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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

 En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 

bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 

användas och hur byggnader, anläggningar och tomter får utformas inom ett 

visst område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras.  

Kommunen har genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta 

planer inom sin geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för 

att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 

och bygglagen. 

En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Det 

är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Plankartan är 

juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar och fastighetsregleringar. 

Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och 

genomförande samt konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen.  
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1.  Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Plankarta med planbestämmelser i skala 1:500 

 Planbeskrivning 

2.  Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad inom 

fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 kan byggas på med en till två våningar. 

Påbyggnaden skapar förutsättningar för att tillskapa ytterligare 30 smålägenheter i 

byggnad som idag inhyser bostäder och verksamheter. Syftet med planen är även att 

säkerställa befintliga förhållanden inom fastigheten vad gäller användning samt 

tillkomst till befintligt parkeringsgarage och möjlighet för allmänheten att röra sig 

över kvartersmark.   

För att säkerställa hur hög byggnaden får bli tillåter planen en maximal nockhöjd över 

nollplanet på 34 respektive 35,5 meter som motsvarar 5 våningar. För att säkerställa 

att tillkommande byggrätt nyttjas för bostadsändamål regleras användningen till att 

minst 60 % av bruttoarean över mark ska utgöras av bostäder och 

bostadskomplement. 

Med hänsyn till befintlig byggnads arkitektoniska uttryck samt till trafiksäkerhet 

reglerar planen att balkonger endast får kraga ut 2 meter från fasad med en frihöjd 

ovan mark om minst 2,8 meter samt att balkonger inte får glasas in. 

Vallentuna växer och det finns ett stort behov av bostäder i de mest centrala delarna 

av orten. Enligt kommunens översiktsplan förespråkas en tätare bebyggelse i 

kollektivtrafiknära lägen. För Vallentuna tätort gäller att ny bebyggelse ska till 

lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk.  
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2.1 Plandata 

2.1.1 Läge och areal 

 

Figur 1 Planområdets läge i centrala Vallentuna invid Tuna torg. 

Planområdet omfattar fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45, Vallentuna-Rickeby 1:206 

samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436. Totalt är området 3204 m2 stort varav 

Vallentuna-Rickeby 1:45 är 1734 m2 och Vallentuna-Rickeby 1:206 är 936 m2. 

Planområdet ligger i Vallentuna centrum väster om Roslagsbanan. Väster om 

planområdet gränsar Mörbyvägen med befintliga flerbostadshus och restaurang, i 

öster angränsar Tuna torg och centrumhandeln. Söder om planområdet ligger 

Vallentunas kulturhus och norr om planområdet finns centrumhandel, en lastkaj 

samt ett bostadshus.  

2.1.2 Markägoförhållanden och rättigheter 

Detaljplanen omfattar fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:45 som ägs av JCP 

Fastigheter Kommanditbolag KB samt Vallentuna-Rickeby 1:206 och del av 

Vallentuna-Rickeby 1:436 som ägs av Vallentuna kommun. 
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Figur 2 Markägoförhållanden inom planområdet. 

Rättigheter som har koppling till planområdet: 

Servitut Ändamål Belastad fastighet Förmånsfastighet 

01-IM4-33/656.1 Båtplats mm Vallentuna Prästgård 

5:1 

Vallentuna-Rickeby 1:45 

0115-14/59.1 Väg Vallentuna-Rickeby 

1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

0115-14/59.3 Brandgasventilation  Vallentuna-Rickeby 

1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

0115-91/35.1 Väg Vallentuna-Rickeby 

1:206 samt 1:436 

Vallentuna-Rickeby 1:45 

samt 1:472 

0115IM-06/3464.1 Parkering Vallentuna-Rickeby 

1:45 

Vallentuna Prästgård 

1:163 

0115IM-

10/28131.1 

In- och utfart till 

parkering 

Vallentuna-Rickeby 

1:45 

Vallentuna-Rickeby 1:472 

 

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

Kommunen har genom servitutsavtal nyttjanderätt till 33 av 42 parkeringsplatser i 

källargarage inom Vallentuna-Rickeby 1:45. Intilliggande fastighet, Vallentuna-

Rickeby 1:472, omfattas av servitut om rätt till tillfart genom garaget i fastigheten 
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Vallentuna-Rickeby 1:45 till blivande garage. Båda fastigheterna har nyttjanderätt till 

tillfart över ramp inom den av kommunen ägda fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:206. 

2.2 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 

En bedömning av risken för betydande miljöpåverkan ska utföras för alla 

detaljplaner. Bedömningen ska utgå från MKB-förordningens kriterier och beakta 

platsens och planens karaktäristiska egenskaper, typ av påverkan och det område som 

kan antas bli påverkat.  

För detaljplaner som anses medföra betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB), enligt 6 kap Miljöbalken utföras. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska utarbetas och redovisas tillsammans med 

planförslaget. Om detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan behandlas 

miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. 

Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö, 

hälsa och upplevelse av området. Med beaktande av platsens särdrag, planens 

karaktäristiska egenskaper och den påverkan som ett genomförande av planen 

sammantaget bedöms kunna medföra, antas detaljplanens genomförande inte 

medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34§ eller 

miljöbalken 6 kap. 11§ så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. De 

miljöfrågor som är att ta hänsyn till redovisas i denna planbeskrivning. 

