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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

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

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

• Plankarta med planbestämmelser 1:1000 (A1) 
• Planbeskrivning 
• Illustrationsplan 1:1000 (A1) 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning  
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
• Lokaliseringsutredning 
• Gestaltnings PM 

 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Lindholmens centrum. Dessa 
bostäder kommer att utgöras av blandad bebyggelse med en kombination av lägre 
flerbostadshus, radhus och övrig småhusbebyggelse. Detaljplanearbetet ska utreda 
möjligheterna att uppföra en ny livsmedelsbutik i centralt läge samt skapa 
förutsättningar för mindre butiker/verksamheter och multifunktionella ytor. 
Stationsområdet i Lindholmen är strategiskt viktigt och planläggningen ska 
möjliggöra tydliga stråk till och från stationen. Stationsområdets kulturhistoriska 
värden ska bevaras och om möjligt byggas vidare på. Planläggningen ska säkerställa 
ytor för infartsparkering såväl för cykel- som för biltrafik. Detaljplanen möjliggör 
etablering av en förskola och andra allmänna ändamål. Detaljplanen redovisar 
byggnader för Roslagsbanans funktion. Stor vikt ska läggas på områdets fysiska 
gestaltning och sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter ska 
genomsyra detaljplanen. Planförslaget är anpassat i enlighet med framtagna 
utredningar.  

 

1.3 Planprocessen 

1.3.1 Planuppdrag och handläggning 

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2020-01-21 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Lindholmens 
centrum. 
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Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse 
efter den 1 januari 2015. Detta på grund av det relativt stora antal bostäder som 
planeras för som inte är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för norra 
Vallentuna och Lindholmen.  Detaljplaner som upprättas enligt plan- och bygglagen 
ska miljöbedömas om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Den aktuella planen har identifieras med betydande miljöpåverkan då 
ianspråktagande av jordbruksmark är en irreversibel förändring och därmed har en 
strategisk miljöbedömning tagits fram.   

Detaljplaneprocessens utökade förfarande ska tillämpas om förslaget till detaljplan: 

• Inte är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
• Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
• Om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

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. 

Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har 
gått ut och ingen har överklagat detaljplaneförslaget. 

1.3.2 Preliminär tidplan för detaljplan  

Samrådsbeslut 8/6 2022 

Samrådstid   30/6-1/9 2022 

Beslut om granskning  3:e kvartalet 2023 

Granskningstid  4:e kvartalet 2023 

Antagande (KF)  2:a kvartalet 2024 

 

1.4 Plandata 

1.4.1 Läge och areal 

Planområdet ligger i centrala delen av Lindholmen och sträcker sig över Lindholmens 
station. Planområdet har således en central placering i tätorten och återfinns i 

Samråd Samrådsredogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft 
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anslutning till Roslagsbanan. Lindholmens tätort ligger placerat ca 6 km norr om 
Vallentuna centrum. Planområdet omfattar fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:3, 5:138, 
5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 5:87, 5:88, 5:179, 8:1 och 8:2. Planområdet avgränsas i väst av 
Lindholmsvägen och Trädgårdsvägen, i öst av Roslagsbanan samt intilliggande villor, 
i norr av närliggande fastigheter och i söder av Gårdsvägen. Planområdet omfattar 
totalt cirka 10 hektar.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                      

Figur 1. Översiktsbild av planområdet 

 

1.4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:3, 5:138, 5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 
5:87, 5:88, 5:179, 8:1 och 8:2. Varav Lindholmen 5:87, 5:78, 5:65, 5:179, 5:3 är 
privatägda, Lindholmen 8:1 ägs av Ab Storstockholms Lokaltrafik och fastigheterna 
Lindholmen 5:1, 5:45, 5:69, 5:88 och 8:2 ägs av Vallentuna kommun.  
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Figur 2. Planområde i blått med kommunalmark i skrafferat rött.   

1.5 Kommunala ställningstagande 

1.5.1 Översiktsplan 

Enligt översiktsplanen 2040 omnämns Lindholmen som en servicepunkt som ska 
fortsätta utvecklas. Utbudet ska variera utifrån platsens lokala behov. ”Lindholmen 
ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och vara ett attraktivt natur- 
och kulturmiljönära stationssamhälle. Ny tillkommande bebyggelse ska 
huvudsakligen utgöras av småhus med tätare bebyggelse närmare stationen. 
Närmast stationen är utgångspunkten flerbostadshus och verksamheter.” 

1.5.2 Fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och 
Lindholmen 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) finns framtagen för Norra Vallentuna och 
Lindholmen och vann laga kraft 2018-07-14. Tidshorisonten för den fördjupade 
översiktsplanen är år 2035. FÖP stöttar att detta blir bebyggt inom denna tidsram.   
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Den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen pekar ut 
centrala Lindholmen som en lämplig plats för flerbostadshus i kvarter där 
stadsmässiga kvaliteter kan tillkomma. Det lyfts även fram att handel ska medges i 
bottenvåningen. Den fördjupade översiktsplanen säger att bostäder främst ska 
planeras intill stationen. Fastigheter nära stationen kan vara bebyggda med 
flerfamiljshus eller rad/kedjehus. 

Riktlinjer från fördjupad översiktsplan:  

• Andelen av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära lägen ska öka.  
• Samordna bebyggelse och kollektivtrafik.  
• Utgå från grundläggande natur- och kulturvärden.  
• Utveckla attraktiva livsmiljöer.  
• Andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.  

Ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lind-
holmen är att det totalt i hela Lindholmen tätort ska uppföras cirka 300 bostäder.  

 

 

Figur 3. Utsnitt från FÖP, delområde Lindholmen.  
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1.5.3 Detaljplaner 

Största delen av området är sedan tidigare inte detaljplanelagt. Området omfattas av 
detaljplanen D 940720_Lindholmens torg och D 20010531_Centrala Lindholmen.  

