlingar under 2018. Kommunen gör 
bedömningen att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Länsstyrelsen 
har i samrådsyttrande gällande behovsbedömning och avgränsning av MKB 
(ärende 402-33154-2017) styrkt kommunens bedömning att detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 
Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska 

- ta till vara och samordna statens intressen, 
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd 
enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
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- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

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

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. 
PBL samt i övrigt ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän 
synpunkt.
Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikverket daterade den 8 januari 2019 och Försvarsmakten daterade den 7 
januari 2019.  

Sammanfattande bedömning
Behovet av bostäder är fortsatt stort i regionen och Länsstyrelsen ser positivt på 
kommunens avsikt att komplettera tätorten med en stadsmässig bostadsbebyggelse 
och skapa en funktionsblandad stadsdel i området kring Upplands Väsby station. 
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma att detaljplanen är lämplig behöver 
kommunen dock komplettera och bearbeta planförslaget till nästa skede i enlighet 
med synpunkter nedan gällande riksintresset för Ostkustbanan samt luftfarten, 
risker med hänsyn till närhet till järnväg, översvämning, geoteknik och 
markstabilitet, samt gällande markföroreningar, buller, vibrationer och arkeologi. 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har möjlighet att komplettera och ändra 
planförslaget inför en granskning så att detaljplanen inte strider mot de intressen 
som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Om problemen som 
framgår av synpunkterna nedan kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen 
emellertid komma att ta upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen 
kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. 
Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter 
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att 
förtydliga, ändra och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande 
kan undvikas.

Riksintresse 

Riksintresse för Ostkustbanan
Ostkustbanan utgör riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. 
Riksintresset omfattar samtliga delar av anläggningen och framtida 
utbyggnadsbehov. Hänsyn ska också tas till riksintressets influensområden.
Trafikverket har lämnat ett yttrande över samrådsförslaget. Länsstyrelsen 
instämmer med de synpunkter Trafikverket framför gällande riksintresset för 
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Ostkustbanan och bedömer att planförslaget behöver ändras med avseende på 
nödvändigt avstånd till järnväg från planerade byggnader och byggnadsverk 
(innefattande bl a stödmurar, cykelgarage, brostöd och ramper), vegetation samt 
angränsande vägar. 
Kommunen behöver även anpassa planförslaget med avseende på nödvändigt 
större avstånd mellan spår med tillåtna hastigheter över 200 km/h och 
intilliggande spår med blandad trafik, enligt Trafikverkets yttrande, samt 
säkerställa tillträdesskydd/motverkan av suicid vid höghastighetsspår. 
Vidare ska kommunen säkerställa de markytor för spårområde, signalsystem, 
kontaktledningar, etc som är nödvändiga för Ostkustbanans funktion i dagsläget 
och vid framtida spårutbyggnad. 

Riksintresse för luftfart och totalförsvar
Planförslaget medger att en byggnad med högsta totalhöjd + 120 meter över 
angivet nollplan kan uppföras. 
Höga byggnader och anläggningar kan komma att påverka riksintresset för 
luftfarten och/eller riksintresset för totalförsvaret och ska därför samrådas med 
berörda sakägare, dvs förutom Trafikverket även med Swedavia, Luftfartsverket 
och Försvarsmakten1.
Kommunen har i ett tidigare skede låtit utföra en flyghinderanalys för en byggnad 
med en byggnadshöjd av + 90 meter över mark (totalhöjd 102,5 meter över 
havet). Denna höjd har godkänts av berörda sakägare. Kommunen har under hand 
uppgett till Länsstyrelsen att möjlig högsta totalhöjd + 120 meter för berörd 
byggnad kommer att sänkas till + 90 meter igen, inför granskningen av planen. 
Om kommunen bibehåller den högre höjden + 120 meter behöver en ny 
flyghinderanalys utföras, alternativt behöver höjden godkännas av samtliga 
berörda sakägare. 
Även vissa andra delar av planerad bebyggelse kommer att vara högre än 20 
meter över marknivån och ska samrådas med berörda sakägare om de ligger mer 
än 100 meter från den position för vilken den tidigare flyghinderanalysen har 
utförts.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

MKN för vatten och dagvattenhantering
Planbeskrivningen innehåller en godtagbar redovisning av berörda 
vattenförekomster och gällande MKN, samt miljöproblem som behöver åtgärdas. 
Beskrivning av problem med bland annat vandringshinder och obstruktion för fria 
flöden finns i underlagsmaterialet, men bör också framgå av planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen med de föreslagna 
dagvattenåtgärderna inom planområdet inte kommer att motverka 
miljökvalitetsnormernas genomförande. 

