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Handlingar 
• Plankarta, skala 1:1000 
• Planbeskrivning 
• Illustrationskarta 
• Fastighetsförteckning 

Övrigt underlag 
• Stensta-Ormsta, Arkeologisk utredning, Ormsta 1:35 m fl, Vallentuna socken 

och kommun, Uppland. Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB, Rapport 
2015:8  

• Ett gravfält i Ormsta, Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av 
objekt 8 inom fastigheten Ormsta 1:40,Vallentuna kommun, Stockholms län 
Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB, Rapport 2016:23 

• Ormsta, Arkeologisk utredning, Ormsta 1:48, Vallentuna socken och 
kommun, Uppland. Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB, Rapport 2017:23 

• Naturvärdesbedömning, Anna Gustafsson och Maria Dahleman WSP 
Environmental  2015 05 25 

• Stensta Ormsta kompletterande naturvärdesinventering. Gundula Kolb 2016-
05-25, Vallentuna kommun.  

• Dagvattenutredning Stensta – Ormsta Vallentuna kommun, Sofia Åkerman 
WRS AB, 2017-12-19. 

• Dagvattenutredning Stensta – Ormsta Vallentuna kommun, kompletterande 
utredning dagvattendamm. Annika Ritzman och David Källman Mark Tema, 
2018-04-16  

• Beräkning av bullernivåer från väg Henrik Naglitsch, Rikard Sjöholm, Sweco 
2016-08-08, REV 2017-04-18 

• Översiktlig bullerkartläggning, Vallentuna kommun 2014 
• Utrednings PM, Geoteknik – Markförhållanden och 

exploateringsförutsättningar, Structor Stockholm 2017-05-12. 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyponvägen 13,Vallentuna. 

Henrik Svahnberg, Lisa Sjöholm, Johan Karlsson, SEKA Miljöteknik AB, 
2016-11-14.  

• Fördjupad miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 1:254, översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 1:255, Vallentuna kommun. 
My Eklund, Anders Lindelöf, SWECO, 2017-11-17 

• Förprojektering innehållandes; vägplan, vägprofiler, typsektioner med 
principlösning, ledningsplan, va-profiler, dagvattenplan samt 
kostnadskalkyl  Marktema, 2018-04-16, Mathias Hjälm med fler  

Planprocessen 
Planuppdrag, Handläggning 

Detaljplanearbete för Ormsta Stensta påbörjades 2014 efter beslut i 
kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott (§128, KS20141120). Planläggningen 
sker utifrån PBL 2010:900 och följer Boverkets allmänna råd i dess lydelse innan 
första januari 2015 och sker med normalt planförfarande. Under planarbetet har 
förutsättningarna till Arningevägens förlängning tydliggjorts vilket har inneburit en 
förändring av planområdets ursprungliga omfattning. Tidplanen för 
detaljplaneprojektet har också påverkats till följd av utredningsarbetet kring 
Arningevägens eventuella förlängning. Planprojektet har bytt namn från Stensta 
Ormsta till Ormsta Stensta.  
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Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och lämna 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  juni 2017 
• Beslut om granskning  kvartal 4 2017 
• Antagande (KF)   kvartal 1 2018 

 

 

  

Plan-
samråd 

Samråds- 
redogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft 
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 Inledning 2. 

2.1 Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i norra Vallentuna 
centralort, Ormsta. Detaljplanen innebär att friliggande småhus, rad-, par- och 
kedjehus kan uppföras. Vidare möjliggör detaljplanen för vårdboende/äldreboende, 
förskola samt gruppboende för personer med särskilda behov. Detaljplanen 
säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) i planområdets nordvästra del. 
Detaljplanen säkerställer också så att karaktärsdragen av det kulturhistoriskt 
intressanta torpet Nyborg bevaras. Detaljplanen medför att befintliga in- utfarter till 
Lindholmsvägen stängs. Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 
bostäder, vilket inkluderar cirka 60 lägenheter för äldreboende/vård. Detaljplanen 
innebär att planområdet ansluts till det allmänna VA- nätet. Planområdet ska rena 
dagvatten från exploaterade områden söder om aktuellt planområde. Ett 
plangenomförande innebär att en cirkulationsplats anläggs på Lindholmsvägen. 
Vidare säkerställer detaljplanen så att förbättrings- och breddningsåtgärder kan 
genomföras längs Lindholmsvägen. Marken inom detaljplaneområdet är idag i 
huvudsak oexploaterad. 

2.2 Plandata 

 
Planområdet med avstånd till Vallentuna och Ormsta station, varje årsring motsvarar 500 meter.  
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2.2.1 Lägesbestämning  

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen strax norr om Ormsta. 
Planområdet avgränsas i öst och norr av fastigheterna Vallenuna-Veda 1:1 samt 
Ormsta 1:48 (öppen ängsmark samt skogsmark) i söder och väster befintliga 
bostadsområden. Avståndet till Ormsta tågstation är cirka en kilometer. Avståndet till 
Vallentuna centrum från planområdets södra delar är en och en halv kilometer. 
Planområdets storlek uppgår till ungefär 18.2 hektar.  

2.2.2 Markägoförhållanden  

Planområdet omfattas av 24 fastigheter; 
Ormsta, 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:38, 1:41, 1:126, 1:127, 1:128, 1:249, 1:252, 1:253, 1:254, 
1:255, 1:256, 1:264 och 1:959. Del av fastigheten Ubby 1:26, del av fastigheterna 
Ormsta 1:18, 1:39, 1:40, 1:48, 1:714 samt del av Vallentuna Veda 1:1. 

Fastigheterna Ormsta 1:18, 1:38, 1:41, 1:48, samt Vallentuna-Veda 1:1 ägs av 
Vallentuna kommun. Resterande fastigheter är i privat ägo.   

2.3 Tidigare ställningstagande 

2.3.1 Översiktsplan  

Planläggningen stämmer med intentionerna i gällande översiktsplan.  

2.3.2 Fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och 
Lindholmen 

I den fördjupade översiktsplanen är detaljplaneområdet utpekad som lämplig för 
bostadsbebyggelse (gul yta). Öster och norr om planområdet återfinns markresarvat 
för en förlängning av Arningevägen (svartskrafferade linjer). Detaljplaneläggning tar 
hänsyn till Arningevägens eventuella förlängning norr och öster om planområdet. Det 
framgår av översiktsplanen att planområdet återfinns i nära anslutning till en 

grönkoppling, i sydvästlig riktning. 
Grönkopplingen finns dock utanför 
detaljplanområdet. Öster om 
planområdet återfinns ett 
utvecklingsområde för bostäder 
(blått). I den fördjupade 
översiktsplanen nämns att en 
utveckling i Molnby/Ubby med 
Roslagsbanans som grund är 
angelägen.  

 
Plankarta för fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna  

och Lindholmen. Aktuellt planområde markeras med blå  

elips. 
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2.3.3 Bostadsbyggnadsprognos  

I BBP 18A (bostadsbyggnadsprognos) 2018-2027 bedöms området kunna rymma 
cirka 150 bostäder. Det är en ökning från BBP 14A, (när planuppdrag gavs) där 80 
bostäder redovisas. Planområdets avgränsning har också förändras sedan 
planuppdraget. Detaljplanen innebär en ökning från prognostiserade (150) bostäder 
till cirka 320 bostäder.  

2.3.4 Detaljplaner  

Huvuddelen av planområdet 
är sedan tidigare inte 
planlagt.  Den sydöstra delen 
av planområdet, området 
kring Nyponvägen, är 
planlagt med styckningsplan 
(A680). Av 
planbeskrivningen till A680 
framgår att styckningsplanen 
avser en ”uppdelning av 
fastigheter för 
bostadsändamål med 
tomtplatser ej understigande 
2 500 kvm”. Planläggning 
innebär att styckningsplan 
A680 utgår.  
 

Aktuellt planområde samt gällande detaljplaner 

Planområdet berör följande avstyckningsplan/detaljplanerplaner: 

• Styckningsplan över Ormsta 141, 1940 (A680). Upphävs i sin helhet. 
• Stadsplan för östra ORMSTA, Ormsta 1:48 m.fl. delplan I 1978 

(S781115DELPLAN1). Söder om Lingonvägen ersätts del av parkmark 
med område för lokalgata, återvinningsstation och pumpstation. Norr om 
Lingonvägen ersätts del av parkmark med kvartersmark för bostäder.  

• Stadsplan för östra ORMSTA Ormsta 1:35 m.fl. delplan II 
1978(S781115DELPLAN2). I planområdets östra del ersätts del av 
parkmark och gata med mark för lokalgata samt kvartersmark för bostad. 

• Utvidgning av stadsplan för del av östra Ormsta, omfattande fastigheterna 
Ormsta 1:42, 1:43 1:257 m.fl. Delpl V, 1986 (S861209). Naturmark ersätts 
med område för kvartersmark bostad.   

• Stadsplan för fastigheterna Ormsta 1:9 -1:21 m.fl. NORRA ORMSTA 
(S710326). Del av mark för park och gata ersätts med vägmark, 
huvudgata. 

• Ändring och utvidgning av stadsplan för Norra Ormsta i Vallentuna kommun 
(S 730719). Del av mark för park och gata ersätts med vägmark, 
huvudgata. 

Genomförandetiden på samtliga gällande detaljplaner har utgått.  
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2.3.5 Markavvattningsföretag 

Strax norr om planområdet återfinns två markavvattningsföretag. 
Markavvattningsföretagen bedöms inte påverkas av ett plangenomförande.  

2.3.6 Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen 

Planområdet kategoriseras i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmregionen 
som regional stadsbygd med utvecklingspotential.  
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 Förutsättningar  3. 

3.1 Stads- och landskapsbild 

3.1.1 Bebyggelse  

Huvuddelen av planområdet är oexploaterat. Befintlig bebyggelse återfinns längs med 
Lindholmsvägen och Nyponvägen. Bebyggelsen består i huvudsak av fristående 
småhus. Bebyggelsen karaktäriseras av stora fastigheter med låg exploateringsgrad. 
Bebyggelsen längs Lindholmsvägen har i in- och utfarter direkt mot Lindholmsvägen 
medan bebyggelsen längs Nyponvägen ansluter till befintlig lokalgata (Lingonvägen) 
söder om planområdet. 

Väster om Lindholmsvägen, utanför planområdet, återfinns friliggande 
småhusbebyggelse, som i sydvästlig riktning övergår till radhusbebyggelse. Söder om 
planområdet finns rad- samt parhus och friliggande villabebyggelse. Öster om 
planområdet återfinns skogsmark och i norr öppen ängsmark.  

 
Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje)befintlig kontext. 

3.2 Naturmiljö 
Vegetationen i planområdet består i huvudsak av barr-blandskog. I planområdets 
nordliga delar återfinns tidigare jordbruksmark, i dagsläget obrukad ängsmark. 
Skogen på fastighet Ormsta 1:40 avverkades 2014. Planområdets har 
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naturvärdesinventerats (WSP 2015 samt Vallentuna kommun 2016). Inga 
naturvärden med särskilt betydelse kunde konstateras.   

