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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

 En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 
användas och hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst 
område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har 
genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin 
geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 
Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för 
att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 
och bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och 
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande 
bygglovsprövningar och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att 
förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser 
av ett genomförande av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett 
flertal utredningar tagits fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur 
vissa frågor som avser teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska 
regleras i planen och hur de ska hanteras när planen genomförs. 
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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

• Plankarta med planbestämmelser i skala 1:500 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för att bygga på befintlig 
byggnad på Vallentuna-Rickeby 1:45 med en till två våningar. Nuvarande 
markanvändning inom planområdet är en byggnad med olika verksamheter, 
funktioner och bostäder. 

Planen medger fem våningar över hela byggnaden. Utöver detta kommer inredning av 
vind att tillåtas. Planförslaget innebär ett tillskapande av 1940 BTA och strax under 
30 stycket lägenheter med ett eller två rum. Planen möjliggör en maximal nockhöjd 
på 34 respektive 35,5 meter. 

Utöver byggnadshöjd reglerar planen att balkonger inte får kraga ut över allmän plats. 
Balkonger får ej heller anordnas på byggnadens norra och östra gavelfasader. För att 
säkerställa att tillkommande takpåbyggnad nyttjas för bostadsändamål regleras 
användningen till att minst 60 % av bruttoarean över mark ska utgöras av bostäder 
och bostadskomplement.  

Vallentuna växer och det finns ett stort behov av bostäder i de mest centrala delarna 
av orten. Enligt kommunens översiktsplan förespråkas en tätare bebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen. För Vallentuna tätort gäller att ny bebyggelse ska till 
lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk. Förutom att nya 
byggnader ska ha ett egenvärde ska nytillkommande bebyggelse även tillföra kvalitéer 
till helheten. 
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1.3 Plandata 

1.3.1 Läge och areal 

 

Figur 1 Planområdets läge i centrala Vallentuna invid Tuna torg. 

Planområdet omfattar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45, Vallentuna-Rickeby 1:206 
samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436. Totalt är området 3204 m2 stort varav 
Vallentuna-Rickeby 1:45 är 1734 m2 och Vallentuna-Rickeby 1:206 är 936 m2. 

Planområdet ligger i Vallentuna centrum väster om Roslagsbanan. Väster om 
planområdet gränsar Mörbyvägen med befintliga flerbostadshus och restaurang, i 
öster angränsar Tuna torg och centrumhandeln. Söder om planområdet ligger 
Vallentunas kulturhus och norr om planområdet finns centrumhandel, en lastkaj 
samt ett bostadshus.  

  



 

 
 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR NYA ALLÉHUSET, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING 

 

9 

1.3.2 Markägoförhållanden 

 

 

Figur 2 Markägoförhållanden inom planområdet. 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:45 som ägs av JCP 
Fastigheter Kommanditbolag KB samt Vallentuna-Rickeby 1:206 och Vallentuna-
Rickeby 1:436 som ägs av Vallentuna kommun. 

1.4 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
En bedömning av risken för betydande miljöpåverkan ska utföras för alla 
detaljplaner. Bedömningen ska utgå från MKB-förordningens kriterier och beakta 
platsens och planens karaktäristiska egenskaper, typ av påverkan och det område som 
kan antas bli påverkat.  

För detaljplaner som anses medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt 6 kap Miljöbalken utföras. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska utarbetas och redovisas tillsammans med 
planförslaget. Om detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan behandlas 
miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. 

Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö, 
hälsa och upplevelse av området. Med beaktande av platsens särdrag, planens 
karaktäristiska egenskaper och den påverkan som ett genomförande av planen 
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sammantaget bedöms kunna medföra, antas detaljplanens genomförande inte 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34§ eller 
miljöbalken 6 kap. 11§ så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. De 
miljöfrågor som är att ta hänsyn till redovisas i denna planbeskrivning. 

Planen bedöms vara förening med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.  

1.5 Planprocessen 

1.5.1 Planuppdrag 

Kommunfullmäktige gav den 2017-08-22 § 78, Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för nya Alléhuset.  

1.5.2 Handläggning 

På grund av fastighetens närhet till Tuna torg och dess läge i tät bebyggelse ansåg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen skulle handläggas med utökat 
förfarande. 

 

 

Figur 3: Planprocessen. Just nu befinner vi oss i skeendet Samråd. 

Att planen handläggs med utökat förfarande innebär att kommunen vid två tillfällen, 
samråd och granskning, formellt bjuder in berörda fastighetsägare och 
remissinstanser att komma med synpunkter på planförslaget innan planen antas.  

