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Planbeskrivning  
Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 

1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna 

kommun, Stockholms län. 

 FAKTA Handlingar  

 Detaljplanen utgörs av plankarta med planbestämmelser, planbe-
skrivning med gestaltningsprogram och genomförandebeskrivning.  

Till detaljplanen hör program och redogörelse för programsamråd, 
samrådsredogörelse, fastighetsförteckning, riskanalys, bullerutred-
ning, dagvattenutredning, markföroreningar, kulturmiljöanalys och 
geoteknisk utredning.  

 

 

     Kårsta 

 

 

 
           Vallentuna centrum 
 

 

 

 

 

Kyrkviken                     Stockholm  
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1. Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att utveckla planområdet till en del av småstaden Vallen-

tuna. Detaljplanen är utformad i enlighet med den tidigare antagna strukturplanen 

för centrala Vallentuna. 

Byggnaderna ska uppföras i måttlig skala upp till sex våningar. Olika hustyper och 

hushöjder ger området ett varierat uttryck. Detaljplanen möjliggör ca 380 lägenhe-

ter, en förskola, nya lokalgator samt fastställer pågående markanvändning för bil-

serviceverksamheten BraBil. Detaljplanen möjliggör även park och naturområden. 

2. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

2.1 Riksintressen 

Området berör inga riksintressen. 

2.2 Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Enligt förordningen om miljökvalitetsnormer har regeringen hittills meddelat miljö-

kvalitetsnormer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, ben-

sen, ozon och luftpartiklar (PM10). Detaljplan förväntas inte bidra till att dessa rikt-

värden överskrids. 

Vatten 

För Vallentunasjön anger miljökvalitetsnormerna att god ekologisk status ska upp-

nås år 2021 och god kemisk ytvattenstatus år 2015. För att rena dagvatten från cen-

trala Vallentuna innan det rinner ut i Vallentunasjön planerar kommunen att anläg-

ga en våtmarkspark vid Ormstaåns utlopp. 

3. Plandata  

3.1 Läge och areal 

Planområdet omfattar ca 7 ha och är beläget ca 300 m öster om Vallentuna centrum. 

Området avgränsas i nordväst av Smidesvägen och i öster av Lindholmsvägens gam-

la sträckning, Vallentuna brandstation samt av Åbyholmsvägen. I söder avgränsas 

planområdet av Angarnsvägen. 
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3.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna 

Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126. Marken inom planområdet ägs av Vallentuna 

kommun, BraBil fastighet i Vallentuna och Stor Stockholms brandförsvar. Riksbyg-

gen äger mark i anslutning till planområdet som kommunen avser att byta till mark 

inom planområdet. 

4. Tidigare ställningstaganden 

4.1 Översiktsplan 

I Vallentuna kommuns översiktsplan 2010-2030 redovisas aktuellt område som 

aktuellt för förtätning med blandad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser, service mm 

ska kunna finnas i området. 

4.2 Strukturplaner/riktlinjer 

Kommunfullmäktige godkände i december 2005 Strukturplan för centrala Vallentu-

na. Strukturplanen ska ses som riktlinjer för den vidare utvecklingen av de centrala 

delarna av Vallentuna. I dessa riktlinjer anges att området skall växa till en småska-

lig kvartersstad. Det nu aktuella planområdet ingår i strukturplanens område. Tan-

kegångarna och gestaltningsprinciperna i strukturplanen ligger till grund för ut-

formningen av området. 

4.3 Detaljplaner, förordnanden 

Planområdet berör såväl planlagd som icke planlagd mark. I varierande omfattning 

berörs följande detaljplaner: 

 A133   Avstyckningsplan för Nya Åbyholm. 

 S770325  Stadsplan Åby 1:118 Brandstationstomt 

 S871124  Stadsplan för Östra centrala Vallentuna. 

 D20080718  Detaljplan för Smidesvägen 

Detaljplaneringen av Åby ängar har delats upp i två etapper.  

4.4 Bostadsbyggnadsprognos 13A 

Enligt bostadsbyggnadsprognosen kan området Åby ängar innehålla ca 475 bostä-

der. Detaljplan för etapp 1 av Åby ängar möjliggör en utbyggnad med ca 380 lägen-

heter. 



 

Sida 7 av 34 

 

4.5 Tidigare beslut 

Planuppdrag 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-04-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen plan-

uppdrag för området Åby ängar. Planuppdrag innebär att ett detaljplanearbete ska 

startas. Som underlag till ett beslut om planuppdrag finns ett så kallat start-PM. I 

pm:et beskrivs översiktliga förutsättningar samt eventuella risker och förslag på 

vidare utredningar och riktlinjer för planarbetet. 

Program 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2008-06-17 § 134 att sända ut program på 

samråd. Programmet var utsänt på samråd under perioden 2 juli till 12 september 

2008. En separat programsamrådsredogörelse har upprättats. 

Programområdet har delats upp i flera planområden. Denna detaljplan utgör etapp 

ett av två.  

Samråd 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011 05 17  § 89 att sända detaljplanen för 

Åby ängar etapp 1 på samråd. En separat samrådsredogörelse har upprättats och där 

finns en sammanställning av inkomna synpunkter samt kommunens kommentarer 

till dessa. 

5. Miljöbedömning/behovsbedömning 

Detaljplanen har bedömts att inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

En översiktlig beskrivning av planens inverkan på miljön har dock gjorts i planbe-

skrivningen för att finna möjligheter till miljöanpassade lösningar. 

Kommunens ställningstagande 

I arbetet med samrådshandlingar för detaljplanen har risk, buller, markföroreningar 

natur och dagvattenfrågan utretts. Utredningarna har visat att dessa frågor inte på-

verkar detaljplanen negativt och till stor del går att förena med detaljplanen.  

Slutsatsen av bedömningen är, att planens genomförande inte antas medföra bety-

dande miljöpåverkan och någon särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 

miljöbalken inte behöver upprättas. 
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6. Barnperspektiv  

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av ca 380 bostäder. Dessa kommer att fördelas 

så att det blir ca 50 radhus och 330 lägenheter i flerbostadshus. Det är sannolikt att 

barn i olika åldrar kommer att finnas inom området.  

Detaljplanen möjliggör en förskola med ca 4 avdelningar. Det medför att de minsta 

barnen inom området kommer att ha gångavstånd till förskolan. Detta ses som en 

stor fördel och skapar förutsättningar till en minskad biltrafik. 

Gatorna utformas med separata gångbanor vilket gör att barn och föräldrar kan gå 

tryggt utan att behöva samsas med bilar.  

Förskolan placeras i anslutning till de natur och parkområden som planeras i när-

området. Barnens utrymme inomhus såväl som utomhus ska vara tillräckliga för 

deras behov. Naturområden har särskilt stort värde för barns lek. Det naturområde 

som bevaras är positivt för lokaliseringen av förskolan. Likaså den kulturhistoriskt 

intressanta miljön, närheten till Åbyholms gård, är positiv ur en pedagogisk syn-

punkt.  