3.2.1 Geotekniska förhållanden 

Marken i planområdet består enligt den översiktliga karteringen i huvudsak av morän 
med inslag av berg och lerasilt. Lera- och siltområdet återfinns som ett fält i 
planområdets nordöstra del i nordsydlig riktning. Största lermäktigheten förekommer 
i norr, området med postglacial lera (blått i kartan nedan). Lermäktigheten bedöms 
där variera mellan 5 och 10 meter. 

Marknivåerna varierar mellan cirka + 22 i norr och + 38 i söder. I planområdets 
högre belägna delar förekommer ytnära berg under ett tunt täcke moränjord. Utifrån 
topografiskt och geologiskt kartmaterial samt okulär besiktning i samband med 
platsbesök bedöms risken för skred före och efter planerad exploatering som låg till 
mycket låg (Utrednings PM Geoteknik – Markförhållanden och 
exploateringsförutsättningar, Structor Stockholm 2017-05-12). 

Geologiska förhållanden inom planområdet. Gult= morän, rosa = glacial varvig lera, blått= postglacial 

finlera, rött= berg i dagen. 
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3.2.2 Hydrologiska förhållanden  

Yt- och grundvattenförhållanden  

Inom planområdet finns det en vattendelare. Del av planområdet som avrinner mot 
söder uppskattas till 5,5 hektar och cirka 12,5 hektar avrinner mot norr. Inga större 
naturligt förekommande instängda områden återfinns i planområdet. Lågpunkter där 

begränsade mängder vatten kan 
ansamlas återfinns i öster inom 
skogsområdet samt på fastighet 
Ormsta 1:40 (kalhygget).  

Dagvatten från bebyggelse 
söder om planområdet har sitt 
utflöde i planområdets sydöstra 
del. Vattnet leds ytledes via en 
bäck, på vissa delar lite diffust. 
till Ormstaån i norr. Ormstaån 
har utflöde i Vallentunasjön. 
Marken inom planområdet har 
en funktion vad det gäller 
fördröjning och rening av 
dagvatten från exploaterade 
områden söder om aktuellt 
detaljplaneområde. 
Bostadsområdena söder om 
planområdet beräknas ha en 
avrinningskoefficient på 0,35 
och uppgå till cirka 10 hektar.  

 

Pilarna visar var dagvatten från bostadsbebyggelse söder om  

detaljplaneoplanområdet ansluter till planområdet.  

3.3 Kulturmiljö 
På fastigheten Ormsta 1:959 återfinns torpet Nytorp. Nytorp är en kulturhistoriskt 
intressant byggnad som ursprungligen uppfördes som en av flera torplägenheter 
tillhörande Ormsta gård. Det är oklart när torpet Nyborg byggdes. Nyborg finns inte 

med på Vallentuna 
sockenkarta, daterad 1851. 
Däremot är det med största 
sannolikhet Nyborg som finns 
markerad på 
Generalstabskartan från 1873. 
På Häradskartan, daterad 
1901-1904 finns Nyborg 
markerad. Torpet låg tidigare 
under Ormsta gård, liksom ett 
flertal andra torp. 

Torpet Nyborg, sett från Lindholmsvägen 
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Endast ett fåtal av torpen som tillhörde Ormsta finns kvar varav Nyborg är bäst 
bevarad. Nyborg finns kvar på sin ursprungliga plats, längs Lindholmsvägen och 
många äldre detaljer finns bevarade. Torpet har heller inte byggts till. Torpen är en 
kvarleva från den tid då arbetskraften var viktig för de stora gårdarna och säterierna 
genom dagsverken. Nyborg har ett kulturhistoriskt värde, både som enskild byggnad 
och satt i ett sammanhang om Ormsta gårds historia. Nyborg har också ett 
socialhistoriskt, samhällshistoriskt värde och miljöskapande värde. Byggnaden har 
utpekats som värdefull i den inventering (Vallentuna äldre bebyggelse 1969-1970 Ulf 
Boethius). På fastigheten finns även ett par ekonomibyggnader. Då Ormsta ägor i 
huvudsak är bebyggda med bostadshus är det betydelsefullt att de få kvarvarande hus 
som tillhör Ormsta gård bevaras och kan berätta inte bara om gårdens omfattning 
men också om torpens betydelse för gården. Nyborg har ett parstugeplan med en 
stomme av liggande timmer som reveterats.  

Ovan till vänster planområdet med karta över Vallentuna socken 1851. Till höger häradsekonomiska 

kartan från 1904 med planområdet. I västra delen av planområdet syns Lindholmsvägen.  Det som 

framkommer är att flera torparlägenheter har uppfördes någon gång mellan 1851 och 1904. (Att 

placering av väg i förhållande till planområdet skiljer sig mellan kartorna skiljer sig beror med största 

sannolikhet på problem att hitta lämpliga referenspunkter (georefering) i kartan från 1851.) 

3.3.1 Fornlämningar 

En arkeologisk utredning, etapp 1 utfördes 2015. Utifrån utredningen bedömde 
Länsstyrelsen att en förundersökning i 
avgränsande syfte behövdes göras av 
objekt 8 (Lst beslut, dnr 43111-41476-
2016, beslutsdatum 2016-05-18). Då 
planområdet utökats har en ytterligare 
arkeologisk utredning, etapp 1, gjorts 
öster om Nyponvägen på del av fastighet 
Ormsta 1:48. Inget av kulturhistoriskt 
intresse påträffades. Sedan tidigare finns 
inom planområdet en registrerad 
fornlämning, bronsåldersröse (RAÄ 
319:1). 
 

Arkeologiskt utredningsområde, etapp 1, rött  

område visar kompletterande arkeologisk utredning.  

Området norr om objekt 9 ingår inte i detaljplanen. 
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• Objekt 1 – Område med fossil åker och röjningsrösen. Bedöms enligt rapport till 
övrig kulturhistorisk lämning 

• Objekt 2 – Bebyggelselämning. Bedöms enligt rapport till övrig kulturhistorisk 
lämning. 

• Objekt 3 – Hägnad i form av kallmurad mur. Bedöms enligt rapport till övrig 
kulturhistorisk lämning. 

• Objekt 4 – Område med bebyggelselämningar, Utgörs bland annat av en 
nerbrunnen byggnad, ytterligare två husgrunder, Lämningar bedöms vara 
sentida och bör ha uppförts under 1900-talet.  

• Objekt 5 – Röjningsrösen. Bedöms enligt rapport till övrig kulturhistorisk 
lämning. 

• Objekt 6 – Brott/täkt. Bedöms enligt rapport till övrig kulturhistorisk lämning. 
• Objekt 7 – Bedöms kunna vara en jordkällare. Bedöms enligt rapport till övrig 

kulturhistorisk lämning. 
• Objekt 8 – Stensättningar, fornlämning. I och med det fördjupade arbetet med 

avgränsning av fornlämning 
kunde 13 stensättningar, en 
härd och två odlingsrösen 
säkerställas. Stensättningarna 
identifierats som gravfält och 
avgränsas enligt bild. 
Förutom avgränsningen 
utförs inte någon fördjupad 
arkeologisk utredning av 
gravfältet.  

• Objekt 9 – Område med fossil 
åker och röjningsrösen. 
Bedöms enligt rapport till 
övrig kulturhistorisk lämning. 
                                                             Avgränsningsområde för objekt 8, gravfält 

Om markingrepp planeras i anslutning till fornlämningarna måste tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och får inte täckas 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas (2 kap 6 §). 
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).  

3.4 Gator och trafik 

3.4.1 Vägtrafik 

Planområdet trafikförsörjs via Nyponvägen som ansluter till Lingonvägen samt med 
direktinfarter mot Lindholmsvägen. I mätningar från 2016 trafikeras Lindholmsvägen 
med cirka 4 300 VMD vardag (veckomedeldygnstrafik vardag) och Lingonvägen med 
cirka 860 VMD. Av dessa var andelen tung trafik cirka 4.5 procent.  
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3.4.2  Kollektivtrafik  

Busshållplatser finns vid Lindholmsvägen söder och norr om planområdet. 
Lindholmsvägen trafikeras av buss 660. Avståndet till Ormsta tågstation är cirka 1 
kilometer.  

3.4.3 Gång och cykel 

Väster om planområdet, längs Lindholmsvägen, finns en gång- och cykelväg som 
förbinder Vallentuna centralort med Lindholmen. Ytterligare gång- och cykelvägar 
återfinns i nord- sydlig samt i öst-västlig riktning. Se karta, gång- och cykelvägar är 
markerade som blåprickade linjer. 

 
Karta över planområde, gång och cykelvägar (blåprickad linje), busshållplatser samt Roslagsbanans 

stationsläge vid Ormsta, markerade hållplatser. 

3.5 Service 

3.5.1 Offentlig service 

Förskolor återfinns väster och söder om planområdet. En låg- till högstadieskola finns 
i Haga området, cirka 900 meter söder om planområdet. Hagaskolan är tillgängligt 
via gång- och cykelvägar.  
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3.5.2 Kommersiell service 

Kommersiell service finns i Vallentuna centrum.  

3.6 Hälsa och säkerhet 

3.6.1 Markföroreningar 

Inom fastigheterna Ormsta 1:255 samt Ormsta 1:254 har markföroreningar påträffats. 
Fastigheternas lämplighet för bebyggelse (känslig markanvändning) har klargjorts i 
två miljötekniska utredningar. Föroreningarna är utredda och avgränsade 
(”Fördjupad miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 1:254, översiktlig 
miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 1:255, Vallentuna kommun, 2017-11-
17” samt ”översiktlig miljöteknisk markundersökning Nyponvägen 13,Vallentuna, 
2016-11-14”). Se avsnitt 3.8.1 markföroreningar. 

3.6.2 Buller 

I mätningar från 2016 trafikeras Lindholmsvägen med cirka 4 300 VMD vardag 
(veckomedeldygnstrafik vardag) och Lingonvägen med cirka 860 VMD. 

Trafikprognosen är att trafikflöden längs 
Lindholmsvägen kommer att öka. 
Mängden beror på framtida 
bostadsbebyggelse norr om planområdet 
samt vilka infrastruktursatsningar som 
görs i samband med samhällsutvecklingen 
i norra Vallentuna. En förutsättning i 
planarbetet har varit att visualisera en 
eventuell förlängning av Arningevägen 
norr och öster om planområdet och att 
förse bebyggelse i anslutning till 
förlängningen med skyddsbestämmelser 
mot buller. 

Befintlig bullersituation ekvivalent nivå (2015). 

Den exakta trafikökningen beror slutligen på antalet bostäder samt vilka 
infrastrukturella satsningar som görs. Det är inte troligt att Lindholmsvägen kommer 
att vara lika trafikerad om Arningevägens förlängning blir verklighet.  

Bullersimulering från 2014 (Översiktlig bullerkartläggning Vallentuna kommun 
bilaga 1a) visar att en bostadsenhet inom planområdet utsätts för ekvivalenta nivåer 
över 60 dBA, ytterligare tre bostadsenheter återfinns delvis inom ekvivalenta nivåer 
mellan 55 dBA och 60 dBA.    

