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

Övrigt underlag 
• Kulturmiljöanalys- Åbyholms gård i Vallentuna. Daterad 2009-06-24. 

Upprättad av WSP. 
• Bullerutredning Åby Ängar. Daterad 2008-12-12, reviderad 2009-04-28. 

Upprättad av Bernström akustik. 
• Rapport Geoteknik Åby-Ängar. Daterad 2009-05-15. Upprättad av Bjerking 

Arkitekter och Ingenjörer. 
• Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun – avseende transporter med 

farligt gods. Daterad 2011-02-01. Upprättad av Brandskyddsbolaget 
• Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Upprättad av Sweco  
• Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna. Daterad 

april 2016. Upprättad av Sweco. 

Planprocessen 
Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav 2014-01-20, planavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för Åbyholm genom normalt planförfarande. 

Handläggning 

Detaljplanearbete för Åbyholmvägen påbörjades 2008 efter beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden 2008-05-17. Beslut om programsamråd togs 2008-11-07. 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2014-01-20 har planläggningen anpassats till senare 
lagstiftning, Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900). Planläggningen följer Boverkets 
allmänna råd i dess lydelse innan första januari 2015. Under 2014 gjordes även ett 
ställningstagande till att utöka planområdet att även inkludera östra Åby. 

Det aktuella planskedet är plansamråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. 
Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett 
granskningsförslag upprättas. 

Preliminär tidplan  

• Samrådsbeslut  November 2016 
• Beslut om granskning  Tredje kvartalet 2017 
• Antagande (KF)   Fjärde kvartalet 2017 

Plan-
samråd 

Samråds- 
redogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft 
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1.  Inledning 

1.1 Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort. Planen 
innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande 
byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att 
det inom planområdet möjliggörs för en större lekplats/lekmiljö. Syftet med 
detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133. Totalt möjliggör 
detaljplanen cirka 600-700 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att 
uppföras som flerbostadshus. Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde 
som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det 
gäller bostadsval och bostadsbehov. 

1.2 Plandata 

1.2.1 Lägesbestämning  

Planområdet ligger strax öster om centrala Vallentuna och avgränsas av 
Angarnsvägen i söder och Lindholmsvägen i norr och öster. I väster gränsar området 
mot planområdet Åby ängar där marken är planlagd för naturmark, 
bostadsbebyggelse och en förskola. Planområdet omfattar cirka 13 hektar. 
Huvuddelen av marken ägs av Vallentuna kommun.

Planområde samt avstånd till Vallentuna tågstation. 

1.2.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 
1:97, 1:98, 1:124, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, delar av fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 
och 1:126 samt delar av fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. 

Fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:126 och Vallentuna-Rickeby 1:436 ägs av 
Vallentuna kommun, resterande fastigheter inom planområdet är i privat ägo.  

500 meter 

1 000 meter 
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1.3 Tidigare ställningstaganden 

1.3.1 Översiktliga planer  

I gällande översiktsplan från 2010 skapas förutsättningar för att invånarantalet i 
Vallentuna ska växa. Visionen är att Vallentuna kommun har 45 000 invånare år 
2030. Detta innebär i praktiken att 7 000 bostäder måste byggas under perioden 
2010-2030. I översiktsplanen redovisas planområdet som förtätningsområde med 
blandad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser och service ska kunna finnas i området. 

I gällande strukturplan (2005) anges att området ska växa till en småskalig 
kvartersstad. Detaljplanen följer de riktlinjer som finns i gällande översiktsplan och 
strukturplan.  

1.3.2 Detaljplaner  

Merparten av planområdet är sedan tidigare planlagt. I och med planläggning (denna 
handling) ska del av avstyckningsplanen A133, att upphävas. Kvarvarande 
planområde för avstyckningsplan A133 (sydväst om aktuellt planområde) avses att 
upphävas i kommande planläggning (Åby ängar, etapp II). Planläggning påverkar 
detaljplan för del av Lindholmsvägen och Smidesvägen (D 2008 07 18). Mark som är 
planlagt för genomfart utgår och ersätts med kvartersmark för bostäder och 
huvudgata.   

 
Röd punktstreckad linje är planområdesgräns. Grön skrafferat område är avstyckningsplan utanför 

planområdet som avses att upphävas i och med planläggning.  

Planområdet angränsar till följande detaljplaner: 

• Detaljplan för Åby ängar, etapp 1 (D2014 06 03) 
• Delplan III för stadsplanen för Åby 3:1, Rickeby 1:90 m.fl  (S 77 10 21)  
• Delplan II för stadsplanen för Åby 3:1, Rickeby 1:90 m.fl (S 76 05 18) 
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• Delplan II för stadsplanen för Okvista industriområde II (S 88 09 16) 

1.3.3 Bostadsbyggnadsprognos  

I bostadsbyggnadsprognos BBP16A bedöms området kunna rymma cirka 500 
bostäder. Detta är en ökning från BBP15 där 400 bostäder redovisas.   

1.3.4 Planprogram 

Programhandling för detaljplaneområdet godkändes 2008. Tidigare planprogram har 
ingen inverkan på detaljplan, varken rådgivande eller juridiskt, då Kommunstyrelsen 
2014-01-20 gav samhällsbyggnadsförvaltningen ett  nytt planuppdrag. 

De förändringar som dock vidtagits sedan planprogrammet godkändes:  

• Planområdet har utökats i östlig riktning.   
• Planområdet rymmer fler bostäder. 
• Fördelningen av antalet bostäder inom planområdet.  
• Utformning av sträckningen på tillkommande lokalgator. 
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2.  Förutsättningar 

2.1 Befintlig bebyggelse 
Öster om Åbyholmsvägen (samt i planområdets sydvästra del) finns 
småhusbebyggelse som i huvudsak uppförts under 1900-talet. Bebyggelsen består av 
småhusbebyggelse i varierat utförande och återfinns i huvudsak en nord- sydlig 
riktning öster om Åbyholmsvägen. Väster om Åbyholmsvägen ligger Åbyholms gård 
som är en av centrala Vallentunas bäst bevarade gårdsbildningar.  

2.2 Gator och trafik  
Området nås från norr via Lindholmsvägen, eller i väster via kommande lokalgata, 
Åby allé . Genom planområdet sträcker sig Åbyholmsvägen i nordsydlig riktning. Vid 
mötet med Angarnsvägen finns en planskild gångpassage under Angarnsvägen. Tre 
småhus i planområdets södra del har direktutfart mot Angarnsvägen.  

2.3 Natur och rekreation 
Planområdet präglas i huvudsak av gles barrskog och lövskogsdungar.  Den befintliga 
växtligheten rymmer inte några särskilda naturvärden. Utöver grönstrukturen 
återfinns diken, odlingsrösen och husgrunder. Planområdet används inte i någon 
större utsträckning som rekreationsområde. Några mindre stigar återfinns inom 
planområdet. Topografin inom planområdet är i småkuperad och marken sluttar i 
västlig ritning. Höjdskillnaden inom planområdet är cirka 20 meter. 

Väster om Åbyholms gård återfinns en tidigare trädgård ”herrgårdsparken” bestående 
av gräsytor med stora träd främst lönnar och syrener i bersåer och häckar. I 
anslutning till Lindholmsvägen i planområdets nordöstra del finns en yta som idag 
används som upplag.  

Väster om Åbyholmsvägen finns det spår av en sandtäkt. Sanden har använts för 
tegelframställningen på Åby tegelbruk.  

2.4 Kulturmiljö 
Den kulturhistoriskt värdefulla miljön utgörs främst av Åbyholms gård, Dragontorpet 
samt miljön med stenmurarna kring den tidigare landsvägen, numera 
Åbyholmsvägen. Åbyholms gård har historiskt, under en dryg 100-årsperiod, haft 
betydelse som en del av Vallentuna sockencentrum avseende rättsväsende, handel och 
kommunikationer. Även om tidigare verksamheter försvunnit, tingshuset är borta, 
handelsboden har flyttat till Vallentuna centrum, gästgiverit- och skjutsväsendet har 
upphört går det inom planområdet att utläsa spår av de tidigare verksamheterna. 
Miljön omkring Åbyholmsvägen är ett representativt exempel på hur samhället för 
150 år sedan organiserades. Aktuell sträcka av Åbyholmsvägen var tidigare 
huvudvägen från Stockholm norrut mot Frösunda och är i sammanhanget viktig. 
Vägen finns med på kartor från 1700-talet, men är äldre än så då den är del av den 
tidigare häradsvägen. Kulturmiljöanalysen (WSP 2009) bedömer miljön kring 
Åbyholmsvägen som sällsynt och stenmurarna har ett miljöskapande värde. Både 
Dragontorpet och Åbyholms gård används idag för bostadsändamål. Väster om 
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Åbyholmsvägen återfinns spår av en sandtäkt. Sanden användes till tegeltillverkning 
på Åby tegelbruk. 

2.4.1 Bebyggelse 

Åbyholms gård 

 

Åbyholms gård består idag av fem byggnader uppförda i herrgårdskaraktär, en 
mangård, två flyglar, en före detta tvättstuga och en bod. Manbyggnaden på gården är 
i form av en större parstuga i två våningar. Manbyggnaden flankeras av två 
enkelstugor som flygelbyggnader. I trädgården finns ett timrat uthus, målat i falurött 
med vita knutar, svarta vindskivor och dörrar. Byggnaden som är en tidigare 
tvättstuga används som garage. I sydväst finns en rödfärgad länga med en fasad av 
locklistpanel. På byggnaderna finns återanvända byggnadsdetaljer från tidigt 1800-
tal. Mangården och flyglarna är klädda med stående locklistpanel och tvåkupigt 
betongtegel. 

På 1970- talet genomfördes ombyggnationer och exteriöra förändringar. Förändringar 
av byggnadernas karaktär har även gjorts efter kulturmiljöanalysen (WSP 2009). Till 
exempel har det enkupiga takteglet bytts till betongtegel, dörrupptagningar med 
glasdörrar har tillkommit på flygelbyggnader. Åbyholms gård har också påverkats i 
och med förändringar i den omgivande naturmiljön. Bland annat har Åbyholmsvägen 
höjts och en syrenhäck planteras mot vägen (vilket ändrat gårdens ursprungliga 
uttryckssätt). Vidare har gårdsplanen på grannfastigheten (norr om) Åbyholms gård 
asfalterats. 

Bevarande Åbyholms gård  

Det kulturhistoriska värdet är bebyggelsens placering samt byggnadernas förhållande 
till varandra. Det finns ett värde i att skydda och bevara Åbyholms gård trots tidigare 
nämnda förändringar och renoveringar. Renoveringar bör utföras på ett sätt som 
återskapar byggnadens ursprung avseende form- och materialval. 

