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DETALJPLAN FÖR SÖDERSÄTRA OCH KASTELLGÅRDEN, 
VÄSJÖOMRÅDET 

Väsjöområdet - Bakgrund 
Denna detaljplan ingår i planläggningen av området kring Väsjön - från 
Edsberg i söder till kommungränsen i norr, och från Snuggan i väster till 
Fjäturen i öster. 
 

 

 

Sollentuna befinner sig i ett epokskifte. Utvecklingen går mot att gränserna 
mellan den bebyggda och den obebyggda delen av kommunen blir allt 
fastare och den framtida bebyggelseutvecklingen kommer att ske genom 
förtätning. Även långsiktigt ska karaktären av villasamhälle bevaras och 

 Väsjöområdet 
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förtätningen ska ske i anslutning till befintliga centra. Den tätare 
bebyggelsen, framförallt i den regionala kärnan mellan Kista och Häggvik, 
men även kring andra centrumbildningar gynnar en utveckling som är 
långsiktigt hållbar. 

Utvecklingen av Väsjöområdet ska leda till att marken runt Väsjön utnyttjas 
effektivt med stor hänsyn till och med tillvaratagande av alla de kvaliteter 
som finns såväl inne i som i angränsande område. Väsjöområdet ska inte bli 
en egen kommundel, för detta är området för litet. Det ska istället växa 
samman med närliggande områden och därmed skapa underlag för god 
service, trygghet, miljövänlig energiförsörjning och bra kollektivtrafik. 
Planen ska vara robust för att klara en utbyggnad under lång tid, med tydligt 
avgränsade etapper som inbördes måste vara oberoende. 
 

 

 

En tät bebyggelse norr om befintlig flerbostadshusbebyggelse i Edsberg upp 
mot Väsjön och med avslutning i en torgbildning norr om Väsjön, skapar en 
länk mellan förtätningen av villamiljöerna och Edsbergs centrum. 
Planförslaget har utvecklats och innehåller nu nästan dubbelt så många 
lägenheter som i programsamrådet, ca 2800 st. Tillskottet är huvudsakligen 
lokaliserat till området mellan Edsberg och villabebyggelsen runt Väsjön. 
Avsikten är att skapa en sammanhängande bebyggelsemiljö som bättre tar 
tillvara markresurserna, samtidigt som underlag skapas för en utveckling 
som bättre överensstämmer med det övergripande miljömålet: God bebyggd 
miljö.  

Edsbergs sportfält har potential att utvecklas till ett centralt idrottsområde i 
regionen med fler permanenta anläggningar, delvis inomhus, och med bättre 
möjligheter till övernattningar i samband med läger och turneringar. 
Byggrätter föreslås kopplade till idrottsverksamheten och hela 

 Modellstudie av Väsjöområdet från söder. Edsberg i förgrunden, Väsjön i mitten. (Illustration: Sightline). 
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idrottsområdet förskjuts mot öster och förminskas därvid inte på grund av 
den nya bebyggelsen. 

Tillfarten till bostäder och idrottsområde föreslås ske från Edsberg och 
Ribbings väg vilket bl.a. ger större flexibilitet för placeringen av 
parkeringsytor. Det är också lämpligare att fördela trafiken till det nya 
området mellan Ribbings väg och Frestavägen, än att enbart Frestavägen ska 
ta emot all trafik. 

Villaområdena förtätas efter sina respektive olika förutsättningar, där 
somliga ytor är mycket kuperade. Uppförandet av vissa av byggnationerna 
förutsätter dessutom att kraftledningen genom området tas bort. 

Tillgången till vatten och fin natur ska profilera Väsjöområdet. Planen har 
utformats för att tillgängligheten till stränderna ska säkras vid de sjöar som 
finns i området. Den utgår från de förutsättningar som gäller, vilket innebär 
att Väsjön får bebyggelse och anläggningar nära vattnet. Tillgängligheten 
säkras med strandpromenader och bryggor. Miljön blir urban och ger 
tillgång till vatten även för dem som av olika skäl inte kan eller vill ge sig ut 
på skogspromenader. Vid Fjäturen är ambitionen att den lantliga karaktären 
ska bevaras genom en varsam förtätning. Bebyggelsen inom strand-
skyddsområden motiveras bl a av att stranden idag är delvis privatägd och 
otillgänglig för allmänheten. Den nya bebyggelsen ska placeras på det sätt 
som bäst bevarar landskapsrummet. 

Naturområdena runt Väsjöområdet kommer att långsiktigt garanteras genom 
att de gjorts till naturreservat. 

Genomförandet av utbyggnaden kan komma att ta lång tid. Det styrs av 
marknadsförutsättningarna samt av utbyggnaden av VA och den 
komplicerade genomförandeprocessen. Det är viktigt att det fortsatta arbetet 
sker i adekvata etapper och att utbyggnaden av service kan ske 
kontinuerligt, i takt med samhällsutbyggnaden. 

