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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

• Plankarta med planbestämmelser 1:1000 

• Planbeskrivning 

• Behovsbedömning 

• Fastighetsförteckning 

1.1.2 Övrigt underlag 

• Bällsta-Björnboda – Dagvattenutredning för fastigheten Bällsta 2:928 m.fl. 

Vallentuna kommun, Stockholms län, Sweco 2016-09-23 rev. 2017-07-10  

• PM VA-Förprojektering: Björnboda-Bällsta, ÅF Infrastructure AB 2017-12-22 

rev. 2018-10-12 

• PM: Björnboda-Bällsta, hantering av extrema regn, ÅF Infrastructure AB, 

2018-10-11 

• PM Geoteknik Björnboda-Bällsta, Planeringsunderlag 2016-09-23  

• PM Geoteknik Björnboda-Bällsta etapp 1 – Förprojektering, ÅF 

Infrastructure AB Rev. 2018-10-05 

• Björnboda-Bällsta – Miljöteknisk markundersökning vid nedlagd plantskola 

Bällsta 2:928, Vallentuna kommun, Sweco, 2016-08-24 

• Bällsta-Björnboda Miljö - Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

vid nedlagd plantskola Bällsta 2:928, Vallentuna kommun, Sweco, 2017-12-21 

1.2 Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Planläggningen följer Plan- och 

Bygglagen (PBL 2010:900) samt Boverkets allmänna råd i dess lydelse innan första 

januari 2015. 

Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 

berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 

en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. 

Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett 

granskningsförslag upprättas. 

Preliminär tidplan  

• Samrådsbeslut  kvartal 4 2018  

• Beslut om granskning  kvartal 2 2019 

• Antagande (KF)  kvartal 3-4 2019 

Plan-
samråd

Samråds-
redogörelse

Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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1.3 Politiska beslut i ärendet under processen 

Detaljplanearbete för Bällsta-Björnboda påbörjades 2013-04-18 efter positivt beslut 

(§57) på inkommen planansökan. Kommunstyrelsen näringslivs- och planutskott gav 

2014-11-20, beslut §130, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att detaljplanelägga Bällsta-Björnboda etapp 1. 

Nytt inriktningsbeslut för detaljplanearbetet togs i kommunstyrelsens näringslivs och 

planutskott 2016-03-15 (§ 29). Inriktningsbeslutet innebär en utvidgning av 

planområdet samt ett möjliggörande för fler bostäder. 

1.4 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse av 

varierade typologier med god anpassning till omgivande bebyggelse. Detaljplanen ska 

också möjliggöra en trafikstruktur med god framkomlighet, och ge förutsättningar för 

omhändertagande av dagvatten. På del av en fastighet Bällsta 2:789 tillåts verksamhet 

i syfte att möjliggöra en utökning för verksamhetsutövare inom intilliggande 

verksamhetsområde. Syftet är också att möta översiktsplanens intentioner. 

Detaljplanen ska därför skapa förutsättningar för framtida detaljplaneläggning väster 

om aktuellt planområde.    

Inom planområdet möjliggörs omkring 50–60 bostäder. Karaktären hämtas från den 

kringliggande bebyggelsens struktur och skala och bostäderna föreslås variera mellan 

fristående enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Kring den kommande 

cirkulationsplatsen prövas möjligheten att uppföra ett mindre flerbostadshus. Hela 

området bryts upp av mindre parker och i söder föreslås ett större parkstråk som 

skapar en buffertzon mellan bostadsbebyggelsen och Fågelsångens företagspark.  

I planområdets sydöstra del möjliggörs en utökning av befintlig verksamhet inom 

Fågelsångens företagspark. Utökning utgörs av en 10 meter bred remsa som möjliggör 

att lastbilar ska kunna köra runt befintlig verksamhetsbyggnad. Marken får inte 

bebyggas utan är endast avsedd för tillkommande väg. 

Gatunätet inom planområdet utgörs av en huvudgata i nord-sydlig riktning som leder 

in trafiken till området via en ny cirkulationsplats. Gatustrukturen möjliggör sedan en 

rundkörning inom området och gångbana eller gång- och cykelbana utförs 

genomgående för att säkerställa en trafiksäker miljö. Strukturen öppnar upp för en 

möjlig tänkt förlängning av fler etapper västerut, men ska i sin helhet även fungera 

självständigt.  

Dagvatten föreslås fördröjas inom planområdet så att utflödet inte ökar jämfört med 

dagens flöde.  Utifrån föreslagen markanvändning behövs en fördröjningsvolym på 

400 m3. Volymen är dimensionerad för att även fördröja avrinning från området 

utanför planområdet. För att hantera dagvattnet rekommenderas en kombination av 

fördröjningsåtgärder som föreslås placeras i den allmänna park- och gatumarken. 

Dagvattenhanteringens reningseffekt möjliggör att belastningen på Vallentunasjön 

inte ökar och möjligheten att nå miljökvalitetsnormen förbättras därmed.  
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1.5 Plandata 

 

Figur 1. Planområdet markerat med rött. 

1.5.1 Läge och areal 

Planområdet återfinns i södra Vallentuna kommun. Området ligger öster om Ullgrens 

trädgårdsmästeri, söder om Björnbodavägen och norr om Fågelsången företagspark. 

Planområdet ligger cirka 1,8 kilometer sydöst om Vallentuna centrum och är cirka 3,7 

hektar stort. 

1.5.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattas av fastigheten Bällsta 2:928 i sin helhet samt del av fastigheten 

Bällsta 2:789. Bällsta 2:928 ägs av Turbinen Entreprenad AB och Bällsta 2:789 ägs av 

Vallentuna kommun. 

1.6 Kommunala ställningstagande 

1.6.1 Översiktsplan 

Planläggningen stämmer med inriktningen i gällande översiktsplan.  

I översiktsplan 2040 pekas planområdet ut som en del av ett större område för 

utveckling av blandad bebyggelse, t.ex. bostäder, verksamheter, service eller andra 

funktioner som tillhör en tätort. Översiktsplanen anger för sådana områden att 

utveckling av gröna kvaliteter som parker eller närgrönområden och att säkerställa 

kommunal försörjning (t.ex. skolor, förskolor, äldreboende, kulturverksamhet och 

fritidsanläggningar) är en viktig del av utvecklingen. 
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Den övergripande intentionen i översiktsplanen är att kommunen ska främja 

näringslivets tillväxt. Inriktning för verksamhetsområden Fågelsången är att det ska 

ha begränsad omgivningspåverkan och prydlig karaktär. Verksamhetsområdet ska 

vara attraktivt för en mångfald av verksamheter såsom kontor, lager, lättare 

verkstadsindustri och lättare tillverkning mm.  

1.6.2 Strukturplan södra Vallentuna och Kristineberg  

Strukturplanen gör en analys av den planerade bebyggelseutvecklingen enligt 

översiktsplanen inom strukturplanen. För aktuellt område framhävs att närliggande 

handelsträdgårdar har potential att utvecklas till en rekreativ målpunkt. Aktuellt 

område berörs även av tillhörande föreslagna rekreativa stråk benämnt trivselstråk.   

1.6.3 Detaljplaner 

Planområdet omfattas idag delvis av två olika detaljplaner. Detaljplan för område vid 

Björnbodavägen (D990602) som antogs år 1999 och stadsplan för Solgårdsgärde 

(S861203) som reviderades och antogs år 1986. Genomförandetiden har gått ut för 

båda planerna.  

Detaljplan för Björnbodavägen tillåter användningen (B) Bostäder och mindre, 

kompletterande icke störande eller trafikalstrande verksamhet samt naturområde 

(NATUR). Stadsplanen för Solgårdsgärde tillåter inom den del som berörs (PARK) 

park, respektive gatuplantering samt (GATA).  

 

Figur 2. Detaljplan för område vid Björnbodavägen (D990602). Röd markering visar område 
som berörs av aktuell plan. 
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Figur 3. Utsnitt av berörd del av stadsplan för Solgårdsgärde (S861203). Röd markering 
visar område som berörs av aktuell plan.  
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2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Planområdet överlappar inte med något område som utgör riksintresse.  

Roslagsbanan som utgör riksintresse för järnväg ligger cirka 600 meter från 

planområdet.  

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En 

miljökvalitetsnorm anger ett kvalitetskrav som ofta används som ett mått på högsta 

tillåtna halt av ett förorenande ämne eller högsta tillåtna nivå av en störning. För 

närvarande finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika 

parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för miljöpåverkande ämnen i 

fiskevatten.  

Luft 

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-

normer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 

kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon 

samt riktvärden för fina partiklar (PM 2,5). Gränsvärden enligt miljökvalitets-

normerna överskrids inte idag. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. 

Vallentunasjön, som recipient för planområdets dagvatten, har idag 

otillfredsställande ekologisk status främst på grund av status för växtplankton- och 

näringsämnespåverkan. Förslag till miljökvalitetsnorm är satt till God ekologisk 

status 2027 (Vatteninformationssystem Sverige, 2016).  

Status för kemisk status utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och 

bromerad difenyleter) är i dagsläget Ej god. MKN är satt till God kemisk 

ytvattenstatus.  

Åtgärder behöver genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 

ekologisk och kemisk status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får 

tillkommande bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten.  

2.1.3 Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd.  

2.1.4 Förordnanden 

Området omfattas inte av förordnanden enligt tidigare gällande Byggnadslag.  
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2.2 Stads- och landskapsbild 

2.2.1 Bebyggelse  

Planområdet är idag till största delen oexploaterat och består i huvudsak av öppen 

mark, tidigare jordbruksmark, och bilväg. Omkringliggande område domineras av 

småhus, fristående villor samt rad- och kedjehus.  