Detaljplanen möjliggör för en avstyckning från stamfastigheten Vallentuna-Åby 1:124. 
Styckningen regleras med en fastighetsindelningsbestämmelse på plankartan.  För att 
säkerställa Åbyholms gårds placering och struktur förses bebyggelsen med 
rivningsförbud samt förbud mot att vidta Attefallsåtgärder och Friggebodsbebyggelse. 
Murar eller plank får inte heller uppföras på fastigheten. För att behålla gårdens 
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uttryckssätt skyddas bebyggelsen också med varsamhetsbestämmelser. Byggnadernas 
placering säkerställs då det inte tillskapas byggrätter för komplementbebyggelse 
närmast mangården och flygelbyggnaderna.  

På tillkommande fastighet/styckningslott tillåts inte Attefallsåtgärd eller Friggebod 
inom bebyggelseförbudsområdet (prickmarksområdet) i anslutning till 
Åbyholmsgård. Syftet är att skydda kulturmiljön och undvika att byggnadskroppar 
hamnar för nära och påverkar gårdens uttryckssätt. Huvudbyggnad på tillkommande 
fastighet regleras så att den, mot Åbyholms gård, ges en underordnad volym. Detta 
säkerställs med bestämmelse om en största byggnadsyta på huvudbyggnad. Totalt ges 
tillkommande fastigheten en byggrätt på 160 kvadratmeter.  Byggnadshöjden regleras 
till fyra meter och byggnaden får endast uppföras i en våning, vind får inredas.  

Infart till de två lotterna sker via fastigheten norr Åbyholms gård och säkerställs med 
g i plankartan. Tanken är att anslutning till styckningslotten ska  ske norr om det 
nuvarande garaget. Eventuellet behöver ett servitut upprättas för att säkerställa in- 
och utfart. 

Komplementbebyggelse tillåts på utpekade platser inom stamfastigheten.  
Sammanlagt tillåts komplementbebyggelse om 120 kvadrat uppdelat mellan två 
platser inom fastigheten. Herrgårdsmiljön förstärks med fler mindre 
komplementbyggnader. På tillkommande lott begränsas komplementbebyggelsens 
högsta nockhöjd till 3.5 meter. I övrigt förses komplementbebyggelsen k- 
bestämmelse. Inom fastigheten södra del säkerställs ett u-område för underjordiska 
ledningar. (För mer information kring Åbyholms gård samt dess kulturhistoriska 
värde se Åbyholms gård i Vallentuna – Kulturmiljöanalys, WSP 2009)  

För huvudbyggnad gäller (k1): Takutformningen ska vara sadeltak klätt med 
lertegel, fasadmaterial ska vara i trä, puts eller reveterat trä.  

För komplementbebyggelse gäller (k2): Takutformningen ska vara sadeltak klätt med 
lertegel, fasadmaterial ska vara trä målat i slamfärg.  

Dragontorpet 

Dragontorpet som tidigare tillhörde Åbyholms gård finns med på en storskifteskarta 
från år 1790. Dragontorpet är kulturhistoriskt intressant och vittnar om ett tidigare 
krigsberedskapssystem som rådde fram till början av 1900-talet. Detta utgör ett 
samhällshistoriskt värde då få soldat- och ryttartorp finns kvar. Dragontorpet är en 
enkelstuga med en senare utbyggd förstukvist. Fasaden är klädd med liggande panel 
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och målad med röd slamfärg. Grunden utgörs av natursten som täckts med murbruk. 
Liksom Åbyholms gård har Dragontorpet under åren genomgått exteriöra 
förändringar. Till en början har torpet sannolikt haft locklistpanel eller så har det 
varit utan panel (synlig timmerstomme). Det som finns kvar av den äldre 
byggnadstraditionen är dess storlek (frånsett veranda) samt placering och skorstenen. 
Fönstren är utbytta, panelen likaså. Teglet har bytts från enkupigt till tvåkupigt. De 
murar som ansluter till torpet visar var torpmarkens norra gräns har gått. Muren 
förstärker torpets värde. 

Bevarande 

Detaljplanen innebär att huvudbyggnad kan uppföras på föreslagen tomt till vilken 
Dragontorpet kan utgöra komplementbyggnad. Planens bestämmelser hindrar inte 
att torpet rivs eller ytterligare förändras vid ett plangenomförande. Muren väster om 
Dragontorpet regleras till naturmark. Dragontorpet samt muren bör synliggöras från 
kommande lokalgata (Åby allé).  

Åbyholmsvägen  

 
Åbyholmsvägen med bevarandevärd mur 

För att säkerställa vägens kulturhistoriska värden ska vägsträckningen tillsammans 
med den karaktäristiska muren i huvudsak bibehållas. Detta görs genom att muren 
samt ett mindre markområdet öster om muren löses till allmän platsmark (lokalgata). 
Kvartersmarken öster om Åbyholmsvägen förses i delar av sin sträckning med förbud 
mot att uppföra byggnad (prickmarksbestämmelse) och förbud mot att vidta 
Attefallsåtgärder samt förbud mot att uppföra Friggebod. Muren skyddas också med 
in- och utfartsförbud. Syftet är att bevara muren samt att lyfta fram den i en 
naturmiljön. Där lokalgata1 (Åby allé) och lokalgata ansluter till Åbyholmsvägen 
måste delar av  muren rivas. Förslagsvis kan murens tidigare läge markeras i 
vägbanan.  Detta regleras dock inte i plan. Överblivna stenar bör användas för att 
restaurera muren (exempelvis för att stänga den infart som finns öster om 
cykelbanan). Tillkommande bebyggelse i anslutning till vägen bidrar till att skapa 
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variation, förändring och bevarande. Åbyholmsvägen övergår till en gång- och 
cykelväg innan den ansluter till lokalgata1 (Åby allé) i söder. Muren bevaras också 
öster om gång- och cykelvägen.  

Vägens höjdläge kan vid ett plangenomförande komma att sänkas för att anpassas till 
övriga gator. Nivåkorrigeringar ska dock utföras så att sammanhanget väg mur 
förstärks. Detta är positivt eftersom muren då tydliggörs. Bebyggelse kring 
Åbyholmsvägen påverkar upplevelsen. Syftet är inte att återskapa en specifik 
kulturmiljö vid en viss tidpunkt utan lyfta fram de variationer som historiskt uppstått 
längs vägen (se också avsnitt 3.4 bebyggelseområden). 

2.4.2 Fornlämningar 

Inom området finns en registrerad uppgift om fynd av slagg i FMIS 
(Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem). Inga spår återfinns idag av 
fyndet. 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).  

2.5 Geotekniska förhållanden 

Jordartskarta 

2.5.1 Berggrund och jordarter 

Topografin inom planområdet är i småkuperad och sluttar i västlig ritning. De 
geotekniska förhållandena varierar inom planområdet. Väster om Åbyholmsvägen i 
planområdets lägre belägna delar består marken till stor del av sand med inslag av 

Lera 

Morän 

Sand 

Sand 

Lera 
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berg. Öster om Åbyholmsvägen återfinns moränmark med inslag av berg och lera. 
Berg i dagen har påträffats inom området vilket kan leda till att sprängningsarbeten 
kan komma att krävas vid anläggande av ny bebyggelse, gator samt ledningar. 

En dagvattenutredning har på uppdrag av Vallentuna kommun tagits fram (Sweco 
2015). Dagvattenutredningen visar att det finns infiltrationsbenägen friktionsjord 
(morän)öster om Åbyholmsvägen medan det finns lerlager med fyllning i delar av 
området väster om Åbyholmsvägen.  

2.6 Hydrologiska förhållanden 
Topografin är småkuperad utan synlig dränering från identifierade våtmarker.  Detta 
tyder på att avrinning sker i det översta marklagret i moränen. Ytvattendränering 
finns idag i form av diken i den centrala delen av planområdet samt i diken längs 

omgivande vägar. 
Vattenavrinningen sker i västlig 
riktning mot Vallentunasjön. 
Grundvattnets trycknivå varierar 
generellt i området mellan 0,5 m 
under markytan i norr (vid 
korsningen Lindholmsvägen/ 
Åbyholmsvägen) och 2 m under 
markytan i väst. De flesta 
grundvattenrören har dock varit 
placerade i närheten av 
planområdesgränsen för Åbyholm 
och inte inom området.  

 

Delavrinningsområden före exploatering med flödespilar  

som visar riktning på flödena. 

Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde och enligt Oxundaåns 
dagvattenpolicy ska dagvatten om möjligt omhändertas lokalt. Planområdet saknar 
ett utbyggt dagvattennät. En dagvattenutredning har gjorts för planområdena 
Åbyholmsvägen och Åby ängar (Dagvattenutredning Åby ängar/Åbyholmsvägen. 
Daterad 2010-06-14. Upprättad av Bjerking). Inom ramen för denna detaljplan har 
ytterligare en dagvattenutredning tagits fram (Dagvattenutredning Åbyholm. 
Daterad 2015-12-17. Upprättad av Sweco). Utredningarna visar att det finns goda 
möjligheter till ett lokalt omhändertagande av dagvatten i planområdet.  

2.7 Offentlig och kommersiell service 
Vallentuna centrum återfinns cirka en kilometer väster om planområdet. Vallentuna 
IP och skogsrekreationsområden återfinns cirka 500 meter norr om planområdet.  

2.7.1 Kollektivtrafik  

Planområdet har förutsättningar för ett högt nyttjande av kollektivtrafik. Vallentuna 
station ligger cirka 500 meter från planområdet. Från Vallentuna station är restiden 
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till och från Stockholm cirka 30 minuter. Från Vallentuna station utgår även åtta 
busslinjer med vilka man når stora delar av Vallentuna och grannkommunerna.  

2.8 Hälsa och säkerhet 

2.8.1 Markföroreningar 

Området utgörs till stor del av skogsmark som tidigare inte har varit exploaterad. Det 
finns sedan tidigare inga dokumenterade markföroreningar. Provtagningar av 
fyllnadsmassor kommer att göras i planområdet.  En Pfos- förorening har påträffats 
väster om planområdet. Föroreningen påverkar inte planområdet.  

2.8.2 Översvämningsrisk 

Ett plangenomförande utan lämpliga dagvattenåtgärder innebär översvämningsrisk 
inom och utanför planområdet. ). Om de åtgärder som föreslås i planen vidtas så 
bedöms exploateringen inte utgöra någon risk för översvämning. (se även 
dagvattenrapport, Sweco 2015).  

2.8.3 Buller 

I nuläget trafikeras Lindholmsvägen med cirka 6 700 fordonsrörelser per dygn och 
Angarnsvägen med cirka 10 500 fordonsrörelser per dygn. Trafikprognosen är att 
trafikflödena längs Lindholmsvägen och Angarnsvägen kommer att öka. Mängden 
beror på framtida bostadsbebyggelse utanför planområdet samt vilka 
infrastruktursatsningar som görs i samband med samhällsutvecklingen.  