Planläggningen innebär att den befintliga detaljplanen D940720_Lindholmens torg 
upphävs i sin helhet eller ersätts av ny detaljplan. Detaljplanen medger 
användningarna LOKALGATA, TORG, PARK, handel, tekniska anläggningar, 
parkering samt kulturreservat.  

Planläggning innebär en ändring av del inom gällande detaljplanen 
D20010531_Centrala Lindholmen där ca 2850 kvm får ny användning i samband 
med att denna detaljplan vinner laga kraft. Befintlig detaljplanen tillåter 
bostadsbebyggelse i två våningar där största bruttoarea är 2500 kvm. Den del av 
detaljplanen som upphävs medger LOKALGATA samt GC-VÄG. Befintlig bebyggelse 
bedöms inte påverkas.   

Ingen genomförandetid återstår på de detaljplaner som kommer att beröras av 
planläggningen. En detaljplan gäller tills den upphävs eller i sin helhet ersätt av en ny 
detaljplan. 

 

Figur 4. Gällande detaljplaner som omger planområdet.  

1.5.4 Bostadsbyggnadsprognos 

I bostadsbyggnadsprognosen, antagen i mars 2021, redovisas totalt ca 600 nya 
bostäder i hela tätorten Lindholmen under perioden 2021-2030, främst 
flerbostadshus i centrala Lindholmen och småhus med större tomter i dess omnejd.  
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Vallentuna kommun har tagit fram en bostadsbyggnadsprognos som baseras på 
översiktsplanens intentioner, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen att bygga stationsnära bostäder. 
Förlängningen av Roslagsbanan har resulterat i att Vallentuna kommun åtagit sig att 
planera för 5650 nya stationsnära bostäder varav detaljplanen för Lindholmens 
centrum bidrar till ca 300 av dessa.  

2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Planområdet ansluter till Roslagsbanan i planområdets östra delar. Roslagsbanan är 
av riksintresse för kommunikation. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset 
negativt men kan ge en positiv effekt eftersom fler bostäder planeras i anslutning till 
Lindholmens station vilket ger ett utökat resenärunderlag.  

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En 
miljökvalitetsnorm anger förorenings- eller störningsnivåer och de kan bestå av 
gräns- och riktvärden. Miljökvalitetsnormer finns för olika föroreningar i 
utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för 
miljöpåverkande ämnen i fiskevatten. 

Luft  
Gränsvärdena för PM10 och kvävedioxid (NO2) enligt gällande MKN överskrids inte i 
kommunen eller i planområdet idag. Se dokument Kartläggning av kvävedioxid och 
partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och 
Sandviken kommun LVF2011:19.  
 
Beräknad halt av partiklar (PM10) är till största del inom planområdet 18-20 ug/m3 

per dygn, längs med Lindholmsvägen uppskattas halten till 20-25 ug/m3 för det 36:e 
värsta dygnet. Normvärdet som ska klaras är 50 ug/m3. Miljökvalitetsmålet är 30 
ug/m3.  
 
Beräknad årsmedelhalt av kväveoxid (NO2) är inom planområdet 0-5 ug/m3. 
Normvärdet som ska klaras är 40 ug/m3. Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3. 
 
Vatten  
Lindholmen tätort ligger inom ett delavrinningsområde som mynnar i Åkerströmmen 
som omfattas av miljökvalitetsnormer. Vallentuna kommun är med i Åkerströmmens 
vattenvårdssamverkan med syfte är att utifrån ett gemensamt synsätt och 
gemensamma mål prioritera och föreslå kostnadseffektiva, vattenvårdande åtgärder. 
Målet är att minska miljöbelastningen till vattendrag och sjöar och uppnå god 
ekologisk och kemisk status i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.  
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I området söder om planområdet finns Storsjön, en sjö på 0,48 km2 vilken klassas 
som ”övrigt vatten” och saknar statusklassning och miljökvalitetsnormer. Vatten från 
Storsjön rinner vidare till Lillsjön, en sjö på 0,045 km2, som idag också saknar 
statusklassning och miljökvalitetsnormer. Det aktuella planområdet ligger inom 
avrinningsområdet för Lillsjön med utlopp om cirka 15 km2 och dagvatten från 
planområdet avrinner i nordlig riktning och når i förlängningen Husaån och 
Garnsviken som båda omfattas av miljökvalitetsnormer (se figur 14).  
 
I Vallentunas blåplan (antagen av kommunfullmäktige 2021) beskrivs 
Åkerströmmen–Husaåns problem med övergödning. I Åkerströmmen-Husaån är den 
ekologiska statusen måttlig och den kemiska god, (utan överallt överskridande 
ämnen). Fosforbelastningen behöver enligt VISS (Vatteninformationsystem Sverige) 
minska med 16 % vilket motsvarar 231 kg/år utifrån utförda belastningsberäkningar. 
Vattenförekomsten är även påverkad av morfologiska förändringar.  
 
Recipienter för planområdet är Husaån och Garnsviken, vilka båda är 
vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten (Ramb0ll, 
2021-04-20). Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten 
(Vattenmyndigheten, 2021) har Husaån och Garnsviken måttlig ekologisk status. 
Detta beror främst på övergödning. Betydande påverkanskällor för Husaån och 
Garnsviken bedöms enligt VISS (VattenInformations System Sverige) vara förorenade 
områden, deponier, jordbruk och enskilda avlopp.  
 
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). 

 
Trafikbuller 
Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande innehåller 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser 
vid bostadsbyggnader. 