Det aktuella plan skedet är samråd 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.  
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1.5.3 Preliminär tidplan för detaljplan  

Beslut om samråd 2:a kvartalet 2018 

Samrådstid   3:e kvartalet 2018 

Beslut om granskning  4:e kvartalet 2018 

Granskningstid  4:e kvartalet 2018 

Antagande (KF)  1:a kvartalet 2019 

Laga kraft   1:a kvartalet 2019 

1.6 Politiska beslut i ärendet under processen 
Kommunstyrelsens Näringslivs- och planutskott beslutade 2017-01-31 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Nya 
Alléhuset. 

2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen och skyddade områden 

Området ligger inte inom område som är av riksintresse eller som är skyddat på annat 
sätt genom miljöbalken. Inom området finns inga objekt som omfattas av generellt 
biotopskydd. 

2.1.2 Förordnanden 

Området omfattas av förordnande enligt 1 § Lag om ordningsvakter (LOV). 

I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag får den som inte är anställd som 
polisman förordnas att som ordningsvakt medverka till att upprätthålla allmän 
ordning. 

2.2 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 
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närvarande finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika 
parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för miljöpåverkande ämnen i 
fiskevatten.  

2.2.1 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 framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, gäller från 31 december 2014). 
Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna överskrids inte idag. 

2.2.2 Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. 
Vallentunasjön, som recipient för planområdets dagvatten, har idag 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status (exkl. kvicksilver). Målet är 
att uppnå god ekologisk status 2027 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus.  
Åtgärder behöver genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får tillkommande 
bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten.  

2.2.3 Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer 
än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 
störs av buller 

• från större vägar (över 3 miljoner fordon/år)  
• större järnvägar (30 000 tåg/år) samt  
• större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 

Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 

2.3 Kommunala ställningstagande 

2.3.1 Översiktsplan 

Föreslagen planläggning är förenligt med gällande översiktsplan. I översiktsplanen 
2010–2030 pekas området ut som lämpligt för utveckling med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service med småstadskvaliteter.  
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2.3.2 Detaljplaner 

 

Figur 4 Utsnitt från gällande detaljplan antagen 1990-05-23 

Planområdet omfattas av detaljplan för bostad och centrumbebyggelse (Alléhuset), 
D900523-Alléhuset. Planen tillåter användningen (BC) bostäder och 
centrumbebyggelse med en högsta byggnadshöjd om 12,5 meter. Planen reglerar även 
användningen (P) parkering och (TORG) för gångtrafik, handel och publik 
verksamhet. Genomförandetiden för planen har gått ut. 

En liten del av planområdets östra del omfattas nu av detaljplan för Vallentuna 
centrum D20120829. Ändringen medger för 3D-fastighetsbildning under mark för 
parkeringsgarage. Användning i markplan är dock densamma. 

2.3.3 Program för centrala Vallentuna 

Föreslagen detaljplan ligger inom planprogramområdet för Centrala Vallentuna. 
Visionen är att centrala Vallentuna ska utvecklas till en sammanhållen stadskärna på 
båda sidor om järnvägen utifrån ledorden förena, blanda och koppla. 

Den övergripande gestaltningsidén för centrala Vallentuna redovisar principer för 
tillkommande bebyggelse. Det handlar om övergripande utgångspunkter som har i 
syfte att stödja visionen. Generellt menas att det inte är våningsantalet eller 
gestaltningen av en specifik byggnadskropp som är avgörande för hur centrala 
Vallentuna utvecklas i framtiden. Det viktiga är att den byggda strukturen förhåller 
sig till och stödjer programmets fysiska struktur om en mer sammanhållen 
stadskärna. Våningsantalet kan och bör därför variera inom intervallet 2-5 våningar. 
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Programmet menar också att det i de allra centralaste lägena kan testas med högre 
hushöjder men att de bör utformas för att förtydliga och stödja viktiga drag i 
stadsbilden. 

2.4 Markanvändning (Stads- och landskapsbild) 

2.4.1 Bebyggelse  

Alléhuset är en större byggnad i Vallentuna centrum strax norr om Vallentuna 
kulturhus. Huset uppfördes 1992 och är gestaltad i postmodernistisk stil. Byggnadens 
postmodernistiska stil med sin färgglada och fantasifulla arkitektur står i kontrast till 
70-talets funktionalistiska och geometriska uttryck. Dess utformning kännetecknas av 
bland annat gavelfält, spröjs och inslag av runda fönster och är en reaktion mot 
funktionalismens lådor av stål, betong och glas.  
 
Byggnaden innehåller idag flera olika typer av verksamheter och funktioner. I 
byggnadens källare finns ett garage med plats för 42 bilar. I byggnadens markplan 
finns publika verksamheter så som en bank, fastighetsmäklare, café m.m. I de övre 
planen finns ett kontorshotell, 21 hyresrätter och 8 studentlägenheter. 
På gården direkt norr om byggnaden finns en kommunägd markparkering 
om ca 20 parkeringsplatser. Byggnaden är idag fyra våningar hög mot väster och tre 
våningar hög mot öster. Ovan dessa våningar finns även inredda vindar. 
 