Trafikmängdsberäkningar visar att antalet fordonsrörelser längs Lindholmsvägen 
samt Angarnsvägen kommer att öka. I trafikutredning för fördjupning av 
översiktsplan norra Vallentuna (Sweco 2016) beräknas trafiken år 2030 längs 
Lindholmsvägen till 10 500 fordonsrörelser per dygn och längs Angarnsvägen till 15 
200 fordonsrörelser per dygn. Ökningen av antalet fordonsrörelser beror på en 
fortsatt tätortsutveckling kring Vallentuna. Den exakta ökningen beror slutligen på 
antalet bostäder samt vilka infrastrukturella satsningar som görs .Det finns ett 
befintligt bullerplank av sämre kvalité söder om småhusbebyggelsen vid 
Angarnsvägen. Planområdet är inte påverkat av någon annan störningskälla.  

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 

2.8.4 Farligt gods 

Då Angarnsvägen är sekundär led för transport av farligt gods har 
Brandskyddsbolaget har tagit fram en riskanalys (dec 2008, rev feb 2011)  i och med 
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planläggning av Åby ängar etapp 1. I rapporten föreslås att bostadsbebyggelse ska 
placeras 25 meter från Angarnsvägen. Samma förutsättningar bedöms föreligga i 
denna detaljplan. Enligt riskanalysen bedöms risknivån för planområdet som låg även 
om den bedöms vara tillräckligt hög för att riskreducerande åtgärder ska beaktas vid 
exploatering. För att reducera riskerna vid eventuell olycka ska tillkommande 
bostadsbebyggelse placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. 

Även Lindholmsvägen utgör sekundär led för transporter av farligt gods. I och med 
plangenomförandet ska Lindholmsvägen utgå som sekundär led för transporter av 
farligt gods (se genomförandedelen). Skyddshänsyn beaktas dock till bensinstationen 
strax öster om planområdet samt del av Lindholmsvägen, mellan Arningevägen och 
bensinstationen.  

 
Orange linje är sekundär transportled för farligt gods (Lindholmsvägen/Angarnsvägen). Farligt gods led 

längs Lindholmsvägen ansluter inte till något ”objekt”  
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3.  Planförslag 

3.1 Övergripande struktur 
Planområdet kännetecknas av en central lokalgata (lokalgata1 , Åby allé), i öst- västligt 
riktning, som i öst viker mot nord där den ansluter till Lindholmsvägen. 
Åbyholmsvägen återfinns på en nord sydlig axel i planområdets västra del. 
Sammantaget möjliggör detaljplanen cirka 600 till 700 bostäder vilka fördelas mellan 
flerfamiljshus, rad-, kedje-, par- och småhus. Även om den huvudsakliga 
bebyggelseformen är flerbostadshus ska bebyggelsens utformning, skala, täthet och 
innehåll vara varierad. Detaljplanen utgör en fortsättning på bebyggelsestrukturen 
väster om planområdet (detaljplan för Åby ängar).  

Exploateringsgrad och byggnadshöjd är lägre i planområdets södra och västliga delar 
(huvudsakligen radhus och villabebyggelse). Exploateringsgrad samt byggnadshöjd 
tilltar längs lokalgata1 (Åby allé) i nordlig riktning (mot Lindholmsvägen). Utefter 
Lindholmsvägen är byggnadshöjden som högst. Öster om tillkommande lokalgata1 
(Åby allé) möjliggörs för flerbostadsbebyggelse medan det väster om lokalgata1 (Åby 
allé) möjliggörs för stadsradhus. Byggnaderna placeras i anslutning till lokalgatan och 
utformas så att de ramar in närliggande gator och kvartersmark. In- och utfartsförbud 
reglerar hur biltrafik kan ansluta till det allmänna vägnätet. Tanken med placering av 
in- och utfartsförbudet samt utformningen av vägkorsningar är att vägstrukturen 
längs Åbyholmsvägen ska vara tydlig. Lokalisering av byggrätter förhåller sig till 
lokalgator och syftar till att minimera trafik centralt i området. 

 
Planstruktur med tänkt våningsantal,  

Huvuddelen av befintlig naturmark inom planområdet kommer att försvinna i och 
med exploatering. Stora sammanhängande natur- och skogsmiljöer för rekreation 
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återfinns dock ett femtiotal meter nordöst om planområdet. Planområdet är en 
vidareutveckling av centrala Vallentuna och exploateringen ska vara stadsmässig. De 
planerade grönytorna ges multipla funktioner, dels ska de fungera som rörelsestråk 
men de innehar också funktion för dagvattenhantering, rekreation och naturlek. En 
parkyta återfinns i planområdets västra delar, där skapas förutsättningar för en 
lekplats.  

3.2 Gestaltning  
Detaljplanen möjliggör en tät och varierad bebyggelse. Bebyggelsen ska karaktäriseras 
av en tät struktur som varierar i utformning och i byggnadstyper. Byggnader kan med 
fördel präglas av samtida och framåtblickande arkitektur. Viljan är att skapa en 
småstadskänsla. 

 
Exempelbild blandad bebyggelse, rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Köpenhamn 

Bebyggelsen uppförs i ordnad struktur med tydliga 
linjer och volymer. Husen ska ta plats i den fysiska 
miljön och utformas med väldefinierade gränser 
mot sin omgivning. Där det är möjligt ska 
flerbostadshusen placeras i anslutning till gata dit 
entréerna också riktas. Bebyggelsen ska i 
huvudsak uppföras med långsidor mot gata vilket, 
förutom att bidra till inramning av gaturummet, 

innebär möjligheter till att forma bakomliggande bostadsgårdar. Monotont 
sammanhängande huskroppar undviks. Huskroppar ska brytas med variation i 
höjder, takutformning, förskjutningar i djup- och sidled, material/texturer, 
färgsättning eller andra variationer i arkitekturen som bidrar till att skapa ett eget 
uttryck. Varierande huskroppar öppnar gaturummet och markerar förändring. Längre 
obrutna fasader utan variation tillåts inte. Vägmiljön utformas i huvudsak med tydliga 
linjer. Träd ska planteras längs planerade vägstråk. Grönt i gatumiljö förstärker 
stadsrummet och ger en tilltalande stadsmiljö. Gatumiljön förses i huvudsak med 
trädplanteringar, som på sikt utvecklas till alléer. Grönytor uppförs i gårdsmiljöer 
inom kvartersmark för flerbostadshus. Ventilationsutrustning integreras i 
takkonstruktionen eller uppföras med omsorg. Ventilationsutrustning ska inte 
uppfattas som något som är skilt från resten av byggnaden.  
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Ängsnäs Glänta, Huddinge kommun. Exempel på 3våningsbebyggelse som skapar ett stadsrum. Foto: 

Olle Magnusson 

För att uppnå den bebyggelsestruktur och gestaltning som eftersöks varieras 
bebyggelsehöjden inom planområdet. Höjdsättning och planbestämmelse om lägsta 
takvinkel tillsammans med placering av byggrätter bidrar till att skapa den 
”småstadskänsla” som eftersträvas. Garage, carports, sopkassuner, förråd och 
nätstationer ges en prydlig utformning som samspelar i material med övrig 
bebyggelse. Volymen samt utformningen och placering av huskropparna längs 
Lindholmsvägen har betydelse då bebyggelsen markerar entrén till Vallentuna. 

Upplands väsby, exempel på 4 våningsbebyggelse , gaturum med kantstensparkering 
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3.3 Allmänna platser  
Gata, förgård, uteplats och bostadsgård utgör platser till att främja möten mellan 
medborgare. Odefinierade ytor och impediment mellan funktioner får inte 
förekomma. Gränsen mellan allmän plats och kvartersmark ska vara tydlig. Tydliga 
gaturum och gränser mellan privat, halvprivat och offentligt gör att rörelse kan ske på 
ett bekvämt sätt.  

Det är betydelsefullt att målpunkter i planområdet kan nås via olika stråk/vägar. Det 
ska vara enkelt att ta sig till Vallentuna centrum till fots eller med cykel. Tydliga stråk 
skapar rörelse inom, till och igenom området.  

3.3.1 Grönstruktur, park- och naturmark  

Planområdets västra delar planläggs som parkmark. Inom parkmarken får det 
anläggas en lekplats. Lekplatsen ska vara lättillgänglig för allmänheten och 
ambitionen för lekplatsutrustning skall vara hög. Förutom själva lekplatsen kan en 
park anläggas. Parkmarken ska fungera som mötesplats för boende i hela Vallentuna. 
Förslagsvis anläggs den med utgångspunkt i kulturmiljövärdena kring Åbyholms 
gård. Gränserna mot gården bör då förtydligas. Idag finns till exempel inget staket 
och området behöver röjas från oönskad vegetation. Ask, lönn, björk och äldre 
fruktträd kan därmed friläggas och kommer därmed att kunna utgöra växtstommen i 
parken. Väster om Åbyholms gård möjliggörs det för gräsmatta och att björkdungarna 
friläggs. Parkmarken ska vid häftiga regn fungera som översilningsyta. 
Grönområdet/parkmarken ska vara lättåtkomligt från alla delar av Åbyholm samt 
från intilliggande planområde, Åbyängar.  

Öster om parkområdet, i 
öst- västlig riktning, 
återfinns ett grönstråk 
(naturmark i plan) som 
förbinder lokalgata1 (Åby 
allé) med Åbyholmsvägen. I 
grönstråket anläggs en 
grusad naturstig. Den öst- 
västliga förbindelsen 
fortsätter längs lokalgatan 
för att ansluta till 
allmänplatsmark 
(naturmark) i planområdets 

östliga del. Naturmarken fungerar som anslutningsyta till skogsrekreationsområden 
på andra sidan om Lindholmsvägen utanför planområdet. Naturmark planläggs bitvis 
i planområdets sydöstra delar längs Angarnsvägen och Lindholmsvägen samt som en 
båge runt befintlig bebyggelse i planområdets centrala delar. Inom natur- och 
parkmark får dagvattenanläggningar uppföras. Informella stigar och platser för 
naturlek förväntas uppstå inom planområdet.  

3.4 Bebyggelseområden 
Detaljplanen har delats upp i fyra olika delområden. Syftet är att skapa en lättläst 
planbeskrivning som lätt går att läsa tillsammans med plankartan.  Delområdena är 
uppdelade utifrån dess geografiska lokalisering.  
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Översiktskarta, delområden. 