1 Se vidare Faktablad 2017:9 ”Planering av höga byggnader och objekt”, Länsstyrelsen Stockholm 
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En redovisning av den fysiska placeringen och utformningen av Väsbyån saknas 
dock helt i plankartan vilket kommunen behöver åtgärda till nästa skede. Detta är 
särskilt viktigt med tanke på att Väsbyån utgör en officiell ytvattenförekomst. Åns 
placering och fysiska utseende är vidare viktiga för dess ekologiska status och det 
är en god idé för kommunen att tänka igenom utformningen ordentligt i 
planarbetet. Placering och utformning behöver också ses över på grund av direkta 
problem med översvämningar. Se vidare i avsnitten om översvämningsrisk under 
Hälsa och säkerhet samt under Rådgivande synpunkter. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att strandskyddet kan 
upphävas inom planområdet med hänvisning till de redovisade särskilda skälen 
och kommunens motivering. Kommunen behöver dock lägga till en administrativ 
planbestämmelse på plankartan, för att upphäva strandskyddet inom berört 
område. 

Hälsa och säkerhet 

Risk med hänsyn till olycka på järnvägen
Länsstyrelsen bedömer att aktuellt planförslag innehåller förändringar jämfört 
med planprogrammet som kan ha negativ påverkan på riskbilden för vissa delar av 
planområdet. Dessa förändringar behöver kommunen studera närmare i fortsatt 
riskhantering. Länsstyrelsens delar därför inte kommunens övergripande slutsats, 
att planförslaget uppfyller tidigare genomförda analyser av riskerna2, vilket 
kommunen baserar på utredningen i det till samrådsunderlaget bifogade PM om 
risk3. 
I PM Risk värderas hur planförslaget uppfyller tidigare analyser av riskerna för 
olyckor på Ostkustbanan samt hur det påverkar människor i planområdet och dess 
närmaste omgivning. I planförslaget är exempelvis planprogrammets 
parkeringsdäck väster om spårområdet borttaget. I den tidigare riskanalysen pekas 
parkeringsdäcket ut som en viktig förutsättning som kan ha betydelse för 
beräknad risknivå, bland annat genom avskärmande barriäreffekt för bebyggelsen 
vid en olycka på järnvägen. I PM Risk beskrivs vilka avstånd som ska finnas 
mellan ny bebyggelse och järnvägen, vilka åtgärder som ska regleras i 
detaljplanen samt hur den planerade stödmuren påverkar riskbilden. Länsstyrelsen 
saknar dock en uppdaterad analys av hur olyckor kan påverka bebyggelsen när det 
inte längre finns något parkeringsdäck mellan järnvägen och övrig bebyggelse. 
PM:et innehåller inga uppdaterade beräkningar av individ- och samhällsrisken 
utgående från nu aktuell utformning av detaljplanen. 
I den tidigare riskanalysen är beräknade risknivåer för nollalternativet på 
oacceptabelt höga nivåer, medan risknivån för ett utbyggt alternativ – enligt 

2 Detaljerad riskanalys Väsby Entré, Upplands Väsby kommun, Brandskyddslaget, slutrapport 
utgåva 3, 2016-05-30
3 PM Risk, Väsby Entré/Stationsområdet, uppdragsnummer 110660, Brandskyddslaget, 2018-08-
21



5 (15)
SAMRÅDSYTTRANDE
 
Datum
2019-01-28

Beteckning
402-46292-2018

planprogrammets förslag – är hög om än inte oacceptabel. För att Länsstyrelsen 
ska kunna bedöma om en plan med risker på denna nivå är tolerabel, förutsätter 
det att det finns en stor nytta bakom det som orsakar risknivåerna, i detta fall 
Ostkustbanans trafik, och samtidigt ett högt värde av att genomföra planen. Därtill 
behöver kommunen tydligt visa att alla möjliga åtgärder övervägts och att rimliga 
åtgärder genomförs. Grundläggande för att kunna göra denna samlade bedömning 
av planen ur ett riskperspektiv är att det finns ett underlag som korrekt avspeglar 
förutsättningarna i planområdet.
Till granskningsskede behöver kommunen därför komplettera med en närmare 
analys och bedömning av hur riskbilden påverkas av de förändringar som skett i 
planen sedan planprogrammet. Länsstyrelsen anser att riskbedömningen ska utgå 
från den markanvändning planen medger, och redovisa både individ- och 
samhällsrisknivåer som beräknas och bedöms utifrån aktuellt planförslag. 
Länsstyrelsen kan på nuvarande underlag inte se vilka risknivåer planområdet 
utsätts för, och därmed inte bedöma om planen med nuvarande utformning tar 
tillräcklig hänsyn till den riskbild som finns.