 
Figur 5: Bild tagen från Tuna torg visar befintlig byggnad (Alléhuset) inom planområdet. 
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2.4.2 Grönstruktur och friytor/vegetation 

Det finns inget utpekat naturvärde inom föreslaget planområde. Marken utgörs till 
stor del av hårdgjorda ytor med inslag av gräsytor, buskage och ett fåtal träd. Boende i 
huset har ingen tillgång till grönytor inom egen fastighet. 

2.4.3 Omgivning 

Planområdet ligger i centrala Vallentuna väster om Roslagsbanan. Väster om 
planområdet angränsar Mörbyvägen med befintliga flerbostadshus och restaurang, i 
öster angränsar Tuna torg med centrumhandel. Planområdet angränsar i söder till 
Vallentunas kulturhus och norr om planområdet finns centrumhandel, bostäder och 
parkeringshus. Bebyggelsebeståndet runt planområdet är varierande med 
byggnadsstilar från många olika epoker. På närmaste fastighet i öster kan ett nytt hus 
komma att byggas inom närtid. 

Fastigheten med en outnyttjad byggrätt i öster tillåter uppförandet av en ny byggnad 
med fyra till fem våningar. Byggnaden är tänkt inrymma både parkering, bostäder och 
butiker. Anslutning till byggnadens parkeringsplan ska komma att ske genom 
Alléhusets garageinfart. 

Söder om planområdet på motstående sida av gågatan ligger Vallentunas kulturhus 
invigt hösten 2012. Kulturhuset innehåller förutom bibliotek även utställningslokaler, 
scener och kreativ verkstad och är en mötesplats i centrala Vallentuna. Byggnaden är i 
tre våningar med ett pulpettak som sluttar lätt mot söder.  

Norr om Alléhuset på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 finns hårdgjord 
markparkering och infart till parkeringsgaraget i byggnadens källare. Norr om 
planområdet finns en lastkaj för en matvarubutik samt ett bostadshus. 

2.5 Natur- och kulturmiljö 
Planområdet ligger inte inom riksintresse för Natura 2000. Inom området finns inga 
övriga biotopskydd eller naturvärden. Planområdet ligger däremot inom område med 
höga kulturhistoriska kvaliteter. Särskilt viktigt att beakta vid gestaltning av 
tillkommande byggnadskropp är exempelvis hur den förhåller sig till det närliggande 
kulturhuset samt siktlinjer i förhållande till Vallentuna kyrka.  

Fornlämningar inom planområdet grävdes ut i samband med byggnationen av 
byggnaden Tärningen på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:474 nordöst om 
planområdet.  
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2.6 Geotekniska förhållanden 
I kommunens kartmaterial redovisas att marken består av postglacial finsand. 
Planområdet är flackt med höjdskillnader mellan 0 till 0,5 meter. En ny 
markundersökning anses inte nödvändig för aktuellt planområde när detaljplanen 
endast möjliggör för påbyggnad av redan befintlig byggnad. 

En geoteknisk undersökning genomfördes av VIAK 1989-03-08 under arbetet med 
gällande detaljplan (D900523). Den visade att marken består av ett tunt lerlager 
ovanför ett lager morän. Berggrunden ligger på 3–5 meters djup. 

2.7 Hydrologiska förhållanden 
Inom planområdet är nästintill all mark hårdgjord och inget omhändertagande av 
dagvatten sker lokalt utan hanteras via det kommunala dagvattennätet. 

2.8 Trafik 
Mörbyvägen löper i nord-sydlig riktning väster om planområdet. Från Mörbyvägen 
finns även en infart till planområdet. Söder om området finns en gågata och norr om 
området sker lastning och lossning till en matvarubutik. Vidare är planområdet 
lättillgängligt och ansluter delvis till Vallentunas befintliga gång- och cykelvägnät. 

2.8.1 Kollektivtrafik 

Planområdet har god tillgänglighet och närhet till kollektivtrafiken, både till det lokala 
och det regionala kollektivtrafiknätet. Inom några 100 meter från planområdet finns 
tåg- och busshållplatser. Dessutom ligger Vallentuna tätort cirka 23 
kilometers bilväg från Arlanda och i takt med att Roslagsbanan byggs ut med 
dubbelspår 
kommer en koppling med Roslagsbanan mellan Vallentuna och Arlanda studeras 
vidare. 

2.8.2 Parkering 

I garageplan under den befintliga byggnaden inom planområdet finns 42 parkerings-
platser. Kommunen har genom servitutsavtal nyttjanderätt till 33 av 42 
parkeringsplatser. Norr om byggnaden finns markparkering om cirka 20 stycken 
parkeringsplatser. Här finns även två stycken handikapparkeringar.  
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2.9 Service 
Området ligger i Vallentuna centrum och erbjuder kommersiell och offentlig service i 
form av butiker, caféer, livsmedelsbutiker, vårdcentral och tandläkare. Nära 
planområdet ligger flertal förskolor, en grundskola och ett gymnasium. 