Närmsta grundskola är Hjälmstaskolan som ligger cirka 500 m söder om planområ-

det. Närmsta gymnasium ligger ca 400 m västerut. Såväl grundskolan som gymnasi-

et kan nås via gång eller cykel. 

Det naturområde som ligger vid förskoletomten lockar till fri lek och motion. Det 

kan man se spår av i den natur som finns där. Bland annat har området använts av 

scouterna.  

7. Förutsättningar och förändringar  

7.1 Natur 

Befintliga förhållanden 

Grundförhållanden 

För att utreda de geotekniska förutsättningarna i området har geotekniska utred-

ningar genomförts av Bjerkings ingenjörer samt Structor. 

Utredningen visar att den västra delen av området domineras av djupa lerlager med 

inslag av organiskt material. Leran är i huvudsak lös eller mycket lös.  

Fyllning förekommer inom delar av området. Området öster om gamla Lindholms-

vägen består till största delen av halvfast till fast mark. 
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Grundvatten 

Grundvattnets fluktuationer och olika lägen inom planområdet gör att det i delar av 

området kan komma att grundläggas under högsta grundvattennivå.  

Topografi, vegetation 

Planområdet sluttar svagt mot väst och utgörs huvudsakligen av ängs- och skogs-

mark. I sydost är terrängen brantare  med inslag av berg i dagen. Höjdskillnaden 

mellan Smidesvägen och Åbyholmsvägen är ca 16 meter.  

Vegetationen består till övervägande delen av blandskog, huvudsakligen lövträd. I 

planområdets södra del finns ett område med kraftiga ekar. 

Förändringar 

Grundförhållanden 

Lokalgator i den västra delen kommer att behöva grundförstärkas. Projektering av 

lokalgator inom planområdet är utförd. 

Grundvatten 

Arbete under grundvattennivån är klassat som vattenverksamhet. Vattenverksamhet 

kräver enligt miljöbalken tillstånd av miljödomstolen. Byggherrarna förutsätts söka 

tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.  

Topografi, vegetation 

För att bebygga området krävs att det anläggs nya gator i området. För att vägarna 

ska få en acceptabel lutning krävs markuppfyllnad. Området kommer därför delvis 

att få en ändrad topografi.  

Mot befintlig terräng ska mötet med nya marknivåer utformas varsamt. Slänter ska 

vara flacka och planteras med vegetation lik den omgivande naturen. 

Den befintliga vegetationen inom de områden som planeras för kvartersmark kom-

mer troligen inte att kunna bevaras. 
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Planområdets södra gräns utgörs av ett naturområde som innehåller en ekbacke vid 

Angarnsvägen. Detta naturområde hänger ihop med området kring Åbyholms gård 

via ett naturstråk som leder förbi brandstationen. I delar av detta område måste ny 

växtlighet planteras då området delvis består av den gamla Lindholmsvägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekbacken 

I planområdets östra del bevaras ett område som natur. Området har tidigare an-

vänts som sandtäkt av de tegelbruk som fanns i Vallentuna. Den gamla täkten är nu 

en skålformad grop med kraftiga tallar. Området lämpar sig väl för naturlek och kan 

fungera som ett komplement till förskoletomten. 

                                           Åbyholmsgård 

Smidesvägen 

 

 

 

 

    

 

Brandstationen 

     

               Angarnsvägen 

Utdrag ur plankartan som visar de planerade naturområden, grönt markerat med 

NATUR. 



 

Sida 11 av 34 

 

7.2 Kulturmiljö 

Befintliga förhållanden 

Området saknar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Utanför, men i anslutning till planområdet, ligger Åbyholmsgård, en välbevarad 

gårdsbildning från början av 1800-talet. Gården har ett kulturmiljöhistoriskt värde 

(Åbyholms gård i Vallentuna – Kulturmiljöanalys, WSP 2009-05-29). 

En arkeologisk utredning med syfte att ta reda på om det finns tidigare ej kända 

fornlämningar i området har genomförts (Stockholms läns museum, rapport 

2004:34). De fornlämningar som identifierades har undersökts. Det är inte troligt 

att ytterligare fornlämningar finns i området. 

Väster om Åbyholmsvägen finns det relativt omfattande spår av en sandtäkt. (se 

ovan). Sanden har använts för tegelframställningen på Åby tegelbruk som under 

delar av 1900-talet ägde marken.  

Förändringar 

I planeringen har hänsyn tagits till närheten till Åbyholmsgård. Höjden för ny be-

byggelse närmast Åbyholmsgård begränsas till två våningar. Den nya bebyggelsen är 

placerad på ett respektfullt avstånd från den kulturmiljöhistoriskt värdefulla miljön. 

Området runt Åbyholmsgård behandlas vidare i detaljplan för Åbyholmsvägen. 

Sandtäkten planläggs som natur och sparas från exploatering. 

7.3 Bostäder 

Befintliga förhållanden 

Inom planområdet finns idag inga bostäder. 

Väster om planområdet, västra sidan om Roslagsbanan, ligger Vallentuna centrum. 

Där finns blandad bebyggelse med bostäder och diverse verksamheter. 

Förändringar 

Med Åby ängar växer Vallentuna Centrum växter vidare öster om Roslagsbanan. 

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad med ca 380 lägenheter i området. Ca 330 lä-

genheter planeras i flerbostadshus och ca 50 lägenheter planeras i stadsradhus och 

radhus.  

I plankartan regleras tillkommande bebyggelse med bestämmelser för våningsantal, 

utnyttjandegrad, placering, utformning och utförande. Regleringen går i linje med 

tidigare ställningstaganden om en småstad med blandad bebyggelse. Användningen 

i plankartan medger både bostäder och centrumverksamhet i bottenvåning. 
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7.4 Arbetsplatser 

Befintliga förhållanden 

Stadsplan 871124 som omfattar mer än halva planområdet anger att området får 

bebyggas med industri. Den enda verksamheten i området är BraBil, som säljer och 

servar bilar samt säljer drivmedel.   

Norr om Smidesvägen finns en livsmedelsbutik. Intill denna, ca 50 m från plan-

området, finns en kontorsbyggnad som bland annat inrymmer postens servicecen-

ter. Söder om planområdet ligger Vallentuna brandstation. 

Förändringar 

Detaljplanen medger att bottenvåningen i flerfamiljshusen kan användas för cen-

rumverksamheter. Det finns inget krav i plankartan att lokaler ska utföras. Plankar-

tan möjliggör för centrumverksamheter i bottenvåningarna med krav på att viss 

andel av bottenvåningarna ska utföras med en högre rumshöjd. Detta för att bygg-

naderna till viss del i framtiden ska kunna användas för verksamheter när efterfrå-

gan finns i takt med att Vallentuna centrum växer. 