Norrortsleden 

I början av nittiotalet inleddes planeringen för Norrortsleden som i 
Vägverkets ursprungsförslag var en fyrfilig motorväg i Frestavägens 
nuvarande sträckning. Det ursprungliga förslaget var olyckligt ur många 
aspekter och hade förhindrat en utveckling av stora delar av området runt 
Väsjön. Efter flera år av utredande enades kommunen och Vägverket om 
den lösning som nu genomförts. Ett viktigt argument var att både stat och 
kommun ville värna om ett centralt område med stor potential att bygga nya 
bostäder. Den merkostnad som tunnelbygget innebar, upp mot 300 miljoner 
kronor, medför ett ansvar att utnyttja området effektivt. Norrortsledens 
öppnande 2008 har också inneburit att Frestavägen avlastats från den 
genomfartstrafik som passerat området. Norrortsleden färdigställdes 2008 
och Sollentuna kommun blev väghållare för Frestavägen. Därmed fick 
Sollentuna kommun ansvaret för trafiksäkerheten på Frestavägen.  
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Kraftledningen 

Svenska Kraftnät beräknar att kraftledningen tas bort tidigast år 2018. 
Kommunen har bedömt att planläggningen för marken under och väster om 
kraftledningen kommer att bli aktuell först då.  En utredning om 
Stockholmsregionens framtida kraftförsörjning har utförts. Ett förslag i 
utredningen är att ersätta de två 220kV-ledningar som idag passerar 
Väsjöområdet med en 400 kV-kabel i någon sträckning genom Täby eller 
Sollentuna ner mot Danderyd. Kabellösningen förutsätter kommunal 
medfinansiering och dessa diskussioner har resulterat i ett intentionsavtal 
som tecknas vid årsskiftet 2009/2010. 

Sportfältet 

För de flesta Sollentunabor är Edsbergs sportfält ett välkänt begrepp. Många 
har spelat fotboll där, sett skridskostjärnor födas, sett någon gå i mål på 
Rösjöloppet, åkt slalom och några få modiga kanske till och med hoppat i 
hoppbacken. Vid planeringen av Väsjöområdet är en viktig utgångspunkt att 
Sportfältet skall vara kvar och kunna utvecklas. 

Edsberg 

Edsberg byggdes ut på 60-talet och var det första av kommunens större 
bostadsområden som byggdes vid sidan av järnvägen. Under snart tjugo år 
har diskussioner förts om en förtätning av Edsberg eftersom befolkningen 
stadigt minskat. Vissa utbyggnader har skett inne i området, men det har 
varit svårt att hitta lämpliga platser där man inte förstör den fina 
anpassningen till den dramatiska naturen. På senare år har förslag vuxit fram 
om att komplettera Edsberg i randzonen mot skogen och Sportfältet. 

Deldetaljplaner 

Planläggningen av området kring Väsjön, som inleddes med program och 
två samråd för hela området, har i samband med det tredje samrådet delats 
in i mindre detaljplaneområden varav denna detaljplan behandlar ett av 
delområdena, ”delområde 1”. 
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Deldetaljplan för Södersätra och Kastellgården 

Handlingar 
Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, tillika grundkarta 
Denna beskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Kvalitetsprogram för gestaltning 
Samrådsredogörelser 
Fastighetsförteckning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Behovsbedömning enligt bilaga 4 i MKB-förordningen 
 
Dessutom finns följande handlingar tillgängliga: 
Geoteknisk utredning  
Arkeologisk utredning  
Trafikutredning  
Riskutredning 
Bullerutredning 
 

Detaljplanens syfte och mål 
Syftena med utbyggnaden av Väsjöområdet är att 
 vattenförsörjningen och avloppshanteringen och därmed mark- och 

vattenmiljön långsiktigt ska säkras genom en utbyggnad av kommunalt 
vatten- och avlopp 

 kommunens bostadsförsörjning långsiktigt ska säkras genom att 
tillgänglig mark utnyttjas effektivt 

Planering och utbyggnad ska ske i enlighet med de övergripande mål som 
redovisas i kommunens översiktsplan.  
 

Bakgrund 
Norr- och Södersättra växte under mitten av nittonhundratalet fram som ett 
fritidshusområde. Norrsätra, som då tillhörde Upplands Väsby, fick tidigt ett 
stort inslag av permanentbebyggelse. Successivt kom även Södersättra att få 
allt fler helårsboende. 1989 införde kommunen områdesbestämmelser som 
begränsade byggnadsytan till 40 kvadratmeter, för att på så sätt förhindra 
vidare permanentning. Detta för att inte problem skulle uppstå med 
vattenförsörjning och slitage på gatorna och att krav på kommunal service 
inte skulle växa fram i en utsträckning som i det läget inte var önskvärt. Det 
visade sig att områdesbestämmelserna inte fick avsedd effekt, allt fler valde 
att bosätta sig i området och kreativa arkitekter fick ut stor bostadsyta inom 
de 40 kvadratmetrarna. Det innebär i sin tur att vattenförsörjningen från de 
lokala brunnarna idag inte kan garanteras långsiktigt. 
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Sedan kommunfullmäktige antog den första översiktsplanen 1988, har det 
funnits ett mycket tydligt mål, att kommunens tre stora skogsområden ska 
bevaras samt utvecklas med olika karaktärer. Väsjöområdet gränsar till två 
av dessa: Törnskogen och Rösjöskogen.  

Plandata 

Planområdet omfattar Södersätra, delar av Norrsätra och Kastellgården, 
samt Frestavägen och Snuggabäcken. Se nedanstående karta. 

 

 

 

Huvuddelen av planområdet ägs av privatpersoner. Större markägare är 
förutom kommunen bl a Veidekke och Riksbyggen. Sammanlagd areal 
inom planområdet är ca 51 ha.  

Planområdet för denna deldetaljplan har utökats jämfört med planförslaget i 
samråd 3. Nu ingår även kvarteret mellan Frestavägen, Södersätravägen, 
Solstigen och Snuggabäcken. Justering av plangränsen har även gjorts bl a 
öster om Hövdingevägen, i södra delen av Väsjön, vid Norrsätravägen och 
Frestavägen samt vid Norrortsleden. 