Detaljplanens utformning och innehåll med hänsyn till risken för olycka på 
järnvägen 
Utöver vad som angetts i föregående avsnitt är följande otydligheter i 
planhandlingarna av betydelse för planens lämplighet med hänsyn till risken för 
olyckor och behöver åtgärdas till nästa skede i planprocessen.
Plankartan innehåller bestämmelser om skydd mot störningar. En del av 
skyddsbestämmelserna gäller för byggnader med personintensiv verksamhet och 
för lokaler där personer vistas stadigvarande. Vad kommunen avser med 
personintensiv verksamhet respektive stadigvarande vistelse framgår inte av 
planhandlingarna. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga vad som 
avses för att undvika osäkerheter om vilka skyddsåtgärder som kommer att 
genomföras i planerad bebyggelse. Alternativt kan kommunen istället knyta 
skyddsbestämmelserna till kvartersmark där kommunen bedömer att människor 
kommer att vistas stadigvarande eller där personintensiv verksamhet kan bli 
aktuell. 
Vissa skyddsbestämmelser gäller för bebyggelse inom 50 meter från järnväg. 
Kommunen behöver förtydliga vad som menas med järnväg, det vill säga varifrån 
avståndet ska mätas. Det är oklart om avståndet ska mätas från kvartersmark för 
järnvägsändamål, T1, eller från det yttersta spåret. 
Enligt planbeskrivningen och PM Risk ska bostäder planeras 30 meter eller mer 
från närmaste framtida yttersta spårmitt. I plankartan öster om järnvägen, ovanpå 
bussterminalen, tillåts emellertid bostäder fram till 25 meter från närmaste 
befintliga spår, och endast 18 meter till området för järnvägsändamål, T1. 
Kommunen behöver tydliggöra hur det säkerställs att minst 30 meters avstånd 
kommer finnas mellan framtida yttersta spår och bostäder. 
Planhandlingarna är vidare otydliga vad avser utformningen av 
markanvändningen T2 (Resecentrum). I plankartan medges markanvändningen T2 
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ända fram till spårområdet, utan närmare reglering av hur marken ska utformas 
med hänsyn till avståndet till järnvägen. Samtidigt anger kommunen i 
planbeskrivningen att bussgator behöver placeras närmast järnvägen och att 
vänthall och hållplatser ska anläggas mer än 25 meter bort från järnvägen. På 
plankartan finns en planbestämmelse som reglerar särskilda krav på 
utrymningsvägar för byggnader och ytor avsedda för resandefunktioner inom 15 
meter från närmsta spårmitt, alltså närmare än 25 meter. Planbeskrivningen 
innehåller också motstridiga uppgifter vad avser bussterminalen. Där står både att 
en ny inbyggd bussterminal medges och att busstationen inte ska vara inbyggd. 
Det ger en otydlig bild av hur kommunen planerar att utforma bussterminalen och 
marken i övrigt närmast järnvägen på den östra sidan. Detta behöver kommunen 
förtydliga till granskningsskedet.
I planbeskrivningen framgår också att publika verksamheter kan medges på 
broarna utan krav på säkerhetshöjande åtgärder. Detta förutsätter att 
verksamheterna innebär ett begränsat personantal (till exempel kiosker eller 
mindre caféer med begränsat antal sittplatser). Länsstyrelsen efterfrågar ett 
förtydligande av hur det säkerställs att det endast är denna mycket begränsade 
publika användning som kan komma i fråga på broarna.
Länsstyrelsen vill understryka vikten av att plankarta med bestämmelser, 
planbeskrivning och riskutredning är tydliga med vad som ska gälla inom 
planområdet och vilka åtgärder som kommer vidtas. Att planhandlingarnas och 
riskutredningens beskrivning av området överensstämmer är grundläggande för att 
Länsstyrelsens ska kunna bedöma planens lämplighet med hänsyn till risken för 
olyckor.

Risker med hänsyn till ras, skred och erosion
I planbeskrivningen tar kommunen upp hur planförslaget beaktar geotekniska 
förhållanden och beskriver översiktligt var förstärkningsåtgärder eller stödpålning 
kan behövas. I planbeskrivningen framkommer också att det finns viss risk för 
erosion vid Väsbyån och kommunen anger att förstärkning av slänterna kan göras 
oberoende av planförslaget. 
I den geotekniska utredningen4 som ligger till grund för planförslaget står att 
utredningen endast beskriver en grovt schematisk bild av de geotekniska 
förutsättningarna för byggnation inom planområdet och utredningen ger också 
förslag på fortsatt planering. Länsstyrelsen tolkar slutsatsen i den geotekniska 
utredningen som att säkerhetsfrågorna behöver analyseras vidare och bedömer att 
risken för ras, skred och erosion inte har beaktats och hanterats i tillräcklig 
utsträckning av kommunen inför samrådet.  
Till nästa skede behöver kommunen förtydliga hur planen tar hänsyn till risker för 
ras, skred, erosion och blocknedfall. Risk för blocknedfall har tagits upp av 
Statens geotekniska institut i deras yttrande över planprogrammet5. Det ska vara 

4 PM Geoteknik, Geotekniskt underlag för Detaljplan över Väsby Entré/stationsområde Upplands 
Väsby kommun, Bjerking, 15U27839, 2018-03-21
5 SGI, 2014-04-09, dnr 5.1-1403-0188
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klarlagt inom planprocessen att marken är lämplig för planerad markanvändning 
med hänsyn till geotekniska säkerhetsfrågor, eller i annat fall vad som krävs för 
att marken ska bli det. Om åtgärder behövs för att hantera riskerna ska dessa 
säkerställas i plankartan. 