2.10 Hälsa och säkerhet 

2.10.1 Markföroreningar 

Planområdet omfattas inte av några EBH-objekt enligt Länsstyrelsens EBH-portal. 
Detaljplanens genomförande innebär endast en påbyggnad av befintlig 
byggnadskropp.  

2.10.2 Ras- och skredrisk 

I rapporten Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning från 
2013 karterade WSP på uppdrag av Vallentuna kommun risken för ras och skred 
inom kommunen.  Karteringen genomfördes enligt MSB:s (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) metoder. Området bedöms inte beröras av risk för ras 
eller skred. 

2.10.3 Översvämningsrisk 

Inom planområdet finns inga lågpunkter där risk för översvämning skulle kunna 
förekomma. 

2.10.4 Radon 

Befintlig byggnad inom planområdet är uppförd många år efter att blåbetong 
innehållande radon slutade användas inom bostadsbyggande. Risken för radon i 
befintlig byggnad är därför mycket liten. Inom planområdet finns ingen 
radonundersökning. Inom närliggande fastighet nordost om planområdet är 
uppmätta värden för radon inom normala nivåer. 

2.10.5 Buller 

Området och byggnaden berörs idag främst av buller från väster. Enligt Vallentuna 
kommuns övergripande bullerutredning från 2015 klarar planområdet de 
bullervärden som anges i Trafikbullerförordningen 2015:216. 
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2.10.6 Farligt gods 

Området ligger inte nära väg för transport av farligt gods. 

3.  Planförslag 

3.1 Kvartersmark 
Fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 och Vallentuna 1:206 har markbestämmelsen 
kvartersmark (Bostad, centrum och parkering). Resterande del av planområdet 
omfattas av del av Vallentuna-Rickeby 1:436 med markbestämmelsen allmän 
platsmark (TORG). 

3.1.1 Användning och utnyttjandegrad 

Planens möjliggör att befintlig byggnad på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 kan 
byggas på med en till två ytterligare våningar. Planen medger att den östra 
byggnadsdelen byggs på med två hela våningsplan med en enkelsidigt inredd vind 
med mindre takkupor. Den västra delen av byggnadskroppen kan byggas på med en 
hel våning samt att vinden kan inredas i större utsträckning med takfönster. 

 

  

Figur 6 Den västra respektive den östra byggnadsdelen. 
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Detta kommer att kunna tillskapa nästan 30 nya lägenheter med i huvudsak ett eller 
två rum. Verksamheterna i markplan säkerställs med reglering för centrum-
verksamhet. Planen möjliggör att byggnadsdelar (balkonger) kan tillskapas på 
byggnaden på de delar av byggnaden där de finns idag. Med hänsyn till upplevelsen av 
det offentliga rummet och byggnadens påverkan på detta får inga balkonger anordnas 
på byggnadens fasad som kragar ut över allmän plats. På byggnadens norra och östra 
fasader kommer balkonger inte att tillåtas för att begränsa insyn och intrång på 
befintliga och eventuellt tillkommande bostadshus. 

Planen reglerar användningen av byggnadens bottenvåning för centrumändamål. I 
övrigt ska minst 60% av byggnadens bruttoarea över mark utgöras av bostäder och 
bostadskomplement. Planen kommer att bidra till ett tillskapande av små lägenheter i 
ett centralt läge med nära koppling till Roslagsbanan. 

Byggrätten för bostadshus begränsas genom bestämmelser om högsta tillåtna 
nockhöjd och taklutning. Planen medger en byggnad till en högsta höjd om 34 
respektive 35,5 meter över nollplanet i RH2000. Detta motsvarar en byggnadshöjd på 
mellan 18,5 och 20 meter över omgivande marknivå. Med bestämmelserna avses att 
taknock ska räknas som högsta höjd. Detta medger en byggnad med 5 våningar med 
inredd vind utifrån marknivå. Byggnaden får förses med takkupor med sammanlagd 
bredd som motsvarar som mest 1/3 av takets längd. 

3.1.2 Placering och utformning  

Påbyggnaden ska fortsätta i fasadliv med befintlig byggnad och med samma 
arkitektoniska uttryck. Det är viktigt att bevara befintlig byggnads karaktär. 
Påbyggnaden kan med fördel markeras med en kulör som är avvikande från befintlig 
fasad. Det är viktigt att påbyggnaden förhåller sig till befintlig byggnad på ett 
pietetsfullt sätt. 