 Avgränsning av detaljplaneområdet. För mer detaljerad avgränsning, se plankartan. 
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Gällande planer och beslut 

Kommunplanen 

Kommunens översiktplan, antagen 1998 och aktualitetsförklarad 2002, anger 
att Väsjöområdet ska byggas ut med ”kretsloppsanpassad bebyggelse”, 
en lokal VA-lösning och med en mycket begränsad förtätning. 

Kommunen har omvärderat det ställningstagandet. Ett område så nära 
Stockholm där så stora investeringar har skett från det allmänna i och med 
Norrortsledens tunnelförläggning, måste utnyttjas effektivare. För 
Sollentuna finns efter Väsjöområdets utbyggnad inte heller några fler större 
områden med gles bebyggelse att ta i anspråk. De försök som gjorts med 
lokala VA-anläggningar har inte heller gett sådana erfarenheter, att de kan 
rekommenderas som en lösning för nya bostäder, ens i den omfattning 
kommunplanen avsåg. 

Enligt Kommunplanen ska verksamheter som kan kombineras med 
näraliggande bostäder finnas norr om Väsjön. 

Frestavägen ska alléplanteras och omges av bebyggelsefronter som helar 
gaturummet. Längs Frestavägen ska en huvudgång- och cykelväg byggas ut. 

Kring Väsjön finns områden som i Kommunplanen anges som ekologiskt 
särskilt känsliga där den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 

Detaljplaner 

Planområdet omfattas inte av någon detaljplan, men för delar av området gäller 
områdesbestämmelser, OB 381, 1992-01-24. Områdesbestämmelserna innebär 
att varje fastighet endast får bebyggas med en huvudbyggnad med en största 
bruksarea om 40 m2 och en största byggnadsarea om 60 m2. Därutöver får uthus 
finnas. Områdesbestämmelserna ska upphävas inom planområdet. 
 

 
 Södersätra från luften. Väsjön till vänster och Fjäturen till höger i bilden. 
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Strandskydd 

Parallellt med planarbetet har kommunen ansökt om upphävande av 
strandskydd för hela planområdet, utom park-, natur- och vattenområdena. 
Vid Väsjön och Fjäturen gäller idag strandskydd med 100 m, förutom en 
mindre yta vid Hemmings vägs förlängning, där 300 m gäller. 

Skälen till att kommunen ansöker om upphävande av strandskyddet inom 
kvartersmarken är att förutsättningarna för det rörliga friluftslivet att nyttja 
marken är idag mycket begränsad p g a att marken delvis är privatägd och 
instängslad tomtmark och delvis svårtillgänglig bl a på grund av Frestavägens 
sträckning längs sjön. Förutsättningarna för växt- och djurliv inom Väsjöns 
strandzon och Väsjön bedöms kunna säkras inom planen genom att den förlust 
av kvaliteter som identifierats kompenseras av att kvaliteter i övriga delar av 
strandzonen och i det ”blågröna stråket” bevaras och utvecklas. 

I området kring Kastellgården bevaras ett ca 20 – 40 m brett strandområde 
som naturmark med strandskydd, där en gångstig ska anläggas, och i 
sluttningen öster om stranden bevaras ett naturområde med strandskydd 
kring ett fornlämningsområde. Längs den nya gata som planeras vid 
Kastellgården föreslås bostadskvarter för att möjliggöra en kontinuerlig 
bebyggelse längs gatan, vilket bidrar till en trygg och vacker gatumiljö. 
Inom dessa kvarter föreslås att strandskyddet upphävs. 

Även för de tre villafastigheter som finns vid Väsjöns sydöstra strand föreslås 
strandskyddet upphävas, men kommunen avser att om möjligt anlägga en 
gångförbindelse längs stranden mellan dessa fastigheter och sjön. 
 

 

 Strandskydd föreslås upphävas inom rödmarkerade områden och behållas inom blåmarkerade områden . 
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Planprocessen, tidigare planskeden 

Ett program för Väsjöområdet har varit utsänt på samråd under 2005. 

En detaljplan för hela  Väsjöområdet, D-061-01, har varit på två olika 
samråd för granskning. Perioden för samråd 1 var 2006-06-17 t.o.m. 
2006-09-30, med en förlängd svarstid till 2006-11-10.  

Samråd 2 varade under perioden 2008-04-29 t.o.m. 2008-06-02.  

Planområdet har inför samråd 3 delats upp i flera deldetaljplaner, varav 
denna är en. Det tredje samrådet genomfördes 2009-07-07 - 2009-09-10. 

Beskrivning av planområdet 
Huvuddelen av planområdet ligger mellan sjöarna Väsjön och Fjäturen. I 
sydväst gränsar området mot Väsjöbacken. I norra delen av området, 
nordost om Kastellgården finns ett berg med delvis branta sluttningar. Även 
dalgången kring Snuggabäcken norr om Frestavägen ingår i planområdet. 
Marken inom området består i huvudsak av lera i de lägre partierna, och 
morän eller berg i dagen i de högre partierna. En geoteknisk utredning har 
utförts för området. 

Vegetationen längs Väsjöns östra strand bedöms som speciellt värdefull att 
bevara, men även vegetationen längs Snuggabäcken och Väsjöån är av 
värde för att skapa ett kontinuerligt stråk mellan Rösjöskogen och 
Törnskogen. Naturvärdena finns närmare beskrivna i Miljökonsekvens-
beskrivningen. 