Söder om planområdet ligger Fågelsångens företagspark som i gällande detaljplan är 

planlagt för i huvudsak kontor, handel av skrymmande varor samt lager. Detaljplanen 

reglerar även att verksamheter i företagsparken inte får vara störande för 

omgivningen.  

Fastigheten väster om planområdet är i fastighetsregistret utpekad som 

lantbruksfastighet. Inom fastigheten återfinns bland annat uppställningsytor samt 

växthus. 

2.2.2 Grönstruktur och friytor 

Planområdet består i huvudsak av öppen mark i anslutning till privata tomter. 

Huvuddelen av marken har tidigare nyttjats som jordbruksmark men utgörs idag till 

stor del av öppet ängslandskap med inslag av buskar och blandskogsvegetation.  

En smal spridningskorridor finns längst upp i nordöst på planområdet. Denna bör 

bevaras så gott det går. I sydväst ansluter planområdet till ett sammanhängande 

skogsparti.  

2.2.3 Terräng 

Planområdet sluttar med en svag gradient från den norra delen i riktning mot sydväst. 

Marknivån varierar från cirka +31 meter i förhållande till nollplanet i norr till cirka 

+24 meter i sydväst. 

2.3 Naturmiljö 

En bedömning av naturvärden inom och i anslutning till planområdet har gjorts av 

kommunen och inga naturvärden har identifierats. Planområdet omfattas inte av 

några identifierade skyddade biotoper och är inte utpekad i kommunens databas över 

värdefull natur.  

2.4 Kulturmiljö 

Inom planområdet eller i direkt anslutning till planområdet finns inga kända forn-

lämningar eller kulturhistoriskt bevarandevärde miljöer. 

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas 

kring den fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska anmäla förhållandet till 

länsstyrelsen (Kulturmiljölagen 1988:950).   
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2.5 Geotekniska förhållanden 

Utredning av de geotekniska förhållandens har utretts 2016 av Sweco Civil AB och 

2017–2018, i samband med förprojektering, av ÅF Infrastructure AB.  

2.5.1 Berggrund och jordarter 

I den nordöstra delen av området utgörs jordlagerföljden av ett tunt lager mull på 

morän.  Jordlagermäktigheten ökar i sydlig och sydostlig riktning. I den sydostliga 

delen finns det mäktigaste jordlagret som utgörs av ett tunt lager mull på siltig sand 

på lera som underlagras av friktionsmaterial, troligtvis morän. Lerans mäktighet ökar 

i syd och sydostlig riktning från där marknivån är på cirka +27.  

Lerans mäktighet varierar mellan cirka 0 och 5 meter inom fastigheten. 

Lermäktigheterna kan vara större längre söderut. Lerans skjuvhållfasthet har 

utvärderats i några provpunkter med slutsats att leran har låg skjuvhållfasthet.  

Under leran har moränens lagringstäthet eller sammansättning inte undersökts. 

Utförda sonderingar indikerar dock att den är fast lagrad. Vid bärighetsberäkningar 

bör den dock betraktas kunna vara siltig. Moränens mäktighet kan inte uppskattas 

eftersom inga undersökningar av bergnivåer har utförts.  

I den geotekniska utredningen utförd av Sweco och ÅF:s förprojektering har 

sulfidhaltig jord påträffats i tre provtagningspunkter. Det är dock endast i en punkt 

detta förekommer ytligt (0,5 meter under markytan). De två resterande 

förekomsterna påvisar sulfidhaltig jord på 3 meter respektive 4,5 meter under 

markytan.  

Sulfidhaltig jord är stabil under grundvattenytan men kan urlaka en stor mängd 

metaller samt verka försurande på sin omgivning om grundvattenytan sänks och den 

utsätts för en syrerik miljö. 

Vid schaktning kring dessa provtagningspunkter blir försiktighetsåtgärder samt 

eventuell hantering av sulfidhaltiga massor aktuellt. Den enda ytliga förekomsten av 

sulfidhaltig jord som påträffats är belägen i projekterad gata. Detta innebär att frågan 

måste hanteras allra minst vid anläggning av denna. 

2.6 Hydrologiska förhållanden 

2.6.1 Avrinning 

Recipienten för området är Vallentunasjön.  Befintlig avvattning sker via infiltration i 

grönytor. Det dagvatten som lämnar området gör det främst genom kringliggande 

diken.  

Stående vatten förekommer inom området, vilket kan bero både på dålig 

genomsläpplighet i de övre jordlagren och höga grundvattennivåer. 

Genom området löper två dagvattenledningar som avvattnar uppströms bostads-

område. Dagvattenledningarna mynnar i ett öppet dike öster om planområdet vilket 

också omhändertar dagvatten från markområden öster om planområdet och omfattas 
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av befintligt markavvattningsföretag (se under 2.6.3 Markavvattningsföretag nedan). 

Diket passerar fastigheten Bällsta 2:928 i öst-västlig riktning.   

Befintliga dagvattenledningarna genom området kommer läggas om vid exploatering.  

Den begränsning i tillåten avvattning som gäller för befintligt markavvattningsföretag 

har varit styrande för bedömning av högsta tillåtna flöde från planområdet efter 

exploatering.  

Markavvattningsföretaget har en begräsning i tillåten avvattning som uppgår till 1,5 

l/s* ha och har en medelavrinning på 0,15 l/s. Detta går att jämföra med exempelvis 

intensiteten för ett 1-årsregn som är 107 l/s*ha. Det ”tillåtna” flödet enligt 

markavvattningsföretagets handlingar är därmed så lågt att det är tekniskt icke 

genomförbart.   

Nivå på högsta tillåtna flöde från planområdet till nedströms dike är därför satt till att 

flödet ej får öka jämfört med befintligt, då detta motsvarar naturflödet som diket 

klarat av tidigare och bedöms vara ett flöde som diket kan hantera även framöver.  

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet vilket beskrivs närmre under 3.6.1 

Dagvatten.  

2.6.2 Grundvattenförhållanden 

Grundvattennivån varierar inom området och har uppmätts inom ramen för de 

geotekniska utredningarna genomförda av Sweco Civil AB och ÅF Infrastructure AB. 

Grundvattenmätningarna visar på en sjunkande grundvattennivå från den norra 

delen mot sydväst. Grundvattennivåerna som har uppmätts varierar mellan +27,5 och 

+24,5. Detta motsvarar nivåer mellan 2,3 under markytan till 0,78 meter över 

markytan.  

I den södra delen förekommer grundvatten i magasin i friktionsjorden under leran 

och periodvis som markvatten över leran. I området finns öppna diken och täckdiken 

för markavvattning, som möjligen delvis förhindrar stående vatten i den södra 

låglänta delen. Marken i den sydvästra delen är emellertid blöt.  

I den södra till sydöstra delen bedöms grundvattentrycket vara artesiskt större delen 

av året. Det beror sannolikt på att de södra delarna av området ligger förhållandevis 

lågt, överlagras av lerjord och är omgivet av högre liggande fastmark i norr och öster. 

Artesiskt grundvatten innebär att grundvattnets trycknivå når över markytan. 

Artesiskt grundvatten i området blir en viktig styrande parameter vid projektering och 

val av utformning av dagvattenåtgärder. 

2.6.3 Markavvattningsföretag 

Hela området omfattas av torrläggningsföretaget AB_2_1279, Bällsta-Björkesta 

torrläggningsföretag. Båtnadsområde och det avvattnande dikessystemet redovisas i 

figurer nedan. 
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Figur 4. Båtnadsområde för torrläggningsföretaget AB_2_1279, Bällsta-Björkesta 
torrläggningsföretag.  

 

Figur 5. Dikessystem illustrerad med grön streckad linje samt flödesväg illustrerad med blåa 
pilar. Röd linje motsvarar ungefärlig plangräns.  

Torrläggningsföretag bildades ursprungligen för att säkerställa dränering av 

jordbruksmark till en nivå som var lämplig för odling. Dikets sektion utformades för 

att säkerställa att större flöden uppströms kunde avledas i de fall extremregn uppstod.  

Markavvattningsföretaget ska upphävas och ersättas med ett kostnadsfördelnings-
avtal. Detaljplaneområdet kommer ingå inom verksamhetsområde för dagvatten. 
Förändringen kommer inte påverka flöden i de diken som avses inom 
markavvattningsföretaget.  
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Processen att upphäva markavvattningsföretaget är påbörjad och drivs parallellt med 

processen att ta fram detaljplanen.  

2.7 Gator och trafik 

2.7.1 Kollektivtrafik 

Närmaste tågstation är Roslagsbanans station Bällsta som finns cirka 1 kilometers 

gångväg från planområdet. Inom planområdet finns den befintliga busshållplatsen 

Kullaberg som ligger längs med Kullabergsvägen. Busslinje 664 trafikerar sträckan 

som går från Uthamra - Kragstalund station - Kullaberg - Vallentuna centrum. 

Planområdet ligger cirka 2 kilometers gångavstånd från Vallentuna centrum. 

2.7.2 Gång och cykel 

Området ligger cirka 2 kilometers gångväg från Vallentuna centrum. Gång- och 

cykelbanor finns längs med Björnbodavägen och Kullabergsvägen. I övrigt saknas 

gång- och cykelbanor inom området.  

2.7.3 Vägtrafik 

Planområdet ligger sydväst om korsningen mellan Björnbodavägen, Odlingsvägen och 

Kullabergsvägen. Inom planområdet finns en mindre angöringsväg till befintlig 

transformatorstation i planområdet sydöstra del samt en avstickare från 

Björnbodavägen i planområdets norra del. 