Översvämningsrisk till följd av ett beräknat högsta flöde (BHF)
Kommunen har inför samrådet inte bedömt översvämningsrisken till följd av ett 
BHF. Enligt planbeskrivningen kommer hanteringen och bedömningen av ett 
BHF att göras i samband med den tillståndsansökan för vattenverksamhet som 
krävs för omdragning av Väsbyån. Länsstyrelsen anser emellertid att 
översvämningsrisken till följd av ett BHF behöver hanteras inom 
detaljplaneprocessen, för att en bedömning av markens lämplighet ska kunna 
göras. Till granskningsskedet behöver kommunen därför utreda 
översvämningsrisken till följd av ett BHF och säkerställa eventuella 
riskreducerande åtgärder i plankartan.  
Kommunen anger att den nya sträckningen av ån ska dimensioneras så att 
flödeskapaciteten säkrar att bostadsbebyggelse och samhällsfunktioner av 
betydande vikt inte riskerar att översvämmas vid ett BHF. Planen möjliggör 
emellertid mer än bostadsbebyggelse, till exempel även förskola, centrumändamål 
och en viktig kollektivtrafiknod. Länsstyrelsen anser i enlighet med beslutade 
rekommendationer6 att planen behöver utformas så att den sammanhållna 
bebyggelsen placeras ovan ett BHF, och inte enbart bostadsbebyggelsen.

Översvämningsrisk till följd av ett klimatanpassat 100-årsregn
Kommunen anger i planbeskrivningen att flödesvägarna i området kommer att 
förändras i samband med exploateringen och att en stor del av ett skyfallsflöde 
kommer att ledas norrut utan att passera järnvägen. Kommunen bedömer det som 
en förbättring jämfört med dagsläget eftersom flödet då inte belastar järnvägen. 
Länsstyrelsens anser att bedömningen av översvämningsrisken ska utgå från det 
som planen medger och inte från en jämförelse mellan hur översvämningsrisken 
förhåller sig mellan nuvarande och planerad utformning. 
I Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 
skyfall7 anges att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn samt att samhällsviktig 
verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 
upprätthållas vid en översvämning. Planområdet angränsar till järnvägen som 
utgör en samhällsviktig funktion. Länsstyrelsen anser att kommunen till nästa 
skede behöver förtydliga att planerad bebyggelse inte påverkar 
översvämningsrisken för järnvägen eller befintlig bebyggelse och att planförslaget 
som sådant är utformat för att kunna hantera ett klimatanpassat 100-årsregn. 

6 Fakta 2017:1, Länsstyrelsen Stockholm, Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs 
vattendrag och sjöar i Stockholms län – med hänsyn till risken för översvämning
7 Fakta 2018:5 Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering
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Enligt den skyfallsanalys8 som kommunen tagit fram krävs ett flertal åtgärder 
inom planområdet för att hantera översvämningsrisken. Bland annat ska 
markparkeringen i södra delen av planområdet kunna fungera som 
översvämningsyta och vattenflödet från ett skyfall hindras att rinna från 
Stadsgatan ner mot Ladbrovägen genom att ett ordentligt hinder anläggs vid 
torget. Vidare ska marken luta bort från fasader i identifierade lågpunkter. 
Ytterligare åtgärder framkommer i skyfallsanalysen men redovisas inte i 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen 
behöver beskriva samtliga åtgärder som är nödvändiga för att hantera ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Vidare behöver kommunen säkerställa åtgärderna och 
reglera nödvändig utformning av dessa med planbestämmelser. Det innebär 
exempelvis att planbestämmelserna gällande utformning av markparkeringen i 
söder behöver omformuleras så att nödvändig utformning inte bara möjliggörs, 
utan faktiskt säkerställs. 
Länsstyrelsen vill också påpeka att omdragningen av Väsbyån är en förutsättning 
för analysen av översvämningsrisk till följd av skyfall. När placering, utformning 
och dimensionering av ån är klar kan kommunen behöva uppdatera 
skyfallsanalysen. 

Förorenade områden
I Länsstyrelsens databas över förorenade områden finns fyra stycken områden 
som ligger inom aktuellt planområde. I direkt anslutning till planområdet finns det 
ytterligare sju stycken områden som kan ha bidragit med föroreningar.
Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningsskedet behöver undersöka 
risker kopplade till föroreningar av främst klorerade kolväten och PCB samt 
redogöra för hur man avser att hantera eventuella risker utifrån människors hälsa. 
På nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte ta ställning till planförslagets 
lämplighet med hänsyn till förorenad mark.
Vid markarbeten och eventuella arbeten i vatten och sediment finns det risk att 
föroreningar sprids från området. Detta behöver kommunen också beakta och 
diskutera med tillsynsmyndigheten så att miljöpåverkan kan minimeras. 
Kommunen behöver särskilt visa hur man avser att förhindra en spridning av 
föroreningar till Väsbyån, framför allt med avseende på den PCB-förorening som 
ligger inom kvarteret Messingen. Flytten av Väsbyån till nytt läge kan påverka 
spridningen av föroreningar. Även klimatförändringar kan påverka föroreningars 
spridningsförutsättningar, då extrem nederbörd samt förändrade grund- och 
ytvattennivåer kan medföra ökad urlakning av föroreningar.
Länsstyrelsen anser att föroreningar inte ska kapslas eller byggas in. Sådana 
åtgärder försvårar en framtida eventuell efterbehandling av föroreningar och är 
inte förenliga med Naturvårdsverkets rekommendation att sanering är 
huvudalternativet vid förändrad markanvändning. Över tid kan det finnas risk att 
lämna kvar föroreningar vad gäller exponering för boende och andra i området. 