Detaljplanen medger att BraBil kan fortsätta sin verksamhet. BraBils fastighet regle-

ras med beteckningen bilservice i plankartan. Verksamheten regleras med planbe-

stämmelser för störningsskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom planområdet planeras ca 380 bostäder. Här visas ett förslag på hur bostads-

bebyggelsen kan komma att se ut  vid korsningen Smidesvägen – Åby Gata. 

Illustration av ÅWL arkitekter. 
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7.5 Service  

Befintliga förhållanden 

I planområdet saknas offentlig service. 

Närmsta belägna livsmedelsbutik finns på andra sidan Smidesvägen ca 25 m från 

planområdet. I Vallentuna centrum, ca 400 meter väster om planområdet, finns 

kommunal service, bibliotek och kulturhus, bageri, butiker, restauranger med mera. 

Skolor och förskola finns inom en 500 meters radie från planområdet. 

Förändring 

Verksamhet 

Detaljplanen möjliggör såväl verksamheter som bostäder i bottenvåningen på fler-

familjshusen längs med Smidesvägen och till viss del längs Åby allé, Häggatan och 

Oxelgatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag. Detaljplanen möjliggör för verksamhetslokaler eller bostäder vid     

korsningen Smidesvägen – Åby allé. Illustration av ÅWL arkitekter.  

Förskola 

Detaljplanen möjliggör uppförande av en ny förskola vid Åby allé. Tomten som är ca 

5 400 m2 har bedömts kunna inrymma en förskola med fyra avdelningar. Fyra av-

delningar betyder att ungefär 80 barn kan komma att gå på förskolan.  

För att uppnå en god utemiljö för barnen är det lämpligt att det ordnas ca 50 m2 

lekyta för varje barn. Inom förskoletomten ryms ca 4 000 m2 lekyta, vilket ger         

50 m2/barn. Därtill gränsar skolgården till ett naturområde i öster vilket kan nyttjas 

för naturlek.  
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Förskolan får en kuperad tomt som består av två tydliga nivåer, en lägre i norr och 

en högre i söder. Det skiljer ca 5 meter från högsta till lägsta punkt. Höjdskillnader-

na medför att förskolan kan byggas i två våningar med den nedre som                    

souterrängvåning. 

Tillgängligheten är god till skolbyggnaden och till de olika utomhusmiljöerna inom 

tomten och naturområdet utanför tomten. Angöring såsom hämtning/lämning av 

barn, sophämtning och transporter till förskolan hanteras via Åby Allé.  

Utanför planområdet pågår detaljplanearbete  för att möjliggöra en utbyggnad av 

förskolan Åbygläntan alternativt att bygga en skola på den tomten. Vid Vallentuna IP 

pågår planering för Hagaskola, en grundskola med elever i klasserna F-9. Skolan 

kommer att ligga ca 500 m norr om planområdet.  

7.6 Gestaltning  

En sammanhängande småstad 

Planområdet blir en del av småstaden Vallentuna.  

Vid utformningen av den nya bebyggelsen utgår man från den befintliga bebyggel-

sens småstadskvalitéer i centrala Vallentuna, väster om Roslagsbanan. Ett gestalt-

ningsprogram är framtaget som en bilaga till upprättade exploateringsavtal. Finns 

även med som bilaga till dessa planhandlingar. 

Befintlig bebyggelse runt omkring vallentuna centrum har fasader främst av tegel, 

puts och trä. Byggnaderna är som högst 4 våningar höga och har sadeltak med tak-

fall på mellan 25-32 grader. Här finns ett pulpettak och ett fåtal platta tak. Befintliga 

fasadkulörer är varmt rött, ockra och grönt. 

Utvecklingen av centrala Vallentuna är tänkt att skapa en tät, småskalig och varierad 

bebyggelse på båda sidor om Roslagsbanan. Bebyggelsen ska karaktäriseras av en tät 

struktur i liten skala som varierar i utformning och i byggnadstyper. Byggnader kan 

med fördel präglas av samtida och framåtblickande arkitektur. 

Byggnader 

Den nya bebyggelsen består av olika byggnadstyper som flerbostadshus, parhus och 

radhus där uttryck, täthet och typer kan variera inom kvarteren.  

Inom variationen finns emellertid en samverkan i valet av material och kulör. Tegel 

och puts är de huvudsakliga materialvalen. Träfasader används på radhus och fler-

familjhus upp till och med tre våningar. Byggnader som riktas mot kulturklassade 

Åbyholmsgård (se 7.2 Kulturmiljö ovan) har fasader av trä. Nya byggnader förses 

med tydlig takfot och har ett varierat taklandskap där platta tak undviks.  

Mot omgivande vägar består bebyggelsen av längre huskroppar. Längden på sam-

manhängande fasader bryts med fördel upp i delar för att ge ett mer småskaligt in-



 

Sida 15 av 34 

 

tryck. Det åstadkoms exempelvis med små förskjutningar i djup- och sidled, olika 

byggnadshöjd, nockhöjd, takutformning, färgsättningar eller andra variationer i 

arkitekturen som ger en vertikal indelning. En tumregel kan vara en indelning i cirka 

20–30 meter långa fasadpartier. Mot Åbyholmsgård och mot grönområden består 

byggnaderna emellertid av mindre volymer.  

 

 

 

Förslag. Fasadelevation av stadsradhus längs Häggatan. Illustration av Lund och 

Valentin arkitekter. 

Byggnader uppförs främst i två och tre våningar, men även fem och sex våningar kan 

förekomma i centrala lägen. En våning förekommer endast undantagsvis. Den högre 

bebyggelsen placeras mot Smidesvägen och Angarnsvägen. De höga byggnaderna 

bildar ett tydligt gaturum längs Smidesvägen och har en bullerdämpande effekt för 

husen i området. Mot parkområdet kring Åbyholmsgård begränsas byggnadshöjder-

na till två våningar. 

Planen möjliggör vindsvåningar. Där det finns naturliga förutsättningar uppförs 

byggnader med souterrängvåning. Utformningen av balkonger mot lokalgata regle-

ras så att de inte får sticka ut mer än 1,8 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från Smidesvägen mot Åby allé. Byggnaderna har en variation i form och möj-

lighet till handel, andra verksamheter eller bostäder i bottenvåningen. Illustration 

av Lund och Valentin arkitekter. 

I delar av området där det är möjligt med handel i entréplan kan höjden på botten-

våningarna utformas så att det är möjligt. 
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Nya garage, carports, sopkasuner, förråd och nätstationer har en prydlig utformning 

som samspelar i material med övrig bebyggelse.  

Byggnaders placering, gaturum, gårdsrum 

Byggnader placeras indragna minst två meter från fastighetsgräns mot gata. För-

gårdsmark får endast bebyggas med entrébyggnad i en våning samt behållare för 

underjordisk sophantering.  

Byggnader längs med lokalgator vänder framsida och huvudentré mot gator och 

torg. Verksamheter har skyltfönster mot gator och torg. På så sätt förstärks gatu-

rummets betydelse som offentlig plats och det blir mer liv i gatumiljön. Bebyggelse 

har tydliga avgränsningar med träd, häckar eller murar mot lokalgata. 