Trafikmätningar gjordes 2017 på Björnbodavägen i anslutning till planområdet där 

946 fordon passerar ett genomsnittligt vardagsmedeldygn. Samtidigt mättes även 

trafiken på Kullabergsvägen öster om området. Där passerade 259 fordon ett 

vardagsmedeldygn.  

2.7.4 Parkering 

Det finns inga parkeringsplatser inom planområdet. Gällande parkeringsnorm 

godkändes av kommunfullmäktige år 2012. Planområdet ligger inom zon 2 där 

följande p-norm gäller.  

 

Tabell 1. Nu gällande p-normer i Vallentuna kommun (zon 2). 
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2.1 Service 

2.1.1 Kommersiell och offentlig service 

Cirka 1,5 kilometers gångväg sydväst om planområdet finns Bällstabergsskolan samt 

ett antal förskolor. Strax söder om området ligger Fågelsångens företagspark där det 

finns en pizzeria. Cirka 1 kilometer väster om planområdet finns en bensinstation. 

Planområdet ligger drygt två kilometer sydöst om Vallentuna centrum med skola, 

vård, restauranger, affärer och annan service. Från området tar det cirka 45 minuter 

med Roslagsbanan till Östra station. 

2.2 Hälsa och säkerhet 

2.2.1 Markföroreningar 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts av Sweco 2016 och 2017.  

På platsen har Furulands handelsträdgård tidigare haft odlingar i växthus, drivbänkar 

och på friland fram till början av 1990-talet. Objektet är riskklassat av länsstyrelsen 

enligt MIFO fas 1. 

Vid genomförd markundersökning har förorening konstaterats, främst inom det 

område som historiskt nyttjats för plantskola. Föroreningarna utgörs främst av 

metaller (bly, kvicksilver, kobolt med flera), bekämpningsmedlet DDT och dess 

nedbrytningsprodukter samt enstaka förekomst av tunga alifater och PAH.  

Föroreningarna har detekterats i ytlig jord, generellt 0–0,4 meter under markytan. 

Provtagning har också gjorts av grundvatten. Vid ett av tillfällena uppmättes halter av 

alifater över gällande riktvärden. Ytterligare provtagning genomfördes varpå halterna 

var under detektionsgränsen. Därmed bedöms inte grundvattnet uppvisa halter över 

riktvärdena, utan tidigare uppmätta höga nivåer tycks bero på felaktighet i 

hanteringen av proverna.  

Det bedöms olämpligt att lämna kvar halter av kvicksilver och bly ur risksynpunkt för 

människors hälsa. Likaså bör inte jordmassor med halter av bekämpningsmedel i ytlig 

jord lämnas kvar då det kommer försvåra markfunktionerna i den jord som kan 

komma att användas för odling eller rekreation. Utöver detta bedöms det olämpligt 

att lämna kvar halter av bekämpningsmedel i ytlig jord där människor ska bo och 

leva, eftersom det kan skapa oro hos de boende. Utredningen anger därför att det 

finns behov av åtgärder för vissa delområden i planområdet. Dessa beskrivs under 

avsnitt 3.7.2 Hantering av markföroreningar nedan. 

2.2.2 Ras- och skredrisk 

Inget problem med områdets totalstabilitets bedöms föreligga med befintlig marknivå 

och lastförhållanden. Vid högre marknivåer måste totalstabilitets ses över. Schakt för 

ledningar ned till normalt ledningsdjup kan göras med slänt. Inom området kommer 

dock behöva göras djupare schakt, omkring 4 meter djupa, varpå stödkonstruktion 

kommer krävas.  
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Utredningarna visar att inom områden med lera kan sättningar förväntas vid 

belastning med byggnader och/eller uppfyllnader. Uppfyllnader mer än 0,5 meter bör 

undvikas. Önskas högre uppfyllnader här ska sättningsberäkningar göras. 

2.2.1 Översvämningsrisk 

I området förekommer idag stående vatten över markytan. Detta kan vara orsakat av 

dålig genomsläpplighet samt höga grundvattennivåer.  

 

Figur 6. Stående vatten vid en lågpunkt i planområdets nordöstra del.  

Området runt diket som sträcker sig från planområdet västerut översvämmas idag vid 

stora regn. Om flödena från området ökar i och med exploateringen kan detta 

förekomma mer ofta i framtiden, därför ska dagvattenåtgärder anpassas för att flödet 

från området inte ska förändras relativt idag så att förutsättningarna för nedströms 

odlingsbar mark inte försämras. 

Planförslaget föreslagna åtgärder vad gäller att minimera skada vid stora regn 

beskrivs under 3.6.1 Dagvatten och 3.7.3 Hantering av översvämningsrisk.  

2.2.2 Radon 

Det finns inga indikationer på förhöjd risk för höga radonhalter i området. I bostads-

området som omger planområdet har radonmätningar genomförts. De flesta 

mätningar visar på halter under 200 bq medan några ligger på mellan 200 och 400 

bq.  

2.2.3 Buller 

Trafikmätningar gjordes 2017 på Björnbodavägen i anslutning till planområdet där 

946 fordon passerar ett genomsnittligt vardagsmedeldygn. Samtidigt mättes även 

trafiken på Kullabergsvägen öster om området. Där passerade 259 fordon ett 
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vardagsmedeldygn. Baserat på trafiksiffrorna från mätningen bedöms risken för höga 

bullernivåer som låg.  

Planområdet ligger bortom påverkansområde från större, mer trafikerade trafikleder. 

Se figur 7 nedan.  

 

Figur 7. Kommunens bullerprognos för år 2020. Det nord-sydliga området med höga 
bullernivåer öster om planområdet är väg 264. Planområdet inringat med röd markering. 
Gröna ytor 50–55 dBA, gula 55–60 dBA, orangea 60–65 dBA och röda 65–70 dBA. 

Strax söder om planområdet ligger Fågelsångens företagspark. Detaljplan D20040719 

reglerar att verksamheter inom planområdet inte får vara störande för omgivningen.  

2.2.4 Farligt gods 

Planområdet ligger inte i anslutning till led för farligt gods. Området ligger cirka 350 

meter från väg 264 (Arningeleden) som är utpekad som sekundär väg för farligt gods. 
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3.  Planförslag 

3.1 Övergripande struktur 

 

Figur 8. Situationsplan 

Inom planområdet möjliggörs omkring 50–60 bostäder. Bebyggelsekaraktären 

anpassas efter den kringliggande bebyggelsens struktur och skala och bostäderna 

föreslås variera mellan fristående enbostadshus och par-, rad- och kedjehus. Intill den 

kommande cirkulationsplatsen prövas möjligheten att uppföra ett mindre 

flerbostadshus. Planområdet förhåller sig till den befintliga bebyggelsens 

småskalighet och uppförs till som högst två våningar med möjlighet till inredd vind. 

Området knyts ihop av ett vägnät med trafikseparerade gång- och cykelbanor. 

Strukturen öppnar upp för en möjlig tänkt förlängning av fler etapper västerut, men 

ska i sin helhet även fungera självständigt.  

Planförslagets övergripande förhållningssätt bygger på en något glesare struktur i 

områdets ytterkanter där bostäder möter den befintliga bebyggelsen. I områdets mitt 
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föreslås en tätare struktur. Hela området bryts upp av mindre parker och i söder 

föreslås ett större parkstråk som skapar ett buffertområde mellan bostadsbebyggelse 

och Fågelsångens företagspark.  

I planområdets sydöstra del möjliggörs en utökning av befintlig verksamhet inom 

Fågelsångens företagspark. Utökningen avser anläggande av köryta och utgör ingen 

tillkommande bebyggelse.  

3.1.1 Friliggande småhusbebyggelse 

I planområdets östra del, i direkt anslutning till befintlig radhusbebyggelse, föreslås 8 

stycken friliggande småhus. Att friliggande hus möjliggörs i detta läge grundar sig i 

tanken att inte täppa till de utblickar som idag finns från radhusbebyggelsen. Den 

friliggande bebyggelsen ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns och 

komplementbyggnader tillåts placeras 1,0 meter från fastighetsgräns. Där angöring 

sker från allmän gata ska byggnader placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns för 

att skapa en trafiksäker angöring.  

Minsta fastighetstorlek begränsas till 525 kvadratmeter med en exploateringsgrad om 

170 kvadratmeter byggnadsarea. Maximalt 30 kvadratmeter får vara 

komplementbyggnad. Detta motsvarar en exploateringsgrad på strax över 30 procent.  

Bebyggelsen ska förhålla sig områdets skala och begränsas till en högsta nockhöjd om 

8,5 meter med en takvinkel om 30–45 grader, vilket motsvarar två våningar. 

Komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om 4,0 meter.  

3.1.2 Par-, rad- och kedjehusbebyggelse 

En strävan efter varierade bebyggelsetypologier innebär även en variation i täthet. I 

områdets mitt föreslås en högre täthet genom en minsta fastighetsstorlek om 240 

kvadratmeter och en exploateringsgrad om 45 %. Bebyggelsen får uppföras som par-, 

rad- eller kedjehus. I områdets ytterkanter föreslås i huvudsak en exploateringsgrad 

om 40 % och en minsta fastighetsstorlek om 330 kvadratmeter. Bebyggelsen får 

uppföras som par- eller kedjehus. Radhus tillåts endast begränsat i ytterkanterna då 

bebyggelsen föreslås placeras mer åtskild mot det större allmänna stråket i söder och 

befintlig bebyggelse i norr. I en detaljplan regleras inte upplåtelseform, men 

områdena för par-, rad och kedjehusbebyggelse är tänkta att både kunna fungera som 

bostadsrättsföreningar och som enskilda äganderätter. För att möjliggöra den 

flexibiliteten regleras exploateringsgraden i procent av fastighetsarean.  