Läs mer under trafikbuller under punkt 2.8 Hälsa och säkerhet 

2.1.3 Strandskydd 

Detaljplanen omfattas inte av strandskydd.  
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2.1.4 Förordnanden 

Detaljplanen omfattas inte av några förordnanden enligt tidigare gällande 
Byggnadslag.  

2.2 Stads- och landskapsbild 

2.2.1 Omgivning 

Planområdet avgränsas i väst utav den relativt trafikerade Lindholmsvägen. I öst 
avgränsas planområdet av Roslagsbanan med direkttrafik in till slutstationen 
Stockholms Östra. Väster om planområdet ligger även Gustav Vasaskolan, vilken 
inrymmer åk F-6. I anslutning till skolan finns även två förskolor samt en 
livsmedelsbutik. Norr om planområdet ligger Orkesta IP, en bygdegård samt även 
motionsspår i anslutning till denna. Ännu längre norrut finns även Hökeriet vilket är 
en lokal mötesplats som säljer närproducerade livsmedel. Omgivningen utgörs av 
naturområde såväl i öst som i väst med viktiga kopplingar mellan dessa genom 
planområdet. Syd-öst och i norr återfinns sjöarna Lillsjön respektive Storsjön. 
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Figur 5. Målpunkter i omgivningen. 

2.2.2 Bebyggelse i omgivningen 

Området bär spår av den tidigare agrara användningen och växthusodlingen. Idag är 
området förtätat med framförallt radhus och enfamiljshus. Årsringarna av bebyggelse 
är utspridda men visar på en tydlig utveckling sedan järnvägen drogs fram. 

Stationssamhället Lindholmen börjar växa fram i och med att Rimbobanan invigs år 
1885. Väster om spåret byggs stationshuset och kort därefter lanthandel. Ägaren för 
Lindholmens gård börjar under 1920-talet sälja av stora delar av godsets marker. 
1924 säljs den största lägenheten till agronom Erik Övergaard och i och med detta 
börjar Lindholmens trädgårdsstad att byggas, vilken då byggs ut på båda sidor om 
spåret. Öster om spåret anlades bebyggelse i det som kallades Djurgården och som 
tidigare var jaktpark till Lindholmens sätesgård. Väster om stationen, mellan 
Gårdsvägen och Trädgårdsvägen ligger ett kvarter med hus från 1920-, och 30-talet 
uppförda i och med planläggningen av Lindholmens trädgårdsstad. I kvarteret finns 
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även några äldre bostadshus från sent 1800-tal insprängda. Husen i trädgårdsstaden 
uppfördes vanligen i 1 ½ plan med sadeltak, röda fasader och vita snickerier.  

Väster om Lindholmsvägen invigs år 1969 Gustav Vasa skola, och under denna tid 
byggs också en bostadsrättsförening med fyra tvåvåningshus strax söder om skolan. 
Senare under 70-talet uppför Skånska cement 55 kedjehus däremellan, men Slumsta 
gård bevaras delvis. 

Under 1980-talet fick sommarstugor, handelsträdgårdar, växthus och 
ekonomibyggnader ge vika för villor och permanentboende. 

Under 1990-talet uppförs radhus nordväst om stationshuset i två våningar med 
fasader i rödfärgad träpanel samt sadeltak. Under början av 2000-talet kompletteras 
detta kvarter med sammanbyggda småhus i liknande stil, vilket bildar en kringbyggd, 
kvadratisk gård. 

På 2010-talet byggs ca 90 bostäder i den södra delen av Lindholmen, i form av 
villabebyggelse och parhus i röd träfasad och sadeltak.  

De bevarade äldre villorna, strax söder om planområdet, ger tillsammans med 
stationsbyggnaden och en tillbyggd lanthandel en karaktär av det tidiga 
stationssamhället.  

2.2.3 Bebyggelse inom planområdet 

Bebyggelsen inom planområdet består av ett fåtal glesbebyggda hus samt en 
containerverksamhet. Öster om åkermarken finns några enstaka bostadshus av olika 
ålder.  

Inom planområdet ligger också stationshuset vid Roslagsbanan. Fastigheterna 
Lindholmen 5:87, 5:78, 5:65, samt 5:3 är bebyggda idag.  

Inom fastigheten Lindholmen 5:87 finns en privat villa uppförd i rött trä med sadeltak 
i två våningar. Tillhörande villan finns också mindre uthus. Se bild nedan.  

Fastigheten Lindholmen 5:78 är till största del idag obebyggd med undantag för en 
mindre villafastighet som ej bebos idag samt en containerverksamhet. Se bild nedan. 

Fastigheten Lindholmen 5:65 är bebyggd med en privat villa i suterräng. Villan är 
uppförd i vitt trä. Inom fastigheten finns flera komplementbyggnader. Se bild nedan. 

Inom fastigheten Lindholmen 5:3 finns idag en privat villa, och några 
komplementbyggnader tidigare en del av Kulla gård. Villan, även kallad Solgården, är 
uppförd i rött trä och vita snickerier med mansardtak i två våningar. Se bild nedan. 
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Figur 7. Stationshuset inom fastigheten Lindholmen 8:2.  

 

 

 

 

Figur 6, från höger: Bebyggelse inom fastigheten Lindholmen 5:78, 5:65 samt 5:87.  
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2.2.4 Grönstruktur och friytor 

Den övergripande grönstrukturen i Lindholmen består av ett kombinerat odlings- och 
skogslandskap med inslag av infrastruktur, gårdar och samhällen. De dominerande 
naturtyperna i landskapet är skogsmark, åkermark, sjöar, ängs- och betesmark samt 
park och trädgård. Lindholmen är omgiven av gröna samband med gröna 
värdekärnor. Rösjökilen och Angarnkilen möts i Lindholmen. Rösjökilen är rik på 
biologiskt mångfald med olika ekosystem och består bland annat av ett tallnätverk, 
vildbinätverk samt fladdermusnätverk. Planområdet består idag av jordbruksmark 
som inte brukas med omkringliggande naturytor med fåtal villor.   