3.4.1 Delområde 1  

Delområde 1 avgränsas i väster till parkmark, i 
norr av Lindholmsvägen, i öster av 
Åbyholmsvägen och i söder av lokalgata1 (Åby 
allé). Bostadsbebyggelsen tillåts variera inom 
delområdet från flerbostadsbebyggelse till rad- 
och kedjehusbebyggelse. Inom delområdet finns 
även bevarandevärd historisk bebyggelse, 
Åbyholms gård. (se vidare avsnitt 2.4 
Kulturmiljö). I delområde 1 kan cirka 70 bostäder 
uppföras  

1.A  

I delområdet ska flerbostadshus uppföras. 
Byggrätten begränsas med en byggnadsarea på 
1 000 kvadratmeter. Byggnadsarean bedöms som 
lämplig utifrån tänkt gestaltning och 
kvartersmarkens utbredning. Den tillåtna 
byggnadsarean motsvaras i procent av ett 
markutnyttjande på 50 procent. 
Bostadsbebyggelsen begränsas med en nockhöjd 
på 19 meter. Nockhöjdsbestämmelsen är 
densamma längs hela Lindholmsvägen, även 
öster om aktuellt delområde. 
Flerbostadsbebyggelsen tillåts ta plats i den 
fysiska miljön och nockhöjden tillsammans med 



 

 
SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ÅBYHOLM  
KS-2013-484 

 

23 

bestämmelse om taklutning innebär som mest fem till sex våningar. Lägsta takvinkel 
begränsas till 30 grader. Bebyggelsen får gärna förses med takkupor.  

Bebyggelsen ska placeras parallellt utefter Smidesvägen och Lindholmsvägen. 
Avstånd mellan gatumark och bebyggelsekropp regleras och ska vara mellan en och 
fem meter. Portar/Entréer placeras mot Lindholmsvägen och kvartersmarken ges en 
bestämmelse om att husen ska indelas i partier med variation. Monotont 
sammanhängande huskroppar ska undvikas. Lindholmsvägen utgör 
infartsgata/entrégata till Vallentuna och bebyggelsen längs vägen tillåts ta plats i 
gaturummet.  Planbestämmelse om höjdsättning samt minsta takvinkel tillsammans 
med reglering av placeringen av byggrätten bidrar till att skapa den ”småstadskänsla” 
och rumslighet som eftersträvas. Ventilationsutrustning ska integreras i 
takkonstruktionen och utformas på ett för stadsbilden positivt sätt.  

Exempel på god utformning av ”tekniska anläggningar/ventilationsutrustning på taken” 

Parkeringsplatser ordnas på kvartersmark, på den egna fastigheten. Parkeringar 
förläggs med fördel under mark. Parkeringar kan komma att anordnas gemensamt 
med boende inom delområde 1.B. För en säker och tydlig trafikmiljö ska in- och utfart 
ske via Åbyholmsvägen öster om delområdet. Vid Åbyholmsvägen ska 
kantstensparkering kunna anläggas på kvartersmark. Besöksparkering ska inte 
tillgodoses längs Åbyholmsvägen. Norr om bebyggelsen mot Lindholmsvägen 
återfinns en gång och cykelväg.  

Illustrationskiss över eventuell bebyggelse inom delområde 1.A och 1B. 

1.B 

Söder om flerbostadsbebyggelsen möjliggör planen för rad- och kedjehusbebyggelse. 
Byggrätten begränsas med en byggnadsarea på 900 kvadratmeter. Höjden begränsas 
med en nockhöjd om åtta meter. Prickmark säkerställer byggnadsavstånd till 
Åbyholms gård som återfinns söder delområdet. En nockhöjd på åtta meter anpassar 
rad- och kedjehusen, höjdmässigt till Åbyholms gård. Påverkan på Åbyholms gård 
begränsas också av ett prickmarksområde, där bebyggelse inte får uppföras. Ytan för 
parkeringsplatser ska anpassas så att den smälter in i miljön och uppförs tillsammans 
vegetation (se illustration). Kvartersmarken ska även fortsättningsvis vara tillgänglig 
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för in- och utfart till fastigheten Vallentuna – Åby 1:124 (Åbyholms gård) samt 
tillkommande styckning, detta regleras med g i plan.  

1.C  

Se avsnitt 2.4,Kulturmiljö. 

1.D 

Söder om parkmarken vid 
Åbyholms gård tillåter 
detaljplanen rad- och 
kedjehusbebyggelse. 
Bebyggelsen i delområdet 
delas upp i två volymer, en 
längs Åbyholmsvägen och 
en längs lokalgata1 (Åby 
allé). Bebyggelsehöjden 
begränsas med en högsta 
nockhöjd om åtta meter 
längs Åbyholmsvägen och 
till tio meter längs 
lokalgata1 (Åby allé). 

Kommande bostadsbebyggelsen mot lokalgata1, (Åby allé) får endast uppföras som 
radhusbebyggelse. Längs lokalgata1 (Åby allé)ska bebyggelsen placeras i anslutning 
till gaturummet. Gestaltning och utformning ska anknyta till bebyggelsen i delområde 
2.B, nordöst om delområdet. Var och hur huskropparna får placeras styrs med 
bebyggelseförbud (prick- och korssprickmarks bestämmelser). Marken får bebyggas 
med en byggnadsarea på 600 kvadratmeter. Parkeringen för bostäderna i anslutning 
till lokalgata1 (Åby allé) bör anläggas på en gemensam yta. Var in- och utfarter mot 
lokalgata1 (Åby allé) får ske regleras med regleras med in- och utfartsförbud. 
Parkering för boende längs Åbyholmsvägen sker inom respektive fastighet.  

Intentionen är att bebyggelsen längs Åbyholmsvägen ”placeras i natur”. Där det är 
möjligt bör träd/befintlig vegetation inom kvartersmarken längs Åbyholmsvägen 
omhändertas och bevaras. Vegetationen bidrar till att Åbyholmsvägens kulturvärden 
bevaras samt att det skapas en variationsrikedom inom planområdet.  

För att främja intentionen, att bebyggelse inte hamnar i direkt anslutning till 
Åbyholmsvägen, förses marken mot Åbyholmsvägen med bebyggelseförbud 
(prickmarkbestämmelse). Byggnadsytan begränsas till 900 kvadratmeter. Inom 
kvartersmarken mellan byggrätterna finns ett bokträd, trädet har ett bevarandevärde 
och förses med bestämmelse om marklov mot fällning samt n-bestämmelse om 
bevarande. 
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3.4.2 Delområde 2 

Delområde 2 avgränsas i väster av 
Åbyholmsvägen, i norr av 
Lindholmsvägen i öster och syd 
lokalgata1,  (Åby allé). Inom 
delområdet återfinns befintlig 
bebyggelse i anslutning till 
Åbyholmsvägen. Tillkommande 
bostadsbebyggelse tillåts variera 
inom delområdet. Planen möjliggör 
för att cirka 160 bostäder kan 
uppföras i delområdet.  

2.A.  

Delområdet 2.A återfinns i direkt 
anslutning till Lindholmsvägen. 
Delområdet ges samma 
förutsättningar som delområde 1.A 
och regleras med samma 
bestämmelser. Byggnadsytan inom 
kvartersmarken begränsas till 
2 500 kvadratmeter, vilket i 
procent motsvarar ett 
markutnyttjande på 50 procent av 
kvartersmarken. Bebyggelsen nås 
från Åbyholmsvägen samt från 
lokalgatan1 (Åby allé). In och- 

utfartsförbud reglerar var anslutningar inte får ske. Anslutning från lokalgata1 (Åby 
allé) sker över delområde 2.B. 

2.B 
Inom delområdet 2.B ska 
radhus uppföras.  Bebyggelsen 
ska ta plats i rummet och 
uppförs som stadsradhus. 
Bebyggelsehöjden begränsas 
med en nockhöjd på tio meter. 
Radhusen bedöms kunna 
uppföras i tre våningar. 
Byggnaderna ska placeras en 
till fem meter från lokalgatan1 

(Åby allé). Placeringen samt 
bebyggelsevolymen bidrar till 
en inramning av gaturummet. 
Att radhusbebyggelsen tillåts 

ta plats tillsammans med flerbostadshusen bidrar till att gaturummet uppfattas som 
tydligt, blandat och föränderligt. Radhusbebyggelsen samt flerbostadsbebyggelsen 
kompletterar varandra och ger gaturummet dess mervärde. Den totala byggnadsytan 
inom delområdet är 3 400 kvadratmeter, vilket motsvarar ett 50 procentigt nyttjande 
av kvartersmarken.  
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In- och utfartsförbud begränsar direktinfarter mot lokalgatan1 (Åby allé). Se 
illustrationskiss om hur radhusbebyggelsen är tänkt att ansluta till det allmänna 
gatunätet. Anslutning till radhusen i söder ska ske via tillkommande lokalgata som 
förbinder Åbyholmsvägen med lokalgata1 (Åby allé). Kvartersmarken regleras också 
med prickmark, detta för att möjliggöra tänkt gestaltning. Korssprickmarken norr om 
lokalgatan är avsedd för avfallshantering. 

2.C  

Nord och nordöst om befintlig bebyggelse, öster om Åbyholmsvägen tillåts en 
begränsad exploatering. Byggrätten är flexibel men illustrationsplanen exemplifierar 
friliggande småhusbebyggelse. Kvartersmarken begränsas med en högsta nockhöjd på 
åtta meter och en byggnadsarea på 300 respektive 400 kvadratmeter. Bebyggelsen 
ges en lägre byggnadshöjd mot kvartersmarken norr och öster om delområdet. Då 
delområdet återfinns inom ett riskområde vid ett 100- års regn regleras bebyggelsen 
förutom med bebyggelseförbud (prickmark) också med en bestämmelse om att 
naturligt översvämmande vatten (upp till 32 meter över nollplanet) inte får skada 
byggnaderna. För att säkerställa avståndet mellan byggnad och allmän platsmark 
(naturmark) förses kvartersmarken med en prickmarksbestämmelse.  

2.D Norr 

Utmed Åbyholmsvägen finns befintliga hus i 1-2 våningar och husens nuvarande 
utformning säkerställs i plan. Fastigheterna begränsas med en minsta 
fastighetsstorlek på 800 kvadratmeter. Huvudbyggnader ska placeras minst fyra 
meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader två meter från fastighetsgräns. 
Den totala byggnadsarean per fastighet får uppgå till 200 kvadratmeter, av detta får 
komplementbyggnad maximalt utgöra 50 kvadratmeter. Högsta nockhöjd är åtta 
meter för huvudbyggnad och fyra meter för komplementbyggnader. Detaljplanen 
möjliggör att en ny bostadsfastighet kan bildas. Anslutning sker via kvartersmark norr 
om fastigheten Vallentuna-Åby 1:151. Dagvattenledningar säkerställs med ett u-
område.  