8 PM Skyfallsanalys Upplands Väsby Entré, Sweco, 2018-08-17
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Buller och vibrationer
Den bullerutredningen9 kommunen tagit fram visar att planområdet ligger i ett 
utsatt läge med avseende på trafikbuller. Kommunen avser att utforma bostäderna 
så att de får tillgång till en skyddad sida enligt gällande förordning om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (SFS 2017:359). En del byggnader, framförallt i södra 
kvarteren väster om järnvägen, och vissa bostäder i särskilt utsatta lägen (till 
exempel hörnlägenheter) får inte tillgång till en skyddad sida där ljudnivån ligger 
under 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå mellan klockan 22 och 
06. För dessa bostäder, samt även gällande förskolorna och vissa uteplatser, 
planerar kommunen att utreda möjligheter till olika tekniska skyddsåtgärder 
såsom specialfönster, burspråk, inglasade balkonger m.m. Där ljudnivån ligger 
över 60 men under 65 dBA ekvivalent nivå, kan det även bli aktuellt att bygga 
mindre lägenheter.
Länsstyrelsen anser att detaljplanen i första hand ska utformas så att 
bostadsbyggnaderna är lokaliserade, placerade och utformade med hänsyn till 
möjligheterna att på bästa sätt förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga 
om omgivningsbuller. Tekniska lösningar bör användas mycket restriktivt och 
endast efter att andra utformningar prövats och då planförslaget i sin helhet ändå 
bedöms vara det mest lämpliga enligt 2 kap 6 a § PBL. Länsstyrelsen bedömer att 
det är möjligt att utforma åtminstone delar att planförslaget på ett lämpligare sätt, 
vilket kommunen behöver se över till nästa skede. I den mån tekniska åtgärder 
ändå behövs ska kommunen i planbeskrivningen redogöra för vilka åtgärder som 
är aktuella, hur de ska utformas samt var de är placerade.  
För att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning av planförslagets lämplighet 
med hänsyn till buller behöver kommunen till nästa skede komplettera med en 
redogörelse över tekniska åtgärder enligt ovan. Kommunen behöver också 
presentera förslag på lägenhetsutformning som visar att det är möjligt att utforma 
övriga bostäder så att hälften av rummen är vända mot en skyddad sida. 
Nödvändig utformning av bostäderna ska vidare säkerställas med 
planbestämmelser, vilket helt saknas i nuvarande planförslag. Bullerskärmar och 
dylikt behöver också säkerställas med administrativ bestämmelse om villkor för 
bygglov.  
Kommunen behöver också till nästa skede förtydliga vilka trafikdata som 
bullerberäkningarna är baserade på samt säkerställa att beräkningarna utgår från 
en fullt utbyggd Ostkustbana med två höghastighetsspår och maximalt tillåtna 
hastigheter på spåren, baserat på prognos 2040. Kommunen behöver även utreda 
andra bullerkällor på järnvägen än trafik, särskilt lågfrekvent buller från tåg som 
står uppställda nattetid inom stationsområdet samt bullerstörningar från 
spårväxlar.
Inom planområdet finns vidare en betydande risk för komfortstörande vibrationer 
som kommunen har för avsikt att utreda vidare. En föreslagen planbestämmelse 
reglerar att vibrationsnivåer i bostäder inte får överstiga 0,3 mm/s, vilket är bra. 
Kommunen behöver dock till nästa skede komplettera med en vibrationsutredning 

9 Rapport Väsby Entré Buller, uppdragsnummer 13000778, Sweco 2018-08-29
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som visar att det är möjligt att innehålla denna nivå, även med hänsyn till framtida 
spårutbyggnad och trafikprognos. 
För ljudnivåer inomhus gäller Boverkets byggregler. I framtagen MKB anges att 
även de bostäder som vetter direkt mot järnvägen kan få en god inomhusmiljö 
genom att välja rätt typ av fönster och uteluftdon. Länsstyrelsen anser att det bör 
framgå av planbeskrivningen om särskilda krav behöver ställas på fasadisolering, 
fönster, uteluftdon, ventiler, m.m. för att uppnå gällande riktvärden inomhus.   
Slutligen anser Länsstyrelsen att kommunen i enlighet med 4 kap 33 a § PBL mer 
utförligt behöver redovisa beräknade bullervärden för olika fasader i 
planbeskrivningen. Redovisningen behöver vara så pass detaljerad att den kan 
ligga till grund för prövning av förelägganden och förbud från 
tillsynsmyndigheten med avseende på buller i enlighet med 26 kap. 9 a § 
miljöbalken. Illustrerade bilagor från bullerutredningen kan med fördel lyftas in i 
planbeskrivningen. 

Rådgivande synpunkter 
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripande-
grunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. 
Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i 
plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 
hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt 
kan ändras.