 

Figur 9. Lindholmen omringad av gröna samband och grön kil.  

Figur 8, från höger: Bebyggelse inom fastigheten Lindholmen 5:3 samt 5:78. 
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2.3 Naturmiljö 

2.3.1 Riksintresse för naturvård, Natura 2000 

Inom detaljplaneområdet finns inget riksintresse för naturvård eller natura 2000. I 
närheten till detaljplanen finns de två sjöarna Lillsjön och Storsjön som utgör ett 
område och är utpekat av Länsstyrelsen för ett eventuellt naturreservat.  

2.3.2 Jordbruksmark 

Del av planområdet består idag av jordbruksmark i form av åkermark. Planförslaget 
innebär att ca 2 hektar åkermark tas i anspråk för bostäder. Enligt miljöbalkens 3 kap 
4 § är jordbruksmark av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse och verksamheter endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Resultat från lokaliseringsutredningen (Norconsult 2021-08-25) och de alternativa 
områden som utretts visar att syftet för aktuell detaljplan (Lindholmens centrum) 
med syfte att möjliggöra centrumutveckling och bostäder, uppfylls bäst vid 
detaljplanens nuvarande lokalisering. Området ligger i anslutning till järnvägsstation 
och den plats i Lindholmen som idag är av centrumkaraktär vid Ica nära och Gustav 
Vasaskolan.  

2.3.3 Ekosystemtjänster 

I en översiktlig ekosystemtjänstanalys (Sweco, 2019-03-15) har ekosystemtjänster 
identifierats utifrån naturtyp eller markanvändning, en bedömning gjordes av 
områdenas kapacitet att leverera respektive tjänst. Ekosystemtjänster inom 
detaljplaneområdet anses generellt som svaga/medel med undantag för försörjande 
ekosystemtjänster.  

Åkermarken har en begränsad förmåga att leverera stödjande tjänster genom sin 
periodiska plöjning och ensidiga odling. Tätorten har viss förmåga att leverera 
tjänster genom sin diversitet i gräsmattor, rabatter, prydnads- och fruktträd samt 
köksträdgårdar. 

Reglerande ekosystemtjänster inom planområdet anses svag då åkermarken stödjer 
endast undantagsvis reglerande tjänster (pollinering). För erosionen är öppen mark 
under vintern en nackdel då viss jordflykt kan uppstå samt förflyttningar av jord vid 
kraftiga regn. Åkermark av lera har svårt att infiltrera stora mängder vatten som 
bildas vid extremregn. 

Kulturella ekosystemtjänster anses också som svag eftersom åkermarken har mycket 
liten inverkan på de kulturella tjänsterna, möjligen är de identitetsskapande och kan 
erbjuda viss kunskapsinhämtning. 
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Försörjande ekosystemtjänster anses mycket god då åkermarken har mycket stor 
potential för odling av exempelvis spannmål, oljegrödor och energiskog.  

2.3.4 Biotopskydd 

Två identifierade alléer påträffades längs Gårdsvägen och Lindholmsvägen och 
bedöms omfattas av biotopskyddet enligt naturvärdesinventeringen (Calluna, 2020-
09-11). Alléer omfattas av ett generellt biotopskydd som regleras genom 
bestämmelser i 7 kapitlet 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken som reglerar frågor om biotopskyddsområden. 
För att göra ingrepp i naturmiljöer som omfattas av ett generellt biotopskydd måste 
dispens sökas enligt 7 kapitlet § 11 Miljöbalken. Vad som gäller vid dispensansökan 
för biotopskyddsområden är definierat i Miljöbalken 7 kapitlet § 11 andra stycket, men 
en förutsättning för att dispens ska medges är att det finns särskilda skäl för 
påverkan. I en naturmiljö som omfattas av biotopskyddet får man inte bedriva 
verksamheter eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön, men om det finns 
särskilda skäl kan dispens från dessa förbud beviljas i det enskilda fallet.   

Allén längs Gårdsvägen som finns i den sydöstra delen av planområdet består av ett 
tiotal lönnar, ca 25 cm i diameter och en något grövre sälg. Det förekommer också död 
ved och ett dött träd i allén. Allén bedöms utgöra en livsmiljö för insekter och fåglar. 
Den andra allén påfinns i den mer norra delen/mittersta delen av planområdet längs 
Lindholmsvägen och är en allé bestående av en trädrad mellan grusväg och befintliga 
villatomter. Träden utgörs av björk, vitpil, lönn och sälg med lite inslag av död ved. 
Allén utgör en viktig struktur för växter och djur både för stor och småskalig 
spridning i ett i övrigt öppet landskap. Samtidigt är den är ett värdefullt habitat för 
exempelvis insekter, fåglar och fladdermöss.  

Naturvärdesinventeringen identifierade tre olika diken som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Dikena är inte naturligt förekommande utan är markavvattningsdiken 
som byggdes från början under 1920-talet. Dikena (se figur 9) är belägna i den södra 
delen av planområdet. Dikena är idag vattenförande men har en tendens att torka upp 
under sommaren. Naturvärdesinventeringen rekommenderar att bevara diket öster 
om Roslagsbanan (naturvärdesobjekt 8) och vattendraget på västra sidan 
(naturvärdesobjekt 11). Detta på grund av att dikena har biotopkvaliteter med positiv 
betydelse för biologisk mångfald. Det är även en artrik miljö för evertebrater samt 
andra djur. 
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Figur 10. Biotopskyddade objekt med tillhörande förklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Dike längs roslagsbanan med biotopskydd (objekt 8). 