2.D Syd 

Sydområdet är i huvudsak sedan tidigare oexploaterat. Fastigheterna begränsas med 
en minsta fastighetsstorlek på 800 kvadratmeter. Huvudbyggnader ska placeras 
minst fyra meter från fastighetsgräns och komplementbyggnader två meter från 
fastighetsgräns. Den totala byggnadsarean per fastighet får uppgå till 160 
kvadratmeter, av detta får komplementbyggnad maximalt utgöra 50 kvadratmeter. 
Högsta nockhöjd är åtta meter för huvudbyggnad och fyra meter för 
komplementbyggnader.  

I västra delen av planområdet återfinns en bevarandevärd historisk stenmur (se 
avsnitt 2.4 Kulturmiljö). För att bevara murens förses kvartersmarken med in- och 
utfartsförbud, förutom vid befintlig öppning. I anslutning till Åbyholmsvägen förses 
kvartersmarken med ett tio meter brett område med förbud mot att uppföra plank, 
murar, Friggebodar samt att vidta Attefallsåtgärder. Området ges också ett generellt 
byggnadsförbud (prickmarksområde).  

Syftet är att tydliggöra vägens placering samt förhållandet till muren. Uppförande av 
bebyggelse i anslutning till vägen påverkar vägens kulturhistoriska värden samt 
gestaltningsvärden. Förbud mot komplementbyggnader bidrar också till en 
kontrast/variation mot bebyggelsen längs Åby allé.  
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3.4.3 Delområde 3  

Delområde 3 avgränsas i väster 
av lokalgata1 (Åby allé) i norr 
och öster av Lindholmsvägen 
samt i syd av naturmark. 
Delområdet är sedan tidigare 
obebyggt och vid exploatering 
möjliggörs det för cirka 450 
bostäder. 

Delområdet ges i huvudsak 
samma förutsättningar som 
delområde 1.A och 2.A och 
regleras med samma 
planbestämmelser. 
Byggnadsytan inom 
kvartersmarken i delområdet 
uppgår totalt till 10 500 
kvadratmeter vilket i procent 
motsvarar ett markutnyttjande 
på 50 procent. Bebyggelsen 
formeras längs lokalgata1 (Åby 
allé). In- och utfartsförbud 
förhindrar förbindelse direkt 
mot lokalgatans huvudstråk. 
Trafikanslutningar sker istället 
mot rundgatan, öster om 
lokalgata1 (Åby allé) 
huvudstråk.   

Inom aktuellt delområdet 
varierar byggnadernas tillåtna 
nockhöjd. Längs 
Lindholmsvägen tillåts en 
nockhöjd på 19 meter. 
Nockhöjden sjunker sedan till 
16 meter mot lokalgatan. Inom 
kvartersmarken i nordväst, i 
anslutning till Lindholmsvägen, 
tillåts förutom bostäder också 
att verksamheter etablerar i 
bottenplan. Kvartersmarken 
definieras som BC, bostäder och 
centrumverksamhet. Tanken är 
att verksamheter som 
exempelvis mindre butiker, 
samlingslokaler eller kontor ska 
kunna etableras. I delområdets 

sydligaste del ska en nätstation kunna anläggas. 
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3.4.4 Delområde 4 

I detaljplan säkerställs husens 
nuvarande utformning. 
Delområdet regleras delvis med 
fastighetsbildningsreglerande 
bestämmelser där tomterna blir 
cirka 800 kvadratmeter. Detta 
möjliggör för sex nya byggrätter 
i delområdet. Huvudbyggnader 
ska placeras minst fyra meter 
från fastighetsgräns och 
komplementbyggnader två 

meter från fastighetsgräns. Den totala byggnadsarean per fastighet får uppgå till 160 
kvadratmeter, av detta får komplementbyggnad maximalt utgöra 50 kvadratmeter. 
Högsta nockhöjd är åtta meter och fyra meter för komplementbyggnader. Fastigheten 
Vallentuna- Åby 1:71 ges dock en byggrätt på 200 kvadratmeter. Inom delområdet 
återfinns Dragontorpet (avsnitt 2.4 Kulturmiljö) 

Detaljplanen innebär att nya fastigheter kan bildas. Angarnsvägen är transportled för 
farligt gods och bostadsbebyggelse placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. Inom 
zonen får komplementbebyggelse uppföras, detta regleras med korsprickmarken. 

Befintlig in- och utfart från Angarnsvägen stängs, ny anslutning ska ske från 
Lokalgatan1 (Åby allé) via ny lokalgata.  

3.5 Gator och trafik 

Rosalila linjer, planerade gång- och cykelstråk, sträckade rosalila linjer cykeltrafik tillsammans med 

biltrafik. Turkost allmän gatumark. Gröna pilar natur- och parkstråk (allmäntillgängligt) 

Svartskrafferat bebyggelseområde.  
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3.5.1  

Lokalgata1 Åby allé  

Lokalgata1 (Åby allé) utgör planområdets huvudgata och kopplar samman 
planområdet med detaljplan för Åby ängar och Lindholmsvägen. Åby allé kan komma 
att fungera som tillfartsväg vid framtida planläggning för Åby ängar etapp två sydväst 
om aktuellt planområde. 

Åby allé skala 1:400 

Gatusektionen för lokalgata1 (Åby allé) är densamma som för detaljplan för Åby 
ängar, dock med förändring att lokalgatan breddas för att möjliggöra för en gång- och 
cykelväg samt ett generösare utrymme för snöröjning. Utformning av körbana, 
kantstensparkering med allé samt gångbanan (den som inte breddas till gång- och 
cykelväg) är densamma.  

Det är bara huvudstråket i längs Åby allé som förses med cykelbana. Rundgatan inom 
delområde tre ges samma utformning som Åby allé förutom att gång- och cykelbanan 
ersatts av en gångbana på två meter. 

Åbyholmsvägen  

Åbyholmsvägen bidrar till variation i planområdet. Norr om lokalgata1 (Åby allé) 
stängs Åbyholmsvägen för biltrafik och ersätts med en gång- och cykelväg. 
Åbyholmsvägen fortsätter sedan söder om lokalgata1 (Åby allé). Åbyholmsvägen 
ansluts istället till lokalgata1 (Åby allé) i öst-västlig riktning. Inom vägområdet 
möjliggörs det för en trottoar, cyklister hänvisas till körbanan. Eventuellt kommer 
vägens att sänkas.  

Ny lokalgata (förbindelse mellan Åbyholmsvägen och Åby allé) 

Åby allé och Åbyholmsvägen ansluter till varandra via lokalgata. Lokalgatan utformas 
med en bredd på nio meter. Förutom en körbana på fem och en halv meter ska det 
möjliggöras för snöröjning 1.5 (0.75+0,75 ) meter samt en gångbana på två meter.  

Lindholmsvägen  

Trafikprognosen (Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna 
Sweco 2016) visar att det kan bli aktuellt med ytterligare ett körfält längs 



 

 
SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR ÅBYHOLM  
KS-2013-484 

 

30 

Lindholmsvägen. Detaljplanen möjliggör för detta och utformas så att ett ytterligare 
körfält kan anläggas inom allmän platsmark (huvudgata) mellan busshållplats och 
cirkulationsplats som ansluter till Arningevägen.  Längs Lindholmsvägen finns 
utrymme för att anlägga en gång- och cykel väg samt alléplantering. 

Angarnsvägen samt ny lokalgata 

Befintlig direktutfart mot Angarnsvägen stängs. Delområde fyra nås istället via ny 
lokalgata som ansluts till lokalgata1 (Åby allé). Lokalgatan ges en bredd på sju meter, 
av dessa utgörs fem och en halv meter av körbana, resterande ska vara utrymme för 
snöröjning och belysningsstolpe. Trafikmängden bedöms som begränsad och ingen 
trottoar planeras. Vägen utformas med en vändplats för renhållningsfordon.  

3.5.2 Stråk samt gång- och cykelväg 

I öst-västlig riktning, norr om planerad bostadsbebyggelse, längs Lindholmsvägen 
anläggas en gång- och cykelväg.  Gång- och cykelvägen avslutas i öster vid 
busshållplatsen och i väster ansluter den till befintlig gång- och cykelväg vid 
korsningen med Åbyholmsvägen. Över Lindholmsvägen illustreras två gång- och 
cykelövergångar. Övergångar till befintlig gång- och cykelbana norr om 
Lindholmsvägen ska vara tydlig. Gång- och cykelvägen fortsätter från 
Lindholmsvägen längs kommande lokalgata1 (Åby allé). Passage i nordsydlig riktning 
möjliggörs också via Åbyholmsvägen. Längs Åbyholmsvägen möjliggörs det för en 
trottoar. Planområdet nås också från väster, via Åby allé. Längs Åby Allé väster om 
planområdet blandas cykel- och biltrafik. Gående hänvisas till gångbana. 

Detaljplanen innebär förbättrad tillgänglighet till målpunkter söder om Angarnsvägen 
samt norr om Lindholmsvägen. För boende söder om Angarnsvägen förbättras 
tillgängligheten till Vallentuna IP, Hagaskolan, med mer.  

Grönstråk i planområdet fungerar som komplement till gång- och cykelvägarna. 
Naturmark nordöst om planområdet nås snabbt från via stråk eller de planerade 
gång- och cykelvägarna. 

3.5.3 Parkering 

Boendeparkering ordnas inom kvartersmark på egen fastighet. Parkering för 
flerbostadshus förutsätts i huvudsak att ske under jord. I de fall parkeringsplatser 

uppförs ovan jord ska de anläggas som mindre enheter 
med koppling till respektive bostadsenhet. 
Parkeringsplatser ovan jord ska anläggas med 
genomsläppligt material (se även dagvattenavsnittet 
3.7.1). Besöksparkering möjliggörs längs lokagata1 
(Åby Allé/rundgatan). Bedömning om hur många 
parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark görs 
vid bygglovprövning utifrån gällande parkeringsnorm. 

Exempel på parkeringsplats, genomsläppligt material. 
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3.6 Fastighetsindelning 

3.6.1 Fastighetsindelningsbestämmelser 

Fastigheten Vallentuna-Åby 1:124 och del av Vallentuna-Åby 1:94 samt del av 
delområde 4 regleras med fastighetsindelningsbestämmelser (se avsnitt  2.4.1, 
kulturmiljö och 3.4.4, delområde 4). 

3.6.2 Ledningsrätt 

Underjordiska ledningar säkerställs i begränsad omfattning inom kvartersmark.  

3.6.3 Gemensamhetsanläggningar 

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

3.7 Teknisk försörjning 

3.7.1 Dagvatten 

Vid ett plangenomförande förändras de befintliga flödesriktningarna för dagvattnet 
inom planområdet. Detta påverkar delavrinningsområdena som därmed förändras. 
Delavrinningsområde A2 kommer ha samma area som innan. Delavrinningsområde 
A3 blir mindre då lokalgata1 (Åby Allé) anläggs och bildar en avskärande gräns vilket 
medför att delavrinningsområde A1 utvidgas. Ett plangenomförande utan adekvata 
dagvattenlösningar innebär översvämningsrisk både inom och utanför planområdet. 