Då detaljplanearbetet påbörjats innan 2015 ska Naturvårdsverkets riktlinjer för 
trafikbuller, fastställda i regeringens infrastrukturproposition 1996/97:53, vara 
vägledande. Riktvärdena är följande:  

30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus, vid fasad  
70 dBA maximalnivå vid uteplats  
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 Planförslag 4. 

4.1 Övergripande struktur  
Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 bostäder, vilket inkluderar cirka 
60 lägenheter för äldreboende (vård). Bebyggelsekaraktären är i huvudsak par-, rad- 
och kedjehus men detaljplanen medger även friliggande bebyggelse. Inom 
planområdet möjliggörs det för äldreboende/vårdboende, förskola samt vårdboende 
för personer med särskilda behov. Äldreboende ges tillsammans med radhusen, 
väster om äldreboendet en högre byggnadshöjd. Planområdets variation med 
verksamheter tillsammans med varierande bebyggelsetypologier, olika exploatörer 
samt flertalet markägare skapar förutsättningar för ett område som i framtiden 
kommer att uppfattas som variationsrikt.  

Planillustration med ytor som visar var olika bebyggelsetyper tillåts att uppföras. 

Blått=småhusbebyggelse, friliggande. Rosa=rad-, par- eller kedjehus. Orange=äldreboende/vård, 

förskola samt boende för personer med särskilda behov.  

Planområdet nås med bil dels från Lindholmsvägen i väster och Lingonvägen i söder. 
För gående och cyklister skaps ytterligare anslutningspunkter. Området kännetecknas 
av centrala lokalgator som löper både i nord-sydlig samt öst-västlig riktning. De 
centrala gatorna uppförs med gång- och cykelväg och förses med alléplantering. Rad-, 
par- eller kedjehus placeras i huvudsak centralt längs planområdets större lokalgator 
medan villabebyggelsen återfinns mer perifert i planområdet. Villabebyggelsen bryter 
mot den dominerande rad-, par- eller kedjehusbebyggelsen inom planområdet. 
Detaljplanen möjliggör för olika bostadstyper inom planområdet. Stationsläget  
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4.1.1 Rad- par- och kedjehusbebyggelse  

Inom rosamarkerad yta regleras kvartersmarken till rad-, par- och 
kedjehusbebyggelse. Olika exploatörer tillsammans med friliggande småbebyggelse 
och verksamheter bidrar till att området uttrycksmässigt och gestaltningsmässigt 
kommer att uppfattas som föränderligt. Illustrationen visar cirka 170 bostäder i form 
av rad-,  par- och 

Bebyggelsen regleras med en 
exploateringsgrad på 35 procent samt 
en minsta tomtstorlek på 300 
kvadratmeter. Inom delområde a (se 
nästa sida) regleras 
utnyttjandegraden med exakt 
byggrätt. Syftet, att reglera med 
procent av fastighetsytan, är att 
undvika gemensam byggrätt. Om 
upplåtelseformen är bostadsrätt kan 
tomtplatsavgränsningen bli mindre 
än 300 kvadratmeter.  

Till vänster, Illustrationsskiss, lila ytor visar 

var rad-, par- och kedjehus kan uppföras.   

 

 

Bebyggelse ska i huvudsak placeras sex meter från lokalgata, vilket regleras med 
bebyggelseförbud (prickmark) i detaljplan. Detta säkerställer ett avstånd mellan 
bebyggelse på kvartersmarken och gatan. Avståndet borgar för trafiksäkra utfarter 
samt parkeringsutrymme för bilar framför garage. Det är av betydelse att 
parkeringsytan inom fastigheten är tillräcklig. Lokala anpassningar av avståndet 
mellan bebyggelse och gatan görs, exempelvis där det finns in och utfartsförbud. 

Byggnadshöjden regleras till 6.5 meter. I praktiken innebär det att bebyggelsen kan 
uppföras med 2 våningar. Utöver 6.5 meter tillkommer volym och höjd till nock.  

För att undvika långa sammansatta byggnadskroppar regleras viss kvartersmarkmed 
bestämmelse v1, att byggnadskroppens sammanhållna parti som mest får uppgå till 
60 meter. Avståndet mellan byggnadskropparna ska då vara minst 6 meter. Målet är 
att undvika långa sammansatta strukturer som visuellt uppfattas som en ”mur”.  

Bebyggelse i anslutning till fornlämning (gravfält) regleras med bebyggelseförbud 
(prickmark) samt bestämmelse om utökad lovplikt vad det gäller att uppföra plank, 
mur Friggebod samt Attefalls hus. Se avsnitt 3.3.2 fornlämningar. 

Byggrätter som återfinns längs Lindholmsvägen förses med bullerbestämmelse, m, 
detsamma gäller för bebyggelse som kommer att påverkas av en eventuell förlängning 
av Arningevägen. 3.8.4 hantering av buller. 

Delområde a 

Inom delområde a möjliggör detaljplanen för två längor av rad-, par- eller 
kedjehusbebyggelse Illustrationen visar på två radhuslängor med sammanlagt 18 
enheter. Längorna är placerade i nord-sydlig riktning. Bebyggelsen trappas upp i 



 

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ORMSTA STENSTA 
KS 2014 428  

 

21 

västlig riktning, från vägen mot slutningen. 
Tillsammans med vårdboendet, öster om delområde 
a, medger detaljplanen en högre höjd än övrig 
småhusbebyggelse. Inom delområdet regleras 
nockhöjden till 10 meter. Detta skapar förutsättningar 
variationsrikt planområde vilket möjliggör för 
arkitektoniskt intressantare bostadsområde. 
 

Svart elips markerar delområde a. 

Delområde a regleras med planbestämmelser om en största byggnadsarea, en total 
byggnadsarea på 1 710 kvadratmeter, vilket motsvarar en 35 procentig exploatering av 
fastigheten. Bebyggelseplaceringen styrs av prickmarksutformningen på fastigheten. 
Delområdet trafikförsörjs med enskild gata som förläggs på prickmarken och angör 
mot tillkommande lokalgata i öster. Var den enskilda gatan ansluter till allmän plats 
styrs med in- och utfartsförbud. Dagvattenledningar/diken samt underjordiska 
ledningar kan förläggas inom prickmarksområdet. Kommunal avfallshantering ska 
möjliggöras  längs den enskilda vägen. Kvartersgatan definieras med 
prickmarksområde samt område för gemensamhetsanläggning och u-område. Detta 
säkerställer tillgång till väg, dagvattenhantering samt underjordiska ledningar.    

Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten. Detta säkerställs genom att 
byggrätten inom den södra delen av delområdet begränsas så att parkeringsplatser får 
plats.  

Markföroreningar har identifierats på del av fastigheten 1:254. Bygglov får inte ges 
förens miljöförorening är avhjälpt och understiger KM (känslig markanvändning). 
Detta regleras med planbestämmelse a1, Se avsnitt 3.8.1 markföroreningar. 

 
Illustrationskiss om hur bebyggelse kan uppföras inom fastigheten Ormsta 1:254, Arrhov Frick 2018. 

4.1.2 Friliggande bebyggelse  

Detaljplanen innebär att förutom de 10 befintliga småhusen möjliggörs för ytterligare 
75 fastigheter för friliggande hus. Att husen uppförs som friliggande regleras med 
planbestämmelse fril.  Huvuddelen av den friliggande bebyggelsen placeras längs de 
mindre lokalgatorna i planområdet. Detta på grund av den lägre exploateringsgraden 
genererar färre fordonsrörelser jämförelse med rad-, par, och kedjehus. Detta innebär 
i sin tur bättre anpassade gator. Den friliggande bebyggelsen regleras med 
utnyttjandegrad samt fastighetsindelnings-bestämmelse i detta fall e3 samt e4 
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bestämmelse. Bestämmelserna 
reglerar olika fastighetsstorlekar där 
e3 representerar 800 kvadratmeter 
stora tomter och e4 representerar 
600 kvadratmeter stora tomter. Olika 
fastighetsstorlek möjliggör för 
variation i planområdet då given 
byggrätt varierar med given 
fastighetsstorlek.  

Till vänster, illustrationsskiss, blåa ytor visar 

var småhus kan uppföras.  

 

 

 

Inom fastighet som regleras med e3 (minsta fastighetstorlek på 800 kvadratmeter);  

• tillåts en maximal byggnadsarea på 180 kvadratmeter. Av dessa får 
komplementbyggnads byggnadsarea som mest uppgå till 60 kvadratmeter.  

• ska huvudbyggnad placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns och 
komplementbyggnad 3 meter från fastighetsgräns. 

• ska garage eller carport placeras minst 6 meter från lokalgata.  
• är högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad 6.5 meter och för 

komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3.6 meter.  

Inom fastighet som regleras med e4 (minsta fastighetstorlek på 600 kvadratmeter)  

• tillåts en maximal byggnadsarea på 160 kvadratmeter. Av dessa får 
komplementbyggnads byggnadsarea som mest uppgå till 50 kvadratmeter.  

• ska huvudbyggnad placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns och 
komplementbyggnad 1 meter från fastighetsgräns. Efter grannens 
medgivande kan komplementbyggnad uppföras i fastighetsgräns mot 
kvartersmark för bostad. 

• ska garage eller carport placeras minst 6 meter från lokalgata.  
• är högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad 6.5 meter och för 

komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3.6 meter.  

Detaljplanen reglerar minsta fastighetsstorlek, inte hur fastigheterna ska 
fastighetsindelas . Illustrationsplanen visar på förslag om hur fastighetsindelning kan 
göras.  

Del av planområdet är bullerutsatt. Bebyggelse längs Lindholmsvägen samt på 
fastigheten Vallentuna Ubby 1:26 regleras bestämmelse om bullerskydd, m. Se avsnitt 
3.8.4 hantering av buller. Tillkommande huvudbyggnad för friliggande bebyggelse i 
anslutning till Lindholmsvägen ska uppföras minst 20 meter från gatumarken. Detta 
regleras med korsprickmark i detaljplan. Inom korssprickmark får 
komplementbebyggelse uppföras. Kvartersmarken allra närmst Lindholmsvägen 
förses med bebyggelseförbud (prickmark).  

Planläggningen innebär att befintliga in- och utfarter längs Lindholmsvägen stängs. 
Detta säkerställs med in och utfartsförbud i detaljplan. För att garantera detta förses 
bebyggelsen också med bestämmelse a4, innan lov kan lämnas ska befintlig in- och 
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utfart mot Lindholmsvägen stängas. Detta garanterar att trafikfarliga in och utfarter 
stängs.  

Inom fastigheten Ormsta 1:33, sydvästra delen av planområdet återfinns en fast 
fornlämning, bronsåldersröse. Fornlämningen skyddas i detaljplan med 
bebyggelseförbud samt a2 bestämmelse om utökad lovplikt för mur, plank, friggebod 
samt Attefallshus. Se vidare avsnitt 3.3.2 fornlämningar. 