 

 

 

Södersätra och de delar av Norrsätra som ingår i planområdet är bebyggt 
med fritidshus, som delvis upprustats till permanentbostadsstandard, men 
inom området finns också relativt nybyggda små enbostadshus, som 

 Exempel på befintlig småhusbebyggelse i Södersätra. 
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byggts inom ramarna för områdesbestämmelsernas regler. Det finns också 
enstaka större enbostadshus, som byggts före områdesbestämmelserna 
upprättades. 

Vid Väsjöns nordöstra strand finns Kastellgården, ett bostadshus från 1929, 
som enligt Kulturmiljöplanen bedöms ha ett högt arkitektoniskt värde. 

Vid Väsjöns norra del, intill Frestavägen, finns ett mindre verksamhets-
område, med bl a båtförsäljning. 

Efter att Norrortsleden öppnades för trafik har delar av trafiken som tidigare 
gick på Frestavägen flyttats till Norrortsleden. Trafikmängden på 
Frestavägen ligger för närvarande på ca 1 300 fordon/dygn.  

Kommunala vatten- och avloppsledningar saknas inom planområdet. 

Frestavägen trafikeras av en busslinje. Närmaste kommundelscentrum 
med kommersiell och offentlig service finns i Edsbergs centrum, en dryg 
kilometer från planområdet. Via bilvägar är avståndet idag ca 3 kilometer. 

 

 

 

Planförslaget 

Gator  

Planförslaget innebär dels att befintliga vägar rustas upp och dels att helt 
nya vägar byggs.  

Frestavägen kommer att få en delvis förändrad sträckning förbi Väsjön, 
framför allt för att de geotekniska förhållandena är bättre i det nya läget.  

En helt ny gata föreslås mellan Frestavägen och Södersätra, strax norr om 
Kastellgården. Denna gata dimensioneras för busstrafik. Från denna nya 
gata föreslås en mindre lokalgata ned mot Väsjön genom det nuvarande 

 Befintlig vägmiljö i Södersätra. 
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verksamhetsområdet. Längs båda dessa gator, liksom längs Frestavägen 
föreslås parkeringsplatser och trädplantering. 

Parallellt med Frestavägen finns en ny väg, som ersätter Solstigen. I 
Hemmings vägs förlängning, parallellt med Södersätravägen föreslås en helt 
ny väg. Mellan denna nya väg och Södersätravägen finns en GC-väg, och i 
norra delen en väg som fortsätter till Norrsätravägen. 

I södra delen av planområdet, närmast Väsjöbacken föreslås en ny väg, som 
bl a försörjer de planerade nya småhusfastigheterna vid Väsjöbacken. 

Övriga vägar behåller sin sträckning, men får högre standard än idag. 
Inom det kuperade området norr om Kastellgården kommer gatorna dock att 
byggas med stor lutning i vissa delar.  

Den norra delen av Södersätravägen dimensioneras för busstrafik, och 
busshållplatser planeras preliminärt vid korsningen Södersätravägen – 
Fjätursvägen och på Frestavägen. 

Förslag till nya gatusektioner presenteras i ”Kvalitetsprogram för 
gestaltning”. 

 
 Befintliga/ombyggda och nya vägar samt exempel på ny bebyggelse inom planområdet. 
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Gång- och cykelvägar  

Längs Frestavägen, den nya vägen förbi Kastellgården och längs delar av 
Södersätravägen föreslås cykelbanor, och cykelvägar föreslås även från 
Södersätra söderut till Edsberg och norrut mot Upplands Väsby.  

Torg 

I anslutning till flerbostadshusbebyggelsen närmast Frestavägen föreslås en 
platsbildning med utsikt mot Väsjön. Här kommer att finnas möjlighet att 
inrymma servering och andra verksamheter. Platsen ansluter till 
strandpromenaden runt Väsjön. Platsen ska stå i visuell förbindelse med det 
planerade torget vid Väsjöns sydvästra strand. Torgets utformning beskrivs i 
bilagan ”Kvalitetsprogram för gestaltning”. 

Strandpromenad runt Väsjön 

En strandpromenad ska skapas runt Väsjön. Målet är att skapa bättre 
tillgänglighet till stranden och möjlighet till en kontinuerlig promenad 
genom olika miljöer runt sjön. Strandpromenadens utformning varierar i 
olika delar av området: stadskaj, naturstrand och parkstrand. 

I ”Kvalitetsprogram för gestaltning” beskrivs strandpromenaden närmare. 

 
 

Väsjön 

Väsjön ska utgöra en attraktiv miljö som kan erbjuda bad och andra 
aktiviteter. Väsjön har länge haft ett stort värde för rekreation och 
naturupplevelser som en del av Rösjöskogens friluftsområde.  Väsjöns läge i 
nära anslutning till bebyggelsen i Södersätra, omkringliggande 
verksamheter och Frestavägen har dock präglat sjön.  Under åren har sjön 
förändrats till att bli mer grund och vegetationsrik, sannolikt på grund av en 
alltför stor belastning från orenat avloppsvatten och andra aktiviteter inom 

 Exempel på ny bebyggelse kring Snuggabäcken och det s k blågröna stråket mot Törnskogen. 
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sjöns avrinningsområde. Flera strandpartier och andra angränsande 
våtmarksytor har fyllts ut genom åren. Förutsättningarna för bad och andra 
aktiviteter har därmed minskat. 