Planområdet dimensioneras för ett hantera ett klimatkompenserat 20-årsregn vilket 
betyder att de fördröjningsmagasin/LOD-anläggningar samt dagvattenledningar som 
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anläggs i området omhänderta de flödena som uppkommer vid ett 100-årsregn utan 
att orsaka risk för skada på bebyggelse. För att säkerställa att skada på bebyggelse inte 
sker är det viktigt att marken är höjdsatt rätt. Marken höjdsätts så att vattnet rinner 
bort från bebyggelse istället för mot fasader för att på så vis undvika att skada på 
byggnader uppstår. Lokalgata1 (Åby Allé) höjdsätts så att vatten kan rinna från 
bebyggelse mot vägen och sedan vidare på vägen ut ur området. Inom planområdet 
säkerställs förutom svackdiket i det centrala naturområdet två översvämningsytor. 
Inom naturmarken strax norr om delområde 4 samt inom parkmarksområdet vid den 
eventuella lekplatsen ska det anläggas översvämningsytor. Dagvatten ska kunna 
bredda till dessa ytor vid kraftiga regn. 

Planen regleras med bestämmelser om att parkeringsplatser för flerbostadshus 
utformas med genomsläppligt material. Vidare ska minst 30 procent av 
kvartersmarken vara tillgänglig för infiltration av dagvatten. Det är viktigt att det i 
bygglovskedet ställs krav på fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Storlek på 
fördröjningsmagasin bedöms av VA-huvudmannen tillsammans med 
bygglovhandläggaren i bygglovskedet och ska utgå från VA-huvudmannens krav.  

Förutom bestämmelsen om att kvartersmark ska vara tillgänglig för infiltration ska 
rening och fördröjning av dagvatten ske inom allmän platsmark. Ytterligare rening 
sker inom diken, skelettjordar samt övriga infiltrationsytor (för mer information se; 
Dagvattenutredning Åbyholm, 2015-12-17, Sweco). 

3.7.2 Vatten och avlopp  

Området kommer att ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Detaljplanen innebär att det befintliga vatten- och avloppsnätet måste 
byggas ut. Ledningar ska i huvudsak förläggas inom allmän platsmark. 
Anslutningspunkt söks hos Vallentuna kommun.   

3.7.3 Energi/Värme 

I anslutning till och delvis inom planområdet finns fjärrvärmeledningar. Ledningarna 
kan byggas ut och fastighetsägarna kan ansluta i den mån avtal tecknas med 
fjärrvärmeleverantör. 

3.7.4 El 

I delområde 3 reserveras plats för en transformatorstation. Transformatorstationen 
återfinns i närheten av en översvämningsytan. Transformatorstationen höjdsätts så 
den inte riskerar att översvämmas vid kraftigt regn. I dag försörjs planområdet med 
luftledningar, dessa ska ersättas med markkabel. 

3.7.5 Avfallshantering 

Där det är möjligt ska avfallshantering ske med kärl som töms vid fastighetsgräns. 
Hämtningsfordon ska kunna köras till dörr på avfallsutrymme utan hinder och utan 
att orsaka störningar. Det ska finnas vändmöjligheter så att hämtningsfordonen inte 
behöver backa. Inga enskilda avfallskärl ska tömmas/placeras längs Åby allé. Där det 
inte finns möjlighet till enskilda kärl samt för flerbostadshus ska exploatörer rådgöra 
med kommunen om bästa avfallshantering. Kommunens avfallsföreskrifter ska följas. 
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3.7.6 Övrigt  

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

3.8 Hälsa och säkerhet  

3.8.1 Grundläggning 

Inom delområde 2.C ställs krav på grundläggning (Se avsnitt 3.4 
bebyggelseområden/plankarta).  

3.8.2 Hantering av översvämningsrisk 

Bedömningen är att planområdet inte kommer att översvämmas om 
dagvattenhanteringen sker utifrån rekommendationer i dagvattenutredningen, 
detaljplanen samt lagar och policys. Detaljplaneområdet är i dagvattenutredningen 
dimensionerat för att klara ett klimatkompenserat 20- årsregn (Sweco 2015-12-17).  

3.8.3 Hantering av farligt gods 

Angarnsvägen är sekundär transportled för farligt gods. Ny bostadsbebyggelse ska 
placeras minst 25 meter från Angarnsvägen. Inom 25 meterszonen får dock 
komplementbebyggelse uppföras, detta regleras med korsprickmark. Samma 
begränsning gäller för byggrätterna i delområde 3, i öster närmast Lindholmsvägen. 
Del av Lindholmsvägen som i nuläget utgör sekundär transportled för farligt gods bör 
tappa sin status som sekundär transport led för farligt gods . Separat hemställan om 
upphävande av sekundär led för farligt gods, Lindholmsvägen är sänd till 
Länsstyrelsen. Den begränsade sträckan på Lindholmsvägen där transporter kan 
förväntas till närliggande bensinstation (öster om planområdet) planläggs så att 
avståndet mellan lokalgata och bostadsbebyggelse är som minst 20 meter. 

3.8.4 Hantering av buller 

Bullerutredningen visar att planerade bostäder längs Lindholmsvägen, Angarnsvägen 
samt lokalgata1 (Åby allé) delvis kommer att exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över 
gällande riktvärden. Bostäderna kan dock planeras för att uppfylla kriterierna för 
avstegsfall. Inom stora delar 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, del 
av Åby allé samt Angarnsvägen. Avstegsfall motiveras med att planområdet är en del 
av tätortsutvecklingen av Vallentuna centralort. 
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Planområde med bebyggelseområden (svartskrafferat tillkommande bebyggelse, rödskrafferat befintlig 

bebyggelse) samt trafikbullerutredning. Väster om planområdet syns illustrationsskiss över detaljplan 

för Åby ängar etapp 1 och etapp 2 (etapp 1 laga kraft 2014, etapp 2 har inte påbörjats). Observera att 

sträckningen av Åby allé har förändrats efter att trafikbullerutredningen färdigställts. Bullernivåerna 

bedöms dock som oförändrade. Rött>65 dBA, orange> 60 dBA, gult>55 dBA, grönt> 50 dBA 

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 nytt bullerskydd kan sättas upp söder om befintlig 
bebyggelse i anslutning till Angarnsvägen. Det nya bullerskyddet ska ersätta ett äldre 
ofullständigt bullerplank. 

3.9 Administrativa bestämmelser 

3.9.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden slutar sju år efter den dagen planen vinner laga kraft. 
Genomförandetiden för allmän plats, 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 
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av kvartersmarken kan påbörjas. Planen fortsätter efter genomförandetidens utgång 
att gälla tills den ändras eller upphävs. 

3.9.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

3.9.3 Verkan på avstyckningsplan  

Avstyckningsplan 133, upprättad 1928, upphävs inom planområdet samt inom 
illustrationslinjer (grönskrafferat) utanför planområdet. Avstyckningsplanen gäller 
för fastigheterna Vallentuna-Åby 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt 
del av Vallentuna-Åby 1:94 och 1:155. 
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4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas antas tidigast 
hösten 2017. 

• Antagande     2017  
• Laga kraft    2017 (2018) 
• Marklösen och fastighetsbildning för allmän plats  2018-2019 
• Start för utbyggnad av gator  2018-2019 
• Fastighetsbildning för kvartersmark  2018-2019 
• Start för utbyggnad av kvartersmark 2019-2020 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 

4.1.3 Avtal 

Kommunen har tecknat föravtal med två olika exploatörer inom två delområden. 
Avtalet behandlar frågor om bland annat planerat antal lägenheter, 
exploateringsgrad, utformning av byggnader, ansvarsfördelning och kostnadsför-
delning med mera. Avtalet innebär även en option att gå vidare och teckna ett 
markanvisningsavtal med kommunen angående förvärv och byggnation av 
bostadskvarteret. Med dessa exploatörer kommer markanvisningsavtal att tecknas i 
samband med att detaljplanen går ut på granskning.  

Bebyggelsekvarteren inom delområde 3 mellan Lindholmsvägen och den östra bågen 
på Åby allé avser kommunen att avyttra genom markanvisningar efter det att detalj-
planen vunnit laga kraft i takt som anses lämpligt med hänsyn tagen till bostadsbygg-
nadsprognos och bostadsförsörjningsprogram. I dessa markanvisningsavtal med 
exploatörerna kommer utbyggnaden av kvartersmarken att regleras mer i detalj. 

För att möjliggöra ett ändamålsenligt uppförande av bostadsbebyggelse avser kom-
munen även träffa avtal med berörda fastighetsägare som föreslås avstå mark till all-
män plats eller förvärva mark till befintliga tomter eller för att möjliggöra ytterligare 
byggrätter. Vid upprättandet av dessa avtalas även om gatukostnadsersättning eller 
exploateringsbidrag till kommunen som beror på den exploateringsmöjlighet fastig-
heten har 

Exploateringsavtal kommer att tecknas med de fastighetsägare som får möjlighet att 
avstycka ett flertal tomter eller de som får utökade byggrätter på annat sätt. Avtalen 
säkerställer ett exploateringsbidrag till kommunen som motsvara fastighetens del i 
utbyggnaden av gator och allmänna platser i den mån det inte täcks av den gatukost-
nadsersättning som fastigheten erlägger. Exploateringsavtal planeras i första hand att 
upprättas med ägarna till fastigheterna Vallentuna-Åby 1:14/1:23, 1:97 och 1:98. 
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4.2 Fastighetsrättsliga frågor 

4.2.1 Fastighetsbildning, rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar 

För att tillskapa de väg- och naturområden, bostadskvarter och bostadstomter som 
erfordras för ett genomförande av planen måste fastighetsbildningsåtgärder vidtas. 
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter genom avstyckning, änd-
ring av fastigheters gränser genom fastighetsreglering och bildande av gemensam-
hetsanläggningar, 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 fastighetsregle-
ring. 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. Fastighetsregle-
ringar för att säkerställa mark för allmän plats kan även ske utan överenskommelser. 
I dessa fall fastställs ersättningens storlek och ansvar för kostnader vid lantmäteriför-
rättningen. 

Bostadskvarter och villatomter bildas genom avstyckning och fastighetsreglering. Det 
är ägarna till berörda fastigheterna som ansöker om och bekostar dessa åtgärder hos 
Lantmäteriet. Flera av bostadskvarteren tillkommer inom kommunägda fastigheter. 
Där kan det bli blivande markägare eller exploatör som ansvarar för att ansöka om 
och bekostar den fastighetsbildning som sker efter att kommunen överlåtit markom-
rådet. 