I byggnadens sydvästra och sydöstra hörn är byggnaden avfasad i hörnen i markplan. 
På plankartan regleras detta med en egenskapsbestämmelse. Avfasade hörn i 
bottenvåningen är viktigt då många människor rör sig runt byggnaden. Avfasningen 
öppnar upp gaturummet och göra att det är lättare att se runt hörn på byggnaden när 
man rör sig i staden.  
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Figur 7 Illustrationsförslag för hur den nya påbyggnaden kan komma att se ut. Bilden visar 
byggnadens fasad mot kulturhuset (söder). (Magnus Malm Arkitektur) 

Bilden ovan visar ett förslag på hur byggnaden kan komma att se ut. Till höger i 
bilden finns en representativ markering av en maximalt utnyttjad byggrätt på 
fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:472 (Detaljplan för centrala Vallentuna, Detaljplan 
D2012-08-29). Detaljplanen medger en byggnad om fyra till fem våningar utan 
föreskriven maxhöjd. Genomförandetiden för planen går ut år 2022. 

 
Figur 8 Befintlig byggnads fasad mot kulturhuset (söder). (Magnus Malm Arkitektur) 

 

Figur 9 Sektion över gaturummet mot Alléhuset och kulturhuset. Vy mot öst från 
Mörbyvägen. (Magnus Malm Arkitektur) 

Bilden ovan visar en sektion av gaturummet mellan nya Alléhuset och kulturhuset. 
Nya Alléhuset kommer att få ett dominerande uttryck. Ett begränsande av detta är att 
balkonger inte kommer att tillåtas kraga ut över allmän plats på fasaden mot 
kulturhuset. 
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Figur 10 Visualisering över Alléhuset med den föreslagna påbyggnaden sedd från Tuna torg. 
(Magnus Malm Arkitektur) 

På bilden ovan ses en visualisering av hur den nya påbyggda huskroppen kan komma 
att se ut sett från Tuna torg. Delen av byggnaden som syns föreslås höjas med två 
våningar vilket skulle leda till att byggnaden blir 5 våningar med inredd vind.  

3.1.3 Balkonger och burspråk 

Utskjutande balkonger tillåts inte över allmän plats eller på byggnadens norra och 
östra gavel. I övrigt medges balkonger och mindre burspråk, även inom prickmark. 
Balkonger, beroende på hur de placeras och utformas, påverkar fasaduttrycket och 
hur gaturummet upplevs. Fasaderna mot Mörbyvägen och kulturhuset kommer att 
vara mycket exponerade och utgöra en entrévy till centrum. För att säkerställa att 
utformningen av balkonger sker på ett enhetligt sätt och som en naturlig integrerad 
del i fasadutformningen, oavsett om det sker ifrån början eller i efterhand, anger 
planen krav på hur utformning av balkonger får ske. Utformningen av balkonger ska 
ske på ett sätt som är enhetligt med de redan befintliga balkongerna och de får inte 
glasas in. Inglasning av balkonger är ett element som inte bidar till ett levande 
gaturum varför det inte tillåts i ett så pass centralt läge. 

3.1.4 Tekniska anläggningar 

Inom kvartersmark betecknat med [E] på plankartan medges användning för 
tekniska anläggningar. Marken används i dagsläget för en elnätsstation. 
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3.1.5 Solstudie 

 

Figur 11 Solstudie som visar befintlig byggnad och förslag till ombyggnad. Bilden visar en 
jämförelse över solens yttersta lägen. (Magnus Malm Arkitektur) 

Bilden ovan visar hur det intilliggande bostadshuset kommer att skuggas vid vissa 
bestämda klockslag. För bilder över fler klockslag se kapitel 8. Bilaga Solstudie. 

Solstudien visar skuggningen under solens yttersta lägen. Det första bildparet visar en 
jämförelse mitt på dagen på nyårsafton som är den del av året då solen når som lägst 
på himlen. Nästkommande två bilder visar mitt på dagen och klockan tre på 
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eftermiddagen under vårdagjämningen. Vårdagjämningen inträffar den 20 mars och 
är den tid på året (tillsammans med höstdagjämning) då dag och natt är lika långa. 
Sista bilden visar skuggningen mitt på dagen på midsommar då solen står som högst 
och dagarna är som längst.  

Solstudien visar att skuggbildningen på angränsande fastigheter blir begränsad. 
Större delen av skuggan från byggnaden faller på kommunens markparkering norr 
om byggnaden. Bostadsrättsföreningen norr om planområdet drabbas i viss 
utsträckning av skuggbildning men den bedöms vara begränsad i sin omfattning. 
Detta framför allt då skuggningen sker huvudsakligen mitt på dagen då solen står som 
högst. Under morgonen och framför allt kvällen då skuggan blir som längst drabbas 
inga bostäder. 

3.1.6 Markens anordnande 

Markens höjd över nollplanet är cirka 15 meter i planområdets södra del. Ingen 
ändring av markens anordnande medges i planen. 

3.1.7 Parkering 

Tillfart till kvartersmark inom planområdet sker från Mörbyvägen. Parkering ska 
anordnas på egen fastighet. Vid tillskapande av ytterligare lägenheter ska Vallentuna 
kommuns parkeringsnorm följas avseende antal tillkommande parkeringsplatser. 
Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark görs vid 
bygglovsprövning utifrån gällande norm.  