Vid utformningen av innergårdarna finns en större frihet. Detaljplanen säkerställer 

dock att det finns goda möjligheter för gröna utemiljöer. Småbarnslekplatser ska 

finnas i alla kvarter med flerbostadshus. 

Underjordisk parkering ska förses med planterbart bjälklag. Parkeringsytor delas 

upp i mindre enheter omgivna av träd och buskar.  

8. Trafik, gator och torg 

Planområdet avgränsas i väster av Smidesvägen och i öster av Åbyholmsvägen. I 

nuläget delas planområdet av Lindholmsvägens tidigare sträckning 

Lindholmsvägen har sedan hösten 2010 fått en ny sträckning. Lindholmsvägen utgår 

nu från cirkulationsplatsen vid korsningen Arningeleden - Angarnsvägen. Denna 

detaljplans genomförande förutsätter att Lindholmsvägens tidigare sträckning ge-

nom planområdet utgår. 

Vallentuna brandstation kommer fortsättningsvis att kunna använda den äldre 

sträckningen av Lindholmsvägen som infart från Angarnsvägen. 

För att centrala Vallentuna ska utvecklas till en småstad är det viktigt att de olika 

delarna integreras väl med varandra. En god tillgänglighet över Smidesvägen är där-

för viktig.  

Det föreslagna vägnätet har utformats med hänsyn till den stråkstudie som gjordes 

år 2008. Detaljplanen möjliggör anläggandet av två nya lokalgator Åby allé och 

Häggatan. Åby allé kopplar ihop Smidesvägen och Åbyholmsvägen medan Häggatan 

kopplar ihop Smidesvägen med Åby allé. Vidare skapas en förbindelse med Åby gata 

tvärs över Smidesvägen.  

Häggatan är utformad för att kunna ansluta till en ändrad dragning av Gymnasievä-

gen. Denna justering hanteras inom en kommande detaljplan för Tellusområdet.  
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Åby allé är utformad för att kunna fortsätta i en båge öster om Åbyholmsvägen och 

därefter angöra Lindholmsvägen mittemot Vallentuna IP. Den fortsatta utbyggnaden 

av Åby allé hanteras inom en kommande detaljplan för Åbyholmsvägen.  

Gatorna får en stadsmässig utformning med kantstensparkering, trädplantering och 

gångbanor. På gatorna samsas bil- och cykeltrafik, för gående finns gångbanor. Ga-

tubredden är 5,5 meter och kantstensparkeringen är 2,0 meter bred och gångbanor-

na är 2,0 meter breda. 

I vissa lägen utvecklas gatorna till torgytor och blir mindre mötesplatser i stads-

rummet. Dessa utformas enligt shared-space principen. Vilket innebär att bilarna 

rör sig i låg fart på de gåendes villkor. Skyltning minimeras och istället utformas 

miljöerna så att trafiken går långsamt och att trafikanter är extra uppmärksamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på utformning av torg vid Häggatan/Oxelgatan. Illustration Landskapslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag. Perspektiv från Åby allé mot Häggatan. Gatan kantas av alléträd med 

parkering mellan träden samt  gångbanor. Illustration av Bergkrantz arkitekter. 
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Gatustruktur  

Den befintliga bebyggelsen öster om Roslagsbanan förtätas med ny bostadsbebyg-

gelse. De befintliga gatorna kopplas ihop med nya gator så att det bildas ett sam-

manhängande gatunät.  

För att integrera Åby ängar  med resten av centrala Vallentuna är det viktigt att Smi-

desvägen inte blir en barriär som hindrar rörelser i öst-västlig riktning.  

 

  Smidesvägen 

 

  Åby gata 

                      Häggatan 

 

 

        Åby allé 

                         Oxelgatan 

Angarnsvägen 

 

Bilden visar nya lokalgator inom planområdet. Nya gatunamn i fet stil. 

 

För att förbättra sambandet med centrum ansluts lokalgatorna i planområdet så att 

det bildas två fyrvägskorsningar mot Smidesvägen.  

Alla gator förses med trädplanteringar, som på sikt utvecklas till lummiga alléer. 

Varje gata får sin karaktär med en egen trädsort.  

Gatubelysning 

Gatubelysning på gator inom kvartersmark placeras och utformas enligt kommu-

nens Belysningsplan som är under framtagande.  

Belysningen ska bidra till ett tryggt, och säkert centrum med god orienterbarhet  och 

tillgänglighet samtidigt som ekonomi och hållbarhet beaktas. 
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9. Gång- och cykelvägar 

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av nya vägar mellan Smidesvägen och Åbyholms-

vägen. Vägarna utformas med gångbanor på var sida. Cykeltrafik sker på lokalgata. 

Cykelbana finns utefter Smidesvägen. Oxelgatan utformas så att cykeltrafik utefter 

Angarnsvägen möjliggörs i kommande detaljplaner. 

10. Kollektivtrafik 

Planområdet har förutsättningar för ett högt nyttjande av kollektivtrafik. Vallentuna 

station ligger mellan 300 och 600 m från planområdet. Från Vallentuna station tar 

Roslagsbanan pendlare till och från Stockholm. Från Vallentuna station utgår även 

åtta busslinjer med vilka man når stora delar av Vallentuna och grannkommunerna. 

11. Tillgänglighet 

Inom planområdet finns en del nivåskillnader. Dessa har jämnats ut så mycket som 

det har varit möjligt vid projekteringen av områdets nya lokalgator.  

Kvarteren får vid byggnation förhålla sig till vägens höjdläge för att få till tillgängliga 

entréer och uteplatser. Både vad gäller bostäder och eventuella verksamhetslokaler i 

bottenplan. En sådan anpassning till nivåskillnader kan ske på olika sätt.  

Det ställs inga särskilda krav i detaljplanen på anpassning. Tillgängligheten fångas 

upp i bygglovskedet där de befintliga bostadsbyggnadsreglerna (BBR) följs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempelbilder på hur byggnader kan anpassas till befintliga nivåskillnader. 
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12. Parkering 

Området mellan Angarnsvägen, Smidesvägen och nya Lindholmsvägen kommer 

innehålla ca 900 lägenheter när det är fullt utbyggt. Åby allé kommer att vara den 

huvudsakliga angöringen till området. När området är fullt utbyggt kommer Åby allé 

att trafikeras av ca 2000 fordonsrörelser/dygn.  

Det parkeringsbehov som uppstår ska lösas inom planområdet. De parkeringsplatser 

som anordnas på lokalgatorna inom planområdet och på Smidesvägen utefter kvar-

teren är till för besökande och butikernas kunder samt till viss del för de boende. 

Parkeringsplatserna inom allmän plats föreslås bli tidsbegränsade för att undvika att 

gatorna i området används som pendlarparkering samt för att säkerställa att de par-

keringsgarage som iordningställs kommer att utnyttjas . 