Genomförande av detaljplanen medför att några servitut och andra rättigheter inom 
området kan komma att ändras eller upphävas. Det gäller dels befintligt utfartsservi-
tut från Vallentuna-Åby 1:124 (Åbyholms Gård) som kommer att behöva ändras för 
att utfarten läge idag inte överensstämmer med upplåten rättighet samt att utfarten 
kan behöva anpassas till den nya bebyggelsen. När det gäller gemensamhetsanlägg-
ningen för bullerplank utefter Angarnsvägen inom det södra villaområdet kan den 
rättigheten komma att upphävas eftersom ett nytt bullerplank kommer att uppföras 
av kommunen. 

För nya utfarter och ledningsdragningar som behöver ta i anspråk utrymme på annan 
fastighet eller som blir gemensamma för flera fastigheter bör servitut eller gemen-
samhetsanläggningar bildas. De allmänna ledningar som går inom kvartersmark bör 
säkras med ledningsrätt. 

För fastigheterna Vallentuna-Åby 1;14, 1;23, 1:71, 1:94, 1:95 och 1:124 föreslås 
fastighetsbildningsreglerande bestämmelser för att säkerställa ett ändamålsenligt 
bildande av bostadstomter. Föreslagen indelning är tvingande för kommande 
fastighetsregleringar och avstyckningar. Frivilliga överenskommelser är önskvärda för 
att genomföra fastighetsbildningarna men kommer inte att vara ett krav för att skapa 
tomterna. Föreslagen blivande indelning i fastigheter framgår av plankartan 

4.2.2 Fastighetskonsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att flertalet av fastigheterna inom 
planområdet kommer att beröras av olika fastighetsbildningsåtgärder. I de flesta fall 
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innebär det att fastigheten förbättras och att förutsättningar för att utveckla 
fastigheten tillskapas. I några fall kan det dock innebära att fastigheten kan tvingas 
avstå mark till gator eller andra allmänna platser eller att nyttjandet av fastigheten 
blir begränsad på något annat sätt.  

De fastighetskonsekvenser som berör ett flertal fastigheter beskrivs här medan de mer 
specifika konsekvenser som avser en specifik fastighet beskrivs i en separat bilaga 
”Detaljerade fastighetskonsekvenser”. 

Den icke kommunägda mark som i detaljplanen är redovisad som allmän platsmark 
(HUVUDGATA, LOKALGATA OCH NATUR) kommer att överföras genom 
fastighetsreglering till någon av kommunens intilliggande fastigheter, exempelvis 
Vallentuna Åby 1:94. De icke kommunägda fastigheter som avstår mark till allmän 
plats är Vallentuna-Åby 1:14, 1:38, 1:71, 1:97, 1:98 och 1:145.  

Den kommunägda mark som i detaljplanen är redovisad som kvartersmark för 
bostäder (B) avses dels säljas till olika exploatörer för att de ska genomföra 
bostadsbyggnation inom områdena och dels överlåtas till ägarna av intilliggande 
fastigheter i den mån kommunens mark behövs för att exploatera eller utveckla den 
intilliggande fastigheten. 

För de fastighetsägare som idag utan avtal eller överenskommelse tagit kommunägd 
mark i anspråk som tomtmark kan detaljplanens genomförande innebära att dessa 
markområden återtas och används som natur eller på det sätt som planen föreskriver. 
Berörda markägare kan då uppmanas att flytta sina anläggningar. I några fall där 
allmänintresset till marken är ringa kan det vara möjligt att fastighetsägarna istället 
erbjuds förvärva dessa områden av kommunen. 

Befintlig utfart för fastigheterna Vallentuna-Åby 1:95, 1:14 och 1:38 mot 
Angarnsvägen stängs av trafiksäkerhetsskäl. Dessa fastigheter får anpassa sina 
utfarter mot den nya allmänna entregata som anläggs i området. 

För fastigheterna Vallentuna-Åby 1:71, 1:95, 1:14, 1:23 och 1:38 gäller ett 
säkerhetsavstånd om 25 meter från Angarnsvägen inom vilket bostadsbebyggelse inte 
får uppföras. Detta påverkar dessa fastigheters delningsmöjligheter. Dessa fastigheter 
har även del i en gemensamhetsanläggning för bullerplank som är uppfört utefter 
Angarnsvägen. Vallentuna kommun kommer att uppföra och ansvara för ett nytt 
bullerplank.  

4.3 Ekonomiska frågor 

4.3.1 Planekonomi 

Arbetet med framtagande av en detaljplan för Åbyholmsområdet har varit omfattande 
och pågått under mycket lång tid. Hittills nedlagda plankostnader uppskattas till cirka 
fyra milj. kronor. Planområdets avgränsning har ändrats under hand och flera olika 
byggherrar har varit aktuella för avtalsskrivning. Inom detta centrumnära 
exploateringsområde bedöms förutsättningarna mycket goda för en positiv 
genomförandeekonomi. Intäkterna från de kommande försäljningarna av de 
kommunägda områdena tillsammans med planavgifterna, 
gatukostnadsersättningarna och exploateringsbidragen från nuvarande och 
tillkommande fastighetsägare kommer att överstiga de kostnaderna för framtagande 
av detaljplanen och utbyggnad av infrastruktur. 
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4.3.2 Gatukostnader 

För att täcka sina utgifter för utbyggnad av vägar, gator, naturområdet och andra 
allmänna platser kan 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 
omkostnader kommunen haft för utbyggnaden av gatorna. Denna 
gatukostnadsutredning redovisas som en separat handling som hör till detaljplanen.  

4.3.3 Inlösen och ersättning 

Detaljplanen innebär att flera fastigheter inom området kommer att beröras av 
markintrång för allmän plats eller rättighetsbelastningar som t.ex.u-områden. Ägarna 
till berörda fastigheter kan vara berättigade till ersättning för detta intrång eller 
markavstående. Under ”detaljerade fastighetskonsekvenser”, se bilaga till 
planbeskrivningen, redovisas i vilken mån fastigheterna berörs av intrång. 

För del av fastighet som tas i anspråk för allmän plats eller u-områden inom 
kvartersmark för enskilt ändamål ska ersättning utgå med belopp som motsvarar den 
minskningen av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom 
fastighetsregleringen. Ersättningen utbetalas av respektive huvudman som i detta fall 
är kommunen eller ledningsägare. Som underlag för bedömningen av minskningen av 
fastighetens marknadsvärde ska hänsyn tas till de planförhållanden som rådde 
närmast innan marken planlades som allmän platsmark. 

Förutom markersättning är fastighetsägaren berättigad till ersättning för de 
tomtanläggningar, t.ex. träd, buskar och byggnader, som går förlorade. Principen är 
att ersättning ska utgå för det bidrag som respektive anläggning utgör till tomtvärdet.  

Inom detta detaljplaneområde är avsikten att omfattningen av markavståendena, till 
allmän plats och tillskottsmark från kommunägd mark till enskilda tomter samt 
ersättning för den mark som avstås eller upplåtas, främst ska regleras i separata 
frivilliga avtal mellan kommunen och de berörda fastighetsägarna. I den mån avtal 
inte träffas kan fastighetsregleringar i enlighet med detaljplanen komma att 
genomföras varvid ersättningens storlek fastställs efter en värdering i samband med 
den efterföljande lantmäteriförrättningen. De fastighetsbildningsreglerande 
bestämmelserna ger stöd för detta. 

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. 

4.3.4 Ersättning på grund av rivningsförbud eller 
skyddsbestämmelser 

Fastighetsägarna till Åbyholms gård inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:124 kan vara 
berättigade till ersättning för att detaljplanen medför att deras fastighet belastas av 
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skyddsbestämmelser eller att byggnader 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 drabbas 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 Vallentuna-
Åby 1:124 om detta. Kommunen vill innan detaljplanens granskning få klarhet i om 
ersättning för skadan kan bli aktuell. 

4.3.5 Fastighetsägarens utgifter och intäkter 

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 
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. 

4.3.6 Exploatörens utgifter och intäkter 

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, planavgift m.m. 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.  

4.3.7 Kommunens utgifter och intäkter 

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

Kommunens utgifter för plangenomförandet i Åbyholm av följande poster: 
• Upprättande av detaljplan och utredningar 
• Förvärv av mark för gator och allmänna platser. 
• Förrättningskostnader 
• Investeringar i nya gator, busshållplats, gång- och cykelvägar, gatubelysning 
• Bullerskydd utefter Angarnsvägen, 
• Eventuell ersättning för rivningsförbud och skyddsbestämmelser, 
• Investeringar i natur och eventuellt en ny lekplats 
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Sammanslaget uppskattas kommunens kostnader för planläggning och genomförande 
av detaljplanen uppgå till ca 35-40 miljoner kronor. Det föreligger behov av inlösen av 
mark för allmän plats eftersom kommunen inte äger all mark inom planområdet. 
Kostnaden för marklösen och förrättningar beräknas uppgå till ca 2-4 miljoner kr. För 
kommunen tillkommer även en årlig kostnad för drift och underhåll av vägnät och 
naturområden inom planområdet som uppskattas till ca 800 (600+200) kkr. 

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 samt exploateringsbidrag som bidrar till att täcka 
kommunens utgifter för iordningställande av allmän plats. Från försäljning av 
kvartersmark för bostäder uppskattas en intäkt om minst 100 miljoner kr beroende 
på vilken typ av bostäder som kommunen slutligen anvisar marken för. Avtal har 
redan upprättats med 2 av exploatörerna som säkerställer att de betalar sin del av de 
kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. Exploateringsavtal upprättas även 
med vissa av de privata fastighetsägare som genom detaljplanen ges förutsättningar 
att exploatera sina fastigheter där de får betala ersättning för anläggande och 
iordningställande av gator och övriga allmänna platser. Ytterligare planavgifter och 
exploateringsbidrag kan påräknas från de byggherrar som under genomförandeskedet 
kommer att förvärva de kommunägda markområdena inom delområde 3.  

Från de fastighetsägare som inte träffar avtal med kommunen kommer även intäkter i 
form av gatukostnader som kommunen beslutar om i samband med detaljplanen.  
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5.  Konsekvenser 
I översiktsplanen (ÖP 2010) har bedömningen gjorts att aktuellt planområde kan tas i 
anspråk för ny bostadsbebyggelse. Nya bebyggelseområden och förtätning av befintlig 
bebyggelse inom tätortsavgränsningen bedöms generellt som positivt ur 
miljöhänseende. Närheten till Roslagsbanan ger möjlighet att resa kollektivt vilket 
minskar bilanvändningen. Även närheten till annan befintlig infrastruktur i och runt 
Vallentuna centrum, som vägnät, el och VA, innebär fördelar. Genom att utgå ifrån 
och bygga vidare på befintliga strukturer kan påverkan på landskapet, samt kostnader 
för vägbyggen och ledningsutbyggnad minskas. En tätare bebyggelse innebär att 
friytor/grönområden kan bevaras utanför planområdet. Planområdet omfattas inte av 
något riksintresse. 