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

3.  Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med så kallat ”utökat förfarande” då området med sitt 

centrala, exponerade läge bedöms vara av stor betydelse för allmänheten.  

Att planen handläggs med ”utökat förfarande” innebär att kommunen vid två 

tillfällen, samråd och granskning, formellt bjuder in berörda fastighetsägare och 

remissinstanser att komma med synpunkter på planförslaget innan planen antas.  

  

Samråd
Samråds-

redogörelse
Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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3.1.1 Preliminär tidplan för detaljplan  

Beslut om samråd 2:a kvartalet 2018 

Samrådstid   3:e kvartalet 2018 

Beslut om granskning  4:e kvartalet 2018 

Granskningstid  2:e kvartalet 2019 

Antagande (KF)  4:a kvartalet 2019 

Laga kraft   4:a kvartalet 2019 

3.2 Politiska beslut i ärendet under processen 

Kommunstyrelsens Näringslivs- och planutskott beslutade 2017-08-22 § 78 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Nya 

Alléhuset samt att planprocessen ska bedrivas med utökat förfarande. 

Kommunstyrelsens Näringslivs- och planutskott beslutade 2018-06-07  § 66 att sända 

ut detaljplaneförslag för Nya Alléhuset, omfattande fastighet Vallentuna-Rickeby 1:45, 

Vallentuna-Rickeby 1:206 samt delar av Vallentuna-Rickeby 1:436 på samråd. 

4.  Fysisk riksplanering och 

miljökvalitetsnormer 

Utpekade intressen och skyddade objekt som är av nationell, allmän och biologisk 

betydelse omfattas av bestämmelser i Miljöbalken. I samband med planläggning 

måste hänsyn tas till dessa i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken. Även 

eventuella förordnanden som gäller på platsen, som tillkommit enligt äldre 

lagstiftning samt väg- och järnvägsplaner måste vid planläggning hanteras och 

beaktas i särskild ordning. 

4.1 Riksintressen och skyddade områden 

Området ligger inte inom område som är av riksintresse eller som är skyddat på annat 

sätt genom miljöbalken. Inom området finns inga objekt som omfattas av generellt 

biotopskydd. 

4.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En 

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

tillåtna halt av ett förorenande ämne eller högsta tillåtna nivå av en störning. För 
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närvarande finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika 

parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för miljöpåverkande ämnen i 

fiskevatten.  

4.2.1 Luft 

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-

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

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

samt framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, gäller från 31 december 2014). 

Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna överskrids inte idag. 

4.2.2 Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. 

Vallentunasjön, som recipient för planområdets dagvatten, har idag 

otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status (exkl. kvicksilver). Målet är 

att uppnå god ekologisk status 2027 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus.  

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

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

bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten.  

4.2.3 Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer 

än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 

störs av buller 

 från större vägar (över 3 miljoner fordon/år)  

 större järnvägar (30 000 tåg/år) samt  

 större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 

Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 

5.  Kommunala ställningstagande 

5.1.1 Översiktsplan 

Föreslagen planläggning är förenligt med gällande översiktsplan. I översiktsplanen 
2010–2030 pekas området ut som lämpligt för utveckling med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service med småstadskvaliteter.  
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Ambitionen och visionen för området kring Vallentuna station och den ursprungliga 

stadsbebyggelsen, som aktuellt planområde är en del av, är att det ska utvecklas till en 

kärna med starka stadskvaliteter.  

”Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk. 

Varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar ska förutom sitt egenvärde 

även tillföra kvaliteter till helheten”. 

5.1.2 Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 

Nu gällande parkeringsnorm, godkänd av Kommunfullmäktige 2012, är för 

flerbostadshus i detta läge: 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Besök (inkl.) 

0,6 0,8 1,1 1,2 0,1 

 

Figur 3. Besöksparkering 0,1 är inkluderad i antal parkeringsplatser angivna för respektive 
lägenhetsstorlek. 

5.1.3 Program för centrala Vallentuna 

Föreslagen detaljplan ligger inom planprogramområdet för Centrala Vallentuna. 

Visionen är att centrala Vallentuna ska utvecklas till en sammanhållen stadskärna på 

båda sidor om järnvägen utifrån ledorden förena, blanda och koppla. 

Den övergripande gestaltningsidén för centrala Vallentuna redovisar principer för 

tillkommande bebyggelse. Det handlar om övergripande utgångspunkter som har i 

syfte att stödja visionen. Generellt menas att det inte är våningsantalet eller 

gestaltningen av en specifik byggnadskropp som är avgörande för hur centrala 

Vallentuna utvecklas i framtiden. Det viktiga är att den byggda strukturen förhåller 

sig till och stödjer programmets fysiska struktur om en mer sammanhållen 

stadskärna. Våningsantalet kan och bör därför variera inom intervallet 2-5 våningar. 

Programmet menar också att det i de allra centralaste lägena kan testas med högre 

hushöjder men att de bör utformas för att förtydliga och stödja viktiga drag i 

stadsbilden. 
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Figur 4. Aktuellt planområde inringat på stadsutvecklingskarta, program för Centrala 

Vallentuna. 