Par-, rad- och kedjehusbebyggelsen ska placeras minst 3,0 meter från planområdes- 

och användningsgräns och komplementbyggnader tillåts placeras 1,0 meter från 

planområdes- och användningsgräns. För att skapa en trafiksäker angöring ska 

byggnader placeras minst 6,0 meter från användningsgräns mot sådant allmän gata 

mot vilken angöring medges. 

Bebyggelsen ska förhålla sig områdets skala och begränsas till en högsta nockhöjd om 

10,0 meter med en takvinkel om 30–45 grader, vilket motsvarar två våningar med 

inredd vind. Komplementbyggnader får uppföras till en högsta nockhöjd om 4,0 

meter.  
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3.1.3 Flerbostadshus 

Ett flerbostadshus med omkring 10 lägenheter föreslås intill den nya 

cirkulationsplatsen. Flerbostadshuset ges en exploateringsgrad om 35 % av 

fastigheten. Detta motsvarar en byggnadsarea på cirka 370 kvm.  

Flerbostadshuset ska placeras minst 3,0 meter från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnader tillåts placeras 1,0 meter från fastighetsgräns. Mot allmän 

gata ska byggnader placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns för att skapa ett 

buffertområde mot busshållplats, cirkulationsplats och för att skapa en trafiksäker 

angöring från gata.  

Flerbostadshuset ska förhålla sig områdets skala och begränsas till en högsta 

nockhöjd om 10,0 meter med en takvinkel om 30–45 grader, vilket motsvarar två 

våningar med inredd vind. Komplementbyggnader får uppföras till en högsta 

nockhöjd om 4,0 meter.  

3.2 Verksamhetsområden 

3.2.1 Utökning av verksamhetsområde 

Fastigheten Bällsta 2:392 söder om planområdet tillåts utöka i nordlig riktning. 

Utökning utgörs av en 10 meter bred remsa. Syftet är att möjliggöra en yta så att 

lastbilar ska kunna köra runt befintlig verksamhetsbyggnad. Del av Bällsta 2:789 ges 

därför markanvändningen (K1). Markanvändningen är en spegling av den befintliga 

planen Detaljplan för Fågelsångens företagspark (D 2004 07 19) där verksamheten 

är reglerad som kontor med möjlighet till lokaler som inrymmer produktion och lager 

kopplat till kontorsverksamheten samt lokaler för kultur, fritid, idrott och utbildning 

samt hotell- och konferensverksamhet. Marken får inte bebyggas utan är endast 

avsedd för tillkommande väg. 

Inom marken reglerar plankartan att bullerplank eller bullervall får uppföras (m2). 

Stängsel får uppföras i kommande fastighetsgräns. Verksamheten får inte vara 

störande för omgivningen (m4). 

3.3 Grönstruktur och friytor 

För att säkerställa att den identifierade spridningskorridoren i planområdets 

nordöstra hörn inte försvinner bevaras en del som allmän naturmark (NATUR).  

Parkmarken inom planområdet avser användas som bostadsnära rekreation för de 

boende, möjliggöra stråk som binder samman området och har även funktionen att 

hantera dagvatten. Anläggningar för infiltration, fördröjning och rening integreras i 

parkutformningen. Hur dagvattenhanteringen specifikt hanteras redovisas under 

rubrik 3.6.1 Dagvatten.  

Miniparken är en långsmal park i områdets mitt. Parken skapar en genväg för gång- 

och cykeltrafikanter mellan de två parallella lokalgatorna och bryter upp den täta 

boendestrukturen som finns i planområdets mitt. Kopplingar för gång- och cykeltrafik 

sker vidare mot den större allmänna parken som tillkommer i planområdets södra del 

mellan ny bostadsbebyggelse och Fågelsångens företagspark. En ny gång- och 

cykelbana anläggs i parken till en bredd om 3,5 meter. Gång- och cykelbanan skapar 
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goda kopplingar mellan ny bebyggelse, befintlig bebyggelse längs med 

Kullabergsvägen och verksamheterna i Fågelsångens företagspark. 

3.4 Gator och trafik 

3.4.1 Övergripande struktur  

 

Figur 9. Områdets vägstruktur med lägen för nedan angivna sektioner för Lokalgata A, B och 
C markerade.  

Planområdet nås via ny cirkulationsplats där Björnbodavägen, Kullabergsvägen och 

Odlingsvägen möts. För gående och cyklister skapas ytterligare anslutning från 

Björnbodavägen i norr och genom nytt parkstråk med anslutning mot 

Kullabergsvägen i söder. 

Gatunätet inom planområdet utgörs av en huvudgata i nord-sydlig riktning som leder 

in trafiken till området via cirkulationsplatsen. Gatan är trafikseparerad med en allé 

som skiljer körbanan från gång- och cykelbanan. Gatustrukturen möjliggör sedan en 
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rundkörning inom området och gångbana eller gång- och cykelbana utförs 

genomgående för att säkerställa en trafiksäker miljö. Mindre stickvägar i väster 

säkerställer utrymme för framtida etapper.  

På plankartan regleras utfartsförbud för att styra läget på bostadsbebyggelsens 

framtida in- och utfarter för att skapa en sammanhållen och trafiksäker miljö kring 

gatorna.  

På plankartan reglerar även plushöjder vid ett antal givna punkter.  

3.4.2 Cirkulationsplats  

Infarten till planområdet utgörs av en ny cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen ges en 

körbana om 6,5 meter. Mitten av cirkulationsplatsen utgörs av en överkörningsbar yta 

om 12 meter. På samtliga sidor av cirkulationsplatsen kommer gång- och cykelbanor 

finnas. Gång- och cykelbanor anläggs med en bredd om 3,0 meter och 

övergångsställen anläggs över samtliga gator. Storleken på cirkulationsplatsen är 

utformad för att en boggibuss ska kunna vända i den.  

    
Figur 10. Cirkulationsplats enligt förprojektering. Sektion A-A (inklusive körbana och gång- 
och cykelväg) är totalt 34,75 meter bred.  

3.4.3 Lokalgator  

Detaljplanen utformas med tre olika typer av lokalgator. Vägsektionerna redovisas 

nedan. 

Lokalgata A  

Lokalgata A utgör planområdets huvudgata och löper från cirkulationsplatsen i nord-

sydlig led. Lokalgata A utformas 11,5 meter bred. Körbanan anläggs till en bredd om 

5,5 meter och gång- och cykelbanan till en bredd om 3,0 meter. Däremellan 

möjliggörs en trädallé om 2,0 meter. I trädallén inryms även belysning.  



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR BÄLLSTA BJÖRNBODA 

KS 2014.428 

 

25 

 
Figur 11. Normalsektion enligt förprojektering. Sektionen är totalt 11,5 meter. 

Lokalgata B 

Övriga lokalgator inom planområdet utgörs av Lokalgata B. Lokalgata B utformas 8,5 

meter bred. Körbanan anläggs till en bredd om 5,5 meter. En gångbana om 1,75 meter 

utgör en trottoar om en sida av vägen.  

 

Figur 12. Normalsektion enligt förprojektering. Sektionen är totalt 8,5 meter. 

Lokalgata C 

Lokalgata C utgör den södra delen av parallellgatan till Lokalgata A. Lokalgata C 

utformas 9,75 meter bred. Körbanan anläggs till en bredd om 5,5 meter. En gång- och 

cykelbana om 3,0 meter möjliggörs som knyter an till Lokalgata A genom miniparken.  
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Figur 13. Normalsektion enligt förprojektering. Sektionen är totalt 9,75 meter. 

3.4.4 Parkering 

Parkering sker inom den egna fastigheten. Inga allmänna parkeringsplatser 

förekommer inom planområdet. Parkeringsplatser säkerställs utifrån kommunens 

gällande parkeringsnorm.  

3.4.5 Gång och cykel 

 

Figur 14. Kopplingar till befintligt cykelnät. Orangea streck är befintliga, gul är planerade 
tillkommande inom planområdet. 

Tillgänglighet för gående säkerställs genomgående längs med samtliga gator i 

området. Gång- och cykelbanor möjliggörs längs med Lokalgata A och Lokalgata C.  

Separata gång- och cykelbanor anläggs i parkstråket i söder. Separata gång- och 

cykelbanor utförs 3,5 meter breda.   
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3.4.6 Kollektivtrafik 

Befintlig busshållplats säkerställs inom allmän gatumark. Ingen ytterligare 

kollektivtrafik föreslås inom planområdet.   

3.5 Fastighetsindelning 

3.5.1 Servitut 

Inom planområdet finns markreservat för vägslänt (z-områden). Z-områden är 

reglerade med en generell bredd om 3,0 meter i anslutning till allmän gatumark. 

Området avser säkerställa att slänt kan uppföras för att möjliggöra väguppbyggnad.  

3.5.2 Ledningsrätt 

Inom planområdet finns två markreservat för allmänna underjordiska ledningar (u-

områden). U-områdena är mellan 4,0–8,0 meter breda och avser säkerställa att de 

blir allmänt tillgängliga på kvartersmark. Ledningsrätt kan också behöva upprättas 

för E1. 

3.6 Teknisk försörjning 

3.6.1 Dagvatten 

Verksamhetsområde för dagvatten fastighet och dagvatten gata ska inrättas inom 

området.  