ID Typ av objekt 
med 
biotopskydd 

6 Allé 

3 Dike 

11 Dike 

8 Dike 

10 Allé 
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2.3.5 Naturvårdsarter 

I den utförda naturvärdesinventeringen (Calluna, 2020) påträffades åtta relevanta 
naturvårdsarter: Rödstjärt, Törnsångare, Brudbröd, Gullviva, Gulmåra, Hundtunga, 
Kärrfibbla och Prästkrage. Alla åtta naturvårdsarter är enligt SLU:s artdatabank 
(2022) faller under rödlistekategorin: Livskraftig (LC), det vill säga arter vilka inte 
står inför större hot inom en nära framtid. 

En rödlistad art har påfunnits i artdatabanken: skinnbaggen Anthocoris amplicollis. 
Det är en insekt knuten till ask och klassad som starkt hotad på rödlistan. Dess största 
hot är avverkning av större askar som står solitärt eller i skogsbryn. De få 
fragmenterade lokalerna är även ett hot mot arten då den har svårt att återkolonisera 
förlorade lokaler. Den påträffades öster om GC-vägen under sommaren 2019 men har 
ej validerats (Artportalen, 2020).  

Reglerna om fridlysning av växter och djur kommer dels från EU-lagstiftning: 
habitatdirektivet och fågeldirektivet, och dels från svenska fridlysningsregler. Den 
lagstiftning som reglerar skydd av fåglar är i första hand 4 § i Artskyddsförordningen 
(2007:845). Paragrafen genomför artikel 12 i art- och habitatdirektivet. Med vilda 
fåglar avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter 
omfattas, så prioriteras de arter som är listade i EU:s fågeldirektiv och i den svenska 
rödlistan. Även andra arter som uppvisar en negativ trend ska prioriteras. 

2.4 Kulturmiljö 

2.4.1 Riksintresse för kulturmiljö 

Riksintresseområdet Markim-Orkesta, K 74 ligger nordväst om planområdet, strax 
väster om Lindholmsvägen. Riksintresseområdet omfattar socknarnas centrala delar 
med medeltida kyrkor som är omgivna av byar och gårdar med förhistoriskt ursprung 
och dess historiska inägor. Området utgör slättbygd och bär tydlig prägel av aktivt 
jordbruk med djurhållning som är förhållandevis småskalig. Riksintresseområdet 
bedöms inte påverkas av detaljplanen.  

2.4.2 Fornlämningar samt övriga kulturminne  

Inom planområdet återfinns inga fornlämningar endast ett minnesmärke 
(minnessten) som är belägen vid stationshuset. Stenen är registrerad som övrig 
kulturhistorisk lämning i fornlämningsregistret.  

2.4.3 Övrig kultur, bebyggd miljö 

Södra delen av planområdet med stationsbyggnad, tillbyggd lanthandel och villor 
karaktäriseras av det tidiga stationssamhället. Stationsbyggnaden har förändrat fasad 
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och färgsättning under åren men bevarar fortfarande karaktären av stationsbyggnad 
med flertal äldre byggnadsdetaljer.  

Trädallén som kantar Gårdsvägen mot Lindholmens gård från och med järnvägen och 
österut är känslig för närliggande exploatering. Ny bebyggelse bör vara tydligt 
underordnad denna och hålla ett respektabelt avstånd för att inte göra intrång på 
kulturhistoriskt viktiga värden.   

2.5 Geotekniska och hydrologiska förhållanden 

2.5.1 Terräng 

Planområdet utgörs främst av jordbruksmark och är relativt plant. Inom planområdet 
finns mycket små variationer med enstaka höjder inom fastigheterna Lindholmen 
5:179 och 5:65 samt vid stationsområdet inom fastigheten Lindholmen 5:1. 
Planområdet har höjdskillnader på ca 5 meter. Markens höjd över nollplanet är cirka 
+18 till +23 meter.  

2.5.2 Berggrund och jordarter 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken huvudsakligen av postglacial lera. I en liten 
del av området, på östra kanten finns morän och berg i dagen. 
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Figur 12. SGU:s jordartskarta över planområdet. 

I den översiktliga geotekniska utredningen med tillhörande PM Geoteknik (AFRY, 
2020-11-04) delas hela planområdet upp i tre delområden, delområde 1, 2 och 3.  

 

Figur 13. Indelning av området i den översiktliga geotekniska undersökningen. 
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Delområde 1 omfattar ca 51 850 kvm. I delområdet består jorden av ca 0,3 -2,0 meter 
torrskorpelera på ca 0-0,5 meter lera som innehåller sand eller silt på friktionsjord på 
berg.  

Delområde 2 omfattar ca 25 300 kvm. I delområdet består jorden av ca 0 – 2,5 meter 
fyllning på ca 0,3 -1, 6 meter torrskorpelera på ca 0,2-2,8 meter lera som kan 
innehålla silt och sand på friktionsjord på berg.  

Delområde 3 omfattar ca 31 200 kvm. I delområdet består jorden av ca 0,3 - 0,5 meter 
organiskjord på ca 0,2-0,7 meter torrskorpelera på ca 2,5-3,3 meter lera på ca 0-0,5 
meter silt på ca friktionsjord på berg. 

2.5.3 Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Den utförda dagvattenutredningen (Ramboll, 2021-04-20) visar ytliga 
avvattningsvägar enligt nuvarande höjder inom och i anslutning till planområdet. 
Största delen av planområdet avrinner mot söder, endast en liten del av planområdet 
avrinner mot norr men har ändå utlopp mot Lillsjön. I mitten av planområdet finns 
en större inrinnande vattenväg mot planområdet uppströms ifrån. Vid regn med 
återkomsttid 100 år enligt nuvarande höjdförhållanden skapas två stora 
vattensamlingar i instängda områden. Inom område (A) utan att den befintliga 
trumman, dimension 500 betong, har tagits med i beräkningen uppstår en stor 
vattensamling. Ett instängt område (B) öster om järnvägen skapas eftersom befintlig 
utloppstrumma, dimension 500 betong, från området i söder, är för liten för mängden 
dagvatten som genereras inom planområdet. 
 