5.1.4 Gällande detaljplaner 

 

Figur 5. Utsnitt från gällande detaljplan antagen 1990-05-23 
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Området är sedan tidigare planlagt och omfattas av detaljplan D900523. Enligt 

gällande plan är planområdet planlagt för bostäder, centrumändmål, parkering och 

torg. Genomförandetiden för planen har gått ut. 

I anslutning till planområdet gäller detaljplanerna D20120829, D20060720, 

D20091106, D981119 samt byggnadsplan B630320. Byggnadsplan har samma status 

som en detaljplan.  

5.1.5 Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy  

Vallentuna kommuns kommunfullmäktige antog i oktober 2016 Oxunda 

vattensamverkans gemensamt framtagna dagvattenpolicy. Dagvattenpolicyn har blivit 

antagen i samtliga samarbetande kommuner i vattensamverkan. Dagvattenpolicyn 

består av fem (5) riktlinjer kring hur dagvatten ska hanteras inom kommunerna:  

 Minska konsekvenserna vid översvämning 

 Bevara en naturlig vattenbalans 

 Minska mängden föroreningar 

 Utjämna dagvattenflöden  

 Berika bebyggelsemiljön 

6.  Området och omgivningen 

6.1 Mark och vegetation 

6.1.1 Topografi och vegetation 

Planområdet är flackt med höjdskillnader mellan 0 till 0,5 meter. Markens höjd över 

nollplanet är cirka 15 meter i planområdets södra del. Del av planområdet som inte 

utgör byggnad utgörs av hårdgjorda ytor för parkering och gångytor för allmänheten 

med inslag av gräsytor, buskage och ett fåtal träd.  

6.1.2 Naturvärden 

Inga kända naturvärden finns inom planområdet. 

6.1.3 Geotekniska och hydrologiska förhållanden 

En geoteknisk undersökning genomfördes av VIAK 1989-03-08 under arbetet med 

gällande detaljplan (D900523). Den visade att marken består av ett tunt lerlager 

ovanför ett lager morän. Berggrunden ligger på 3–5 meters djup. En ny 

markundersökning anses inte nödvändig för aktuellt planområde när detaljplanen 

endast möjliggör för påbyggnad av redan befintlig byggnad. 



 

 

 

 

 

 

DETALJPLAN FÖR NYA ALLÉHUSET, PLANBESKRIVNING, D 20191009 

 

16 

I och med att planområdet huvudsakligen utgör hårdgjord mark sker inget 

omhändertagande av dagvatten lokalt utan hanteras via det kommunala 

dagvattennätet. Förutsättningarna förväntas inte förändras i och med planläggningen. 

6.2 Bebyggelse 

Inom planområdet finns en befintlig byggnad kallad Alléhuset samt en 

transformatorstation. Alléhuset uppfördes 1992 och är gestaltad i postmodernistisk 

stil. Dess utformning kännetecknas av bland annat gavelfält, spröjs och inslag av 

runda fönster och är en reaktion mot funktionalismens lådor av stål, betong och glas. 

 

  

Figur 6. Befintlig byggnads fasad mot kulturhuset (söder). (Magnus Malm Arkitektur) 

 

Figur 7. Bild tagen från Tuna torg visar befintlig byggnad (Alléhuset) inom planområdet. 

Byggnaden innehåller idag flera olika typer av verksamheter och funktioner. I 

byggnadens källare finns ett garage med plats för 42 bilar. I byggnadens markplan 

finns publika verksamheter så som en bank, fastighetsmäklare, café m.m. I de övre 

planen finns ett kontorshotell, 21 hyresrätter och 8 studentlägenheter. 

På gården direkt norr om byggnaden finns en kommunägd markparkering 

om ca 20 parkeringsplatser. Byggnaden är idag fyra våningar hög mot väster och tre 

våningar hög mot öster. Ovan dessa våningar finns även inredda vindar. 
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I anslutning till planområdet i söder ligger Vallentunas kulturhus invigt hösten 2012. 

Kulturhuset innehåller förutom bibliotek även utställningslokaler, scener och kreativ 

verkstad och är en mötesplats i centrala Vallentuna. Byggnaden är i tre våningar med 

ett pulpettak som sluttar lätt mot söder.  

I anslutning till planområdet i norr ligger ett bostadshuskvarter som även inhyser 

parkeringsgarage och mot gården ett lastintag till en matvarubutik. 

I anslutning till planområdet i öster finns en obebyggd bostadsfastighet. Planen för 

denna medger bostäder och butiker i 4-5 våningar. Anslutning bostadsfastighetens 

garage förutsätts ske genom Alléhusets garageinfart. 

Bebyggelsebeståndet runt planområdet är varierande med byggnadsstilar från många 

olika epoker.  

6.3 Kulturmiljö 

Planområdet ligger inom område som, i kommunens översiktsplan, är utpekat som 

område med höga kulturhistoriska värden. I centrala Vallentuna finns spår från de 

flesta sekel. Senaste seklet har centrala Vallentuna gått från bondebygd till 

stationssamhälle med förindustriell produktion (tegelbruk) via mindre trädgårdsstad 

till ett pendlarsamhälle och förort i Stockholmsregionen. Området ligger även i nära 

anslutning till Vallentuna kyrka som länge varit den högsta byggnaden i Vallentuna, i 

och med sitt läge på en höjd. Siktlinjer i befintliga stråk kring kyrkan är viktiga att 

upprätthålla vid nyexploatering. 