En dagvattenutredning har genomförts 2016, rev. 2017 av Sweco, och 

dagvattenhantering har förprojekterats av ÅF Infrastructure 2017–2018.  

Fördröjning 

Dagvatten ska så långt möjligt infiltreras eller fördröjas på kvartersmark. För 

avledning av dagvatten så att inte bebyggelse eller egendom skadas reglerar 

detaljplanen mellan några tomter att dike ska finnas (m1). 

Dagvattnet föreslås fördröjas så att utflödet inte ökar från området jämfört med 

dagens utflöde för regn med återkomsttiden 5 år. Utifrån föreslagen markanvändning 

har dagvattenutredningen kommit fram till att en fördröjningsvolym på 400 m3 

behöver tillskapas inom planområdet. Denna volym är dimensionerad för att även 

hantera avrinning från områden utanför planområdet. Orsak till detta utvecklas 

under Rening nedan.   

För att hantera dagvattnet rekommenderas i enlighet med dagvattenutredningen en 

kombination av fördröjningsåtgärder. Förutom anläggning av en damm och 

fördröjningsmagasin på planområdet kommer även vissa befintliga dagvatten-

ledningar tas bort och ersättas av nya. Detta innebär att majoriteten av allt vatten som 

rinner ut från planområdet kommer att ha passerat både fördröjningsmagasin och 

dammen. 
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En damm anläggs i den mindre parken i planområdets västra del (regleras som PARK 

med bestämmelse dagvatten, anläggning för infiltration, fördröjning och rening av 

dagvatten får integreras i parkutformningen.). Dagvattnet från alla lokala 

avrinningsområden (inom och uppströms planområdet som beskrivet i 

dagvattenutredningen) kommer att ledas till dammen för sedimentering och rening. 

Dammen kommer att ha ett maximalt utflöde motsvarande dagens flöde från 

planområdet.  Dammen skall ha en total area på 430m2 med en permanent vattenyta 

på 370m2. Detta ger en reglervolym på 100 m3. Regn större än dimensionerande för 

ledningsnät kan tillåtas att översvämma jordbruksmarken via en bräddfunktion på 

sedimenteringsdammen. 

Dammens volym innebär att resterande 300 m3 fördröjs genom övriga 

fördröjningsåtgärder inom planområdet. För detta föreslås installation av 

kassettmagasin och krossmagasin. Krossmagasinen föreslås placeras i resterande två 

större parker (regleras som PARK samt dagvatten, anläggning för infiltration, 

fördröjning och rening av dagvatten får integreras i parkutformningen) samt 

kassettmagasinen i gata. Utöver detta föreslås fördröjning och rening ske i 

skelettjordar placerade längs gata.  

De höga grundvattennivåerna som uppmätts bedöms inte kräva extra tätning och 

förankring av magasinen. Detta då området består av lerjord och inträngning från 

sidorna på magasinen därmed skulle vara av en så liten storleksordning att det inte 

skulle påverka magasinets funktion. Ifall vatten är stående bör dock magasinen säkras 

från för mycket inträngning så att erforderlig fördröjningsvolym kan säkerställas. 

Rening 

Föroreningsberäkningarna i dagvattenutredningen visar på svårigheter att nå ner till 

dagens belastningsnivåer från planområdet efter exploatering. Beräkningarna visar 

att belastningen av samtliga ämnen ökar efter exploatering jämfört med före. Detta är 

både på grund av att flödet ökar på grund av ökad hårdgöring så att mer dagvatten 

från området når recipienten och att markanvändningen förändras så att 

föroreningshalterna i dagvattnet från området ökar.   

Genom att även rena dagvattnet från omkringliggande områden som rinner till 

planområdet kan dock icke-försämringskravet för det vatten som lämnar 

planområdet uppnås. Detta då i dagsläget orenat vatten från närområdet renas samt 

att reningseffekten i dammen blir högre när även närområdena bidrar med dagvatten. 

Dammen som föreslås i planområdets västra del renar planområdets dagvatten samt 

uppströms områden som leds genom området via dagvattenledning. Genom att 

uppströms områden kan renas samtidigt inom planområdet utnyttjas anläggningen 

på ett mer effektivt sätt och en högre avskild mängd uppnås. Beräkningar av 

dammens reningseffekt visar att ett alternativ där dagvatten från ytorna i 

planområdet samt dagvatten från del av området uppströms (figur 15) avskiljer en 

tillräcklig mängd av alla ämnen för att belastningen på Vallentunasjön inte ska öka. 

Möjligheterna till att nå MKN förbättras till och med. 
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Figur 15. Orangea skrafferat område visar delar av uppströms områden som föreslås ledas 
till dagvattendammen för rening.  

Dagvatten uppströms planområdet kommer ledas via dagvattenledningar till 

dammen.  

Utformning av dammen är viktig för en så effektiv rening som möjligt. 

Dagvattenutredningen föreslår att vid inloppet till dammen ska en spridning ske av 

dagvattnet vilket gör att hela vattenmassan används och reningen mer effektiv. Att 

utforma botten oregelbunden och med djuphålor bildar fällor för sedimenten och gör 

också reningen mer effektiv. 

3.6.2 Vatten och avlopp 

Området kommer ingå i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. VA-

huvudman är Vallentunavatten AB.  

Över planområdet löper idag allmänna ledningar för spillvatten och vatten. Dessa 

kommer läggas om i samband med detaljplanens genomförande.  

Vatten- och spillvattenledningar till det nya bostadsområdet ansluter till befintliga 

ledningar intill planområdet.  

Friliggande hus och kedjehus kommer att ha egen förbindelsepunkt. Radhus och 

flerbostadshus kommer att ha en delad förbindelsepunkt.    

En pumpstation med bräddningsmagasin föreslås inom E1, Tekniska anläggningar 

pumpstation och bräddningsmagasin. Denna dimensioneras och placeras för att även 

kunna försörja troligt kommande utbyggnad väster om planområdet. Den största 

delen av E1 utgörs av anläggning under mark i form av bräddningsmagasin. 

Pumpstationens överbyggnad ges en största byggnadsarea om 25 kvadratmeter. 

Pumpstationen kommer att hamna omkring 25 meter från planerad bebyggelse. Det 
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finns inget rekommenderat säkerhetsavstånd för pumpstation då man numera i 

princip alltid bygger pumpstationer med luktreducering. 

3.6.3 Värme 

Miljövänlig uppvärmning förespråkas. Vattenburna system bör alltid installeras vid 

nybyggnad. 

3.6.4 El 

I den södra parken säkerställs befintlig transformatorstation genom planbestämmelse 

E2, Tekniska anläggningar, transformatorstation. Transformatorstationen har ett 

säkerhetsavstånd om minst 5 meter mot bostadsbebyggelse. Transformatorstationen 

nås genom tillfartsväg via Kullabergsvägen.  

3.6.5 Avfallshantering 

Avfallshantering sker med kärl som töms vid tomt- eller fastighetsgräns. 

Gatustrukturens återvändsgator möjliggör inte vändmöjligheter för avfallsfordon. Vid 

hämtning föreslås därför rundkörning i området, vilket innebär något längre avstånd 

mellan kärl vid tomtgräns och avfallsfordon än normalt. Vid kommande utbyggnad av 

bostadsområdet västerut kommer gatorna förlängas och förutsättningarna för 

hämtning direkt vid tomt- eller fastighetsgräns förbättras. 

3.7 Hälsa och säkerhet  

3.7.1 Grundläggning 

Grundläggningsarbeten ska dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 

geoteknisk kategori 2 (GK 2). 

Inom den norra delen av området där det är fast mark (ingen lera under 

grundläggningsnivån) kan husen plattgrundläggas på packad fyllning.   

I den södra delen med mäktigare lager av lera och större benägenhet till sättningar 

måste grundläggningen av husen nedföras till fast jord. Detta görs lämpligen med 

stödpålar, av betong eller stål beroende pålarnas längd. I delar där tekniskt acceptabla 

längder inte kan erhållas, utförs plintar som grundlägg på plattor i morän. 

Grundläggningen beskrivs mer i detalj i Teknisk PM Geoteknik Björnboda Bällsta, 

Sweco Civil AB 2016-09-23. Kompletterande undersökning kommer behöva utföras 

för detaljutformning av byggnadernas grundläggning.  

Detaljplanen reglerar för delar av planområdet att där lera förekommer under 

grundläggningsnivån ska markens stabilitet säkras genom tekniska åtgärder så att 

risken för skred och sättningsskador undviks (b1). Planbestämmelsen gäller i de delar 

av planområdet där lera bedömts förekomma (se figur 16).
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Figur 16. område där det enligt geoteknisk utredning förekommer lera.  

Med hänsyn till befintliga intilliggande hus bör det byggas källarlöst för att undvika 

att påverka grundvattennivån. Detta regleras med planbestämmelse i planförslaget.  

Vid grundläggning av gator medför bankuppfyllnader i områden med lös lera kommer 

att medföra sättningar under lång tid. För att förhindra dessa rekommenderas 

lättfyllning för gator i den sydvästra delen där leran bedöms vara mest sättnings-

benägen.  

Vid projektering av gator, VA-ledningar samt grundläggning av byggnader ska det 

beaktas att artesiskt grundvattenryck och markvatten förekommer i södra delen så att 

påverkan på grundvattnet minimeras. 

För gatorna inom övriga delar är förekomsten av sättningsbenägen lera mindre, likaså 

planerad uppfyllnad, varför dessa gator bedöms kunna utföras utan särskilda 

förstärkningsåtgärder. 