Övrig kvartersmark för bostäder 

Detaljplanen innebär att bostadskvarteret söder förskolan ges en ny infart. Befintlig 
infart mot Lingonvägen flyttas, och anslutning kommer istället att ske mot 

tillkommande lokalgata (beige färg i 
kartan). Marken mellan Lingonvägen 
och befintlig bebyggelse (idag 
infartsgata) planläggs som 
kvartersmark för bostäder(gulmarkerat 
i bilden). Gulfärgade området förses 
med prickmark (bebyggelseförbud) 
samt in- och utfartsförbud mot 
Lingonvägen. Intentionen är att 
marken säljs till berörd 
samfällighetsföreningen, lämplig 
markanvändning är parkering.  
 

Illustrationsskissen visar förändringar som påverkar  

befintlig bebyggelse.  

4.2 Verksamheter 

4.2.1 Förskola  

I planområdets sydöstra del ska en 
förskola anläggas. Ytan för 
förskoletomten uppgår till cirka 6470 
kvadratmeter. Fem förskoleavdelningar 
bedöms rymmas på fastigheten. 
Tanken med utformningen av 
förskoletomten är att 
detaljprojekteringen av förskolan ska 
möjliggöra för trafikflöden med tydliga 
på- och avstigningszoner samt 
parkeringsplatser inom 
kvartersmarken för förskolan. 
Skoltomten regleras med en högsta 
byggnadshöjd på 7.0 meter. Utöver 
högsta tillåtna byggnadshöjd får 
ventilationsutrustning installeras på 
taket. 

Illustrationsskiss, orangea ytor visar var verksamheter  

kan uppföras. 
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4.2.2 Vård, äldreboende  

Längs Nyponvägen i planområdets östra del planläggs mark för äldreboende/vård. 
Illustrationen visar en husvolym som delas upp i delar vilka förskjuts och vrids från 
varandra för att skapa en småskalig känsla. Bebyggelsen anpassas i materialval för att 
möta närliggande natur och bebyggelse. Taket ska kläs med sedumtak för att anpassas 
in i landskapet och för att minska påverkan på kringliggande bebyggelse. Då 
landskapet lutar mot vårdboendet är taket synligt från bebyggelse väster om 
Nyponvägen. Utformningen av detaljplanen medför att bebyggelsen tillåts ta plats i 
landskapet.  

För att minska påverkan samt säkerställa variation på byggnadskroppen regleras 
kvartersmarken med planbestämmelse om att huskropp ska indelas i parter med 
variation i färg, material eller placering (exempelvis fasadförskjutning, riktning eller 
förändring i höjd), f2. Partier får inte vara längre än 27 meter. Då byggnadskroppen är 
relativt stor (stor i jämförelse med andra bebyggelsevolymer i detaljplanområdet) 
begränsas omgivningspåverkan med f1, bestämmelse om sedumtak. Kvartersmarken 
begränsas med en största byggnadsarea på 1 350 kvadratmeter. 

 
Planillustration över föreslaget äldreboende, Lindh arkitektur 2018  

Byggnadskroppens byggnadshöjd begränsas till 12 meter med en högsta nockhöjd på 
13.5 meter. Utöver angivna höjdbestämmelser får hisschakt uppföras till en höjd om 
14.3 meter. Anledningen till de varierande höjdbestämmelserna är att begränsa 
byggnadshöjden och samtidigt möjliggöra för takterrass med tillhörande 
vinterträdgård.  

Bebyggelsen ska placeras för att möjliggöra en lättillgänglig entré samt ge plats för 
planteringar framför byggnadskroppen. Kvartersmarken och inte Nyponvägen ska 
användas som av- och påstigningszon för personer och/eller varor till och från 
äldreboendet. Prickmarkområdet öster och söder om byggrätten säkerställer ett 
avstånd mellan vårdboendet och tillkommande bostadsbebyggelse i öster. 
Prickmarkområdet öster om byggrätten förses också en u-bestämmelse. Inom u-
området får underjordiska- och dagvattenledningar anläggas. U-området har 
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betydelse för planområdets dagvattenhantering. Det vore lämpligt om funktionen för 
dagvattenhanteringen (rening och fördröjning) kombineras med 
rekreationsytor/parkytor för boende på äldreboendet. Ett brett prickmarksområde 
mellan småhusbebyggelse och vårdboendet minskar påverkansgraden samt 
skuggningseffekten. 

Markföroreningar har identifierats på del av fastigheten 1:255, dessa ska vara 
avhjälpta innan bebyggelse får uppföras. Se vidare avsnitt 3.8.1, hantering av 
markföroreningar. 

4.2.3 Vårdboende 

I planområdets nordvästra del möjliggörs det för boende för personer med särskilda 
behov, vårdboende. Byggrätten regleras till en byggnadsarea på 500 kvadratmeter. 
Höjden begränsas till sju. meter. Utöver högsta tillåtna byggnadshöjd får 
ventilationsutrustning installeras på taket. Om vårdboende inte uppförs tillåts 
bostäder som alternativanvändning. Om bostäder uppförs kan som mest åtta 
lägenheter uppföras. Inom u-området ska markledningar för vatten och avlopp 
förläggas. Inom u-området kan parkeringsplatser anläggas och u-området med 
bestämmelse ”parkering”. Parkeringsplatsen uppförs förslagsvis som grusade då 
underjordiska ledningar kommer att placeras här. U-området fungerar också som en 
avrinningsväg vid 100- års regn. 

Del av fastigheten berörs av fornlämning (gravfält). Fornlämningen säkerställs med 
bebyggelseförbud (prickmark) samt bestämmelse om utökad lovplikt a2 vad det gäller 
att uppföra plank, mur Friggebod samt Attefallshus. Se vidare avsnitt 3.3.2, 
fornlämningar 

4.3 Kulturmiljö 

4.3.1 Nyborg 

Torpet Nyborg är kulturhistoriskt intressant och dess karaktäristiska drag, parstugan, 
sadeltaket, fönster med fönstersättning, skorstenar, lertegelpannor, den reveterade 
timmerstomme ska bevaras. Detta regleras med k och q bestämmelse i plankartan. 
Fasadfärg ska vara vitt med svag brytnyans. 

Torpet Nyborg förses med rivningsförbud, q–bestämmelse i plan, rivningsförbudet 
inkluderar också farstubron. På grund av fastigheten särskilda värden förses torpet 
med en utökad lovplikt detta gäller för all typ av lovpliktiga åtgärder. Byggnadens 
utformning (uttryckssätt/karaktär) säkerställs med bebyggelseförbud (prickmark) 
kring torpet. Detta säkerställer så att torpet inte kan byggas ut. Prickmarken regleras 
med utökad lovplikt, a2 för uppförande av murar, plank, Attefallsbyggnader samt 
Friggebodar. 

Inom fastigheten får komplementbebyggelse om totalt 175 kvadratmeter uppföras.Var 
komplementbebyggelse får uppföras regleras med korsprickmark i plan. 
Komplementbebyggelsen ska underordnas torpet Nyborg likaså ska  
bebyggelsekaraktären ska anpassas till torpet. Huruvida komplementbebyggelsen 
anpassas samt underordnas till torpet bedöms vid lovansökan.  
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4.3.2 Fornlämningar 

Gravfältsområdet skyddas då det planläggs som naturmark i detaljplan. 
Fornlämningsområdet är avgränsat (Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB, Rapport 
2016:23). Vid plangenomförandet ska utpekad naturmark fastighetsregleras till 
Vallentuna kommun. Detaljplanen säkerställer med byggnadsförbud (prickmark) och 
bestämmelse om utökad lovplikt för murar, plank, Friggebod samt Attefallsbyggnad, 
a2 ett skyddsavstånd om 15 meter mellan tillkommande bebyggelse till 
avgränsningsområdet för gravfältet.  

Även på fastigheten Ormsta 1:33 återfinns en fornlämning. Bevarande av fornlämning 
säkerställs i detaljplan med byggnadsförbud (prickmark) och bestämmelse om utökad 
lovplikt för murar, plank, Friggebod samt Attefallsbyggnad, a2. 

4.4 Vägar  
Planområdet nås med bil dels från Lindholmsvägen i väster och Lingonvägen i söder. 
För gående och cyklister skapas ytterligare anslutningspunkter. Området 
kännetecknas av centrala lokalgator som löper både i nord-sydlig samt öst-västlig 
riktning. De centrala gatorna uppförs med gång- och cykelväg samt förses med 
alléplantering. Rad-, par- eller kedjehus placeras i huvudsak centralt längs 
planområdets större lokalgator medan villabebyggelsen återfinns mer perifert i 
planområdet. Beroende på framtida trafikrörelser kan Nyponvägen komma att 
stängas, antingen vid plangräns eller vid tillkommande korsning där lokalgatorna A, C 
och D möts. 

 
Planillustration tillsammans med vägstruktur. Gulorange = lokalgata A, grön = lokalgata B, blå = 

lokalgata C, lila= lokalgata D, grå färg tillsammans med träd (tillsammans med lokalgata A) visar gång 

och cykelbana. Cirkulationsplats illustreras på Lindholmsvägen utan färg.  
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4.4.1 Huvudgata och cirkulation 

Lindholmsvägen  

Detaljplanen säkerställer så att förbättrings- och breddningsåtgärder kan genomföras 
på Lindholmsvägen. Hur förbättringsåtgärder ska genomföras hanteras inte i denna 
detaljplan. 

Cirkulationsplats 

Vid ny infart från Lindholmsvägen till detaljplaneområdet anläggs en 
cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen ges en körbara på sex meter samt en 
överkörningsbar yta på två meter. I mitten av cirkulationsplatsen anläggs ett 
dagvattenmagasin, 16 meter i diameter.  På båda sidor av cirkulationsplatsen ska en 
tre meter bred gång- och cykelbana anläggas. I anslutning men söder om 
cirkulationen anläggs en gång- och cykelpassage. Storleken på cirkulationsplatsen är 
utformad för att en dragspelsbuss ska kunna vända i den.

 

Principskiss enligt förprojektering, cirkulationsplats skala 1:400. 

4.4.2 Lokalgator 

Detaljplanen utformats med fyra typer av lokalgator. Lokalgator utformas efter 
mängden trafik som bedöms uppstå utifrån bebyggelsen samt behovet av att anlägga 
dagvattenlösningar i anslutning till vägen. Vägsektionerna visar hur den tekniska 
infrastrukturen ska lösas samt placering av belysningsstolpar.  

Nyponvägen 

Lokalgata D kommer att anslutas till Nyponvägen (se nedan). Beroende på framtida 
trafikflöden kan möjligheten att nå planområdet via Nyponvägen förhindras.  
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Lokalgata A 

 
Principskiss enligt förprojektering, skala 1:200. 

Allmänplatsområdet för lokalgata A är 13 meter. Lokalgata A anläggas med 5.5 meter 
körbana, en tre meter bred gång- och cykelbana på ena sidan samt en gångbana på två 
meter på den andra sidan. Mellan gång- och cykelbanan och körbanan möjliggörs det 
för en trädallé på två meter. I trädallén ska också belastningsstolpar rymmas.  