6.3.1 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet eller dess omedelbara närområde. 

Fornlämningar som berört planområdet grävdes ut i samband med byggnationen av 

byggnaden Tärningen på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:474 nordöst om 

planområdet.  

6.1 Tillgång till service och friytor 

Planområdet ligger i centrala Vallentuna i nära anslutning till Vallentuna centrum 

med butiker, skola, vård och annan service. 

Boende inom planområdet har ingen tillgång till grönytor inom egen fastighet. 

Området ligger dock i nära anslutning till Björkby-Kyrkvikens naturreservat som är 

ett populärt rekreationsområde samt till sociodukten som utgör en närbelägen park. 
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6.2 Gator och trafik 

6.2.1 Biltrafik 

Mörbyvägen och Allévägen utgör gator som direkt ansluter till planområdet. Gatorna 

utgör entrégator till centrum. Angöring till planområdet och grannfastigheten med 

lastintag till en matvarubutik, sker via Mörbyvägen. Framtida angöring till 

planområdet förutsätts ske i befintligt angöringsläge. 

6.2.2 Parkering 

Inom planområdet finns en befintlig markparkering med cirka 20 stycken 

parkeringsplatser. Parkeringsplatser finns även i befintligt underjordiskt garage med 

42 platser. Kommunen har genom servitutsavtal nyttjanderätt till 33 av dessa.  

6.2.3 Gång- och cykelvägar 

Utmed anslutande vägar finns trottoarer. Separata cykelvägar saknas. På torget söder 

om planområdet är endast gångtrafik tillåten.  

6.2.4 Kollektivtrafik 

Planområdet har god tillgänglighet och närhet till kollektivtrafiken, både till det lokala 

och det regionala kollektivtrafiknätet. Inom några 100 meter från planområdet finns 

tåg- och busshållplatser. Dessutom ligger Vallentuna tätort cirka 23 

kilometers bilväg från Arlanda och i takt med att Roslagsbanan byggs ut med 

dubbelspår kommer en koppling med Roslagsbanan mellan Vallentuna och Arlanda 

studeras vidare. 

6.3 Störningar och risker 

6.3.1 Markföroreningar 

Planområdet omfattas inte av några EBH-objekt enligt Länsstyrelsens EBH-portal. 

Planläggningen föranleder inte att någon markundersökning behöver tas fram i och 

med att planläggningen inte förväntas ändra några förhållanden på platsen utöver 

påbyggnad av befintlig byggnad.  

6.3.2 Ras- och skredrisk 

I rapporten Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning från 

2013 karterade WSP på uppdrag av Vallentuna kommun risken för ras och skred 
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inom kommunen.  Karteringen genomfördes enligt MSB:s (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) metoder. Området bedöms inte beröras av risk för ras 

eller skred. 

6.3.3 Översvämningsrisk 

Inom planområdet finns inga lågpunkter där risk för översvämning skulle kunna 

förekomma. 

6.3.4 Radon 

Befintlig byggnad inom planområdet är uppförd många år efter att blåbetong 

innehållande radon slutade användas inom bostadsbyggande. Risken för radon i 

befintlig byggnad är därför mycket liten. Inom planområdet finns ingen 

radonundersökning. Inom närliggande fastighet nordost om planområdet är 

uppmätta värden för radon inom normala nivåer. 

6.3.5 Buller 

Enligt förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör buller från spårtrafik och 

vägar inte överskrida: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad  

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad om bostaden är 

mindre än 35 kvadratmeter. 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå 
överskrids bör: 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden, bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 
trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Området och byggnaden berörs idag främst av buller från Mörbyvägen. En 

bullerutredning har tagits fram 2018 inför planarbete för grannfastigheten som även 

visar hur aktuellt planområde berörs av buller år 2030. Enligt utredningen överskrids 
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rekommenderade bullernivåer någon decibel avseende ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Eftersom det är delar av en befintlig byggnad som berörs bedöms inga särskilda 

åtgärder behöva föreskrivas i planen. Tillkommande våningsplan bedöms klara 

rekommenderade riktvärden då bullret avtar med höjden samt att det är 

fastighetsägarens intention att bygga små lägenheter med 1-2 rum. Tillkommande 

takpåbyggnad bedöms därigenom klara gällande riktvärden. 

  

Figur 8. Prognos ekvivalent ljudnivå (dB(A) år 2030 (5% andel tung trafik, 2 m över mark) 

  

Figur 9. Prognos maximal ljudnivå (dB(A) år 2030 (5% andel tung trafik, 2 m över mark) 

För buller under byggnation gäller att Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från byggarbetsplatser ska följas. 

6.3.6 Farligt gods 

Området ligger inte nära väg för transport av farligt gods. 
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6.3.7 Övriga störningar 

I och i anslutning till planområdet finns inga anläggningar som bedöms ge upphov till 

störningar. 

6.1 Teknisk försörjning  

6.1.1 Dagvatten, Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänt dagvatten och inom 

Vallentuna Vatten AB:s verksamhetsområden för vatten och spillvatten. 