I området kommer schakt att utföras i varierande omfattning för gator och VA-

ledningar.  

Vid genomförd geoteknisk utredning av ÅF Infrastructure har preliminära 

stabilitetsberäkningar gjorts. Dessa visar att det för öppen VA-schakt ned till 2 meter 

djup och släntlutning 1:1,5 med lasten 10 kPa, 7,0 meter från släntkrön, inte föreligger 

några stabilitetsproblem. Dock ska stabilitetsberäkningar specifikt för schakten 

utföras vid djupare schakt, varierad jordlagerföljd, brantare slänt eller större 

belastning av släntkrön. Vid djupare schakt än ca 2 meter i det låglänta lerområdet 

erfordras schakt inom temporär stödkonstruktion.  
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Schakt får enligt utredningen inte utföras på sådant vis att hydraulisk 

bottenupptryckning sker eller att omgivningen påverkas negativt av eventuell 

länshållning i schakt. Problem med hydraulisk bottenupptryckning bedöms 

uppkomma vid djupare schakt än 1 meter. Det innebär att en lokal och temporär 

grundvattensänkning behöver utföras.   

Då jorden till stora delar är siltig i det aktuella området bör schakt utföras med 

försiktighet och inte under grundvattenytan. Silt är ett flytbenäget material som vid 

störning och vid höga porvattentryck blir lös och kan vid större schakter bli en 

säkerhetsrisk.   

3.7.2 Hantering av markföroreningar 

Vi genomförd markundersökning har förorening konstaterats, främst inom det 

område som historiskt nyttjats för plantskola. Åtgärdsplan har föreslagits av Sweco 

som genomfört markundersökningen, och denna plan beskrivs i korthet nedan.  

Övergripande åtgärdsmål för fastigheten, omgivningen och skyddsobjekt är att 

acceptabla hälso- eller miljörisker skall råda under och efter utförd exploatering av 

fastigheten.  De övergripande åtgärdsmålen för området föreslås vara:   

• Människor som vistas inomhus på fastigheten ska inte exponeras för 

föroreningar som förekommer i mark, varken på kort eller lång sikt.   

• Människor ska kunna vistas utomhus på fastigheten utan att oacceptabla 

hälsorisker förekommer.   

• Spridning av föroreningar från området ska inte medföra negativ påverkan på 

miljön och vattenkvaliteten närliggande ytvattendrag eller i Vallentunasjön 

vare sig på kort eller lång sikt.  

• En vald efterbehandlingsåtgärd bör inte innefatta skyddsåtgärder som kräver 

underhåll eller skötsel annat än tillfälligt.   

• Åtgärdsmålen är framtagna med ett långsiktigt perspektiv vilket gör att den 

som etablerar verksamhet på platsen ska känna sig trygg i att inga framtida 

efterbehandlingar behöver genomföras inom överskådlig tid (100 år). 

Förslag på åtgärder finns specificerade i genomförd utredning. Gräns för vilka nivåer 

som ska uppnås på marken inom området är satt till KM, känslig markanvändning 

enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden. I praktiken innebär detta att endast 

jord med halter understigande KM får lämnas kvar och återanvändas inom området, 

medan jord med halter överstigande KM skall transporteras till godkänd 

mottagningsanläggning för behandling, alternativt deponering. Utredningen 

presenterar en plan för vilka området där bortforsling krävs, alternativt där massor 

kan lämnas kvar inom planområdet. Uppskattningsvis bedöms cirka 5 760 m3 behöva 

schaktas bort från fastigheten. 

För att reglera så att nödvändig sanering av mark genomförs reglerar detaljplanen att 

startbesked för bygglov inte får ges innan markens lämplighet för bebyggelse har 

säkerställts genom att markförorening/-ar har avhjälpts eller skydds- och 

säkerhetsåtgärder har vidtagits på fastigheten.  
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Figur 17. Massklassningsplan för planområdet. I rutor med gul eller orange färg har jord 
med halter överstigande känslig markanvändning (KM) respektive mindre känslig 
markanvändning (MKM) påträffats eller bedömts förekomma. Skrafferade rutor innebär att 
rutan saknar provtagning med bedöms från närliggande ruta innehålla föroreningar 
överstigande KM. Dessa skall transporteras till godkänd mottagningsanläggning för 
behandling, alternativt deponering.  

3.7.3 Hantering av översvämningsrisk 

Regnintensiteten för ett 100-årsregn är cirka 170 % större än intensiteten för ett 5-

årsregn. För så stora regn som inträffar så sällan är det i normalfallet inte samhälls-

ekonomiskt försvarbart att lägga pengar på överdimensionerade ledningsnät. Istället 

accepteras att de riktigt stora regnen får avrinna på markytan.  

Höjdsättning av området behöver därför göras för att skapa ytliga avrinningsvägar 

där dessa flöden kan avrinna på markytan, utan att orsaka permanenta dyra skador 

på egendom. Principen för att möjliggöra sekundära avrinningsvägar inom 

planområdet är att högsättning av mark utformas så att bebyggelse anläggs högre än 

gata så att gatan fungerar som avrinningsväg för vattnet ut ur området vid 

extremregn.   

Gatumark inom planområdet höjdsätts och en planbestämmelse anger att lägsta 

golvnivå på bostadsvåning ska vara minst 0,4 meter över gatans lägsta punkt utmed 

fastighetsgräns.  

Avrinningsvägar för stora regn har studerats inom ramen för genomförd 

dagvattenutredning, därefter har en kompletterande bedömning gjorts i samband 

med genomförd projektering.  
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Idag är höjdsättningen och de naturliga förutsättningarna i planområdet och 

omkringliggande områden sådana att det vid extremregn kommer att rinna vatten 

från områden runt omkring mot planområdet. Dagvattenutredningen beskriver med 

figur 18 nedan vilka områden uppström planområdet som avvattnas mot planområdet 

vid extremregn, och vilka vägar till och genom planområdet extrema flöden färdas. Se 

blå pilar i figuren nedan.  

 
Figur 18. Avvattningsvägar vid extremregn enligt dagvattenutredningen.  

Idag leds extrema regn in mot planområdet på två platser. En sådan passage löper 

från Kullabergsvägen mellan två radhus in mot planområdet, och en från 

Kullabergsvägen via det området i södra planområdet vilket planläggs som park.  

Förändrat klimat och förändrade flödesvägar i och med planförslaget förväntas 

innebära en ökning av flödena i dessa båda punkter.  

Gällande förändrade flödesvägar beror dessa på planförslaget då extremflöden från 

området norr och nordost om den planerade cirkulationen idag har möjlighet att 

rinna ut över gräsytan söder om korsningen Kullabergsvägen-Björnbodavägen. Då 

cirkulationen byggs, påverkas den möjligheten och delar av flödet kan antas följa 

Kullabergsvägen söderut eller gatan från cirkulationen in i planområdet istället.  

Utöver flödesvägarna beskrivna ovan föreslår planförslaget en ytterligare möjlig 

flödesväg via ett grönsläpp norr om befintliga bostäder vid Kullabergsvägen (PARK i 

planförslaget). Detta grönsläpp sammanfaller med en yta som idag översvämmas och 

har stående vatten, se figur 6 på sida 18. 

Sett till marknivåer på Kullabergsvägen och gata A inom planområdet bedöms 

marken slutta relativt lite både vid det i planen föreslagna grönsläppet och den redan 

befintliga flödesvägen mellan radhusen vid Kullabergsvägen. Detta gör att det riskerar 

bli stående vatten vid extrema flöden, vilket kan innebära en risk för skada på 

intilliggande bebyggelse.   
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Det flödestråk som löper över kvartersmark in mot planområdet förses med 

planbestämmelse m2, lågstråk för avledning av översvämmande vatten, för att 

säkerställa att marken utformas på sådant sätt att intilliggande byggnader inte 

skadas. För att säkerställa att mark iordningställs för avledning av dagvatten och 

översvämmande vatten reglerar detaljplanen även att startbesked för bygglov inte får 

ges innan skyddsåtgärd för att undvika översvämning kommit till stånd på mark 

betecknad m1 och m2.  

Utformning av flödesvägarna och kringliggande mark behöver studeras närmre. Det 

är dels viktigt att de utformas så att skada inte sker på kringliggande byggnader, dels 

bör eftersträvas att flödestråken planlagda som park så långt som möjligt utformas för 

att avlasta flödesvägen på tomtmark.   

3.8 Administrativa bestämmelser 

3.8.1 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år från den dag då detaljplanen vunnit 

laga kraft för allmän platsmark betecknad LOKALGATA, PARK och NATUR samt 

kvartersmark betecknad B, E1 och E2. Genomförandetiden är 5 år från den dagen 

detaljplanen vinner laga kraft för kvartersmark betecknad K1. Genomförandetiden är 

den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras.  

3.8.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

3.8.3 Gemensamhetsanläggningar 

Inga gemensamhetsanläggningar regleras på plankartan. 

3.8.4 Utökad lovplikt 

För att reglera så att nödvändig sanering av mark genomförs reglerar detaljplanen att 

startbesked för bygglov inte får ges innan markens lämplighet för bebyggelse har 

säkerställts genom att markförorening/-ar har avhjälpts eller skydds- och 

säkerhetsåtgärder har vidtagits på fastigheten.  