Enligt kommunens parkeringsnorm ingår planområdet i zon 1. För zon 1 gäller att 

det ska finnas 0,6 parkeringsplatser för 1 rum och kök (rok), 0,8 platser för 2 rok, 1,1 

platser för 3 rok, 1,2 platser för 4 rok. I detta ingår besöksparkering 0,1 plats per 

lägenhet. Dessutom gäller att minst en tredjedel av parkeringsbehovet för lägenheter 

i flerfamiljshus, exklusive besöksparkering, ska ordnas i garage under mark.  

Enligt parkeringsnormen ska det för radhus med gemensam parkeringsyta anordnas 

1,7 parkeringsplatser per bostad. I detta ingår besöksparkering 0,2 platser per hus. 

Utifrån ett antagande om tänkt bostadsexploatering inom de föreslagna 8 bostads-

områdena har en uppskattning gjorts av parkeringsbehovet inom planområdet. På 

skissen på nästa sida, sidan 22, redovisas ett exempel på hur många lägenheter det 

kan tillskapas inom de olika områdena. Beroende på lägenhetsantal och lägenhets-

storlek kommer det slutliga behovet av p-platser att variera och kommer troligen att 

avvika från skissen. Skissen visar den uppskattning av lägenhetsantal som gällde när 

detaljplanen togs fram och det p-behov som byggherrarna då uppskattade.  

Inom den del av planområdet som ligger norr om grönstråket vid förskolan samt 

utefter den sida av Smidesvägen som vetter mot planområdet kommer ca 110 par-

keringsplatser att iordningställas inom allmän plats. Dessa parkeringsplatser inom 

allmän plats har beräknats och utifrån det har en fördelning av tillgängliga platser 

gjorts på respektive område. På plankartan finns med en separat bestämmelse (p1) 

angivet hur många parkeringsplatser respektive område kan tillgodoräkna sig inom 

allmän plats vilket avses fungera som en reduktion på det krav på det antal parker-

ingsplatser som exploatören/fastighetsägaren vid kommande bygglov förutsetts 

iordningställa inom kvartersmark. Delas områdena upp i flera fastigheter får de 

tillgängliga platserna inom allmän plats fördelas på de bildade fastigheterna. 
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                    Brandstation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Smidesvägen 

 

 

                           Angarnsvägen 

 

 

                FÖRKLARINGAR 

               Uppskattat antal lägenheter/radhus inom området 

                   Planbestämmelse på plankartan som reglerar parkering 

                  Uppskattat antal p‐platser i garage 

                  Max antal p‐platser på gården 

                   Uppskattat antal p‐platser vid enskilda parkeringsgator 

Parkeringsskiss 

- exempeluträkning 

67 lägenheter 
P1 = 14 
Garage    19 
Gård, p2   0 
P‐gata     32 

xx lägenheter 

P1 = xx 

Garage    xx 

Gård, p2  xx 

P‐gata     xx 

24 lägenheter 
P1 = 5 
Garage    ‐‐‐ (6) 

Gård, p2   0 
P‐gata       8 

67 lägenheter 
P1 = 16 
Garage    19 
Gård, p2  10 
P‐gata      21 

20 radhus 
P1 = 11 
Garage    ‐‐‐ 
Gård, p2   0 
P‐gata     23 

62 lägenheter 
P1 = 16 
Garage     18 (24) 
Gård, p2  10 
P‐gata      17 

24 radhus 
P1 = 14 
Garage      ‐‐‐ 
Gård, p2    0 
P‐gata      27 

61 lägenheter 
P1 = 16 
Garage     18 
Gård, p2  27 
P‐gata       0 

63 lägenheter 
P1 = 16 
Garage      18 
Gård, p2    23 
P‐gata         8 

Enskilda parkeringsgator 

 Föreslagen fastighetsgräns 

          5          Område nr   

                     N 
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Parkeringsplatserna inom allmän plats kommer inte att kunna reserveras eller upp-

låtas till någon enskild utan är att betrakta som en tillgång för hela bostadsområdet. 

Enligt planbestämmelserna ska det för lokaler iordningställas 22 parkeringsplatser 

/1000 m2 BTA. För de fem områden där centrumverksamhet möjliggörs har därför 

två parkeringsplatser/område, avsedda för centrumverksamheten, medräknats 

bland de platser (p1) som finns tillgängliga inom allmän plats. 

Parkering får endast ske i begränsad utsträckning på bostadsgårdarna 0ch särskild 

planbestämmelse (p2) anges hur många platser som får iordningställas där. Om lo-

kaler för handel eller annan centrumverksamhet iordningställs och tas i anspråk 

utöver detaljplanens krav ökar behovet och kravet på antalet parkeringsplatser vilket 

kan medföra att det måste iordningställas fler än de 2 parkeringsplatser/område 

som initialt beräknats. Vid en sådan situation medges, för att möjliggöra verksamhe-

ten, att ytterligare max 2 parkeringsplatser inom varje område får iordningställas 

utöver detaljplanens angivelse av högsta antalet parkeringsplatser (p2). 

Inom de enskilda parkerings- eller entrégatorna som markerats med g på plankartan 

har ingen begränsning införts av hur många platser som får tillskapas. Parkerings-

ytorna ska dock delas upp i mindre enheter omgivna av träd eller buskar. 

För Hemgården/Sundvalls flerbostadshus utefter Åby allé inom område 5 medges 

att byggnaden får uppföras utan att erforderliga garageplatser anordnas omgående. 

Detta anges med en separat bestämmelse, p3, på plankartan, I exploateringsavtal 

avseende område 5 har säkerställts att motsvarande parkeringsplatser istället ska 

uppföras i ett angränsande kvarter (område 3) vid den fortsatta utbyggnaden av 

planområdet. Under tiden fram till utbyggnad av detta område säkerställs behovet 

av garageplatser, (uppskattningsvis 6 st), genom att kommunen tillfälligt upplåter 

parkeringsplatser i parkeringsgarage i centrum, bredvid ICA. Genom avtal har även 

säkerställts att behovet av markparkeringsplatser för område 5 även tillfälligt får 

anordnas inom område 3. När bygglov lämnas för bostadsbebyggels inom område 3 

ska det säkerställas att behovet av parkeringsplatser i garage för område 5 medräk-

nas. 

Inom område 4 föreslås området kring transformatorstationen kunna samytnyttjas 

med parkering för flerbostadshuset. 

Parkeringsbehovet för förskolan löses genom parkering både inom kvartersmark och 

till viss del inom allmän plats. 

13. Friytor 

13.1 Lek och rekreation 

Befintlig förhållanden 

Närmsta kommunala lekplats finns vid Bergvägen ca 500 m från planområdet. 
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Ytor för rekreation finns vid Vallentuna idrottsplats ca 200 m från planområdet. På 

idrottsplatsen finns bland annat fyra fotbollsplaner, två ishallar och en tennishall. 

Från idrottsplatsen utgår även motionsspår som leder ut naturområdet kring Ang-

arnssjöängen. 

Förändring 

Lekplatser för småbarn bör finnas inom alla kvarter som planeras för flerfamiljshus.  