Vegetationen domineras av vass och en riklig undervattensvegetation. 
Vattenväxterna uddnate, vattenbläddra och sjöranunkel har påträffats i sjön 
utanför den östra stranden. Sjön har ett relativt rikt fågelliv och är både 
rastplats och häckningsplats för många arter. Kricka och häger har 
observerats i sjön och i sjöns närområde finns uppgifter om olika sångare. 
De vanligast förekommande arterna är olika andfåglar, som sothöna och 
gräsand. Till fiskarterna hör abborre, gädda, mört, braxen, sarv och sutare.  

Sjöns biologiska funktioner, det vill säga förutsättningar för ett rikt växt och 
djurliv, ska säkras genom att den strandskogsvegetationen som sträcker sig 
från området öster om Kastellgården fram till badplatsen i öster och 
utanförliggande vass- och sävområde bevaras och utvecklas. För att bevara 
Väsjöns fågelliv och säkerställa möjligheten för fågel att häcka i sjön 
planeras ett antal fågelöar att anläggas i anslutning till vassområdena. 

Sjön planeras att muddras på ett större område utanför den tänkta kajen. På 
så vis blir sjön djupare vilket förhindrar ytbladsvegetationen, som idag till 
stor del täcker sjöns yta, att bre ut sig på det djupare området. Istället erhålls 
där en fri vattenspegel som inbjuder till bad, fiske och en båttur på sjön. 
Samtidigt innebär muddringen en viss reduktion av näringsämnen i sjön 
eftersom sedimenten är näringsrika. Restaureringen av Väsjön är en 
vattenverksamhet och frågan kommer därför behandlas mer ingående i 
särskild ansökan om tillstånd för detta.  

Hanteringen av dagvatten inom området ska säkra vattenkvaliteten i sjön 
genom att dagvattnet ska omhändertas och renas där det uppstår, innan det 
rinner vidare ut i sjön. Anslutningen av området till det kommunala VA-
nätet avlastar på sikt sjön från tidigare belastning från enskilda avlopp. 

För att minska risken för översvämningar kring Väsjön planeras kapacitets-
höjande åtgärder längs Väsjöbäcken och stora utjämningsvolymer i 
dagvattensystemet. 

Fjäturen 

Fjäturen västra strand utgör en viktig ekologisk länk mellan Rösjöskogen och 
Törnskogen. Dess värden bedöms i första hand utgöras av dess mosaik av olika 
naturtyper vilka utgör småbiotoper och viktiga livsmiljöer för fågellivet och 
lägre fauna. Passagen mellan sjön och bebyggelsen säkras genom att befintligt 
gångstråk bevaras. Ambitionen är att i framtiden etablera en fri passage för 
allmänheten efter hela den västra stranden. För att inte föregå de grundligare 
utredningar som behövs för att bedöma strandområdets funktion ingår endast 
den västra delen av den småhusfastighet som ligger närmast Fjäturen.  

Fjäturen omfattas av strandskydd 100 m ut från stranden inom planområdet. 
Den del av strandskyddsområdet som avses att upphävas omfattar två och en 
halv fastighet, vilka ligger i direkt anslutning till Södersätraområdets övriga 
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bebyggelse. Tomterna är redan idag bebyggda och naturvärdena inom detta 
område bedöms begränsas till den grönstruktur som villatomterna idag 
bildar i området. Upphävande av strandskydd behandlas i separat ansökan. 

”Blågröna” stråk genom området 

Denna detaljplan omfattar Södersätra, mindre delar av Norrsätra, del av 
Frestavägen, del av Väsjön samt det blågröna stråket, vilket är en samman-
hängande struktur av naturmark och vatten mellan sjön Snuggan och grön-
området nordväst om Rösjön. Inom planområdet finns många olika naturtyper 
och det är denna mosaik av livsmiljöer med olika struktur och funktion som 
till stor del utgör naturvärdena i området.  Den värdefulla naturen inom detalj-
planeområdet bevaras och utvecklas inom den sammanhängande struktur av 
naturmark och vatten som utgör det så kallade blågröna stråket.  
 
Stråket sträcker sig från Snuggabäckens utlopp i väster, passerar förbi 
Väsjöns norra, nordöstra och östra strand och löper slutligen längs med 
Väsjöån till detaljplaneområdets östra gräns i Södersätra. Stråket binder 
samman de framtida naturreservaten i Törnskogen och Rösjöskogen och 
utgör en viktig spridningszon mellan skogsområdena, både för de djur och 
växter och för de människor som kommer röra sig i området.  Den barriär 
som Frestavägen idag utgör mellan de två skogsområdena kommer att 
försvinna i och med att landskapviadukter byggs på under Frestavägen i det 
blågröna stråket.  
 

 

  Det ”blågröna stråket” genom planområdet och omgivande grönområden. 
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Väsjöns strand kommer att vara en viktig och attraktiv del av den gröna 
förbindelsen mellan reservaten. Stråkets bredd varierar, men är i huvudsak 
ca 50 m brett och smalnar av framför allt längs Väsjöån. Idag är 
Snuggabäcken kulverterad genom industriområdet väster om Kastellgården. 
Målet är att återskapa Snuggabäcken och göra den synlig igen.  

Vattensystemet utgör ett mycket viktigt element i Väsjöområdet. 
Vattenmiljöer skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv inom hela 
området och angränsande naturområden eftersom det är viktiga uppväxt-, 
födosöks- och spridningsmiljöer för en stor variation av arter, från 
vattenlevande insekter, groddjur och fiskar till större däggdjur.   