MKN för vatten och flytt av Väsbyån

Det är positivt att kommunen har för avsikt att öppna upp den idag kulverterade 
delen av Väsbyån och att ån får ett ytligt läge. Den fysiska utformningen av åfåran 
har dock inte närmare beskrivits i underlaget eller planhandlingarna, trots att 
placering och utformning får stor betydelse för översvämningsrisken, åns 
ekologiska funktion, spridning av föroreningar samt den hydrogeologiska och 
geotekniska situationen i området. I ett till samrådsunderlaget bifogat PM10 
framgår att Väsbyåns åfåra, vid en flytt närmare kvarteret Messingen, kommer att 
behöva kapslas in i en betongränna på grund av problem med förorenad mark. I 
PM:et framhålls att 

”Åtgärder av Väsbyån bör dock inte genomföras utan att först utreda 
hur åtgärden kan påverka den hydrogeologiska och geotekniska 
situationen i närområdet. Då den nya åfårans sidor omsluts av betong 
eller av annat lågpermeabelt material kommer det ytliga grund-
/markvattenflödet sannolikt att avlänkas så att det passerar vid sidan 
av åns båda sidor. Då detta vatten kan vara förorenat, se avsnitt 4.3, 
kan det behöva omhändertas. Ett möjligt alternativ kan vara 
att anlägga en dränering längs med utsidan av den nya delen av ån, i 

10 Miljöstöd Väsby entré, PM Problembeskrivning föroreningar och möjliga åtgärder, Ramböll, 
2018-09-14
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syfte att vid behov kunna samla upp och omhänderta det ytliga grund-
/markvattnet. Även vatten i äldre dagvattensystem som mynnat ut i ån 
kan behöva omhändertas. Om vattnets kvalitet medger, skulle både det 
vattnet och det ytliga grund- /markvattnet, kunna ledas till och 
behandlas i befintligt dagvattenreningssystem i Upplands Väsby. Ett 
annat alternativ är att behandla vattnet i en 
separat reningsanläggning anpassad för de aktuella vattnen.”11

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen behöver lägga stor vikt vid utformningen 
av åfåran och tillhörande åtgärder för att Väsbyåns nya dragning på ett positivt 
sätt ska kunna bidra till att vattenkvaliteten och övrig problematik i planområdet 
förbättras. Kommunen behöver i det fortsatta planarbetet beskriva 
utformningsprinciperna i relation till både översvämningsrisk, stabilitet och 
vattnets ekologiska och kemiska värden. Enligt Länsstyrelsens mening vore det en 
fördel om kommunen kunde återskapa en så naturlig åfåra som möjligt, med 
naturlika stränder och skuggande vegetation för att minska algtillväxt. 
Länsstyrelsens uppfattning är också att det i planförslaget lämnas för lite plats för 
ån med åtgärder.

Kulturmiljö

Planområdet berör olika typer av kulturmiljöer och objekt av lokalt värde, med 
betydelse för Upplands Väsbys kulturhistoriska identitet. Det handlar om 
järnvägens stationsbebyggelse – stationshus, posthus och godsmagasin, ett 
ställverkstorn av tegel, ett stinsboställe (Karlsro), Nedre Runby gård 
(hembygdsgård) med omgivande rester av ett äldre landskap med fornlämningar, 
samt ett stjärnhusområde från 1900-talets mitt som relaterar till den öppna delen 
av dalgången mot järnvägen. Ådalens generellt öppna och ganska gröna karaktär 
på västra sidan av järnvägen kommer med planförslaget ersättas av en 
stadsmässig, sluten bebyggelse. Förståelsen av den äldre järnvägshistorien samt 
områdets långa historia med en äldre gårdsbebyggelse som vetter mot dalgången 
och den forntida farleden Väsbyån kommer därmed påverkas mycket negativt av 
förslaget. 
Den kulturpräglade skogsbacken kring Nedre Runby gård får mer rollen som en 
stadspark innesluten i en ny bebyggelsestruktur. Länsstyrelsen konstaterar också 
att ursprunget till tätortens uppkomst, stationshusmiljön, försvinner helt då planen 
inte möjliggör ett bevarande av stationshuset, posthuset och godsmagasinet. En 
flytt av järnvägsbyggnaderna är ett alternativ, om än dock tveksamt, som planen 
emellertid inte säkerställer. Det karaktäristiska ställverkstornet måste också 
flyttas. Stjärnhusbebyggelsens öppna, bikakemönstrade planstruktur kommer 
vidare inte längre utgöra en front mot stationsområdet. Upplevelsen av 
stjärnhusområdet och dess luftiga karaktär kommer även påverkas lokalt genom 
att den nya bebyggelsen föreslås placeras nära stjärnhusen. 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att det är beklagligt att kommunen inte har 
integrerat mer av områdets kulturmiljöstrukturer och utformat planen så att den 

11 Sidan 26.
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nya bebyggelsen mer utgår från platsens kulturmiljövärden som också har 
betydelse för förståelsen av tätortens uppkomst. Det som bevaras får visserligen 
en roll i det nya, det vill säga i huvudsak Nedre Runby gård, grönområdena och 
villa Karlsro. Men dessa komponenter blir svåra att läsa av när kopplingarna till 
dalgången och järnvägen klipps av. Villa Karlsro saknar skydd i detaljplanen, 
vilket kommunen inte har kommenterat närmare.