För att säkerställa att mark iordningställs för avledning av dagvatten och 

översvämmande vatten reglerar detaljplanen att startbesked för bygglov inte får ges 

innan skyddsåtgärd för att undvika översvämning kommit till stånd på mark 

betecknad m1 och m2.  
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4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Planen bedöms vinna laga kraft 3:e eller 4:e kvartalet 2019. I samband med att planen 

vinner laga kraft kan utbyggnad och ombyggnad av allmän plats påbörjas. Därefter 

påbörjas genomförande av allmän plats och kvartersmark. Genomförande ska 

samordnas mellan kommunen och exploatör.  

Se också under 3.8.1. Genomförandetid ovan.  

Under genomförandetiden är fastighetsägare inom planområdet garanterade den 

byggrätt som planen anger. Kommunen är, i egenskap av huvudman för allmän plats, 

skyldig att färdigställa gator med mera innan genomförandetiden slutar, i detta fall 

inom 10 år från det datum planen vinner laga kraft. Fastighetsägaren ska lämna över 

mark som behövs för allmän plats. 

Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen ersätter, 

ändrar eller upphäver den. Om planen ersätts, ändras eller upphävs under 

genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för 

eventuell byggrätt som inte utnyttjats eller den skada de lider. Efter 

genomförandetidens utgång får planen däremot ersättas, ändras eller upphävas utan 

att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats (LOKALGATA, PARK och NATUR). 

Genom bestämmelsen om huvudmannaskap för allmän plats säkerställs ansvaret för 

iordningställande och framtida skötsel av den allmänna platsen. 

4.1.3 Ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Kommunen, genom Samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar för ombyggnad och 

iordningställande av allmän plats i enlighet med detaljplanen. Kommunen ansvarar 

även för den framtida driften inom allmän plats.  

Ledningar på allmän plats 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och dagvatten-

anläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna kommun. 

Vallentunavatten AB ansvarar för utbyggnad av ledningar från befintliga ledningar 

inom allmän plats fram till anslutningspunkterna som ofta ligger vid gräns för 

kvartersmark. 

Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Ellevio. 

Huvudmän för el- och telenätet ansvarar för eventuell flytt av befintliga ledningar och 

utbyggnad av eventuella nya ledningar inom allmän plats.  



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR BÄLLSTA BJÖRNBODA 

KS 2014.428 

 

37 

Kvartersmark 

Framtida byggherre ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga 

anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostadsändamål.  

Om befintliga ledningar för VA-, el- och tele behöver flyttas ska detta ske i samråd 

med ledningsrättsinnehavaren. 

Framtida byggherre ansvarar även för nedläggande av anläggningar för vatten, spill- 

och dagvatten från utlagda anslutningspunkter och fram till kommande bebyggelse. 

Byggherren ansvarar för att ansöka om erforderliga lov och tillstånd som krävs för 

anläggande och utförande av åtgärder inom kvartersmark. 

Framtida fastighetsägare av kvartersmark ska, liksom de ansvarar för drift och 

underhåll av sin fastighet, ansvara för att skyddsåtgärder som påkallas av planen 

upprätthålls. Byggherrar/fastighetsägare ansvarar för att överlämna drifts- och 

underhållsinstruktioner till nya fastighetsägare. 

4.1.4 Avtal 

Planavtal 

Vallentuna kommun har 2014 tecknat ett planavtal med Ibro Projekt AB med 

Turbinen AB, vilka äger fastigheten Vallentuna Bällsta 2:928 till 50 procent 

vardera. Avtalet fastlägger förutsättningarna för kommande exploateringsavtal. 

Planavtalet utgör även föravtal exploatering och innehåller grundläggande principer 

för kommande exploateringsavtal bl.a. avseende genomförandefrågor och köp av 

tillskottsmark. 

Exploateringsavtal 

Inför granskningen av detaljplanen ska Ibro Projekt AB och med Turbinen AB 

underteckna ett exploateringsavtal med Kommunen. I avtalet regleras 

iordningställandet av allmän plats samt hur bolaget avser lösa vissa frågor kring 

parkering, sophantering, fastighetsbildningsåtgärder samt annan samordning med 

andra fastighetsägare. I avtalet regleras även bolagets ansvar för kommunens 

kostnader i samband med genomförandet.  

Markanvisningsavtal 

Vallentuna kommun kommer att teckna ett markanvisningsavtal med Ibro Projekt 

AB och Turbinen AB innehållande en option för bolaget att förhandla med 

kommunen om ett köp av kvartersmark inom del av planområdet för att där uppföra 

bostäder. Vallentuna kommun kommer även att på liknande sätt teckna ett 

markanvisningsavtal med Diskteknik AB för köp av industrimark för bland annat 

angöring.    

Marköverlåtelseavtal/Köpavtal  

Innan planen vinner laga kraft ska Ibro Projekt AB och Turbinen AB 

underteckna ett köpeavtal avseende kvartersmarken inom del av planområdet. I 

avtalet regleras den slutliga ersättning köparen ska erlägga till kommunen för 

markområdet och iordningställandet av allmän plats samt hur bolaget avser lösa vissa 

frågor kring parkering, sophantering, fastighetsbildningsåtgärder samt annan 

samordning med andra fastighetsägare. I avtalet regleras även bolagets ansvar för 

kommunens kostnader i samband med genomförandet. Detsamma gäller för 

Diskteknik AB.  
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Avtal gällande markavvattningssamfällighet 

Överenskommelse kring upphävande av markavvattningsföretag samt 

kostnadsfördelningsavtal ska fattas.  

4.2 Tillståndsfrågor 

Åtgärder som kräver lov från kommunen anges i 9 kap Plan- och bygglagen (PBL) och 

6 kap Plan- och byggförordningen (PBF). Generellt krävs lov för betydande 

markförändringar och uppförande av byggnader, tillbyggnader, plank och murar. 

Kontakt bör alltid tas med kommunen för besked om lov krävs innan en åtgärd utförs.  

Innan efterbehandling av förorenad mark påbörjas ska en saneringsanmälan 

godkännas av kommunen. Saneringsanmälan ska bland annat precisera saneringens 

genomförande samt hantering av risker och kontrollprovtagning. 

Anläggande av dagvattenanläggning ska anmälas till kommunen i enlighet med 9 kap. 

2 § Miljöbalken samt 13 och 14 §§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet. 

4.3 Fastighetsrättsliga frågor 

4.3.1 Fastighetsbildning 

Den största delen av planområdet utgörs av Bällsta 2:928 som ägs av exploatörerna, 

men planområdet utgörs även av del av den kommunalägda fastigheten Bällsta 2:789. 

För att tillskapa de väg-, park och naturområden, bostadskvarter och bostadstomter 

som erfordras för genomförande av detaljplanen måste fastighetsbildningsåtgärder 

vidtas. Med fastighetsbildning avses bland annat ändring av fastigheters gränser 

genom fastighetsreglering, nybildning av fastigheter genom avstyckning och bildande 

av servitut och ledningsrätter etcetera.  

Alla ansökningar om fastighetsrättsliga åtgärder sker till Lantmäteriet som prövar 

frågan och tar beslut i ärendet. Lantmäteriets beslut kan överklagas till Mark- och 

miljödomstolen. 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft ska mark som i detaljplanen utgörs av 

allmän plats och som idag är privatägd överföras till kommunalägd fastighet, och 

mark som i detaljplanen utgör kvartersmark och idag ägs av kommunen överförs till 

privatägd fastighet. Detta sker genom fastighetsreglering.  

Fastighetsbildning som berör både kommunen och fastighetsägaren till Bällsta 2:928 

eller Bällsta 2:392 regleras i exploateringsavtal respektive marköverlåtelseavtal. 

Fastighetsbildning som endast rör kvartersmark (t.ex. nybildning av fastigheter, 

tillskapande av eventuella servitut och/eller gemensamhetsanläggningar) sker på 

initiativ av samt bekostas av fastighetsägaren själv. 

Erforderliga servitut och ledningsrätter ska bildas där det behövs inom planområdet. 

Ansökan till Lantmäteriet sker av berörd fastighetsägare eller ledningsägare. 

Det bör utredas huruvida några rättigheter behöver säkras för drift av t.ex. diken eller 

lågstråk på kvartersmark . 
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4.4 Ekonomiska frågor 

4.4.1 Planekonomi 

Fastighetsägaren/Exploatören bekostar planarbetet via avtal. I avtalet regleras 

tidpunkter för förskottsbetalning. Om fastighetsägaren/exploatören fullgör sina 

skyldigheter genom planavtal utgår ingen planavgift vid bygglov. 

4.4.2 Fördelning av genomförandekostnader 

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark 

avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören. 

Då förbindelsepunkter till området meddelats debiterar Vallentunavatten AB:s 

moderbolag Roslagsvatten AB den nya fastighetsägaren till kvartersmark 

anläggningsavgift enligt vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa. Om så är mer 

ändamålsenligt kan avtal tecknas mellan Vallentunavatten AB och Exploatören som 

sidoavtal till exploateringsavtalet. 

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och 

bekostas av exploatören. 

Förrättning för fastighetsbildning bekostas av exploatören. Kostnader för 

fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande taxa. Reglering av 

kommande kostnader kommer att ske i det avtal som upprättas mellan kommunen 

och exploatören. 

Kostnader för ombyggnad och iordningställande av allmän plats regleras i kommande 

exploateringsavtal. 

4.5 Tekniska frågor 

4.5.1 Tekniska utredningar 

För att inte orsaka skador på närliggande byggnader och infrastruktur, med hänsyn 

till risk för grundvattenförändringar, i samband med genomförandet behöver vidare 

utredningar om metod för grundläggning genomföras innan markarbeten som 

innebär schaktning påbörjas. Marken inom området är förorenad vilket även ställer 

krav på efterbehandlingsåtgärder. Inom ramen för planarbetet har endast säkrats att 

efterbehandling är möjlig. 