De åtgärder som planeras av områdets vattenmiljöer och andra värdefulla 
naturområden skapar inte bara förutsättningar för växter- och djur, det bidrar 
även till ett upplevelserikt inslag i stadsmiljön där bebyggelsens möte med 
naturen präglar området. 

Snuggabäcken, som idag har karaktären av en rak, till viss del kulverterad 
åfåra, ska helt lyftas upp i marknivå och tillåtas slingra sig fram genom 
landskapet, på vissa ställen långsamt medan andra partier kan vara smalare 
och ge vattnet ett snabbare lopp. Dalgångens karaktär varierar- från skog till 
halvöppen hagmark för att innan utloppet i Väsjön utgöra en del av den mer 
öppna parkmiljön. Genom att låta ett större område kring bäcken 
översvämmas under perioder skapas våtmarksmiljöer av stort värde för 
växt- och djurliv. Utmed bäcken skapas partier som beskuggas. 
Restaureringen av Snuggabäcken är en vattenverksamhet för vilken särskild 
ansökan om tillstånd kommer att upprättas. 

Väsjöån kommmer även i fortsättningen att utgöra ett positivt inslag i 
Södersätras villabebebyggelse. Ån är idag delvis kulverterad. Genom att 
delvis ersätta befintliga kulvertar med öppen åfåra skapas bättre 
förutsättningar för djurlivet runt ån samtidigt som vattendraget visuellt lyfts 
fram och tydliggörs. Väsjöån kommer till viss del beskuggas av buskar och 
mindre träd. Åns sträckning genom Södersätra säkras i detaljplanen. 

En skötselplan har tagits fram för hela det blågröna stråket. Skötselplanens 
syfte är att säkra funktionerna i stråket och ge anvisningar för 
restaureringsåtgärder och den långsiktiga skötseln.  

Park och naturområde 

Skogsområdet, som sträcker sig från Kastellgården och ner längs sjöns östra 
strand, utgör genom sin variation av vegetationstyper en viktig del i det 
blågröna stråket, både för växter och djur och för friluftslivet. Platsen ska 
vara en attraktiv mötesplats i den mer vilda naturen och bjuda in till lek, 
bad, umgänge och upplevelser. I området finns möjlighet att anlägga en 
naturlekplats. Badplatsen i söder kan förstärkas med grillplats och bänkar.  I 
framtiden kommer området även att kunna förses med en ny dansbana, som 
ersätter den befintliga. Bryggor görs tillgängliga för allmänheten.  
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Skötselåtgärderna ska utveckla en mer skiktad vegetation med inslag av 
buskar och träd av olika arter i varierande storlek och ålder. En variation i 
strandvegetationen är viktig med tätare ruggar för fåglar och fisk. I de 
nordöstra delarna utvecklas områdets tallar men med ett inslag av lövskog.  

Lundområdet, med inslag av hassel och ek, är särskilt värdefullt. 
Lundområdet hyser arter såsom blåsippa, liljekonvalj, och lungört. Denna 
miljö kan innehålla ovanliga mossor, lavar och landlevande snäckor. I 
området finns även viktiga miljöer för grod- och kräldjur samt fladdermöss. 
I sjöns närområde, i lövskogarna, finns uppgifter om olika sångare, 
gröngöling, gärdsmyg och nötkråka.  

För att säkra de norra och östra strandområdenas naturvärden och undvika 
slitage ska tydliga grusade gångstråk kanalisera besökare förbi känsliga 
markpartier. Några platser kan göras tillgängliga vid sjön för utblick över 
vattnet, men i stort ska strandvegetationen bevaras. Naturmarken mellan 
bebyggelsen och sjön ska  bevaras och utvecklas som naturmark. 

Småhusbebyggelse 

Inom huvuddelen av småhuskvarteren i Södersätra och Norrsätra är minsta 
tomtstorlek 700 m2. Dessa fastigheter får bebyggas med en huvudbyggnad 
med en byggnadsarea om högst 120 m2 i två våningar. Därutöver får ett eller 
flera uthus med en sammanlagd yta om 40 m2 finnas inom varje fastighet. 
Högsta byggnadshöjd är 7,0 m för huvudbyggnad och 2,7 m för uthus. 
Minsta avstånd till fastighetsgräns är 4,5 m för huvudbyggnad utom då 
byggnaden placeras i förgårdsmarksgräns. Uthus eller garage placeras minst 
6,0 m från gata och minst 2,5 m från övriga fastighetsgränser. 

 

 

 

Minsta tomtstorlek på 700 m2, i kombination med en byggrätt på 120 m2 för 
huvudbyggnad bedöms ge en god bebyggelsemiljö, och samtidigt skapa 
möjligheter till tillräckligt många avstyckningar för att utgöra underlag för 
den nya infrastrukturen i området. 

 Exempel på ny bebyggelse vid Kastellgården. (Veidekke/Bouwfonds/BAU) 
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Inom kvarteret öster om Hövdingevägen och söder om Mellansätravägen, 
liksom norr om Väsjöån, ska fastigheterna vara minst 600 m2, och dessa får 
bebyggas med hus med en byggnadsarea som är upp till 100 m2 i två 
våningar. Anledningen till de mindre fastigheterna och byggrätterna här 
är att delar av området öster om Hövdingevägen ska bevaras som 
skyddsområde kring fornlämningar, och området närmast Väsjöån ska 
bevaras som en del av det ”blågröna stråket”. För att minska risken för 
påverkan på zonen kring ån har antalet infarter till både befintliga och 
framtida fastigheter samordnats i detaljplanen. 