I planområdet kommer det att finnas mindre naturområden som lämpar sig väl för 

lek. I Tellusområdet, ca 300 meter nordväst om planområdet, planeras för en större 

allmän lekplats. 

13.2 Naturmiljö 

Befintlig förhållanden 

Enligt gällande planer är större delen av området planerat för industriverksamhet 

och området korsas av den gamla sträckningen av Lindholmsvägen. Planområdet 

kan dock upplevas som ett naturområde då det delvis har vuxit igen och förvildats i 

väntan på exploatering. Naturvärdena i området är därför begränsade. 

Det finns dock delar av området som har naturvärden som bör bevaras. Bland annat 

en ekbacke mot Angarnsvägen och ett brant parti med berg i dagen. 

Förändring 

Ekbacken vid Angarnsvägen bevaras och planläggs som naturområde. 

I etapp 2 av Åby ängar samt i detaljplan för Åbyholmsvägen kommer naturområden 

att angränsa mot denna etapp 1 av Åby ängar. Dessa naturområden kommer att till-

godose behovet av närnatur. 

Ett större sammanhängande naturområde finns ca 500 m från planområdet, vid 

Vallentuna IP. Därifrån utgår ett antal motionsspår/leder ut i naturen kring Ang-

arnssjöängen.   

14. Teknisk försörjning 

14.1 Vatten och avlopp 

Inom allmän platsmark ansvarar Vallentunavatten AB för utbyggnaden av allmänna 

vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.  

Anslutningspunkter kommer att anordnas till respektive område. 
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Spillvattennätet kommer i första hand att byggas ut med självfall. Pumpning av 

spillvatten och dagvatten från kvartersmark kan eventuellt bli aktuellt. 

När detaljplanen är antagen och allmänna ledningarna inom detaljplaneområdet är 

utbyggda kommer fastigheterna att anslutas till kommunens verksamhetsområde för 

VA.  

14.2 Dagvatten 

Området ligger inom Oxundaåns avrinningsområde vilket betyder att Oxundaåns 

dagvattenpolicy gäller. Policyn säger att allt dagvatten skall tas omhand lokalt inom 

fastigheten så långt det är möjligt innan eventuell avledning får ske. Dagvatten skall 

även fördröjas så långt som möjligt inom kvartersmark innan avledning till förbin-

delsepunkt för de allmänna dagvattenledningarna sker. Detta kan ske genom öppna 

fördröjningsytor eller genom dagvattenmagasin.  

I plankartan anges  att fördröjning av dagvatten ska ske innan det ansluts till det 

allmänna VA-nätet. Det sker genom att takvatten avleds på markytan någon eller 

några meter innan det får anslutas till det allmänna VA-nätet. För att utreda dagvat-

tensituationen i området har en dagvattenutredning tagits fram (Bjerkings Dagvat-

tenutredning Åbyholmsvägen/Åby ängar 2010-06-14). 

14.3 Elförsörjning 

I området sydvästra del finns en nätstation. Stationen har kapacitet att försörja till-

kommande bebyggelse. Elnätet inom området kommer att byggas ut av Vallentuna 

Elverk. I plankartan avsätts ett område för tekniska anläggningar så att nätstationen 

kan finnas kvar på samma plats. 

14.4 Uppvärmning 

Det finns goda möjligheter att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärme. 

Strax norr om planområdet ligger E.On´s huvudledning för fjärrvärme. Genom 

planområdet finns en ledning som försörjer brandstationen med fjärrvärme.  

Ledningen till brandstationen kommer att behöva flyttas när området bebyggs. 

14.5 Avfall 

Befintliga förhållanden 

I nuläget finns närmsta återvinningsstation för förpackningar vid korsningen Park-

vägen/Lindholmsvägen 150 meter norr om planområdet.  
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Förändring 

Avfallshanteringen inom planområdet föreslås ske med underjordsbehållare. Hus-

shållssoporna föreslås kunna delas in i två separata fraktioner, matavfall och övrigt 

hushållsavfall.  Det innebär att det vid var hämtningsplats kommer att finnas två 

underjordsbehållare. Underjordsbehållare ska placeras inom ett avstånd på             

50 meter från entréer till flerbostadshusen. 

En återvinningsstation planeras i områdets sydvästra del, mellan den planerade 

Häggatan och Smidesvägen. Återvinningsstationen utformas så att den kan innehål-

la underjordiska behållare eller kompakta containrar, samt tan han om sex olika 

fraktioner. 

14.6 Brandförsvar 

Planområdet ligger inom högst 10 min insatstid för brandförsvaret enligt kommu-

nens räddningstjänstplan. 

15. Emissioner, risker och störningar 

15.1 Radon 

Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 

radonhalter ska undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga bygg-

nader samt  arbetslokaler är 200 Bq/ m3  inomhusluft. 

15.2 Trafikbuller 

Vid planering av ny bostadsbebyggelse finns rekommenderade riktvärden för buller 

som fastställts av riksdagen. 

 

UTRYMME Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

Vid fasad 55  

På uteplats  70 

Gällande riktvärden för trafikbuller. 
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Avstegsfall från dessa regler har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län i sam-

arbete med Stockholms stad.  

Riktvärden för Avstegsfall A 

För att utreda konsekvenserna av trafik- och industribullret i anslutning till planom-

rådet har en bullerutredning upprättats (Åby ängar,  Trafikbullerutredning till de-

taljplan, Structor 2012-01-11). 

Beräkningarna visar att längs Smidesvägen, Angarnsvägen och Åby Allé kommer 

planerade bostäder att exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över gällande riktvär-

den. Det finns goda möjligheter att planera lägenheterna så att hälften av bonings-

rummen får tillgång till en mindre bullrig sida och uppfylla Länsstyrelsens avstegs-

fall. Även riktvärdet avseende maxnivåer överskrids vid fasad. Balkonger och ute-

platser bör placeras på den mindre bullriga sidan av bostadshuset. 

”Avstegsfall A 

Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå 

och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till mindre bull-

rig sida för minst hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 dB(A) ekviva-

lent ljudnivå. För uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 55 dB(A) ekvivalentnivå 

och högst 70 dB(A) maximalnivå.” - Utdrag ur Trafikbuller i bostadsplaneringen sida 

16. 

”Trafikbuller och planering II (2004) indikerar att låga bullernivåer på den tystare sidan är 

mer betydelsefullt för att minimera störning än hur höga ljudnivåer det är på bullriga si-

dan.” – Utdrag ur Trafikbuller i bostadsplaneringen sida 18. 

”Det är Länsstyrelsens uppfattning att en tillräckligt god boendemiljö kan säkerställas även 

i bullerutsatta lägen genom att vid planläggning för bostäder ställa krav på kompensation 

med tillgång till en mindre bullrig sida.” - Utdrag ur Trafikbuller i bostadsplaneringen 

sida 19. 

UTRYMME Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid) 

Vid fasad Lägre än 55 dB(A) vid 

minst hälften av bonings-

rummen. 