 
Figur 14. Instängda områden vid regn med 100 års återkomsttid. 
 
Planområdet lutar från norr till söder och domineras idag av åkermark, skogspartier, 
parkeringar och befintlig bebyggelse. Lindholmen ligger inom ett 
delavrinningsområde som mynnar i Åkerströmmen. Planområdet ligger inom 
avrinningsområde för Lillsjön. Avrinningsområdet till Lillsjöns utlopp är cirka 15 km2. 
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Dagvatten från Lindholmen avrinner i nordlig riktning och når i förlängningen 
Husaån och Garnsviken som båda omfattas av miljökvalitetsnormer (se avsnitt 2.1.2). 
Ytliga avvattningsvägar enligt nuvarande höjder inom och i anslutning till 
planområdet visar att största delen av planområdet avrinner mot söder, endast en 
liten del av planområdet avrinner mot norr men har ändå utlopp mot Lillsjön. 
 
 

 
Figur 15. Avrinningsväg 
från planområde (rött) 
mot Lillsjön, Husaån och 
Garnsviken,WQ VISS. 

2.5.4 Grundvatten 

I den översiktliga geotekniska utredningen (AFRY, 2020-11-04) utfördes mätningar 
av grundvattennivån mellan augusti och november 2020. Mätningarna visade en 
grundvattenyta på 0 - 1,7 m under markytan vilket motsvarar nivå +17,4 till +19,9. En 
geohydrologisk utredning (AFRY, 2022) har tagits fram för att mäta grundvattnet 
under ett kalenderår. Resultatet av mätningarna visar att grundvattennivån ligger 
nära markytan i större delen av planområdet och bedöms i södra delen vara artesiskt, 
alltså att trycknivån i grundvattenmagasinet under leran ligger högre än markytan. 
Utredningsområdet är indelat i tre delområden (Figur 12). Medelgrundvattennivå 
ligger på ca +19,5 i delområde 1, vilket motsvarar ca 1 meter under markytan. 
Medelnivån i delområde 2 är ca +18,6 vilket motsvarar ca 0,5 meter under markytan. 
I delområde 3 är medelnivån ca +17,6 vilket motsvarar ca 0,2 meter under markytan. 
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Figur 16. Kartan över utsatta grundvattenrör. 

2.5.5 Markavvattningsföretag 

Detaljplanen berörs av ett markavvattningsföretag, Storsjön-Lillsjöns 
sjösänkningsföretag och Solgården-Lindholmen torrläggningsföretag. 
Markavvattningsföretaget, som sträcker sig över södra delen av planområdet ska 
utredas om avveckling eller omprövning under detaljplanearbetets gång.  

2.6 Gator och trafik 

2.6.1 Kollektivtrafik 

I planområdets södra del återfinns Lindholmen stationsområde och stationen 
Lindholmen centrum. Stationen trafikeras av både tåg längs med Roslagsbanan samt 
av busslinjerna 661 och 662.  För Roslagsbanan sker avgångar med en turtäthet på 10 
minuter som tätast till 30 minuter som glesast under rusningstid. Roslagsbanan har 
avgångar i båda riktningar, Lindholmen – Stockholms Östra, från 05-tiden på 
morgonen fram till omkring kl. 01 på natten. Resan mellan Lindholmen och 
Stockholms Östra tar cirka 30 minuter. 

Busstrafiken från Lindholmen station sker med glesare turtäthet. Det är ungefär tre 
avgångar dagligen med buss 662.  
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2.6.2 Gång och cykel 

Blåa linjer i figur 14 representerar befintliga 
GC-nätet. Längs med vägarna inom 
planområdet saknas separata cykelvägar. 
Utanför planområdet planeras 
Lindholmsvägen att utvecklas med gång- och 
cykelstråk längs gatans västra sida norrut mot 
Orkesta IP.   

2.6.3 Vägtrafik 

Lindholmsvägen, väg 950, är en statlig väg 
som sträcker sig öster om planområdet. 
Lindholmsvägen har en skyltad hastighet på 
30 km/h mellan klockan 07-20 utanför skolan 
och resterande tid på dygnet är hastigheten 50 
km/h. Trafikmängderna är uppmätta till ÅDT 
(årsmedeldygnstrafik) 2476 fordon (mätår 
2017). Idag finns två anslutningar till 
Lindholmsvägen från planområdet. En 
infart i mitten av planområdet för att angöra 
fastigheterna Lindholmen 5:65, 5:87 samt 
en containerpark inom fastigheten Lindholmen 5:78. Humlevägen sträcker sig längs 
med planområdet och angör till Lindholmsvägen samt trafik till fastigheten 
Lindholmen 5:138.      

Trädgårdsvägen sträcker sig längsmed befintligt radhusområde till stationen. Denna 
väg trafikeras även av busstrafik och angör befintlig infartsparkering vid stationen i 
Lindholmen.  

Enligt 47 § väglagen får byggnader inte uppföras inom ett avstånd av tolv meter från 
ett vägområde utan länsstyrelsens tillstånd.  

2.6.4 Parkering 

Parkering för boende och besökare sker på markparkering inom respektive fastighet. 
Utöver dessa parkeringar finns en infartsparkering uppdelad på två ytor, en norr och 
en söder om stationshuset, se placeringarna i figuren nedan. Totalt finns det drygt 50 
parkeringsplatser på områdets infartsparkeringar.  