Befintliga ledningar (vatten, spillvatten, dagvatten) finns i  

Mörbyvägen och under gågatan/torget söder om fastigheten.  

6.1.2 El och värme 

Befintliga anslutningar finns, inga ändringar bedöms komma att behöva göras. 
Miljövänlig uppvärmning förespråkas. Vattenburna system bör alltid installeras vid 
nybyggnad. Befintliga ledningar (fjärrvärme) finns i Mörbyvägen och under 
gågatan/torget söder om fastigheten. 

6.1.3 Avfallshantering 

Kommunens riktlinjer för avfallshantering ska följas. Hantering av avfall sker på egen 

fastighet. Fordon för hämtning av avfall förutsätts angöra på motsvarande sätt som i 

dagsläget. Avfallskärl för boende och verksamheter ska skiljas åt. Avfallskärl måste 

anordnas på ett sätt så att olägenhet i form av dålig lukt inte når närliggande 

fastigheter. 
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7.  Planförslag 

7.1 Allmän plats 

7.1.1 Torg 

Del av befintligt torg som ingår i planområdet säkerställs i planen som TORG. 

7.2 Kvartersmark 

7.2.1 Användning 

Planen säkerställer befintlig användning i området och tillåter bostäder, 

centrumändamål, kontor, teknisk anläggning (befintlig elnätstation) och parkering. I 

bottenvåning i befintlig byggnad tillåts endast centrumändamål. 

7.2.2 Utnyttjandegrad 

Planens möjliggör att befintlig byggnad på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 kan 

byggas på med en till två ytterligare våningar. Byggrätten för bostadshus begränsas 

genom bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd och mark som inte får förses med 

byggnad. Mark som inte får förses med byggnad bekräftar idag bebyggelsefritt 

område som behöver vara tillgängligt för allmän gångtrafik och trafiksäker angöring 

till byggnad för fotgängare. Befintlig byggnad består av två byggnadsdelar där planen 

anger att högsta tillåtna nockhöjd är 34 och 35,5 meter över nollplanet i RH2000 för 

östra respektive västra byggnadsdelen. Detta innebär en högsta tillåtna nockhöjd på 

18,5 m respektive 20 meter över befintlig marknivå som motsvarar 5- 6 våningar med 

inredd vind.  

Figur 10. Den västra respektive 

den östra byggnadsdelen. 
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En påbyggnad kan möjliggöra tillskapande av ca 30 nya lägenheter med i huvudsak 

ett eller två rum.  

För att säkerställa att tillkommande byggrätt nyttjas för bostadsändamål regleras 

användningen till att minst 60 % av bruttoarean över mark ska utgöras av bostäder 

och bostadskomplement. 

7.2.3 Gestaltning (Placering, utformning och utförande) 

Den påbyggnad som planen möjliggör förutsätts fortsätta i fasadliv med befintlig 

byggnad och med samma arkitektoniska uttryck. Det är viktigt att bevara befintlig 

byggnads karaktär.  

 

Figur 11. Illustrationsförslag för hur den nya påbyggnaden kan komma att se ut. Bilden visar 
byggnadens fasad mot kulturhuset (söder). (Magnus Malm Arkitektur) 

 

Figur 12. Sektion över gaturummet mot Alléhuset och kulturhuset. Vy mot öst från 
Mörbyvägen. (Magnus Malm Arkitektur) 
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Figur 13. Fotomontage över Alléhuset med den föreslagna påbyggnaden sedd från Tuna torg. 
(Magnus Malm Arkitektur) 

Balkonger, beroende på hur de placeras och utformas, påverkar fasaduttrycket och 

hur gaturummet upplevs. Fasaderna mot Mörbyvägen och kulturhuset kommer att 

vara mycket exponerade och utgöra en entrévy till centrum. Med hänsyn till 

upplevelsen av det offentliga rummet tillåts inga balkonger kraga ut över allmän plats. 

Befintlig byggnad har dock byggnadsdelar så som skärmtak och burspråk som kragar 

ut över allmän plats och områden som ska vara tillgängliga för allmän gångtrafik, 

dessa bekräftas i planen genom bestämmelserna:  

 (BCK)1 – Bostäder, centrum och kontor, utkragande byggnadsdelar över torg 

dock ej balkonger”  

 (C)1 – Centrum, utkragande byggnadsdelar över torg, dock ej balkonger.  

I övrigt, med hänsyn till fasaduttryck anger planen att: 

 Balkonger och övriga byggnadsdelar får kraga ut över mark som inte får 

förses med byggnad (prickmark).  

 Balkonger får sticka ut max 2,2 meter från fasad.  

 Övriga byggnadsdelar får sticka ut max 1,5 meter från fasad.  

 Tillkommande balkonger ska i utformning anpassas till befintliga balkonger.  

 Balkonger får inte glasas in. 

Med hänsyn till trafiksäkerhet och drift anger planen generellt att det under 

utkragande byggnadsdelar måste finnas en frihöjd om minst 2,8 meter till 

underliggande mark. Pelare för att hålla upp befintliga utkragande byggnadsdelar får 

finnas. 