4.5.2 Dokumentation 

Dokument behöver tas fram av byggherre som redogör för vilka förutsättningar och 

vilket underhåll som krävs för att åtgärder/skydd som påkallats av planen med 

hänsyn till högt grundvatten ska upprätthållas. Byggherre och fastighetsägare ansvar 

för att dokumentationen förs vidare till eventuella nya ägare så att skydd mot 

vattenskador kan upprätthållas genom rätt underhåll. 
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5.  Konsekvenser 

5.1 Behovsbedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att exploatering av området inte 

kommer ge betydande miljöpåverkan och att framtagande av miljökonsekvens-

beskrivning inte är nödvändigt. Åtgärder kommer att vidtas för att den negativa 

påverkan blir så liten som möjligt utifrån den exploatering som ska ske.  

Exploatering i området kommer att påverka miljömålen för: 

• Begränsad klimatpåverkan – mindre grönytor ger en större klimatpåverkan. 

Detta kan kompenseras med ex gröna tak eller begränsning av storleken på 

hårdgjorda ytor på tomterna. 

• Frisk luft – Mer grönytor ger bättre luftkvalité, det bästa är att bevara så 

mycket större träd och buskar som möjligt under exploateringen. 

• Grundvatten av god kvalitet – exploateringen bör utföras så att grundvattnet i 

området inte påverkas negativt. Förekomst av artesiskt grundvatten i södra 

delarna av området måstes tas i beaktning vid vidare projektering och 

exploatering. 

• Ingen övergödning – läckage av näringsämnen sker från obeväxta jordar och 

vid sprängning. 

• God bebyggd miljö – påverkan är helt beroende av val av material och teknik. 

I sydöst gränsar detaljplaneområdet mot ett industriområde. Där kan 

bullerproblematik uppstå och bullerbegränsande åtgärder bör vidtas. 

• Giftfri miljö – Det är speciellt viktigt att se till att det inte fraktas föroreningar 

till området i utfyllnadsmassor. Markföroreningar har upptäckts och 

avgränsats, målet påverkas positivt i och med sanering av dessa.  

• Ett rikt växt- och djurliv – för att uppnå detta mål bör exploatering ske så att 

gröna korridorer bevaras. I detta område så finns det ett natursläpp högst 

upp i nordöst som är den enda förbindelsepunkten mellan området och 

naturen österut. Genom byggnation i det här området så minskar man en 

existerande spridningskorridor för växt- och djurliv.  

5.2 Miljökonsekvenser   

5.2.1 Riksintressen  

Planområdet överlappar inte med något område som utgör riksintresse.  

Roslagsbanan som utgör riksintresse för järnväg ligger cirka 600 meter från 

planområdet.  

5.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Ingen negativ påverkan på miljökvalitetsnorm för luft förutom att det blir mindre 

natur som kan ta upp föroreningar och rena luften. Den påverkan kommer dock inte 

bli så stor. 

Ökad mängd dagvatten i och med mer hårdgjorda ytor.  
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Dagvattenutredning samt förprojektering har tagits fram för att säkerställa en 

tillräcklig rening av dagvatten, beräkningar visar att planen ej kommer påverka MKN 

för Vallentunasjön när system för dagvattenhantering är anlagt. 

5.2.3 Övriga skyddade områden  

Inga områden med övrigt skydd förekommer i eller överlappar med planområdet.  

5.2.4 Natur- och vattenområden 

Planområdet består till största delen av öppen gräsyta med enstaka träd och buskar. 

Större träd bör bevaras. En park planeras i södra delen av planområdet där möjlighet 

finns att spara vegetation.  

5.2.5 Stads- och landskapsbild 

Planområdet är idag oexploaterat och utgör en del av ett i stort sett obebyggt, öppet 

ängslandskap med inslag av buskvegetation och blandskogsvegetation i de södra 

delarna. Genomförande av planförslaget innebär utbyggnad av relativt tät 

bostadsbebyggelse på denna idag oexploaterade yta. Bebyggelsen bör anpassas efter 

befintlig bebyggelse.  

5.2.6 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Ingen kulturhistoriskt värdefull miljö eller fornlämningar har konstaterats i 

planområdet.  

5.2.7 Hälsa och säkerhet 

Geotekniska utredningar visar på artesiskt grundvatten inom södra delen av 

planområdet. Detta beaktas vidare i samband med projektering och exploatering.  

Delar av planområdet består av lerjord, det kan därmed bli aktuellt med åtgärder för 

att motverka sättningar eller för att på andra sätt öka markens stabilitet. Detta 

regleras i detaljplanen.  

I tre punkter har sulfidhaltig jord påträffats, det är dock endast i en punkt detta 

förekommer ytligt (0,5m under markytan). De två andra punkterna påvisar 

sulfidhaltig jord på 3 respektive 4,5m djup. 

Vid schaktning kring dessa punkter blir försiktighetsåtgärder samt hantering av 

sulfidhaltiga massor aktuellt. 

Flera miljötekniska utredningar har genomförts, dessa visar på förekomst av 

föroreningar överstigande känslig markanvändning (metaller, bekämpningsmedel, 

oljeföroreningar). Föroreningarna har avgränsats och sanering kommer ske innan 

bostäder upprättas. 
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5.3 Ekonomiska konsekvenser 

5.3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen förväntas innebära nya skatteintäkter för kommunen 

eftersom planen ger möjlighet för nya invånare att bosätta sig i kommunen.  

Ett genomförande av detaljplanen innebär initialt kostnader för utbyggnad och 

iordningsställande av allmän plats och allmänna anläggningar. Dessa kostnader tas i 

huvudsak igen från exploatör/fastighetsägare genom exploateringsavtal.  

Kommunen får även kostnader för drift och underhåll av allmän plats. Vallentuna-

vatten AB får kostnader för drift och underhåll av allmänna VA-anläggningar.   

Kommunen får intäkter vid försäljning av mark inom planområdet, B och K1.  

5.3.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Exploatör/fastighetsägare får kostnader för planarbete, köp av mark från kommunen 

genomförande på kvartersmark (däribland kostnader för förrättning, för bygglovs-

handläggning, för byggnation), ombyggnad och iordningsställande av allmän plats 

och upprättande av förbindelsepunkt för VA. Dessa kostnader bedöms dock 

kompenseras för vid framtida försäljning av bostäder.  

Detaljplanen utgör en del av bostäderna som inräknas i Sverigeförhandlingen och 

medfinansieringsersättning utgår därför.  

5.4 Sociala konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör för både enfamiljshus och ett flerbostadshus vilket medger en 

blandning av befolkningsgrupper. Inom området finns parkytor, speciellt en stor 

sammanhängande i söder, som kan fungera som informella mötesplatser. Därtill finns 

även stråk som möjliggör en sammankoppling av olika områden med både ny och 

befintlig bebyggelse. 

Tillskapandet av bostäder i området kan leda till ett utökat underlag av barn och unga 

till de befintliga skolorna och förskolorna i området.  

Närheten till busshållplats och stationer vid Roslagsbanan ger goda möjligheter till 

nyttjande av kollektivtrafik. Området kommer även att goda möjligheter att nyttja 

gång- och cykelstråk då de nya stråken inom området ska kopplas till befintliga i 

närområdet.  

5.5 Fastighetskonsekvenser 

Den största delen av planområdet utgörs av Bällsta 2:928 som ägs av exploatörerna, 

men planområdet utgörs även av del av den kommunalägda fastigheten Bällsta 2:789. 

Utanför detaljplanen ligger Bällsta 2:392 som också berörs av detaljplanens 

genomförande.  
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Bällsta 2:789  

Del av Bällsta 2:789, som i detaljplanen planläggs som kvartersmark kommer övergå 

från kommunalägd fastighet (Bällsta 2:789) till privatägd fastighet. Den marken 

överförs genom fastighetsreglering till Bällsta 2:928 (B i planförslaget) respektive 

Bällsta 2:392 (K1 i planförslaget).  

Bällsta 2:928  

Del av Bällsta 2:928, som i detaljplanen planläggs som allmän plats kommer övergå 

från Bällsta 2:928 till kommunalägd fastighet. Den marken överförs till Bällsta 2:789 

genom fastighetsreglering. 

Del av Bällsta 2:928, som i detaljplanen planläggs med K1 kommer överföras till 

Bällsta 2:392 genom fastighetsreglering.  

Eventuell nybildning av fastigheter sker genom avstyckning från Bällsta 2:928. 

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseform och kvartersmark för bostäder kan komma 

att utgöra bostadsrättsfastigheter såväl som enskilt avstyckade fastigheter.  

Ledningsrätt bör bildas på mark som i detaljplanen planläggs med u eller E1.  

Servitut bör bildas på mark som i detaljplanen planläggs med z.  

Bällsta 2:392  

Del av Bällsta 2:789 samt Bällsta 2: 928 som i detaljplanen planläggs med K1 kommer 

överföras från dessa fastigheter till Bällsta 2:392 som idag i sin helhet ligger utanför 

planområdet.  

 

Figur 19. Mark som överförs mellan berörda fastigheter.  
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6.  Medverkande 

Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna 

kommun. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser från olika 

avdelningar/förvaltningar samt Roslagsvatten har deltagit i planarbetet. Planarbetet 

har bedrivits i samarbete med Svefa och Sweco Architects AB. 

Upprättad 2018-11-20, Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Björn Stafbom  Therése Larsson Seglert  Henrik Juhlin  

Planchef  Planarkitekt  Exploateringsingenjör  

  

 