Lokalgata B 

 
Principskiss enligt förprojektering,  skala 1:200. 

Allmänplatsområdet för lokalgata B är 10 meter. Lokalgata B anläggas med 5.5 meter 
körbana. Gångbanor på 1.75 meter anläggs på båda sidor om körbanan  
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Lokalgata C 

 
Principskiss enligt förprojektering, skala 1:200. 

Allmänplatsområdet för lokalgata C är 8.75  meter. Lokalgata C anläggas med 5.5 
meter körbana. Gångbana om 1.75 meter anläggas på ena sidan om körbanan.  

Lokalgata D 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Principskiss enligt förprojektering,  skala 1:200 

Allmänplatsområdet för lokalgata D är 6.5  meter. Lokalgata D anläggas med en 
körbana på fem meter. Ingen gångbana anläggs.  

4.4.3 Parkering 

Parkeringsplatser säkerställs utifrån kommunens parkeringsnorm vid bygglovskedet.  
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4.4.4 Gång och cykel 

Gång och cykelvägar möjliggörs längs lokalgata A. Vidare möjliggörs det för passager 
för gående och cyklister. Detaljplanen innebär att gång- och cykelväg kan anläggas 
läng Hallonvägen. Se avsnitt också avsnitt 3.5, naturmark och stråk. 

4.4.5 Kollektivtrafik 

Utrymme för busstation skapas inom allmän platsmark, huvudgata. Busshållplatsen 
återfinns väster om fastigheten Ormsta 1:35 söder om cirkulationsplatsen 

4.5 Naturmark och stråk 
Området där gravfältet planläggs som naturmark i plan. För att möjliggöra 
rörelsestråk till och genom planområdet sparas naturområden som allmänplats i 
detaljplan. Naturmarken fungerar som komplement för gående och cyklister.  I nord 
sydlig riktning genom planområdet återfinns ett stråk för gående och cyklister. Inom 
naturstråk ska mindre grusade stråk anläggas. Planstrukturen, med stråk innebär att 
målpunkter kan nås på flera olika sätt.  

 
Planområdet(rödstreckad linje) med kommande bebyggelseområden(svartskrafferat). Gröna pilar visar 

flöden för enbart gående och cyklister. Gröna streckade linjer är flöden för enbart gående och cyklister. 

Svarta pilar visar vart biltrafik ansluter till detaljplaneområdet.  
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4.6 Fastighetsindelning 

4.6.1 Fastighetsindelningsbestämmelser 

Bostadsbebyggelsen inom planområdet regleras med bestämmelse om minsta 
tomtstorlek. Hur fastigheterna utformas/bildas regleras inte.  

4.6.2 Ledningsrätt 

Rättigheter för diken avseende dagvattenhantering samt underjordiska ledningar på 
kvartersmark kommer att bildas. Platser där servitut kan tänkas bildas förses med 
bestämmelse, u i detaljplanekartan.  

4.6.3 Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar för exempelvis tillfartsvägar, avfallshantering och 
parkeringar kan komma att skapas inom detaljplaneområdet. 

4.7 Teknisk försörjning 

4.7.1 Dagvatten 

Som förutsättning till detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram, 
(Dagvattenutredning Stensta – Ormsta Vallentuna kommun, Sofia Åkerman WRS 
AB, 2017-12-19). I och med förprojekteringen har dagvattenutredningen kompletteras 
(Dagvattenutredning Stensta – Ormsta Vallentuna kommun, kompletterande 
utredning dagvattendamm. Annika Ritzman och David Källman Mark Tema, 2018-
04-16).  

Planområdet dimensioneras för att hantera ett klimatkompenserat 20-årsregn. 
Rening och fördröjning av dagvatten sker inom allmänplatsmark, inom u-områden på 
kvartersmark och inom kvartersmark E2, teknisk anläggning avseende dagvatten samt 
vatten och avlopp. De lokala huvudvägarna (lokalgata A) inom planområdet ges ett 
infiltrationsstråk kombinerat med växtlighet dit dagvattnet från vägen kan ledas för 
att renas och fördröjas. Längs de mindre vägarna planeras infiltrationsytor. Inom E2 -
området uppförs en dagvattendamm. Genom infiltration och sedimentation som sker 
i samband med fördröjningen renas även dagvattnet. Inom planområdet regleras 
kvartersmarken med planbestämmelse om att takvatten ska infiltrera. Syftet med 
bestämmelsen är att möjliggöra för bebyggelse utan att försämra 
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön. Planbestämmelsen, om infiltration, innebär 
att en lägre avrinningskoefficient på kvartersmarken. Det innebär att en lägre 
dimensionering på dagvattenanläggning skulle kunna göras.  
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Bilden visar tänkt dagvattenlösning. Gul yta avrinner mot syd, grön mot norr. Dagvattnet från 

planområdet leds till Vallentuna sjön. Gröna ytor längs vägar representerar infiltrationsyta, växtbädd 

med skelettjord. Blå ytor längs vägar visar infiltrationsyta krossdike. Grå ytor längs gata är 

makadammagasin. Blå pilar är riktningspilar för ytlig avrinning. Större blå pil med vitt visar sekundär 

avrinningsväg vid 100-årsregn. I cirkulationsplatsen möjliggörs det för fördröjning av dagvatten.  

Till planområdet ansluter dagvatten från bostadsområden söder om planområdet. 
Dagvattenhanteringen inom detaljplaneområdet utformas och dimensioneras för att 
också hantera rening och fördröjning av tillskottsdagvatten från bostadsområden 
söder om aktuellt detaljplaneområde.  

 
Beräkning av reducerad area vid förprojektering. Reducerad area beräknas genom att 

avrinningskoefficient multipliceras med area. Area anges i detta fall i kolumnen Yta som belastar damm. 

Om dagvattnet fördröjs och renas enigt förslag i dagvattenutredning samt 
kompletterad utredning ska inte miljökvalitetsnormen i Vallentunasjön förändras. 
Dagvattensystemet inom detaljplaneområdet hanterar regn som är mindre än eller 
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lika med klimatkompenserade 20-årsregn. Så länge regnmängderna inte överstiger 
klimatkompenserade 20-årsregn säkerställer detaljplanen så att Ormstaån inte 
översvämmas.  

I och med planläggning kommer planområdet att återfinnas inom Roslagsvattens 
verksamhetsområde.  

4.7.2 Vatten och avlopp 

Planområdet kommer att upptas i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Detaljplanen innebär att det befintliga vatten- och avloppsnätet byggas ut. 
Ledningar ska i huvudsak förläggas inom allmän platsmark. Anslutningspunkt till VA-

nät söks hos Roslagsvatten. 
Pumpstationen som ska hantera V/A för 
planområdet placeras utanför 
detaljplaneområdet. En lösning, med 
pumpplacering utanför 
detaljplaneområdet innebär att framtida 
bebyggelse, utanför planområdet 
kommer kunna ansluta till samma 
pumpstation. Inom detaljplaneområdet i 
närheten av dagvattendammen, 
säkerställs dock kvartersmark för 
pumpstation, E2. Målsättningen är dock 
en placering av pumpstationen utanför 
planområdet. Detaljplanen innebär att 
befintlig pumpstation vid Lingonvägen 
säkerställs med kvartersmark, teknisk 
anläggning, i detaljplan.  

Punkt omgärdad av cirkel (radie 50 meter), utanför  

planområdet=tänkt  placering av pumpstation.  

Detaljplaneområdet (rödstreckad linje) 

4.7.3 Energi/Värme 

Området planeras inte att anslutas till fjärrvärmenätet.  

4.7.4 El 

Mark reserveras för kvartersmark för transformatorstation, E3. E-områdena återfinns 
väster om förskolan i anslutning till lokalgatan och strax norr om äldreboendet.   

4.7.5 Avfallshantering 

Avfallshantering ske med kärl som töms vid tomt-, fastighetsgräns.  Detaljplanen är 
utformad för att i möjligaste mån undvika vändplatser där avfallsfordonen behöver 
backa. Exploatörer ska rådgöra med kommunen om bästa lösning för 
avfallshantering. Inom delområde a ska anläggning av gatan möjliggöra för 
avfallshantering inom kvartersmarken. Kommunens avfallsföreskrifter ska följas. 
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4.7.6 Återvinningsstation  

I planområdets södra del, i anslutning till Lingonvägen skapas förutsättningar för en 
återvinningsstation, E1 i plankarta. 
Tanken är att återvinningsstationen 
ska rymma sju kärl. Stationen kan 
vid behov utökas med ytterligare 
kärl. Återvinningsstationen bedöms 
fungera som insamlingsplats för 
kommande bebyggelse samt för 
befintliga bostäder som idag angör 
till Lingonvägen. Tillfart till 
återvinningsstationen kommer att 
ske via befintlig infart till 
bostadsområdet samt direkt mot 
Lingonvägen. Förslagsvis görs på- 
och avlastningsvägen enkelriktad. 
Grön cirkel motsvarar en radie på 40 
meter från återvinningsstationen. 
Ett avstånd på 40 meter mellan 
återvinningsstation och 
bostadsbebyggelse bedöms ur 
störningssynpunkt som tillräcklig.  
 

Illustrationen visar  tänkt utformning av 
 återvinningsstationen . Den gröna cirkeln har  
en radie på 40 meter.  

4.7.7 Övrigt  

I samband med vägutbyggnaden säkerställs nedläggning av tomrör eller annan 
kanalisation för att möjliggöra anslutning av fastigheter till elektronisk kanalisation. 

4.8 Hälsa och säkerhet  

4.8.1 Hantering av markföroreningar 

Markföroreningar har identifierats på del av fastigheten 1:254 samt 1:255. 
Föroreningarna är avgränsade och åtgärder för att avhjälpa förorening finns i 
miljöteknisk utredning (Fördjupad miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 
1:254, översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Ormsta 1:255, SWECO, 
2017-11-17). lov får inte ges förrän miljöförorening är avhjälpt och understiger KM 
(känslig markanvändning).  Detta regleras med planbestämmelse a1.  

4.8.2 Hantering av översvämningsrisk 

Detaljplaneområdet dimensioneras för att hantera ett klimatkompenserat 20-årsregn. 
Ett plangenomförande medför inte ökade översvämningsrisker längs Ormstaån. 
Dagvattensystemet inom detaljplaneområdet hanterar regn som är mindre än eller 
lika med klimatkompenserade 20-årsregn. Så länge regnmängderna inte överstiger 
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klimatkompenserade 20-årsregn säkerställer detaljplanen så att Ormstaån inte 
översvämmas. Detaljplanen tar hänsyn till avrinningsvägar för 100-årsregn. Se också 
avsnitt 3.7.1, dagvatten. 