Figur 17. GC-nätet i 
Lindholmen 
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Figur 18. Läget på de befintliga infartsparkeringarna illustreras med orange 
markering.  

 

2.7 Service 

2.7.1 Offentlig och kommersiell service 

Förskolorna Buketten, Eken samt Tripp trapp trull ligger ca 200 meter strax väster 
om planområdets mitt. Här återfinns också Gustav Vasaskolan med årskurs F-6.  

Närmsta dagligvaruhandel ligger längsmed Lindholmsvägen, ca 400 meter norrut 
från planområdes mitt. Strax söder om planområdet finns en frisör. 

Inom planområdet finns också en containerpark samt det har funnits en gammal 
handelsträdgård.  
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2.8 Hälsa och säkerhet 

2.8.1 Markföroreningar 

I anslutning till området har tre handelsträdgårdar bedrivits under 60- och 70-talet. I 
en översiktlig miljöteknisk undersökning (AFRY 2020-10-15) har provtagning utförts 
på två identifierade fastigheter. Verksamheterna omfattade odling i växthus, drivbänk 
och på friland. Inom planområdet finns två utpekade EBH-objekt: Lindholmen 5:88 
(f.d. Lindbloms handelsträdgård) samt Lindholmen 5:78 (f.d. Åkeri). 

Figur 19. Gul-streckat linje visar planområdets gräns och markerade fastigheter 
med rött är Lindholmen 5:88 och Lindholmen 5:78 och röda punkter är utpekade 
EBH-objekt.  

2.8.2 Ras- och skredrisk 

En kommunövergripande översiktlig ras- och skredutredning visar att det till största 
del saknas förutsättningar för initialskred. Inom gult område (se figur 16 nedan) 
saknas det förutsättningar för initialskred men kan påverkas om ras och skred 
inträffar i närliggande områden. Inom röda områden (se figur 16 nedan) finns 
förutsättningar för initiala, spontana eller provoceradeskred och ras. I framtiden 
förväntas fuktigare och varmare klimat vilket kan förändra markens geotekniska 
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egenskaper. En ras- och skredanalys kan behövas i samband med byggskedet för att 
säkerställa lämplig och säker bebyggelse. 

 
Figur 20. Område för skredrisk. 

2.8.3 Översvämningsrisk 

En översvämningskartering (Norconsult AB, 2020-12-15) av närliggande sjöar 
Storsjön/Lillsjön visar hög översvämningsrisk i sydöstra delen av planområdet. Vid 
beräknat högsta flöde (grovt uppskattat 10 000-årsflöde) ansamlas uppemot 1 meter 
vatten i södra delen av planområdet samt i anslutning till järnvägen och ”midjan” av 
planområdet. Beräknat högsta flöde (BHF) relaterar i detta avseende till myndigheten 
för skydd och beredskaps bedömning att ny bebyggelse ska lokaliseras med 
betryggande säkerhetsmarginaler för att hantera översvämningsrisker från sjöar och 
vattendrag. Den stora utbredningen av översvämning beror dels på små 
höjdskillnader men beror även på att grundvattennivån i Lillsjön är densamma som 
vattenytan. 
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Figur 21. Översvämningskartering vid beräknat högsta flöde (BHF) av närliggande 
sjöar Lillsjön/Storsjön med översvämningsproblematik i utpekat planområde 
(rödmarkerat). 
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Figur 22. Sydöstra delen av detaljplanen har översvämningsproblematik vid 
klimatanpassat 100-, 200-års flöde och BHF.  

2.8.4 Radon 

Närliggande mätningar vid vissa angränsande fastigheter till planområdet påvisas 
låga nivåer av radon. Fastigheten Lindholmen 5:36, Lindholmen 14:7 och Lindholmen 
13:4 visar nivåer på 0-200 Bq/m3. Generellt sett är det låga radonhalter i Lindholmen 
vilket innebär att det inte krävs ytterligare åtgärder eller blir konsekvenser för 
bebyggelse. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är referensnivån 200 Bq/m3 i befintliga 
bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Gränsvärdet för radonhalter i nya 
byggnader är 200 Bq/m3.  

2.8.5 Buller 

Närheten till omgivande trafikanläggningarna Roslagsbanan, Lindholmsvägen samt 
flygbuller från Arlanda utgör källor för bullerstörningar i planområdet.  

Det är trafikbuller från Lindholmsvägen som är den dominerande bullerkällan för 
planområdet tillsammans med bidrag från Roslagsbanan från östra sidan av 
planområdet.  
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Enligt 4 kap. 33a §: Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska 
planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller: 

1. Vid bostadsbyggnadens fasad, och 
2. Vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 

 
Detaljplanen ligger inom ett utredningsområde för buller från Arlanda. Detta innebär 
ett område med en maxbullernivå på 65 dBA och högre, baserat på 540.000 
flygrörelser, max 1 gång per årsmedeldygn.  
 
För att undersöka huruvida bullernivåer för såväl trafik, spår samt flyg klaras i 
området har en bullerutredning tagits fram vilken redovisas för under avsnitt 3.7.5 
Hantering av buller 

2.8.6 Farligt gods 

Det finns ingen transportled för farligt gods i närheten av planområdet. 

2.8.7 Urspårning Roslagsbanan 

Enligt riskutredningen (Norconsult 2020-06-30) kan två olika händelseförlopp 
inträffa vid en urspårning. I det första förloppet spårar tåget ur utan att några 
tågvagnar viker sig på ett betydande sätt. Hastigheten som tåget har när det spårar ur 
har betydelse för hur långt tåget förflyttar sig och huvudsakligen rör sig tåget i den 
färdriktning som tåget har vid urspårning. Det andra händelseförlopp som kan 
inträffa vid urspårning är att tågets främre del bromsas upp snabbare än dess bakre 
del så att tågvagnarna viker sig som ett dragspel. 