Med hänsyn till byggnadens karaktär och upplevelse av byggnadens höjd reglerar 

planen minsta och största takvinkel till 20-25o. 
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7.2.4 Angöring och parkering 

Parkering ska anordnas på egen fastighet. Vid tillskapande av ytterligare lägenheter 

ska Vallentuna kommuns parkeringsnorm följas avseende antal tillkommande 

parkeringsplatser. Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom 

kvartersmark görs vid bygglovsprövning utifrån gällande norm.  

7.1 Administrativa bestämmelser 

7.1.1 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 

kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att 

genomföras. Se även 8.1.1 Tidplan och genomförande 

7.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. Se även 8.1.2 Huvudmannaskap. 

7.1.3 Gemensamma anläggningar 

Planen reserverar en yta för gemensam anläggning för utfart (g). Detta för att 

säkerställa möjlighet att angöra fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:206 via befintlig 

ramp och befintligt garage inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 samt tillkomst 

till befintlig transformatorstation inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:206. 

Exakt utformning av gemensamhetsanläggningen och dess delägare bestäms vid 

lantmäteriförrättning vilket sker på fastighetsägarens initiativ och bekostnad.  

Planen anger att del av fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45, mot Mörbyvägen och 

torget, ska vara tillgänglig för allmännyttig gångtrafik (x). Området ligger i direkt 

anslutning till allmän torgyta och används och upplevs vara en del av torg även fast 

det ligger på kvartersmark. Planbestämmelsen syftar till att säkerställa det servitut 

om torgyta som idag belastar området och säkerställa att användningen på området 

fortsättningsvis är torgyta.  
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8.  Genomförande 

8.1 Organisatoriska frågor 

8.1.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen planeras att kunna antas av kommunfullmäktige till våren 2019. Under 

förutsättning att detaljplanen inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 

justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Påbyggnad enligt utökad byggrätt 

beräknas kunna påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Planens genomförandetid är fem år. Genomförandetiden börjar då beslutet att anta 

detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en 

detaljplan är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas 

eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om 

planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har 

fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada det resulterar i för 

fastighetsägarna. 

En detaljplan fortsätter att gälla, även efter genomförandetidens slut, fram till den 

dag kommunen gör en ny plan eller till dess planen ändras eller upphävs. 

8.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Kommunen ansvarar 

för drift och underhåll av dessa anläggningar. 

8.1.3 Ansvarsfördelning 

Åtgärder för genomförandet av planen inom kvartersmark åligger exploatören.  

Åtgärder för genomförandet av planen inom allmän plats åligger kommunen. 

8.2 Avtal 

8.2.1 Planavtal 

Vallentuna kommun har tecknat ett planavtal med fastighetsägaren till Vallentuna-

Rickeby 1:45, exploatören. Kostnader för framtagandet av detaljplanen regleras i 

planavtalet. Exploatören står för kostnaden av framtagande av detaljplan.  
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8.2.2 Exploateringsavtal 

Vallentuna kommun har tecknat ett exploateringsavtal med exploatören i vilket 

planens genomförande regleras. I exploateringsavtalet åtar sig exploatören att erlägga 

medfinansieringsersättning till Vallentuna kommun. 

8.3 Fastighetsrättsliga frågor 

8.3.1 Fastighetsbildning 

När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder 

genomföras. För denna detaljplan kan det bli aktuellt med 3D-fastighetsbildning för 

utkragande byggnadsdelar över allmän plats. Ansökan om inrättande av 3D-fastighet 

görs till Lantmäteriet på initiativ av fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:45.  

Det kan även bli aktuellt med fastighetsbildningsåtgärder för att säkerställa utfart 

från befintlig transformatorstation inom fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:206. 

8.3.2 Fastighetsreglering 

Del av Vallentuna-Rickeby 1:45 kan komma att överföras genom fastighetsreglering 

till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:436. Del av Vallentuna-Rickeby 1:436 ska 

överföras genom fastighetsreglering till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45. Ägaren 

till Vallentuna-Rickeby 1:45 ansöker och bekostar fastighetsreglering när detaljplanen 

vunnit laga kraft.  

Regleringen görs då del av byggnaden på Vallentuna-Rickeby 1:45 står inom 

Vallentuna-Rickeby 1:436 samt för att möjliggöra säkerställandet av allmäntillgänglig 

mark till fasad på Alléhuset. 

8.3.3 Servitut 

Kommunen har genom servitutsavtal nyttjanderätt till 33 av 42 parkeringsplatser i 

källargarage inom Vallentuna-Rickeby 1:45 (0115IM-06/3464.1). Parkeringsplatserna 

har varit till för allmän parkering och kan komma behöva lösas in av exploatör för att 

tillse parkeringsbehov inom egen fastighet. Servitutsavtalet upphävs under 

förutsättning att exploatören ersätter kommunen ekonomiskt för 

parkeringsplatserna. Kommunen ansvarar för ansökan om upphävande om det blir 

aktuellt. 

 

Inga andra servitut kommer att påverkas av planens genomförande. 
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8.4 Ekonomiska frågor 

8.4.1 Planekonomi 

Exploatören står för kostnaden av framtagande av detaljplan i enlighet med tecknat 

planavtal. Inga ytterligare kostnader för andra än exploatören förväntas. 