4.8.3 Miljökvalitetsnormer  

Vallentunasjön har i dag en otillfredsställd status vad det gäller miljökvalitetsnorm   
avseende vatten. Dagvattenhanteringen i detaljplaneområdet utformas till att hantera 
rening och fördröjning av tillskottsdagvatten från bostadsområden söder om aktuellt 
detaljplaneområde. Tillskottsvatten från exploatering söder om detaljplaneområdet 
ska även fortsättningsvis renas och fördröjas inom detaljplaneområdet. Bedömningen 
i förprojektering är att reningen av dagvattnet från detaljplaneområdet samt 
exploaterade områden söder om planområdet, är tillräcklig för att inte försämra 
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön. Se också avsnitt 3.7.1, dagvatten. 

För minska påverkan på Vallentunasjön och rena regnvatten regleras kvartersmarken 
med en bestämmelse om att takvatten ska infiltreras. Anledningen till reglering av 
kvartersmark beror på Vallentunasjöns dåliga status.  

4.8.4 Hantering av buller 

Detaljplanen förhindrar inte en framtida förlängning av Arningevägen, så som den 
föreslås i fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna och Lindholmen. 
Bullerutredningen (Sweco 2016-08-08 samt Sweco, rev, 2017-04-18) visar att 
planerade samt befintliga bostäder längs Lindholmsvägen samt tänkt förlängning av 
Arningevägen kommer att exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över gällande 
riktvärden. Bostäderna kan dock planeras för att uppfylla kriterierna för avstegsfall. 
Inom huvuddelen av planområdet kommer ekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet på 
55 dBA att uppnås. Detaljplanen förses med bestämmelse om att avsteg från gällande 
riktvärden (innan 2015) för trafikbuller görs längs Lindholmsvägen, samt tänkt 
förlängning av Arningevägen. Avstegsfall motiveras med att detaljplanområdet är en 
del av tätortsutvecklingen av Vallentuna centralort och att detaljplaneområdet 
återfinns inom influensområdet för Sverigeförhandlingen. 
 

Utsatt kvartersmark regleras med störningsskyddsbestämmelse (m1)  

• Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.  

• Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där 
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden.  

• Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 
vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå.  

Planläggningen möjliggör för att bullerskydd kan uppföras inom gatumark för 
huvudgata (Lindholmsvägen). 
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4.9 Administrativa bestämmelser  

4.9.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden är sju år. Genomförandetiden för allmän plats, kvartersmark 
med u-områden och kvartersmark för tekniska anläggningar startar när detaljplanen 
vinner laga kraft. Genomförandetiden för enskilt byggande inom kvartersmark startar 
två år efter att planen vinner laga kraft. Detta är för att möjliggöra utbyggnad av 
allmänna platser innan utbyggnaden av kvartersmarken kan påbörjas. Planen 
fortsätter efter genomförandetidens utgång att gälla tills den ändras eller upphävs. 

4.9.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

4.9.3 Utökad lovplikt 

Flera Fastigheter inom planområdet belastas av bestämmelse om utökad lovplikt.  
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 Genomförande 5. 

5.1 Organisatoriska frågor 

5.1.1 Tidplan för genomförande 

Ombyggnad av allmän plats kan ske parallellt eller efter utbyggnad av 
kvartersmarken. Detta kommer att klargöras inför antagande. Utbyggnad av 
kvartersmarken beräknas påbörjas med fördröjning efter att detaljplanen har vunnit 
laga kraft.  

Tidplan med uppskattade datum efter antagande med början vid antagande/laga kraft 

• Antagande kvartal 1-2, 2019 
• Marklösen och fastighetsbildning för allmän plats kvartal 2-3, 2019 
• Start för utbyggnad av kvartersmark kvartal 1-2, 2021 

5.2 Avtal 

5.2.1 Planavtal 

För upprättande av detaljplan för Ormsta-Stensta, har planavtal tecknats före samråd 
mellan Vallentuna kommun och fastighetsägare som utgör exploatörer, se rubrik 
Exploateringsavtal nedan. Avtalet syftar dels till att fastställa fördelning av kostnader 
mellan parterna i samband med upprättandet av detaljplanen men även ge 
grundläggande principer för kommande exploateringsavtal. 

5.2.2 Exploateringsavtal 

Kommunen ska teckna exploateringsavtal med fastighetsägare som utgör exploatörer 
och har större intresse av detaljplanen, i detta fall ägare till fastigheterna: 
Ormsta 1:35, Ormsta 1:40, Ormsta 1:36, Ormsta 1:127, Ormsta 1:264, 
Ormsta, 1:254, Ormsta 1:255 och Ubby 1:26.  
Avtalen behandlar frågor om bland annat planerat antal lägenheter, 
exploateringsgrad, utformning av byggnader, ansvarsfördelning och 
kostnadsfördelning med mera. Grundläggande principer för detta exploateringsavtal 
framgår av ingånget planavtal.  

Vallentuna kommun, ägare av fastigheterna Ormsta 1:38, 1:41 och 1:48, betalar sin 
andel av plankostnader och gatukostnader enligt samma principer som exploatörer 
enligt ovan.  
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5.2.3 Överenskommelser om fastighetsregleringar 

För att möjliggöra ett ändamålsenligt uppförande av bostadsbebyggelse avser 
kommunen även träffa avtal med berörda fastighetsägare som föreslås förvärva mark 
till befintliga tomter. 

5.3 Huvudmannaskap och genomförandetid 

5.3.1 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats (GATA och PARK). Genom bestämmelsen 
om huvudmannaskap för allmän plats säkerställs ansvaret för iordningställande och 
framtida skötsel av den allmänna platsen. 

Exploatörer och mindre fastighetsägare ansvarar för kvartersmark inom planområdet, 
vilket innebär att varje fastighetsägare svarar för utbyggnad och underhåll av egen 
fastighet inom kvartersmark. 

5.3.2 Genomförandetid 

Genomförandetiden slutar sju år efter den dagen planen vinner laga kraft. 
Genomförandetiden för allmän plats, kvartersmark för u-områden och kvartersmark 
för tekniska anläggningar startar när detaljplanen vinner laga kraft. 
Genomförandetiden för enskilt byggande inom kvartersmark startar två år efter det 
att planen vinner laga kraft. Detta är för att möjliggöra utbyggnad av allmänna platser 
innan utbyggnaden av kvartersmarken kan påbörjas. Planen fortsätter efter 
genomförandetidens utgång att gälla tills den ändras eller upphävs. 

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 sju år från det datum planen vinner laga kraft. Kommunen får lösa in 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. 

Se även under rubrik Administrativa bestämmelser. 

5.4 Ansvarsfördelning 

5.4.1 Allmän plats 

Kommunen, genom Samhällsbyggnadsförvaltningen, ansvarar för utbyggnad, 
iordningsställande och drift av allmän plats i enlighet med detaljplanen.  
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5.4.2 Ledningar allmän plats 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna 
kommun. Vallentunavatten AB ansvarar för utbyggnad av ledningar inom allmän 
plats från befintliga ledningar 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 flytt av befintliga ledningar och 
utbyggnad av nya ledningar inom allmän plats. 

5.4.3 Kvartersmark 

Fastighetsägare/exploatörer ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga 
anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostads-, vårdboende-, eller 
äldreboendeändamål. 

Respektive ansvarig aktör ansvarar för anläggande och uppförande av tekniska 
anläggningar på kvartersmark: 
-Vallentuna kommun ansvarar för återvinningsstationen 
-Elverket ansvarar för transformatorstationen 
-Roslagsvatten ansvarar för anläggningar och ledningar för dagvatten, vatten och 
avlopp 

Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta ske i samråd med 
ledningshavaren. 

Fastighetsägare/exploatörer ansvarar även för nedläggande av servisledning för 
vatten, spill- och dagvatten från utlagda anslutningspunkter och fram till kommande 
bebyggelse. 

Fastighetsägare/exploatörer ansvarar för att ansöka om erforderliga lov och tillstånd 
som krävs för anläggande och utförande av åtgärder inom kvartersmark. 

5.5 Fastighetsrättsliga frågor 

5.5.1 Fastighetsbildning  

För att tillskapa de väg- och naturområden, bostadskvarter och bostadstomter som 
erfordras för ett genomförande av planen måste fastighetsbildningsåtgärder vidtas. 
Med fastighetsbildning avses bland annat nybildning av fastigheter genom 
avstyckning, ändring av fastigheters gränser genom fastighetsreglering och bildande 
av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. 
Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av den 
statliga lantmäterimyndigheten.  

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska den mark som utgör allmän platsmark och 
som idag är privatägd överföras till kommunägda fastigheter genom 
fastighetsreglering. Det kan ske efter att avtal eller överenskommelser träffats mellan 
de privata fastighetsägarna och kommunen. I dessa avtal kan även ersättningar 
regleras mellan de berörda fastighetsägarna samt ansvar för lantmäterikostnader. 
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Fastighetsregleringar för att säkerställa mark för allmän plats kan även ske utan 
överenskommelser. I dessa fall fastställs ersättningens storlek och ansvar för 
kostnader vid lantmäteriförrättningen.  

Bostadskvarter och villatomter bildas genom avstyckning och fastighetsreglering. Det 
är ägarna till berörda fastigheterna som ansöker om och bekostar dessa åtgärder hos 
Lantmäteriet 

Genomförande av detaljplanen medför att några servitut och andra rättigheter inom 
området kan komma att ändras eller upphävas. För nya utfarter och 
ledningsdragningar som behöver ta i anspråk utrymme på annan fastighet eller som 
blir gemensamma för flera fastigheter bör servitut eller gemensamhetsanläggningar 
bildas. De allmänna ledningar som går inom kvartersmark bör säkras med 
ledningsrätt. 

5.6 Ekonomiska frågor 

5.6.1 Planekonomi 

Planavtal har tecknats med exploatörer i området. Se under rubrik Planavtal. Enligt 
avtalet står exploatörerna för plankostnaderna i enlighet med kommunens plantaxa. 
Tidpunkter för förskottsbetalning har reglerats i avtalet. För mindre fastighetsägare 
betalas planavgift i samband med bygglov. Fastigheter ägda av kommunen betalar sin 
andel av plankostnaderna. 

5.6.2 Fördelning av genomförandekostnader 

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark 
avsedd för bostads-, vårdboende-, eller äldreboendeändamål, bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. 

Då förbindelsepunkter till området meddelats debiterar Vallentunavatten AB:s 
moderbolag Roslagsvatten  fastighetsägaren till kvartersmark anläggningsavgift enligt 
vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa. 

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och 
bekostas av fastighetsägaren/exploatören. 

Förrättningskostnader för fastighetsbildning bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder debiteras 
enligt Lantmäteriets gällande taxa. 

Kostnader för utbyggnad av allmän plats, se rubrik Gatukostnader nedan. 

5.6.3 Gatukostnader 

För att täcka kommunens utgifter för utbyggnad av vägar, gator, naturområdet och 
andra allmänna platser kommer kommunen ta ut gatukostnader.  
Till dessa kostnader räknas även ersättning för den mark som behöver lösas in eller 
upplåtas samt kostnader för erforderlig fastighetsbildning och administration. I 
samband med planarbetet upprättas och beslutas det om gatukostnadsutredning och 
efter utbyggnaden debiteras fastighetsägarna gatukostnader för att täcka de 
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omkostnader kommunen haft för utbyggnaden av gatorna. Denna 
gatukostnadsutredning redovisas som en separat handling som hör till detaljplanen. 