Skyddsvärda träd

Inom planområdet finns höga naturvärden i form av skyddsvärda träd. Särskilt 
skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör bevaras oavsett om de 
påträffas i skogsmark, odlingslandskapet eller urbana miljöer. Grova, gamla eller 
ihåliga träd har en mycket stor betydelse för olika djur- och växtarter. Generellt 
gäller att ju äldre och grövre ett träd blir desto fler arter kan det utgöra livsmiljö 
för. Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt samtidigt som 
nyrekryteringen är långsam eller saknas helt. Att bevara så många som möjligt av 
dessa träd och att gynna nyrekrytering har därför hög prioritet.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör göra en artinventering i området där det 
förekommer många träd för att försäkra sig om att inga hotade eller fridlysta arter 
påverkas negativt av exploateringen. Det är även lämpligt att kommunen 
kompenserar för de värden som går förlorade när ett stort antal gamla grova träd 
försvinner.

Sociala aspekter

Av planbeskrivningen framgår att kommunen har tagit hänsyn till sociala aspekter 
i en rad frågor. Länsstyrelsen saknar dock en övergripande bild över hur 
kommunen har arbetat med de sociala frågorna och ser gärna att kommunen 
kompletterar planbeskrivningen med en sådan redogörelse och därtill en 
konsekvensanalys, gärna i ett särskilt avsnitt. Hur planförslaget förhåller sig till 
tidigare planprogram och till kommunövergripande sociala mål och strategier 
samt en redogörelse för hur medborgardialogen har sett ut och genomförts kan 
med fördel inkluderas. 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen bygger broar för att minska 
järnvägens barriäreffekt och har en ambition att skapa blandade upplåtelseformer 
samt boendetyper. Det saknas dock en beskrivning av hur planförslaget förhåller 
sig till den kommunala bostadsförsörjningsstrategin om vilka bostäder som 
behövs i kommunen.
Kommunen bedömer att tryggheten kommer att öka inom planområdet eftersom 
handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter möjliggörs i 
bottenvåningarna, vilket säkrar ”ögon på gatan”. Verksamheterna i 
bottenvåningarna anges även ge goda förutsättningar för att området blir väl 
integrerat med omgivningen och fylls med sociala värden som leder till ökat 
engagemang samt ökad trygghet. Länsstyrelsen anser att det är bra att en blandad 
användning möjliggörs, men då det inte går att säkerställa att 
användningsbestämmelser i sig kommer att leda till den blandning kommunen 
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önskar, och inte heller till att blandningen håller över tid, bör detta vara något 
kommunen kan behöva konsekvensbeskriva. 
Länsstyrelsen efterfrågar även ett resonemang kring vems trygghet som ökar i och 
med planförslagets genomförande. Det kan vara bra om kommunen tydliggör 
vilken typ av brottslighet som kommunen syftar på gällande trygghet och om det 
är den faktiska säkerheten eller känslan av trygghet som kommunen har i åtanke.  
Kommunen beskriver att tillgänglighet uppnås i planförslaget genom tillgängliga 
angöringsplatser och nya gång- och cykelvägar. Länsstyrelsen efterfrågar ett 
resonemang kring vad kommunen menar med tillgänglighet då olika typer av 
funktionsvariationer kan kräva olika typer av lösningar i den fysiska miljön.
Planområdet har stora avstånd till större parker och påverkas negativt av den 
barriär som järnvägen utgör. Planförslaget möjliggör god tillgång till bostadsnära 
parker inom 300 meter, dock finns brist på kvartersparker inom 100 meter och 
stadsdelsparker inom 500 meter. Kommunen har pekat ut området som i stort 
utvecklingsbehov gällande rekreation men det framgår inte hur kommunen 
planerar att förbättra rekreationsmöjligheterna. Detta kan kommunen med fördel 
förtydliga. 
Planförslaget innebär också att två nya förskolor tillkommer. Det saknas en 
beskrivning av hur förskolornas friytor kommer att se ut med avseende på 
utformning och storlek. Länsstyrelsen vill rekommendera Boverkets vägledning 
Gör plats för barn och unga som gäller för planering, utformning och förvaltning 
av barns och ungas utemiljö, med särskilt fokus på skolgårdar. Boverket 
rekommenderar 40 kvm friyta per barn och att den totala friytan helst bör 
överstiga 3000 kvm oavsett antalet barn. Kommunen behöver också förhålla sig 
till Boverkets allmänna råd gällande 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 - 11 §§ PBL 
(BFS 2015:1 FRI). De allmänna råden har tagits fram som ett verktyg för att 
långsiktigt säkra barn och ungas tillgång till en god utemiljö.