Även på berget nordost om Kastellgården föreslås mindre fastighetsareor 
och mindre byggnader än inom övriga delar av planområdet. På detta sätt 
betonas platån på toppen med tät villabebyggelse, och speciellt terräng-
anpassade hus, i första hand s k ”plinthus” ska byggas i de mest sluttande 
partierna. Med plinthus menas hus som står på höga plintar, och där delar av 
marken under huset på det sättet kan lämnas orörd. Övergången mellan 
Frestavägens flerbostadshus och villabebyggelsen utgörs av parhus. 

Fastighetsplaner 

För berget nordost om Kastellgården och områden längs Frestavägen och 
öster om Södersätravägen har totalt 6 separata fastighetsplaner upprättats. 
Syftet med fastighetsplanerna är att ange en lämplig indelning av området i 
fastigheter och säkerställa detaljplanens genomförande i fastighetsrättsligt 
avseende. 

 

 

 
Idéskiss över flerbostadshus vid Väsjöns norra strand. Illustration: Veidekke/Bouwfonds/BAU 
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Flerbostadshus  

Norr och nordost om Väsjön möjliggör detaljplanen flerbostadshus. Dessa hus 
utgör en direkt fortsättning på bebyggelsen väster om Väsjön. Planen möjliggör 
även lokaler i bottenvåningarna inom kvarteren närmast Frestavägen. Genom att 
placera lokaler som vänder sig ut mot gatorna i bottenvåningarna, och vända 
entréer mot gatorna kan bebyggelsen bidra till att skapa levande gatumiljöer. I 
vissa av kvarteren får dessutom finnas förskolelokaler.  
 

 

 

Längs gatorna får husen normalt vara tre våningar höga. Därutöver får i vissa 
fall finnas en indragen fjärde våning, och i vissa fall sluttningsvåning och/eller 
garage. I anslutning till lokalgatan genom nuvarande verksamhetsområdet 
tillåts fyravåningshus. Korsningarna mellan nya ”Kastellgårdsvägen” och 
Frestavägen respektive Solstigen markeras med hushörn som får vara upp till 
sex våningar. Närmast villabebyggelsen i Södersätra får flerbostadshusen vara 
två våningar. Vid maximalt utnyttjande av planen beräknas att ca 500 
lägenheter i flerbostadshus kan byggas inom planområdet. 
  

 

 
 

Exempel på ny bebyggelse norr om Kastellgården. Illustration: NCC/ÅWL Arkitekter 

Idéskiss över flerbostadshus kring Snuggabäcken. Illustration: Riksbyggen/Orrberg Arkitektkontor AB 
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Enligt detaljplanen ska byggnadernas fasad placeras i gräns mot gata eller 
bakom en mindre förgårdsmark. Förgårdsmarken som avgränsas från 
gångbanan med en mur bör normalt vara upphöjd. Vid indragen balkong får 
balkongfront räknas som byggnadsfasad. För att motverka storskalighet och 
monotoni både i horisontell och vertikal led skall fasadernas karaktär 
varieras, inom och mellan byggnaderna. Synliga elementfogar får inte 
finnas. För att undvika stora, dominerande och siktskymmande tak skall 
takvinkeln i vissa kvarter vara högst 10o. Byggnaderna kring Kastellgården 
skall utföras i dova, naturnära färger, för att dessa byggnader ska smälta in i 
den delvis bevarade vegetationen i omgivningen.  

Bebyggelse kring Snuggabäcken, mellan Frestavägen och Solstigen, föreslås 
i öppnare kvartersformer för att utblickar mot parken och sjön ska skapas. 
 

 

 

 Idéskiss över flerbostadshus vid Kastellgården. Vid Fjätursvägens norra sida föreslås tre våningar och 
därutöver en vindsvåning som är indragen vid gatufasaden. Längs södra sidan föreslås tre våningar mot 
gatan och därutöver en sluttningsvåning mot söder. Illustration: Veidekke/Bouwfonds/BAU 

Idéskiss över flerbostadshus vid Frestavägen/Södersätravägen. Illustration: NCC/ÅWL Arkitekter 



  Planbeskrivning 
  

   
   2011-02-07  
   Dnr. 2008/715 KS.203  
   Sidan 20 av 23  

 

Förskola 

I Södersättra finns utrymme reserverat för en förskola på kommunens mark 
vid korsningen mellan Fjätursvägen och Hemmings väg. Även inom delar 
av flerbostadshuskvarteren ger detaljplanen möjlighet att inrymma förskole- 
eller skollokaler. 

Service, handel och verksamheter 

Olika typer av serviceboenden inryms inom användningsbestämmelsen B, 
d v s de kan byggas inom alla kvarter i planområdet. 

Handel får finnas i bottenvåningen i kvarteren närmast Frestavägen. Vid det 
planerade torget vid Väsjöns norra kaj skall lokaler finnas i delar av botten-
våningen, för att skapa förutsättningar för liv och rörelse på platsen. Det är 
dock förenligt med planens syfte att under utbyggnadstiden tillfälligt tillåta 
en kombination av bostäder och lokaler (”bokaler”) i lokalerna vid torget. 

Vid Väsjöns södra strand tillåts mindre caféverksamhet inom kvarteret 
närmast parken och badet. 

 

 

 

Tillgänglighet, trygghet 

Bebyggelsen och den yttre miljön i området ska anpassas för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar. 
Gällande krav på tillgänglighet i byggnaderna ska uppfyllas. Även 
gångvägar ska utformas med hänsyn till kraven från funktionshindrade.  