5.6.4 Inlösen och ersättning 

Detaljplanen innebär att flera fastigheter inom området kommer att beröras av 
markintrång för allmän plats, tekniska anläggningar på kvartersmark eller 
rättighetsbelastningar som till exempel u-områden. Ägarna till berörda fastigheter 
kan vara berättigade till ersättning för detta intrång eller markavstående. Under 
”detaljerade fastighetskonsekvenser”, redovisas vilka fastigheter som berörs av 
intrång. Markåtkomst kan genomföras med fastighetsreglering, med eller utan avtal. 
Lantmäterimyndigheten genomför förrättningen och bestämmer ersättning om avtal 
ej finns. 

I flera fall kan det även bli aktuellt att marköverlåtelser blir nödvändiga mellan 
privatägda fastigheter för att möjliggöra ett önskvärt genomförande av detaljplanen. 
Även där bör privata överenskommelser träffas. Kan inte överenskommelser träffas 
kan markavstående genomföras genom en fastighetsreglering vid en 
lantmäteriförrättning varvid även ersättningen för markavståendet beräknas och 
regleras. Förrättningskostnaderna regleras där mellan de berörda fastighetsägarna. 

Utfartsförbud kan i vissa fall leda till ersättning. 

Ersättning på grund av rivningsförbud eller skyddsbestämmelser 
Fastighetsägarna till Ormsta 1:959 kan vara berättigade till ersättning för att 
detaljplanen medför att deras fastighet belastas av skyddsbestämmelser eller att 
byggnad får rivningsförbud. Fastighetsägaren får generellt tåla vissa inskränkningar. 
Ersättning för rivningsförbud kan enligt PBLs regler bli aktuellt om ”skadan” är 
betydande i förhållande till den berörda delen på fastigheten. Skyddsbestämmelser 
eller varsamhetsbestämmelser kan medföra rätt till ersättning om pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. 

För att klarlägga om fastighetsägaren är ersättningsberättigad ska kommunen 
förelägga den som drabbad av skadan att komma med ersättningsanspråk inom viss 
tid (minst 2 månader) annars kan rätten till ersättning gå förlorad. Kommunen avser 
att efter samrådet skicka ett föreläggande till berörda fastighetsägare till Ormsta 1:959 
om detta. Kommunen vill innan detaljplanens granskning få klarhet i om ersättning 
för skadan kan bi aktuell. 

5.6.5 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Utgifter 

För att genomföra en utbyggnad av ett planområde med kommunalt 
huvudmannaskap krävs initialt stora kommunala investeringar.  

Kommunens utgifter för plangenomförandet i Ormsta-Stensta av följande poster:  

- Upprättande av detaljplan och utredningar 
- Förvärv av mark för gator och allmänna platser samt förskoletomt.  
- Försäljning av kvartersmark för bostäder. 
- Förrättningskostnader  
- Investeringar i nya gator, busshållplats, gång- och cykelvägar och gatubelysning. 
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- Investeringar i natur 
- Investering i teknisk anläggning, återvinningsstation. 

Det föreligger behov av inlösen av mark för allmän plats eftersom kommunen inte 
äger all mark inom planområdet. För kommunen tillkommer även en årlig kostnad för 
drift och underhåll av vägnät och naturområden inom planområdet.  

Kommunen ska köpa en tomt om är avsedd som förskoletomt. Avtal har redan 
upprättats med exploatörerna som säkerställer att de betalar sin del av de 
kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. 

Ersättning till berörda fastighetsägare kan bli aktuell på grund av q-märkning. 
Ersättning till berörda fastighetsägare kan bli aktuell på grund av utfartsförbud. 

Kommunen som fastighetsägare: 
Kommunen som fastighetsägare ska betala sin andel av plankostnader och 
gatukostnader  

Intäkter 

Kommunen äger mark inom planområdet som planläggs för bostadsändamål och som 
markanvisas och säljs till olika byggherrar och exploatörer. Kommunen får därigenom 
intäkter för markområdena. Kommunen får även exploateringsbidrag motsvarande 
gatukostnadsavgiften som bidrar till att täcka kommunens utgifter för 
iordningställande av allmän plats. Exploateringsavtal avses upprättas med de privata 
fastighetsägare som genom detaljplanen ges förutsättningar att exploatera sina 
fastigheter där de får betala ersättning för anläggande av gator och övriga allmänna 
platser. Kommunen får intäkter av att exploatörerna betalar plankostnader enligt 
planavtal till kommunen. 

Från de fastighetsägare som inte träffar avtal med kommunen kommer även intäkter i 
form av gatukostnader som kommunen beslutar om i samband med detaljplanen. 
Kommunen får även in intäkter från mindre fastighetsägare i form av planavgift. 

Genomförandet av planen förväntas innebära nya skatteintäkter eftersom planen ger 
möjlighet för nya invånare att bosätta sig i kommunen.  

5.6.6 Ekonomiska konsekvenser exploatörer 

Exploatörens utgifter är de åtgärder som krävs inom kvartersmark såsom inköp av 
mark, flytt av eventuella ledningar, anslutningskostnader för el, tele, vatten och 
avlopp, fjärrvärme, avgifter för bygglov, plankostnader enligt planavtal, 
gatukostnader enligt exploateringsavtal med mera för att färdigställa området. 
Exploatören och blivande fastighetsägare ansvarar även för framtida drift och 
underhåll av byggnader och anläggningar inom kvartersmarken. Exploatörens 
inkomster består av försäljningsintäkter som de nya bostäderna genererar. 

5.6.7 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Den enskilde fastighetsägaren kommer genom gatukostnaderna att ha utgifter för de 
nya gator som anläggs inom området. Dessutom tillkommer kostnader för 
anslutningar till vatten- och avloppsnätet för de fastigheter eller nya byggrätter som 
inte är anslutna idag. I vissa fall kommer det bli aktuellt att förvärva markområden 
för att kunna genomföra avstyckningar och nybyggnation. Vid avstyckning av nya 
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tomter och bildandet av gemensamhetsanläggningar och andra rättigheter tar 
lantmäteriet betalt för sin handläggningstid. Vid kommande bygglov tar kommunen 
ut bygglovavgift och planavgift enligt gällande taxa där avgiftens storlek som är 
beroende av vad som byggs.  

De fastigheter som har så stora fastigheter att de kan avstycka tomter får intäkter vid 
försäljningen av dessa. För vissa fastigheter finns möjlighet att få intäkter genom att 
bidra med mark till avstyckningar från andra fastigheter.  

Ersättning till berörda fastighetsägare kan bli aktuell på grund av q-märkning. 
Ersättning till berörda fastighetsägare kan bli aktuell på grund av utfartsförbud. 
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 Konsekvenser 6. 
I fördjupad översiktsplan är bedömningen att aktuellt detaljplanområde kan 
ianspråktas för ny bostadsbebyggelse. En vidareutveckling och förtätning av befintlig 
bebyggelse inom tätortsavgränsningen bedöms generellt som positivt ur 
miljöhänseende. Närheten till Roslagsbanan ger möjlighet att resa kollektivt vilket 
minskar bilanvändningen. Närheten till befintlig infrastruktur, som vägnät, el och VA, 
innebär etableringsfördelar. Genom att utgå ifrån och bygga vidare på befintliga 
strukturer kan påverkan på landskapet, samt kostnader för vägbyggen och 
ledningsutbyggnad minskas. En tät bebyggelse innebär att friytor/grönområden kan 
bevaras utanför planområdet.  

6.1 Behovsbedömning 
Vallentuna kommuns bedömning är att planens genomförande inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan och någon särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap miljöbalken har inte upprättats. Enligt förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen, SFS 1998:905, 6 §) ska 
Länsstyrelsen ges tillfälle till yttrande över kommunens ställningstagande i 
behovsbedömningen. 

6.2 Miljökonsekvenser  

6.2.1 Miljökvalitetsnormer 

Vallentunasjön är recipient för dagvatten från detaljplaneområdet. Statusen för 
Vallentunasjön är otillfredsställd och Vallentunasjön bedöms inte kunna uppfylla god 
ekologisk status till 2021. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen 
för vatten påverkas negativt. Då exploateringen även fortsättningsvis renar dagvatten 
från bostadsområde norr om planområdet bedöms nettoeffekten som positiv.  

I övrigt antas inte detaljplanen medföra att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. 
Miljöbalken överskrids. 

6.2.2 Nationella miljömål  

I Sverige finns 16 nationella miljömål. Sammanfattningsvis så bedöms detaljplanen 
vara förenlig med de nationella miljömålen och inte innebära någon negativ påverkan 
på naturmiljön. De miljömål som bedöms påverkas av detaljplanen är:  

Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag  

• Vid uppkomst av vägdagvatten finns alltid en risk för övergödning av 
närliggande vattendrag. Om den dagvattenhantering som föreslås i 
dagvattenutredningen utförs så bedöms risken för spridning av 
näringsämnen låg. 
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Ett rikt växt- och djurliv –  

• Då mark som tidigare varit natur tas i anspråk för bostadsbyggnation så 
kommer växt- och djurlivet påverkas negativt. Vallentuna kommun gör 
bedömningen att marken kan användas till tänkt exploatering. Motiv som 
planområdets höga exploateringsgrad (för att vara småhus, par-, rad- och 
kedjehusbebyggelse samt småhus), närhet till kommunal infrastruktur, skolor 
och förskolor, närhet till kollektivtrafik, med mer ligger till grund för denna 
bedömning. Bostadsbebyggelse är prioriterat.  

Hur miljöpåverkan på de nationella målen slutligen blir är delvis en 
genomförandefråga som inte regleras i detaljplan. Miljöpåverkan på exempelvis ”God 
bebyggd miljö” samt ”Levande sjöar och vattendrag” beror på hur byggnationen 
genomförs och hur uppförandet av allmänna anläggningar sker. Beroende på 
ambitionsnivå fås antingen negativa eller positiva konsekvenser. Exempelvis kan 
miljöpåverkan av en byggnation med energisnåla bostäder med miljövänligt material 
bli positiv medan det vid en miniminivå (lagkrav enligt BBR) så kan påverkan på 
klimatet bli negativ. 

6.2.3 Riksintressen  

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. 

6.2.4 Åkermarksgradering 

I norr berörs en begränsad del av detaljplanområdet åkermarksgradering(1976). 
Graderingen utgår från en femgradig skala där fem motsvarar den mest produktiva 

marken. Del av planområdet som ingår i 
åkermarksgraderingen är klassad som etta. 
Mark med klassning ett förväntas ha 20 procent 
lägre avkastning en normalskörd. Marken 
används i nuläget inte för jordbruksändamål. 
Detaljplanen tar ingen hänsyn till 
åkermarksgraderingen. Detta grundar sig på den 
låga klassningen, det begränsade område av 
åkermark som omfattas samt planområdets 
närhet till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik.  