3.2 Allmän platsmark 
Inom planområdet finns ingen tillgång till grönstruktur eller friytor. I dess södra del 
ingår del av gågatan. Bristen på tillgång till friytor bedöms kompenseras av närhet till 
bland annat Vallentuna torg, Kvarnbadet, Björkby-Kyrkvikens naturreservat och 
Roslagsbanan som ger möjlighet till att nå rekreation i närhet till Vallentuna centrum. 

Den södra delen av planområdet planeras som TORG med bestämmelser som är 
likvärdiga med de som gäller för resterande delar av Vallentunas torg. 

3.3 Teknisk försörjning 

3.3.1 Dagvatten 

Vallentuna kommuns kommunfullmäktige antog i oktober 2016 Oxunda 
vattensamverkans gemensamt framtagna dagvattenpolicy. Dagvattenpolicyn har blivit 
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antagen i samtliga samarbetande kommuner i vattensamverkan. Dagvattenpolicyn 
består av fem riktlinjer kring hur dagvatten ska hanteras inom kommunerna:  

• Minska konsekvenserna vid översvämning 
• Bevara en naturlig vattenbalans 
• Minska mängden föroreningar 
• Utjämna dagvattenflöden  
• Berika bebyggelsemiljön 

Kommunens bedömning är att ingen dagvattenutredning behövs för planen. 
Bedömningen grundar sig i att ny detaljplan endast kommer tillåta en tillbyggnad av 
en till två våningar på nuvarande byggnad. Detta innebär en oförändrad situation vad 
gäller flöden samt dagvattnets kvantitet och kvalitet. I nuläget hanteras dagvattnet via 
det kommunala dagvattennätet, inga förändringar av detta är planerade. Påverkan på 
nuvarande dagvattensituation bedöms därmed som minimal eller obefintlig och det 
bedöms inte föreligga någon risk att förutsättningar för att uppnå 
miljökvalitetsnormer i recipient (Vallentunasjön) påverkas negativt. 

3.3.2 Vatten, avlopp och värme 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt dagvatten och inom 
Vallentuna Vatten AB:s verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 
Befintliga ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme) ligger närmast 
längs Mörbyvägen och under gågatan söder om fastigheten.  

3.3.3 El 

Befintliga anslutningar finns, inga ändringar bedöms komma att behöva göras. 

3.3.4 Avfallshantering 

Kommunens riktlinjer för avfallshantering ska följas. Hantering av avfall sker på egen 
fastighet. Fordon för hämtning av avfall avses angöra på motsvarande sätt som i 
dagsläget. Avfallskärl för boende och verksamheter ska skiljas åt.  

3.4 Hälsa och säkerhet  
Planen medger för en takpåbyggnad av befintlig byggnad. I och med planområdets 
lokalisering i centrala Vallentuna har brandförsvaret endast dryga 3 minuters bilfärd 
vid utryckning. Vid påbyggnad kan dock byggnaden bli högre än att utrymning kan 
göras med brandförsvarets stegar. Detta innebär att man måste använda sig av 
brandförsvarets stegbil vars vikt är 17 ton. Väster och norr om Alléhuset är marken 
asfalterad och den markstensbelagda gågatan söder om området är dimensionerad för 
ett axeltryck på max 10 ton per axel. Med detta bedöms att utrymning med stegbil 
runt hela byggnaden går att lösa.  
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3.4.1 Hantering av buller 

 

Figur 12 Prognos för utbredning av trafikbuller för år 2040 från kommunens övergripande 
bullerkartläggning. Grönfärgat fält är områden med bullernivåer mellan 50-55 dBA 
(godkända nivåer). 

Enligt riksdagens beslut bör följande riktvärden för trafikbuller normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: ekvivalent ljudnivå 60 dB(A) vid 
fasad och 30 dB(A) inomhus, maximal ljudnivå 70 dB(A) på uteplats och 45 dB(A) 
inomhus nattetid. 

Nuvarande byggnad inom planområdet ligger inom godkända nivåer för riktvärden 
avseende fasadbuller enligt kommunens övergripande bullerkartläggning. 
Tillkommande takpåbyggnad bedöms därigenom klara gällande riktvärden. För buller 
under byggnation gäller att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 
byggarbetsplatser ska följas. 

3.1 Administrativa bestämmelser 
Genomförande tiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
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4.  Genomförande 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon 
självständig rättsverkan utan ska fungera som vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vatten och 
avloppsanläggningar, gator m.m. regleras således genom respektive speciallag. 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Efter samråd ska planen ställas ut för granskning under fjärde kvartalet 2018. 
Detaljplanen planeras att kunna antas av kommunfullmäktige till våren 2019. Såvida 
inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av 
kommunfullmäktiges protokoll. Påbyggnad enligt utökad byggrätt beräknas kunna 
påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Planens genomförandetid är fem år. Genomförandetiden börjar då beslutet att anta 
detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en 
detaljplan är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas 
eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om 
planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har 
fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada det resulterar i för 
fastighetsägarna. 