Otrygghet ska så långt som möjligt byggas bort, genom att t ex undan-
skymda platser, siktskymmande vegetationen och impediment undviks. 
Bebyggelsen bör utformas för att försvåra klotter och annan skadegörelse. 
Genom att planen tillåter olika användningssätt inom området finns större 
förutsättningar till liv och rörelse under både dag- och kvällstid.  

 Exempel på flerbostadshus vid Frestavägen. Illustration: Riksbyggen/Orrberg Arkitektkontor AB 
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Trafik och parkering 

En trafikutredning har tagits fram för Väsjöområdet. Utredningen visar den för-
väntade trafikutvecklingen inom området. Trafikmängden på Frestavägen beräk-
nas öka till ca 5500 fordon/dygn vid Väsjön när Väsjöområdet är helt utbyggt.  

Inom varje småhusfastighet ska det finnas parkeringsplats för två bilar. 
Inom flerbostadshuskvarteren beräknas parkeringsbehovet vara 1,2 
bilplatser per lägenhet inklusive platser för besökande, men eftersom ett 
stort antal parkeringsplatser planeras på gatumark antas besökande kunna 
nyttja platserna på gatan, och därmed kan parkeringsnormen i detta område 
sänkas till 1,0 platser per lägenhet inom kvartersmarken. Parkeringsplats får 
anläggas inom mark som är prickad på plankartan. I anslutning till 
flerbostadshus och lokaler skall det finnas handikapparkeringsplatser. 

Största tillåtna lutning på bilutfarter från fastighet mot allmän gata är 10 %.  

Störningar 

Kvarteren längs Frestavägen påverkas av trafikbuller. Kvartersstrukturen 
med slutna kvarter möjliggör dock bullerskyddade gårdsmiljöer.  

I planen finns en bullerskyddsbestämmelse som anger hur höga bullernivåer 
som accepteras i kvarteren. Om ekvivalentnivån för trafikbuller överskrider 
55 dB(A) utanför bostadsfönster ska minst hälften av boningsrummen i varje 
lägenhet ha fönster mot miljö där ekvivalentnivån uppgår till högst 50 dB(A). 
Vid bostädernas ”tysta” sida ska inte förekomma bullrande verksamheter eller 
installationer. Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats eller balkong, 
enskild eller gemensam, där maximalnivån inte överskrider 70 dB(A). 
Inomhus ska ljudklass B eftersträvas. 

En bullerutredning har upprättats av Tyréns AB som visar att planens 
bestämmelser kan uppfyllas.  

 
 Exempel på bostadshus vid Frestavägen. Illustration: Veidekke/Bouwfonds/BAU 
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Risker 

Länsstyrelsen har i samarbete med Vägverket beslutat att Frestavägen inte 
ska utgöra omledningsväg för transporter av farligt gods vid tillfällen då 
Norrortsleden temporärt är avstängd. Detta innebär att det bebyggelse-
avstånd på 7 meter från Frestavägen som tidigare krävdes i riskanalysen, 
framtagen av Fire Safety Design AB, inte längre behövs.  

Det finns inte heller andra kända riskkällor i anslutning till planområdet. 

Teknik  

Nya VA-ledningarna kommer att dras fram under både befintliga och nya 
vägar inom området. Dagvatten från allmänna ytor tas omhand och renas 
inom Väsjöområdet innan det leds vidare till recipient. 

Fjärrvärmeledningar dras fram till flerbostadshuskvarteren.  

Ytor har i detaljplanen reserverats för transformatorstationer och 
pumpstationer på sex platser inom planområdet; vid Frestavägen, Solstigen, 
Södersätravägen och vid Hövdingevägen. 

Inom flerbostadshuskvarteren föreslås fastighetsnära återvinning inom 
kvartersmarken, medan småhusen i framtiden kan nyttja en 
återvinningsstation som planeras i norra delen av Väsjöområdet, utanför detta 
detaljplaneområde. 

Dagvatten 

En bestämmelse i planen anger att dagvatten från kvartersmarken inom 
planområdet ska omhändertas lokalt genom fördröjning, eller infiltration där 
det är möjlig. Förorenat dagvatten, t ex från markparkeringsytor, får inte 
infiltreras utan att först renas. 

Miljö- och kretsloppsmål, MKB 

Översiktsplanens generella riktlinjer för miljö- och kretsloppsanpassad 
bebyggelse ska tillämpas.  

Miljöfrågorna behandlas främst i Miljökonsekvensbeskrivningen. MKB:n 
omfattar hela Väsjöområdet. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns ett antal kända fornlämningar som är markerade på 
grundkartan. 

I Södersätra finns fornlämningar sydost om Hövdingevägen som föreslås bevaras 
och därför lämnats utanför planområdet. Öster om Kastellgården finns ett gravfält 
som har förundersökts och ska bevaras inom ett naturområde. 

Invid Frestavägen finns två minnesstenar, som om möjligt ska stå kvar i 
nuvarande läge. Vid eventuell flyttning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 
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På flera fastigheter inom planområdet finns fornlämningar som måste 
förundersökas och/eller slutundersökas för att exploatering ska möjliggöras. 
Berörda fastigheter finns preciserade i genomförandebeskrivningen. 

Beslut från Länsstyrelsen om undersökning av fornlämningarna krävs innan 
exploatering av de berörda fastigheterna kan påbörjas. Fornlämningarna är 
skyddade enligt lagen om kulturminnen och markåtgärder, byggnation eller 
andra ingrepp i fornlämning eller fornlämnings skyddsområde får inte ske 
utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

 

 

 