 

På uteplats Tyst uteplats kan ordnas i 

anslutning till bostaden 
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Avstegsfall motiveras genom det kollektivtrafiknära läget och den urbana bebyggel-

sestrukturen samt att tyst sida går att ordna. 

Längs Smidesvägen är ambitionen att bottenvåningen ska utgöras av lokaler. Detta 

kommer troligen minska andelen bostäder i gatuplan och då även behovet av bal-

konger/uteplats ut mot gatan. 

Smidesvägen har planerats med utgångspunkten att utgöra mer typen av stadsgata, 

med låga hastigheter, parkering längs gata, lokaler i gatuplan på byggnader mm. Fler 

projekt kommer inom en snar framtid för att utveckla även andra sidan om Smides-

vägen, som kommer att öka den stadsmässiga helhetskänslan för hela området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationerna ovan visar exempel på placering av bebyggelsen. Obrutna fasader ut mot 

Smidesvägen skapar en ljuddämpande tyst gemensam miljö innanför byggnaderna. Hela 

illustrationen återfinns i gestaltningsprogrammet. 
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Exempelskisser som visar på hur byggnaderna kan utformas, korsningen smides-

vägen/åby allé. Indragna byggnadsdelar, burspråk, kopplingar mellan byggnader 

mm är några exempel på hur bullerpåverkan kan minskas för området. 

Planförslaget inklusive övriga förändringar av trafik och vägar i området medför en 

ökning av den ekvivalenta ljudnivån med upp till 2 – 3 dB i närområdet. En föränd-

ring av ljudnivån med 3 dB brukar vara märkbar. Större delen av området har dock 

fortfarande ekvivalenta ljudnivåer under eller väl under riktvärdet 55 dBA. 

I plankartan finns en bestämmelse, m3, för byggnader längs med Smidesvägen. Den-

na bestämmelse lyder: 

m3 Byggnader ska utformas så att den ekvivalenta ljudnivån utanför 

minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet inte överskrider 

55 dB(A). Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemen-

sam uteplats i anslutning till bostäderna ska utföras eller placeras 

så att de utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 

dB(A) maximal ljudnivå. 
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Som med alla planbestämmelser är detta något som följs upp i bygglovskedet. Det 

innebär att detta krav måste vara uppfyllt för att bygglov ska kunna ges. Slutgiltiga 

planlösningar kommer att tas fram i bygglovskedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullerkartering över Åby ängar. 

Sedan bullerutredningen genomfördes har den planerade förskoletomten flyttats. 

Den nu aktuella platsen har förutsättningar att få en bra ljudmiljö. Den ekvivalenta 

ljudnivån på marken kommer till största del vara under 50 dB på förskolegården.  

15.3 Externt industribuller 

Vid bostäder bör den ekvivalenta ljudnivån utomhus från industrier inte överstiga 

riktvärden enligt Naturvårdsverkets publikation 1978:5 ”Riktlinjer för externt indu-

stribuller. 

Högsta ljudnivå, frifältsvärden Ekvivalentnivå dB(A) Maximalnivå dB(A) 

Helgfria vardagar, kl 07-18 18-22 22-07 22-07 

Sön- och helgdagar, kl  07-22 22-07  

Bostäder och rekreationsytor i 

bostäders grannskap 

50 45 40 55 

Gällande riktvärden för externt industribuller. 
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För befintlig industri gäller 5 dB högre riktvärden för den ekvivalenta ljudnivån. 

Som externt industribuller räknas buller från transporter inom industrifastighet, 

ljud från verksamheter, ljud från ventilationsanläggningar med mera. 

För att utreda det externa industribullret inom planområdet har en bullerstudie 

gjorts. I bullerutredningen har störningar från Vallentuna brandstation, Lidl, BraBil, 

Posten och Vallentuna idrottsplats undersökts. Antalet fordonsrörelser till och från 

anläggningarna har uppskattats av företagen. Inventering och mätning av fläktbul-

lerkällor har gjorts.  

Bullerutredningen visar att riktvärdena för externt industribuller uppfylls vid de 

planerade bostäderna.  

Brandbilarnas sirener (när de befinner sig inom brandstationens tomtgräns) och 

larmsignal från brandkårens högtalare kan dock överstiga riktvärdena nattetid. 

Det bör dock vara rimligt att kunna göra avsteg från riktvärdena vid denna typ av 

samhällsnyttigt ljud.  

För den befintliga verksamheten inom planområdet, BraBil, har en bestämmelse 

lagts i plankartan som reglerar eventuella störningar: 

m1 Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Ekvivalent 

ljudnivå för buller vid kvartersgräns får inte överstiga 50 dB(A). 

15.4 Risker och störningar från verksamheter 

De riskkällor som finns inom - eller i anslutning till området är: 

- Angarnsvägen, som är primär transportled för farligt gods 

-  bensinstationen vid BraBil 

- markföroreningar i anslutning till brandstationen.  

För att utreda riskerna med bostadsbebyggelse i området har det genomförts en 

riskanalys (Riskanalys Åby ängar 2008-12-17, reviderad 2011-02-01 Brand-

skyddslaget).  

Riskanalysen visar att det inte behövs några åtgärder om området utformas enligt 

detaljplanen. Avstånden till Lindholms- Smides- och Angarnsvägen samt bensin-

stationerna bedöms vara tillräckliga ur risksynpunkt.  

I planområdets närhet finns byggrätt för industri utan särskilda begränsningar. Ge-

nomförandetiden för dessa detaljplaner har gått ut 

De pågående verksamheterna är inte av industrikaraktär och utgör ingen eller liten 

risk för den planerade bostadsbebyggelsen. Industrifastigheterna utnyttjas för post-
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hantering, försäljning av bilar och drivmedel, kontor, gym, simhall, fritidsgård med 

mera. 

 

Karta som visar användningsområden som angränsar till planområdet. Blått = 

industri, brunt = handel, gult = allmänt ändamål. Skrafferad yta visar vilka fas-

tigheter kommunen äger. 

Vidare pågår det detaljplanering för bostäder och icke störande verksamheter för de 

berörda industrifastigheterna inom Tellusområdet nordväst om planområdet. 

Någon uppenbar risk för att störande eller riskfyllda verksamheter etableras i plan-

områdets närhet finns inte.  

De fastigheter som har byggrätt för industri ägs i huvudsak av kommunen. För de 

fastigheter som inte ägs av kommunen, Vallentuna Åby 1:150 och Vallentuna Åby 

1:149 pågår detaljplanering.   

Om bygglov söks för störande eller riskfylld verksamhet kan kommunen neka till det  

med hänvisning till pågående planering enligt plan- och bygglagen 9 kapitlet 28 §. 

15.5 Risker med försäljning av alternativa drivmedel 

Bensinstationen i anslutning till planområdet säljer i dagsläget, bensin och diesel.  