En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den 
dag kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs. 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Kommunen ansvarar 
för drift och underhåll av dessa anläggningar. 

4.1.3 Ansvarsfördelning 

Genomförandet på kvartersmark åligger exploatören.  

4.1.4 Avtal 

Planavtal har tecknats med fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:45, JCP 
Fastigheter kommanditbolag, samt Vallentuna kommuns planmyndighet. Kostnader 
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för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtalet. Exploatören står för 
kostnaden av framtagande av detaljplan.  

4.2 Fastighetsrättsliga frågor 

4.2.1 Fastighetsbildning 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder 
genomföras. För denna detaljplan bedöms att det kan bli aktuellt med inlösen av 
kvartersmark för allmän plats. Om fastighetsägaren så önskar kan ansökan om 
avstyckning inom Vallentuna-Rickeby 1:45 i framtiden göras till 
Lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten prövar då lämpligheten av sådan 
åtgärd. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägaren själv. 
Åtgärder som enbart berör enskild fastighet, till exempel avstyckning kan endast 
sökas av fastighetsägaren. En fastighet ska vid både ombildning och nybildning vara 
lämplig för sitt ändamål samt uppfylla krav på tillgänglighet. 

Lantmäterimyndighetens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. 

4.2.2 Fastighetsreglering 

Del av Vallentuna-Rickeby 1:45 ska överföras genom fastighetsreglering till 
fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. Del av Vallentuna-Rickeby 1:436 ska överföras 
genom fastighetsreglering till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45. Ägaren till 
Vallentuna-Rickeby 1:45 ansöker och bekostar fastighetsregleringen när detaljplanen 
vunnit laga kraft.  

Regleringen görs för att del av byggnaden på Vallentuna-Rickeby 1:45 står på 
Vallentuna-Rickeby 1:436 och för att säkerställa allmän plats fram till fasad på 
Alléhuset. 

4.2.3 Servitut 

Servitut finns upplåtna inom planområdet.  Kommunen har genom ingått 
servitutsavtal nyttjanderätt till 33 av 42 parkeringsplatser i källargarage inom 
Vallentuna-Rickeby 1:45. Servitutsavtalet kan ändras för att parkeringsbehovet för 
fastigheten ska kunna tillgodoses.  

Intilliggande fastighet, Vallentuna-Rickeby 1:472, omfattas av servitut om rätt till 
tillfart genom garaget i fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:45 till blivande garage 
under Nya Tärningen. Servitutet ligger kvar oförändrat och är nödvändigt för 
angöring och genomfart till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:472. Planförslaget 
medför inte ökad belastningen på officialservitutet, varför ändring av den 
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anledningen inte är aktuell. Båda fastigheterna har nyttjanderätt till tillfart över ramp 
inom den av kommunen ägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:206.   

Enligt fastighetsförteckning belastas fastigheterna av följande rättigheter som kan ha 
koppling till planområdet: 

Servitut Ändamål Belastad fastighet Förmånsfastighet 

01-IM4-33/656.1 Båtplats mm Vallentuna Prästgård 
5:1 

Vallentuna-Rickeby 1:45 

0115-14/59.1 Väg Vallentuna-Rickeby 
1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

0115-14/59.3 Brandgasventilation  Vallentuna-Rickeby 
1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

0115-91/35.1 Väg Vallentuna-Rickeby 
1:206 samt 1:436 

Vallentuna-Rickeby 1:45 
samt 1:472 

0115IM-06/3464.1 Parkering Vallentuna-Rickeby 
1:45 

Vallentuna Prästgård 
1:163 

0115IM-
10/28131.1 

In- och utfarts till 
parkering 

Vallentuna-Rickeby 
1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

 

4.2.4 Ledningsrätt 

Planområdet belastas med ledningsrätt för fjärrvärme enligt akt 0115-05/1.  

4.3 Ekonomiska frågor 

4.3.1 Planekonomi 

Planavtal har tecknats med fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:45, JCP 
Fastigheter kommanditbolag, samt Vallentuna kommuns planmyndighet. Kostnader 
för framtagandet av detaljplanen regleras i planavtalet. Exploatören står för 
kostnaden av framtagande av detaljplan. Inga ytterligare kostnader för andra än 
exploatören förväntas. 

4.3.2 Gatukostnader 

Planens genomförande kommer inte att medföra några ytterligare gatukostnader. 
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5.  Konsekvenser 

5.1 Behovsbedömning 
I den initiala behovsbedömningen som togs fram belystes vikten av att studera 
dagvattensituationen. Detta föreslogs göras genom framtagandet av en 
dagvattenutredning. Istället för dagvattenutredning har frågan istället studerats och 
hanterats internt på kommunen med miljöhandläggare i samverkan med det lokala 
vattenbolaget. Slutsatsen var att planens genomförande med stor sannolikhet inte 
kommer att påverka dagvattnets kvalitet eller kvantitet i sådan utsträckning att 
dagvattensituationen försämras. 