Med anledning av Sverigeförhandlingen medfinansierar Vallentuna kommun 

utbyggnad av Roslagsbanan. Kommunen förhandlar om medfinansieringsersättning 

från exploatören som delfinansiering av transportutbyggnaden. Den totala 

medfinansieringsersättningen beslutas när detaljplanen vunnit laga kraft och den 

totala byggrätten är beslutad i och med beviljat bygglov. Detta regleras i 

exploateringsavtal. 

8.4.2 Fördelning av genomförandekostnader 

Planens genomförande kommer inte att medföra några gatukostnader. 

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark 

avsedd för bostads-, centrum- och kontorsändamål bekostas av exploatören. 

Alla kostnader för åtgärder inom kvartersmark för parkering och teknisk anläggning 

bekostas av fastighetsägare eller servitutshavare. 

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och 

bekostas av exploatören. 

Förrättning för fastighetsbildning bekostas i enlighet med exploateringsavtal. 

Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande 

taxa. 
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9.  Konsekvenser 

Ett genomförande av planen innebär påbyggnad av befintlig byggnad med 1-2 

våningar. Nedan följer en beskrivning av de konsekvenser som ett genomförande av 

planen bedöms innebära för miljö och människor. 

9.1 Miljökonsekvenser  

9.1.1 Riksintressen och skyddade områden  

Då planområdet inte ligger inom, eller i nära anslutning till något annat område eller 

objekt som är av riksintresse eller har annan skyddsstatus bedöms ett genomförande 

av planen inte innebära någon negativ påverkan för sådana områden eller objekt. 

9.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2027 försvåras. Det dagvatten som inte kan 

infiltreras lokalt på kvartersmark avleds till det allmänna VA-nätet och tas omhand.  

Bedömningen grundar sig i att ny detaljplan endast kommer tillåta en tillbyggnad av 

en till två våningar på nuvarande byggnad. Detta innebär en oförändrad situation vad 

gäller flöden samt dagvattnets kvantitet och kvalitet. I nuläget hanteras dagvattnet via 

det kommunala dagvattennätet, inga förändringar av detta är planerade. Påverkan på 

nuvarande dagvattensituation bedöms därmed som minimal eller obefintlig och det 

bedöms inte föreligga någon risk att förutsättningar för att uppnå 

miljökvalitetsnormer i recipient (Vallentunasjön) påverkas negativt. Dagvattenfrågan 

har studerats och hanterats internt på kommunen med miljöhandläggare i samverkan 

med det lokala vattenbolaget.  

Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen för luft 

överskrids. Den exploatering som planeras är av mindre omfattning samt i ett 

kollektivtrafiknära läge vilket gör att utsläpp orsakade av tillkommande biltrafik 

bedöms vara av begränsad omfattning.  

9.1.3 Natur- och kulturvärden  

Ett genomförande av planen bedöms inte innebära någon negativ påverkan natur- 

och kulturvärden som har betydelse för allmänheten då området inte är ekologiskt 

känsligt och saknar utpekade/kända natur- och kulturvärden.  
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9.1.4 Stads- och landskapsbild 

Planen möjliggör en påbyggnad av byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45 

med en till två våningar vilket leder till att byggnaden blir fem våningar hög. Då detta 

är en centralt belägen byggnad kommer centrala Vallentunas stadsbild att påverkas.  

I programmet för centrala Vallentuna beskrivs att det generellt inte är våningsantalet 

eller gestaltningen av en specifik byggnadskropp som är avgörande för hur centrala 

Vallentuna kommer att upplevas i framtiden. Det viktiga är att den byggda strukturen 

förhåller sig till och stödjer programmets fysiska struktur om en mer sammanhållen 

stadskärna. Våningsantalet kan och bör därför variera inom intervallet två till fem 

våningar. 

För att begränsa byggnadens påverkan har begränsningar gjorts avseende balkonger 

på byggnadens södra fasad.  

Planens genomförande kommer att innebära en viss skalförskjutning gällande höjden. 

Planens bestämmelser som styr byggnaders placering, omfattning och höjd är 

utformade med hänsyn till helhetsbilden för centrala Vallentuna, omgivande 

bebyggelse och landskap. 

9.1.5 Hälsa och säkerhet  

Planområdets läge innebär att brandförsvaret endast har dryga 3 minuters bilfärd vid 

utryckning i händelse av brand.  

Inom planområdet finns ingen tillgång till grönstruktur eller friytor. Bristen på 

tillgång till friytor bedöms kompenseras av närhet till bland annat Vallentuna torg, 

Kvarnbadet, Björkby-Kyrkvikens naturreservat och Roslagsbanan som ger möjlighet 

till att nå rekreation i närhet till Vallentuna centrum. 

För närboende innebär ett genomförande av planen förändring i närmiljön, främst i 

form av ändrad utsikt, fler grannar och att lägenheter skuggas av påbyggnaden delar 

av dygn och årstider.   