Enligt lag (2005:1248) är bensinstationer skyldiga att tillhandahålla förnyelsebara 

drivmedel, till exempel etanol (E85) eller biogas. Om det fortsättningsvis kommer 

att bedrivas försäljning av drivmedel i anslutning till planområdet är det möjligt att 

det kan komma att säljas biogas eller etanol (E85). 
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Försäljning av etanol (E85) innebär samma risker som vid bensinförsäljning. Konse-

kvensavstånden är lika stora och man lossar och tankar normalt på samma ställe 

som för bensin 

Biogas kräver dock ett större skyddsavstånd, ca 50 meter. En biogasanläggning be-

står av pumpar samt lager och kompressorer. Pumpar och kompressorer kräver en 

genomtänkt placering och utformning för att minska riskerna för omgivningen.  

Dessa ska i sådant fall vara närmare bebyggelse än 50 meter för att det ska påverka 

risksituationen. 

För att minimera riskerna för bostadsbebyggelsen införs en bestämmelse, m2, som 

anger att det inom 50 meter från närmsta bostadshus inte får anordnas pumpar, 

tankar, cisterner eller påfyllnadsanordningar för drivmedel eller andra brandfarliga 

varor. 

15.6 Risker och störningar med hänsyn till trans-
portled för farligt gods 

Transporter av farligt gods sker i dag på Angarnsvägen som är klassad som primär 

transportled för farligt gods. I planområdets södra del är avståndet mellan Angarns-

vägen och närmsta möjliga bostadshus ca 40 meter. Denna bostadsbebyggelse har 

bedömts vara möjlig enligt den ovan nämnda riskanalysen. 

 Den fastighet där BraBil ligger kan bebyggas intill 10 meter från Angarnsvägen. Om 

det ska vara lämpligt bör riskreducerande åtgärder göras. Därför finns en planbe-

stämmelse, m4,  som reglerar att entréer till anläggningen inte ska orienteras mot 

Angarnsvägen.  

Vidare anges att ytor innanför fasad mot Angarnsvägen inte bör uppmuntra till sta-

digvarande vistelse. Den bestämmelsen ska dock inte motverka till exempel en ut-

ställningshall för bilförsäljning mot vägen. 

I bestämmelserna regleras även att fasader, inom 25 meter exponerat mot Angarns-

vägen, utförs i obrännbara material, att fönster utförs med brandklassning eller mot-

svarande, samt att tilluftventilationen vänds bort från Angarnsvägen. Detta för att 

hindra brandspridning in i byggnaden. 

15.7 Markföroreningar  

För att undersöka föroreningsstatus i mark och och vatten inom planområdet,  har 

kommunen gjort tre utredningar: 

1. Översiktlig miljöteknisk marundersökning, Vallentuna-Åby 1:118 och 

1:149, Hifab AB Envipro, 2008-03-25 
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2. Miljöteknisk markundersökning inför byggnation – Åby ängar, Structor, 

2012-06-27 

3. Miljöteknisk provtagning av grund- och ytvatten samt jord vid brandöv-

ningsområde i Vallentuna, Structor, 2013-05-24 

Första undersökningen visar att det i delar av de berörda fastigheterna, finns indika-

tioner på halter av föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets generella rikt-

värden för känslig markanvändning (KM), det vill säga bostadsbebyggelse. 

Inom Vallentuna-Åby 1:118 kan föroreningssituationen härledas till de brandövning-

ar som skett inom området.  

Med undantag för markytan, har varken metaller, alifater eller aromater påvisats i 

halter som överskrider riktvärden för KM. Troligen finns de högsta halterna i de övre 

marklagren. Om det visar sig att området innehåller större mängder med förore-

ningar ska dessa schaktas bort och tas om hand. Påträffade föroreningar inom fas-

tigheten behöver omhändertas och behandlas av godkänd mottagare. 

I samband med den geotekniska utredningen inför dragningen av de planerade vä-

garna inom nybyggnadsområdet påträffades oljeförorening i några punkter. Nivåer-

na var relativt låga men då markanvändningen i området ska omvandlas till bostäder 

utfördes en mer detaljerad undersökning, undersökning nummer två. 

Den andra undersökningen visar att området inte innehåller några markförorening-

ar i provtagningspunkterna. Anledning till att tidigare  jordprover från området visat 

tecken på viss oljeförorening är sannolikt att en annan analysmetod använts (GC-

FID). I föreliggande undersökning användes (GC-MS) för analys av organiska äm-

nen. 

Tredje undersökningen utredde bland annat eventuell spridning av perfluorerade 

ämnen (PFOS, PFOA), i området kring släckövningsplatsen intill brandstationen, i 

markvatten och grundvatten.  

Uppmätta haltnivåer av PFOS och PFOA i mark- och grundvatten bedöms ligga i 
nivå med vad som uppmätts i liknade områden (brandövningsområden). Norr om 
bäcken har ingen PFOS/PFOA påvisats i grundvatten. Sannolikt utgör bäcken en 
gräns för spridning norrut. Spridning sker troligen i huvudsak mot väster från öv-
ningsplatsen. Bäcken slutar på väster sida om Lindholmsvägen i en mindre vatten-
samling och infiltreras därefter troligen till grundvatten. En långsam spridning av 
perfluorerade ämnen bedöms därmed äga rum via grundvatten i riktning mot Vallen-
tunasjön. Åtgärder som kan bli aktuella är att i första hand att stoppa fortsatt förore-
ningsspridning vid källan. 

Ämnena är långlivade i miljön och riktvärden saknas idag. Baserat på tillgängliga 

jämförvärden bedöms påvisade föroreningar av PFOS/PFOA inte utgöra någon akut 

miljö/hälsofara för människor som vistas i området. 
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Plankartan har efter samrådet kompletterats med en administrativ bestämmelse 

inom två mindre områden som omfattas av markanvändningen bostäder: 

a Bygglov får inte ges inom området förrän markförorening har av-

hjälpts. Samråd ska ske med kommunens hälsoskyddsmyndighet. 

16. Administrativa bestämmelser 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år.   

Detaljplanen anger att bygglov inom områden där markföroreingar identifierats 

(områden med a på plankartan) endast får ges sedan markföroreningarna i avhjälpts 

och marken uppfyller kraven för känslig markanvändning enligt Naturvårdsverkets 

riktlinjer. 5 kap. 8 § PBL 

Utbyggnaden av kvartersmarken kommer att ske successivt under en period av 5- 8 

år. 

17. Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har medverkat: Christina Vendel VA-ingenjör Roslagsvatten, exploate-

ringsingenjör Anders Nahlbom, trafikplanerare Marlene Sjödin, kommunträd-

gårdsmästare Maria Rydell, landskapsarkitekt Anders Dagsberg, miljöplanerare 

Catharina Grundin, vägingenjör Bertil Sjögrund,  planarkitekt Oskar Pihl, planarki-

tekt Åsa Dahlgren, planarkitekt Linda Qvist. 

 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Mats Eriksson   Linda Qvist 

Planeringschef  Planarkitekt 

 