5.2 Miljökonsekvenser  
Planens genomförande kommer inte att innebära några påtagliga konsekvenser för 
miljön. Inga riksintressen påverkas av planens genomförande. 

5.2.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökonsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms som mycket 
ringa. Ingen påverkan kommer att ske vilken skulle kunna hindra att berörda 
miljökvalitetsnormer uppnås. 

5.2.2 Stads- och landskapsbild 

Planen möjliggör en påbyggnad av byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 
med en till två våningar vilket leder till att byggnaden blir fem våningar hög. Då detta 
är en centralt belägen byggnad kommer centrala Vallentunas stadsbild att påverkas.  

I programmet för centrala Vallentuna beskrivs att det generellt inte är våningsantalet 
eller gestaltningen av en specifik byggnadskropp som är avgörande för hur centrala 
Vallentuna kommer att upplevas i framtiden. Det viktiga är att den byggda strukturen 
förhåller sig till och stödjer programmets fysiska struktur om en mer sammanhållen 
stadskärna. Våningsantalet kan och bör därför variera inom intervallet två till fem 
våningar. 

För att begränsa byggnadens påverkan har begränsningar gjorts avseende balkonger 
på byggnadens södra fasad. Balkonger kommer inte heller att tillåtas på byggnadens 
norra och östra för att begränsa insyn och intrång på befintliga och eventuellt 
tillkommande bostadshus. 

Planens genomförande kommer att innebära en viss skalförskjutning gällande höjden. 
Om befintligt bostadshus byggs på med ytterligare två våningar kommer befintlig 
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byggnad efter ett genomförande att vara det högsta i sitt närområde och genom sin 
höjd konkurrera med det intilliggande kulturhuset.  

5.3 Ekonomiska konsekvenser 
En påbyggnad av befintlig byggnad innebär ett effektivt utnyttjande av befintlig 
teknisk infrastruktur. Ett tillskott av centralt placerade lägenheter innebär potentiellt 
större kundunderlag för lokala butiker. Fastighetsägare för byggnaden inom 
planområdet åläggs kostnader för planens genomförande. Fastighetsägaren får 
intäkter genom försäljning eller uthyrning av de tillkommande lägenheterna.  

5.4 Sociala konsekvenser 
Ett genomförande av planen innebär underlag för ett större folkliv i Vallentuna 
centrum och ger chans till ett ökat flöde av människor genom det centrala området. 
Ett genomförande skulle även leda till att det tillskapas många lägenheter med ett till 
två rum vilket är lägenheter som i huvudsak efterfrågas av unga. Detta i kombination 
med tillgången till Roslagsbanan ger unga möjligheten att bo i Vallentuna samtidigt 
som man studerar på exempelvis Stockholms universitet eller KTH. Mer bostäder i de 
centrala delarna bidrar även till liv på kvällarna då många verksamheter har stängt. 
Det finns dock en brist på friytor inom egen fastighet. 

5.4.1 Tillgänglighet 

På marken i planområdets södra finns trappsteg som tar upp den längsgående 
höjdskillnaden i gaturummet. Denna höjdskillnad är dock tillgängliggjord genom 
anläggande av ramp i nära anslutning till planområdets sydöstra del. Inom 
planområdet är tillgängligheten god. 

5.5 Fastighetskonsekvenser 
För detaljplanens genomförande bedöms att det kan bli aktuellt med inlösen av 
kvartersmark för allmän plats. Del av Vallentuna-Rickeby 1:45 ska överföras genom 
fastighetsreglering till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. I samband med detta 
ska del av Vallentuna-Rickeby 1:436 ska överföras till fastigheten Vallentuna-Rickeby 
1:45. Ägaren till Vallentuna-Rickeby 1:45 ansöker och bekostar fastighetsregleringen 
när detaljplanen vunnit laga kraft.  

Regleringen görs för att del av byggnaden på Vallentuna-Rickeby 1:45 står på 
Vallentuna-Rickeby 1:436 och för att säkerställa allmän plats fram till fasad på 
Alléhuset. 
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6.  Medverkande 
I arbetet med detaljplanen har representanter ifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 
planerings- och exploateringsavdelningar deltagit. 
 
Övrig adjungerad bemanning är representanter från övriga förvaltningar samt gata 
och park, bygglov och miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Björn Stafbom   Nynke De Jong 

Planchef   Viktor Hemling 

   Planarkitekt 

 

Kristofer Uddén  Anders Nahlbom 

Exploateringschef  Henrik Juhlin 

   Exploateringsingenjör 
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7.  Bilaga Solstudie 
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