Enligt solstudie nedan kommer skuggbildningen på angränsande fastigheter blir 

begränsad. Detta framför allt då skuggningen mot denna sker huvudsakligen mitt på 

dagen då solen står som högst. Under morgonen och framför allt kvällen då skuggan 

blir som längst drabbas inga bostäder. 
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Figur 3 Solstudie som visar befintlig byggnad och förslag till ombyggnad. Bilden visar en 
jämförelse över solens yttersta lägen. För bilder med fler klockslag se kapitel 8. Bilaga 
Solstudie (Magnus Malm Arkitektur) 

9.1.6 Trafik 

Vallentuna kommun tog 2013-09-27 fram en trafikprognos för 2020, 2030 och med 

utblick mot 2040. Enligt de prognoser som är gjorda sker den största ökningen på väg 

268 i riktning mot Upplands Väsby. Planen omfattas av cirka 30 stycken mindre 

lägenheter som ligger centralt och kollektivtrafiknära vilket gör att de boende inte 

förväntas ha ett stort behov av bil. Planens påverkan på trafikläget och väg 268 

bedöms vara liten, om ens mätbar. 
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9.1 Sociala konsekvenser 

9.1.1 Barn och unga 

Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett område med befintliga 

trafiksäkra gångvägar till skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser. 

Närhet till natur, ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek 

och social möten nära hemmet. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och 

ungdomar kan ta sig till skola, kollektivtrafik och andra målpunkter utan att vara 

beroende av föräldrar som skjutsar.  

9.1.2 Jämställdhet 

Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett centralt och 

kollektivtrafiknära läge. Läget ger möjlighet till goda förbindelser med olika 

transportmedel mellan hemmet och service, fritidsanläggningar, rekreationsområden 

samt andra målpunkter. 

Fler bostäder i området skapar förutsättningar för ökad social kontroll i området och 

planens utformning möjliggör att området kan bebyggas och utformas så att området 

upplevs tryggt och säkert dygnet runt för båda könen.  

Ett genomförande av planen, med flera bostäder i anslutning till befintliga gångstråk 

och bostäder, skapar förutsättningar för ökad upplevd trygghet i området. Området 

kan idag upplevas ödsligt beroende på årstid och tid på dygnet. Dock kan ett 

genomförande av planen inte ensamt bidra till en trygg och jämställd miljö. Åtgärder 

kan även behöva vidtas utanför området. 

9.1.3 Tillgänglighet 

Ett genomförande av planen innebär ingenförändring avseende tillgänglighet i 

området. Gällande tillgänglighet, i bemärkelsen framkomlighet och orienterbarhet, 

hindrar inte planens utformning att en tillgänglig fysisk miljö kan skapas i området 

för alla oavsett funktionshinder.  

9.2 Ekonomiska konsekvenser 

9.2.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen förväntas innebära nya skatteintäkter eftersom planen 

ger möjlighet för nya invånare att bosätta sig i kommunen.  



 

 

 

 

 

 

DETALJPLAN FÖR NYA ALLÉHUSET, PLANBESKRIVNING, D 20191009 

 

33 

Detaljplanens genomförande kommer, tillsammans med andra projekt i centrala 

Vallentuna, att ställa krav på åtgärder inom omkringliggande allmän plats för att öka 

trygghet och trafiksäkerhet i området. 

Det kan bli aktuellt med fastighetsbildningsåtgärder för att säkerställa tillkomst till 

transformatorstation inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:206, vilket kan innebära 

kostnader för kommunen.  

9.2.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän 

värdeutveckling av fastigheterna i centrum som normalt även gynnar ägarna till 

angränsande fastigheter. Vissa grannar kan drabbas av ökad insyn, försämrad utsikt 

och skuggeffekter m.m. vilket kan ha en negativ inverkan på bostadsrätternas värde. 

Detta leder ej till ersättning. 

Det är inte aktuellt med att ta ut några gatukostnader från fastighetsägarna i området 

för de förbättringar som görs på vägar och allmän plats.  

Fastighetsägaren till Vallentuna-Rickeby 1:45, exploatören, står för kostnaderna för 

planens framtagande och huvudsakliga genomförande samt medfinansiering av 

Roslagsbanans utbyggnad. Exploatören får intäkter genom försäljning eller uthyrning 

av de tillkommande lägenheterna.  

9.3 Fastighetskonsekvenser 

Del av Vallentuna-Rickeby 1:436 kommer i samband med genomförandet att 

överföras, genom fastighetsreglering, till fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45. Del av 

befintlig byggnad ligger idag inom Vallentuna-Rickeby 1:436. Åtgärden görs för att 

befintlig byggnad i sin helhet ska ligga inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:45. 

Planen möjliggör att utkragande byggnadsdelar över allmän plats kan bli 3D-

fastigheter på kvartersmark. 

 

9.1 Överensstämmelse med Översiktsplan 2010-
2030 och program för Centrala Vallentuna 

Planförslaget bedöms vara i överenstämmelse med översiktsplanens och programmet 

för Centrala Vallentunas intentioner. Planförslaget hindrar inte att platsen kan 

utvecklas för att bidra till kärnan som helhet för att skapa starka stadskvaliteter eller 

att de överordnade principerna i programmets vision för området kan förverkligas.  
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10.  Medverkande 

I arbetet med detaljplanen har representanter ifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 

planerings- och exploateringsavdelningar deltagit. 

 

Övrig adjungerad bemanning är representanter från övriga förvaltningar samt gata 

och park, bygglov och miljö inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 
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