5.1 Behovsbedömning 
Vallentuna kommuns bedömning är att planens genomförande inte antas medföra 
betydande miljöpåverkan och någon särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap miljöbalken har inte upprättats.  

5.2 Miljökonsekvenser  

5.2.1 Förenligt med 3 och 4 kap. miljöbalken 

Inga riksintressen återfinns inom planområdet. 

5.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Vallentunasjön som är recipient för dagvatten från planområdet har 
otillfredsställande status. Vallentunasjön bedöms inte kunna uppfylla god ekologisk 
status till 2021. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen för 
vatten påverkas negativt.    

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

5.2.3 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. Det bedöms dock inte bli en 
större påverkan då planområdet sedan tidigare omringas av vältrafikerade 
vägar som också fungerat som barriär för djurlivet.  

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. 

5.2.4 Övriga skyddade områden  

Del av Lindholmsvägen som idag är klassad som sekundär transportled för farligt 
gods upphävs.  

5.2.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Även om planåtgärder görs kommer ny bebyggelse att innebära en visuell påverkan på 
befintligt kulturmiljö. Detaljplanen säkerställer dock ett reellt skydd för kulturmiljön.  

5.2.6 Hälsa och säkerhet 

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

Farliga direktutfarter mot Angarnsvägen stängs. 

Gång- och cykelväg anläggs inom planområdet. 

5.2.7 Kollektivtrafik  

Detaljplanen innebär att fler kan utnyttja de befintliga kollektivtrafikslagen som finns 
i planområdets närhet.  

5.2.8 Stadsbild 

Detaljplanen innebär en förändrad stadsbild då tidigare jungfrulig mark utgår och 
ersätts med i huvudsak flerbostadshus. Förändringen stämmer med Vallentuna 
kommuns övergripande intentioner.   
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5.3 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). Bebyggelsen innebär potentiellt större kundunderlag för 
lokala butiker.  

Detaljplanen utgör en del av bostäderna som inräknas i Sverigeförhandlingen.  

5.4 Sociala konsekvenser 
Detaljplanen skapar förutsättning för folkliv och kontakt mellan invånare. Möten 
mellan människor bidrar till en större förståelse för det som upplevs som annorlunda. 
Detaljplanen tillgängliggör tidigare oexploaterade område för boende och besökare. 
Flöden av besökare förväntas främst ske till parkmarken där en lekplats ska anläggas.  
Detta leder till ett flöde av människor och nya målpunkter med aktiviteter och 
mötesplatser. Förhoppningen är att målpunkterna vid lekplatsen ska kunna locka inte 
bara boende, utan också besökare från exempelvis hela Vallentuna. Lek underlättar 
för social kontakt.  

Detaljplanområdet återfinns i anslutning till natur- och skogsrekreation, med plats 
för naturlek. I planområdets närhet finns det också tillgång till skatepark, 
inomhushall, ishall. Aktivitetsyta för ungdomar finns också i anslutning till 
skateparken. Inom planområdet planeras det för en lekplats. Förskolor och skolor 
finns/planeras i planområdets närhet.  

5.5 Fastighetskonsekvenser 
• Vallentuna Åby 1:14 och 1:23 

Fastigheterna har idag samma ägare och redovisas gemensamt. Detaljplanen medger 
att 4 nya bostadstomter kan tillkomma genom avstyckning.  

Fastighetsbildningsreglerande bestämmelser säkerställer att ca 200 kvm kommunägd 
mark mot Angarnsvägen överförs till fastigheten genom fastighetsreglering för att 
ingå i blivande bostadstomterna. 

Bestämmelser säkerställer även att ca 110 kvm tomtmark kan fastighetsregleras från 
Vallentuna-Åby 1:14 till Vallentuna–Åby 1:95 för att möjliggöra en avstyckning från 
Vallentuna-Åby 1:95. 

I nordvästra hörnet av Vallentuna-Åby 1:14 går en befintlig stenmur utefter 
Åbyholmsvägen och sen österut mot Dragontorpet. I detaljplanen föreslås att ca 50 
m² av tomten överförs till kommunens fastighet för att muren i sin helhet ska ligga 
inom om allmän plats efter detaljplanens genomförande. 

• Vallentuna Åby 1:38 

Detaljplanen möjliggör att fastigheten kan avstyckas så att en ny byggrätt tillkommer. 
Kommunägda markområden mot Angarnsvägen om ca 150 m² ska överföras till 
fastigheten genom fastighetsreglering för att ingå i de blivande bostadstomterna. 
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Ett ca 450 m² stort område avstås till allmän plats för att möjliggöra att befintliga och 
nytillkomna tomter kan få utfart när befintlig väganslutning mot Angarnsvägen 
stängs. 

• Vallentuna Åby 1:71 

Vissa områden av fastigheten Vallentuna Åby 1:71 har sedan länge tagits i anspråk för 
väg och cykelväg. Dessa områden har redan ersatts ekonomiskt och ska enligt 
gällande planer och detta planförslag utgöra allmän plats och överföras till 
kommunägd fastighet. Detaljplanen föreslår att de delar av de kommunägda 
fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Rickeby 1:436 som idag tagits i 
anspråk av ägaren till Vallentuna-Åby 1:71, ca 90 m², ska överföras till 
bostadsfastigheten. 

• Vallentuna Åby 1:95 

Detaljplanen möjliggör att markområden (delvis redan ianspråktagna) om ca 400 m² 
från kommunägda fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Rickeby 1:436 
överförs till fastigheten för att ordna en anslutning mot den nya lokalgata som 
anläggs. Planens bestämmelser säkerställer även att ca 110 kvm tomtmark överförs 
från Vallentuna-Åby 1:14 till Vallentuna–Åby 1:95 för att möjliggöra en avstyckning 
från Vallentuna-Åby 1:95. 

• Vallentuna Åby 1:97 

Detaljplanen möjliggör att 5 tomter tillkommer genom avstyckning vilket dock 
förutsätter att ett ca 950 m² stort område överförs från kommunens fastighet 
Vallentuna-Åby 1:94. Inga nya tomtutfarter accepteras genom stenmuren mot 
Åbyholmsvägen varför de tillkommande tomtutfarterna kommer att ske söderut mot 
en ny lokalgata. Eventuellt kan utfart från en eller flera av tomterna att samordnas 
med utfarten från de bostäder som uppförs inom delområde 2B.  

För att säkerställa mark för kommunala gatan i söder, ett bevarande av stenmurarna 
utefter Åbyholmsvägen samt för att förbättra möjligheterna att behålla och bredda 
befintliga gångstråk utefter norra fastighetsgränsen mellan detaljplanens natur-
områden föreslår detaljplanen att mindre markområden, om sammanlagt ca 900 m², 
överförs från fastigheten till den kommunägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:94.  

• Vallentuna Åby 1:98 

Detaljplanen möjliggör att ca 15 radhustomter kan tillkomma genom avstyckning. 
Tillfarten till dessa tomter föreslås från den nya lokalgatan norr om tomterna. 

Förutom de områden som fastigheten avstår till LOKALGATA föreslås även ett 
mindre område utgöra NATUR för att skapa en visuell tillgänglighet till Dragontorpet 
vilket innebär att totalt ca 2100 m² ska överförs till den kommunägda fastigheten 
Vallentuna-Åby 1:94. Detaljplanen säkerställer även ett bevarande av stenmuren 
utefter Åbyholmsvägen eftersom muren i sin helhet föreslås ligga inom allmän plats. 
Detaljplanen föreslår även att ca 1000 m²av den kommunägda fastigheten 
Vallentuna-Åby 1:94 ska överföras till fastigheten för att ingå i de blivande 
radhustomterna. 

• Vallentuna Åby 1:27 och 1:151 

Vallentuna-Åby 1:27 och 1:151 är befintliga bostadsfastigheter för vilka detaljplanen 
inte medför någon möjlighet till ytterligare avstyckningar. Fastigheternas ägare har 
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idag tagit kommunägd mark i anspråk utanför sina fastighetsgränser. Vid 
genomförande av detaljplanen och iordningställande av gator och naturområden kan 
dessa fastighetsägare eventuellt få förvärva del av de områden de ianspråktagit, ca 40 
m² vardera. Om det senare under planarbetet istället framkommer att områdena 
behövs för gata eller allmän plats eller om överenskommelse med fastighetsägarna 
inte uppnås kan planförslaget justeras genom att områdena för allmän plats utökas. 
Fastighetsägarna kommer då istället att åläggas ta bort sina tomtanläggningar och 
marken återtas av kommunen. Vallentuna-Åby 1:151 kommer även att bli berörd av 
ett u-område för dagvattenledning 

• Vallentuna Åby 1:145 

Vallentuna Åby 1:145 är en bostadsfastighet om ca 1950 m². Detaljplanen möjliggör 
att fastigheten kan avstyckas och föreslår att ett markområde om ca 200 m² från 
fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 överförs till styckningslotten för att möjliggöra en 
direktutfart mot Åbyholmsvägen norr om Vallentuna-Åby 1:151. Samtidigt behöver 
del av fastigheten, ca 150 m², överföras till allmän plats främst för att förbättra 
dagvattenhanteringen inom naturområdet.  

• Vallentuna Åby 1:146 och 1:147 

Planförslaget innebär inga fastighetsrättsliga förändringar för de båda fastigheterna. 

• Vallentuna Åby 1:124 

För Vallentuna-Åby 1:124 gäller fastighetsbildningsreglerande bestämmelser som 
medger att fastigheten kan avstyckas så att en tomt på cirka 1800 kvm bildas. För att 
möjliggöra en lämplig tillfart till den nya tomten föreslås att ett cirka 100 kvm stort 
område överförs från den kommunägda fastigheten Vallentuna-Åby 1:94. Vallentuna-
Åby 1:124 har idag ett servitut som ger rätt att nyttja ett område av kommunägda 
fastigheten Vallentuna-Åby 1:94 för utfartsväg. Fastigheten har dock tagit i anspråk 
ett betydligt större område än själva servitutet. Efter plangenomförandet kommer 
servitutsområdet att belasta en nybildad fastighet för bostadsbebyggelse. Vallentuna-
Åby 1:124 kan inte räkna med att i fortsättningen få nyttja områdena utöver själva 
utfartsvägen. Servitutet ska ändras så att det även gäller till förmån för den 
tillkommande tomten samtidigt som servitutsområdet kommer att anpassa till den 
nya bebyggelsen och tillkommande parkeringsytor. Ändringarna av servitutet och 
eventuella ersättningar för det kommer att hanteras vid en lantmäteriförrättning. 

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

Upprättad 2016-10-17 
Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 
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