Åkermarksgradering = ljusgrönt område i norr. 

6.2.5 Stads- och landskapsbild 

Detaljplanen innebär en förändrad stadsbild då tidigare jungfrulig mark utgår och 
ersätts med bostadsbebyggelse. Förändringen stämmer med Vallentuna kommuns 
övergripande intentioner. Detaljplanen förhindrar inte framtida bebyggelse öster om 
aktuellt planområde. Detaljplanen säkerställer också möjligheter att i framtiden 
angöra nya vägar till och från detaljplaneområdet.  
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6.2.6 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Detaljplanen säkerställer ett reellt skydd för torpet Nyborg. I och med planarbetet har 
ett nytt gravfält identifierats i kommunen. Detaljplanen innebär att gravfältet skyddas 
samt att marken för gravfältet regleras till den kommunala fastighetsbanken.   

6.2.7 Hälsa och säkerhet 

Buller 
Riktvärden för buller vid fasad kommer inte att kunna hållas varpå avstegsfall från 
värdena åberopas i detaljplanen.  

Trafikfarliga in- och utfarter 
Direktutfarter mot Lindholmsvägen stängs. 

Passager  
Passagen över Lindholmsvägen, vid kommande cirkulationsplats, görs säker. 
Anläggande av cirkulationsplats med en separerad gång- och cykelpassage minskar 
risken för olyckor. Passagen kommer att användas som ett rörelsestråk mellan 
planområdet och Ormsta tågstation.  

Planområdet återfinns i närhet till förskola samt skolor. För att trafiksäkra skolvägen 
mellan detaljplaneområdet, kringliggande bebyggelseområden samt Hagaskolan kan 
det bli aktuellt med trafiksäkringsåtgärder vid passage över Lingonvägen. 

Översvämning 
Detaljplanen säkerställer så att instängda områden inte återfinns inom planområdet.  

6.2.8 Trafik 

Detaljplanen innebär inte något hinder till en framtida förlängning av Arningeleden.  

6.2.9 Kollektivtrafik  

Detaljplanen innebär att fler kan utnyttja de befintliga kollektivtrafikslagen som finns 
i planområdets närhet, buss och tåg. Det motiverar i sin tur att fler och bättre 
satsningar på kollektivtrafiklösningar görs. 

6.2.10 Övrigt 

Återvinningsstation  

Närheten till en återvinningsstation ökar sannolikheten att kommuninnevånare 
återvinner sitt avfall, det ska vara lätt att återvinna.  Bullerstörningar från 
återvinningsstationen bedöms som begränsade och tömning av kärl sker vanligtvis 
dagtid. Återvinningsstationen kan innebära störningar i form av nedskräpning. Det är 
kommunens uppgift att säkerställa så att återvinningsstationen hålls snygg och 
prydlig.  
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6.3 Ekonomiska konsekvenser 
Närheten till teknisk infrastruktur minskar etableringskostnaderna. Tät bebyggelse 
tenderar att skapa lägre etableringskostnad per bostad (bland annat mindre andel 
gata/ledningar, per bostad). Detaljplanen innebär dock att ny stamledning för V/A 
(Vatten och avlopp) ansluts till planområdet. Investeringen är försvarbar då 
ytterligare bebyggelseområden ska ansluta till ny V/A-ledning (se vidare; fördjupad 
översiktsplan för norra Vallentuna och Lindholmen).  

Detaljplanen utgör en del av bostäderna som inräknas i Sverigeförhandlingen. 

Gatukostnadsutredningen visar på en i Vallentuna mått, låg kostnad per bostadsenhet 
för iordningställande. 

6.4 Sociala konsekvenser 
Olika verksamheter, äldreboende, vårdboende för personer som kräver särskilt stöd, 
förskola tillsammans med bostadsbebyggelse skapar förutsättningar till möten och för 
social interaktion mellan olika grupper och åldrar.   

6.5 Fastighetskonsekvenser 

6.5.1 Detaljerade fastighetskonsekvenser 

Nedan beskrivs de fastighetsrättsliga konsekvenser ett genomförande av detaljplanen 
kan innebära för fastigheterna inom planområdet. Beskrivningen är inte fullständig 
och i många fall kan genomförandet ske på olika sätt beroende på vad aktuell 
fastighetsägare vill åstadkomma.  

Följande fastigheter behöver avstå mark för allmän plats: 

Vallentuna kommun: Ormsta 1:18, Ormsta 1:38, Ormsta 1:41 Ormsta 1:48, 
Vallentuna-Veda 1:1  

Exploatör: Ormsta 1:35, Ormsta 1:40, Ormsta 1:127, 1:36, 1:264, Ormsta 1:254, 
Ormsta 1:255, Ubby 1:26  

Mindre fastighetsägare: Ormsta 1:33, Ormsta 1:39, Ormsta 1:126, Ormsta 1:128, 
Ormsta 1:249, Ormsta 1:252, Ormsta 1:253, Ormsta 1:256, Ormsta 1:714 

Följande fastigheter behöver avstå mark för teknisk anläggning E: 

Ormsta 1:35, Ormsta 1:40, Ormsta 1:48, Ormsta 1:714, Vallentuna-Veda 1:1 

Följande fastigheter begränsas av u-område eller g-område: 

u-område: Ormsta 1:38, Ormsta 1:48, Ormsta 1:255, Ormsta 1:256, Ubby 1:26 
g- och u-område: Ormsta 1:254 
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Tabell över fastighetskonsekvenser: 

Fastighet Ägare Möjliga nybildningar av 
fastigheter 

Avstående 
eller 
upplåtelse av 
mark för: 

Köp/sälj 
kvartersmark och 
övrig information 

Ormsta 
1:18 

 

Vallentuna 
kommun 

 Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:33 

Enskild Detaljplanen medger att 7 
bostadsfastigheter kan finnas: 6 
nya kan avstyckas och 1 befintlig.  

Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:34 

Enskild Detaljplanen medger att 5 
bostadsfastigheter kan finnas: 4 
nya kan avstyckas och 1 befintlig.  

Allmän plats, 
gata. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:35. 

Ormsta 
1:35 

Exploatör Detaljplanen medger att 68 
bostadsfastigheter kan finnas: 67 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 
Detaljplanen medger en ny 
fastighet för förskoleändamål. 

Allmän plats 
(gata och natur) 
och E tekniska 
anläggningar. 

Kan sälja 
kvartersmark till 
Ormsta 1:34 och 
Ormsta 1:264. Kan 
köpa kvartersmark 
från Ormsta 1:48. 

Ormsta 
1:38 

Vallentuna 
kommun 

Detaljplanen medger att en ny 
fastighet kan avstyckas för 
bostads- eller vårdboendeändamål 
i två våningar.  

Detaljplanen medger även 
avstyckning av 3 fastigheter för 
bostadsändamål. 

Allmän plats 
(gata och natur). 
U-område. 

Kvartersmarken för 2 
av 3 bostäder kan 
säljas till Ormsta 1:40 

Ormsta 
1:39 

Enskild  Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:40 

Exploatör Detaljplanen medger att ca 48 nya 
fastigheter för bostadsändamål 
avstyckas. 

Allmän plats 
(gata och natur) 
och E tekniska 
anläggningar. 

Kan köpa 
kvartersmark från 
Ormsta 1:38, 1:48 och 
Vallentuna-Veda 1:1. 
Kan sälja bit utom DP 
till Vallentuna 
kommun, samt kan 
sälja kvartersmark till 
Ormsta 1:255. 

Ormsta 
1:41 

Vallentuna 
kommun 

Detaljplanen medger att ca 2 nya 
fastigheter för bostadsändamål 
avstyckas. 

Allmän plats 
(gata och natur). 

Kan sälja 
kvartersmark till 
Ormsta 1:252, 1:254, 
1:255, 1:256,  

Ormsta Vallentuna Detaljplanen medger att 29 nya Allmän plats, Kan sälja 
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1:48 kommun fastigheter för bostadsändamål 
avstyckas. Av de 29 möjliga 
fastigheterna ska en del 
motsvarande 15 nya fastigheter 
säljas till Ormsta 1:40.  

gata och E 
tekniska 
anläggningar. U-
område. 

kvartersmark till 1:25, 
1:40, 1:35, och 1:714. 

Ormsta 
1:126 

Enskild Detaljplanen medger att 6 
bostadsfastigheter kan finnas: 5 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

 

Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:127 

Exploatör Detaljplanen medger att 4 
bostadsfastigheter kan finnas: 3 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats 
(gata och natur). 

Kan sälja 
kvartersmark till 
Ormsta 1:36. 

Ormsta 
1:36 

Exploatör Detaljplanen medger att Ormsta 
1:36 och 1:264 gemensamt kan 
avstyckas till 34 nya 
bostadsfastigheter.  

Allmän plats, 
gata. 

Kan köpa 
kvartersmark av 
Ormsta 1:127. 

Ormsta 
1:264 

Exploatör Allmän plats, 
gata. 

Kan köpa 
kvartersmark av 
Ormsta 1:35. 

Ormsta 
1:128 

Enskild Detaljplanen medger att 2 
bostadsfastigheter kan finnas: 1 ny 
kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:249 

Enskild Detaljplanen medger att 5 
bostadsfastigheter kan finnas: 4 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats, 
gata. 

 

Ormsta 
1:252 

Enskild Detaljplanen medger att 4 
bostadsfastigheter kan finnas: 3 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats, 
gata. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:41. 

Ormsta 
1:254 

Exploatör Planen medger fastighet för 
bostadsändamål. 

 

Allmän plats, 
gata. G-område 
och U -område. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:41. 

Ormsta 
1:255 

Exploatör Planen medger fastighet för vård- 
eller äldreboendeändamål. 

Allmän plats, 
gata. U-område. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:40 och 1:48.  

Ormsta 
1:256 

Enskild Detaljplanen medger att 3 
bostadsfastigheter kan finnas: 2 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats, 
gata. U-område. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:41. 

Ormsta 
1:714 

Enskild 
förening 

 Allmän plats, 
gata, och E 
tekniskt 
ändamål. 

Kan köpa till 
kvartersmark från 
Ormsta 1:48. 

Ormsta Enskild   q-märkning, 
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1:959 k- märkning 

Ubby 1:26 Exploatör Detaljplanen medger att 7 
bostadsfastigheter kan finnas: 6 
nya kan avstyckas och 1 befintlig. 

Allmän plats 
(gata och natur). 
U-område. 

 

Vallentuna-
Veda 1:1 

Vallentuna 
kommun 

 Allmän plats 
(gata och natur) 
och E tekniska 
anläggningar 

Kan sälja 
kvartersmark till 
Ormsta 1:40. 

 

 Medverkande 7. 
Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna 
kommun. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser från olika 
avdelningar/förvaltningar, kompetenser från Svefa samt Roslagsvatten har också 
bidragit till framtagandet av planhandlingarna.  

Upprättad 2018-05-24 Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning  

 

 

Ola Magnusson  Maria Hansson 
Planarkitekt   Exploateringsingenjör 
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