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet

Fornlämningar

Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen påverkar flera lagskyddade 
fornlämningar. 
I programskedet var det (liksom nu) aktuellt att förskjuta den s.k. Ladbrovägen 
västerut med anledning av framtida utbyggnad av fler järnvägsspår. En sådan flytt 
av vägen berör marginellt de gravar från järnålder som ligger väster om vägen, 
RAÄ Ed 211. Länsstyrelsen bedömer fortfarande att denna flytt är möjlig ur 
fornlämningssynpunkt. 
I nuvarande förslag, till skillnad från i planprogrammet och senare samråd med 
kulturmiljöenheten, har dock dessutom kvartersmark, torgyta samt en gata i öst-
västlig riktning (förlängning av den nya södra bron), lagts in väster om 
Ladbrovägen i planen. Detta innebär att hela gravfältet RAÄ Ed 211, samt 
gravarna RAÄ Ed 201, 202 och 47:2 påverkas. Länsstyrelsens bedömning är att 
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detaljplanen, i den del av kvartersmarken, torgytan och gatan som berör 
fornlämningarna, måste ändras så att dessa gravar/gravfält kan bevaras. 
I planens norra del finns den s.k. Ladbrostenen som utgör ett runstensblock. I 
anslutning till detta block finns ytterligare ett block, en ristning RAÄ Ed 149:1. 
Båda är skyddade enligt kulturmiljölagen. Som planen är utformad i dagsläget 
kommer det senare blocket att hamna inom kvartersmark. Länsstyrelsens 
bedömning är att båda dessa block ska bevaras i sitt nuvarande läge. Planen ska 
säkerställa att den nya sträckningen av Ladbrovägen, eller en eventuell gc-väg, 
inte går närmare Ladbrostenen än vad som är ianspråktaget för väg/gc-väg idag.
Detaljplanen ändrar också förutsättningarna för de fornlämningar som kommer att 
ligga inom parkmark. I underlaget redovisar kommunen planer på att den s.k. 
Terrängparken ska utvecklas, exempel på förslag är att den ska få en 1800-tals 
hagmarkskaraktär. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att största 
delen av Terrängparken utgör en lagskyddad fornlämning inom vilken alla typer 
av markingrepp såsom grävning, plantering och övertäckning kräver prövning av 
Länsstyrelsen. Att nyttja ett fornlämningsområde som parkmiljö kan medföra 
extra hög belastning på lämningarna, vilket långsiktigt kan skada dem. 
Länsstyrelsen bedömer att fornlämningar i första hand ska planläggas som allmän 
plats naturmark så att de bättre skyddas från markingrepp som kan krävas för 
vanliga åtgärder inom parkmark. Det bör tydligare framgå i planhandlingarna att 
det krävs prövning enligt 2 kap kulturmiljölagen för alla typer av markingrepp 
inom i stort sett hela Terrängparken.
Länsstyrelsen beslutade om en kompletterande arkeologisk utredning med 
anledning av ett tillägg i södra delen av planen. I denna del framkom lämningar 
som kan ha anknytning till det gravfält som ligger omedelbart söder om planen. 
Dessa lämningar är ej synliga ovan mark. Lämningarna är mycket begränsade och 
påverkade av senare tids markingrepp. Länsstyrelsen har inga invändningar mot 
detta tillägg till detaljplanen.

Formalia planbestämmelser

Markens anordnande och vegetation
Kommunen anger att marken inom kvarter ska utformas för att kunna fördröja 1 
m3 dagvatten per 100 m2 hårdgjord yta. Planbestämmelser som reglerar vatten 
eller vattenflöde är emellertid olämpliga eftersom det inte finns något stöd för en 
sådan reglering i PBL. Den enskilde fastighetsägaren har ingen möjlighet att 
kontrollera att sådana bestämmelser följs. Kommunen bör istället reglera de 
fysiska förutsättningarna som krävs för en godtagbar dagvattenhantering. 
Vattenflöden och förslag till tekniska åtgärder får istället beskrivas i 
planbeskrivningen. 
Kommunen uppger i planbeskrivningen att vegetation ska finnas på den södra 
bron i hela dess sträckning så att bron kan fungera som spridningslänk för växter 
och djur mellan västra och östra sidans upplevelsestråk och grönområden. Någon 
planbestämmelse som säkerställer vegetationen på bron finns emellertid inte 
införd på plankartan. 
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Utformning 
En planbestämmelse anger att fasader ska utformas och gestaltas med variation. 
Denna bestämmelse är otydlig och bör formuleras om eftersom den kan bli svår 
att följa upp i bygglovsskedet.

Trädfällningsförbud
Kommunen inför en administrativ bestämmelse a2 inom en liten del av 
planområdet, vilket innebär att det krävs marklov för att få fälla träd inom 
området. Egenskapsbestämmelsen n4 anger att det finns skyddsvärda träd och att 
trädfällningsförbud gäller. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver precisera 
när marklov kan medges, exempelvis då dokumenterade sjukdoms- eller 
säkerhetsskäl medför att träden kan utgöra fara för person och egendom. Av 
bestämmelsen bör också framgå att om marklov medges ska trädet ersättas med 
nytt träd av samma träslag. 

Strandskydd
Kommunen behöver komplettera plankartan med en administrativ bestämmelse 
för att upphäva strandskyddet inom berörda områden.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av planchef Tatjana 
Joksimović. Planhandläggare Annika Holmqvist har varit föredragande.

Kopia till: 

Agnes Landefjord, Trafikverket, agnes.landefjord@trafikverket.se
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