Den maximalt tillåtna tåghastigheten söder om stationen är 100 km/h (Region 
Stockholm 2020:2). Detta innebär att tåget kan spåra ur på en sträcka längs spåret på 
cirka 125 meter och tågets delar kan nå som längst cirka 13 meters avstånd från 
spåret. Norr om stationen är den högsta tillåtna hastigheten 70 km/h vilket innebär 
att tåget kan spåra ur längs en sträcka på 61 meter längs spåret och når som längst 10 
meter avstånd från spåret. 
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3.  Planförslag 
Planförslaget möjliggör placering för flerbostadshus, radhus, handel, förskola och 
kontor i en halvöppen kvartersstruktur där bebyggelsen kantas av kvarterens 
omgivande gator, Lindholmsvägen och Roslagsbanan. Flerbostadshus begränsas i 
höjd till tre våningar plus vindsvåning med sadeltak. I byggnader längs med 
Humlevägen samt Trädgårdsvägen ges möjlighet till centrumändamål, kontor samt 
livsmedelsbutik i bottenplan. Planförslaget möjliggör också allmän plats som lekpark, 
torg, natur och park.  

Bärande delar i planförslaget är bevarandet av karaktären småskaligt lantligt 
stationssamhälle. Detta tillsammans med utveckling av ett nytt centrum i 
Lindholmen. Materialval på bebyggelse samt skalan även om den på vissa ställen 
tillåts högre än omkringliggande bebyggelse ska knyta an till Lindholmens befintliga 
karaktär. Bebyggelsestrukturen bidrar å ena sidan till att skapa en avskild, privat 
bostadsgård och å andra sidan till att bebyggelsen aktiverar gatan med entréer ut mot 
allmän plats samt att bebyggelsen möter gaturummet i en småstadskaraktär. För att 
tillgodose en trygg, säker och hälsosam boendemiljö innehåller detaljplanen 
bestämmelser om skydd mot buller samt stomljudsnivåer.  

Gestaltnings PM med principer för utformning inom kvartersmark och på allmän 
plats har tagits fram inom detaljplanearbetet. Se Gestaltnings-PM Lindholmens 
centrum. 
 
Parallellt med framtagande av samrådshandlingarna har ett bebyggelseförslag 
utvecklats i dialog mellan kommunen, byggaktörer (Exandia och Serafim) samt 
arkitektbolag. Bebyggelseförslagen visar ett alternativ som är möjligt inom ramen för 
det som detaljplanen medger och syftar till att öka förståelsen för den framtida 
utformningen, men är inte nödvändigtvis det som slutligen byggs. Endast det som 
plankartan reglerar och det planbeskrivningen i följande stycken förklarar om 
plankartans regleringar är det som framtida bebyggelse ska förhålla sig till. 
Planbeskrivning och gestaltnings PM beskriver också kommunens intentioner för 
fasadmaterial, fasadutsmyckning, fönstersättning, takutformning m.m. 
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Figur 23. Illustrationsplan över planområdet. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna 
kommun 
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Figur 24. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Översiktsbild. 
Befintlig bebyggelse i mörkbrunt. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun.   

 

 

Figur 25. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Vy över planerat 
torg och park. Humlevägen i förgrunden. Befintlig bebyggelse i mörkbrunt. Ej 
skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun. 
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Figur 26. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdetnt. Toppvy. 
Befintlig bebyggelse i mörkbrunt. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun. 

 

 

 

Figur 26. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Fågelperspektiv 
från nordost. Befintlig bebyggelse i mörkbrunt. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna 
kommun. 
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Figur 27. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Fågelperspektiv 
över norra delen av planområdet. Befintlig bebyggelse i mörkbrunt. Ej skalenlig. 
Illustration: Vallentuna kommun. 

 

 

 

Figur 28. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Gatuperspektiv 
av Aromavägen. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun. 
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Figur 29. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Gatuperspektiv 
av grönstråket. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun. 

 

 

 

Figur 30. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Gatuperspektiv 
från Trädgårdsvägen med planerad damm till höger. Ej skalenlig. Illustration: 
Vallentuna kommun. 

 



 

 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR LINDHOLMENS CENTRUM, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING 2022-06-07, KS 2019:332 

 

44 

 

 

Figur 31. Illustrationsexempel över bebyggelse inom planområdet. Vy över 
Katjavägen. Ej skalenlig. Illustration: Vallentuna kommun. 

 

 

Figur 32. Illustrationsexempel inom fastigheterna Lindholmen 5:88 och 5:78. Ej 
skalenlig. Illustration: Kjellander & Sjöberg 
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Figur 33. Illustrationsexempel på bebyggelse på fastigheterna Lindholmen 5:179, 
5:3 och 5:1. Ej skalenlig. Illustration: MM Arkitektur.  

 

3.1 Dialog 

Inför framtagande av planförslaget av flertal dialogaktiviteter genomförts vilka 
presenteras nedan.  

3.1.1 Informationsfilmer 

Det har genomförts ett övergripande arbete i hela tätorten Lindholmen vilket berör 
även denna detaljplan. För att nå ut med information till boende samt verksamma i 
Lindholmen har kommunen spelat in informationsfilmer vilka har tillgängliggjorts på 
kommunens hemsida. I samband med att filmerna publicerades på hemsidan var 
tjänstepersoner från projektet tillgängliga under kvällstid för att svara på frågor 
gällande Lindholmen.  
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3.1.2 Extern Workshop 

För att tydliggöra vad boende och verksamma i Lindholmen önskar för Lindholmens 
centrum har kommunen genomfört en digital dialog i programmet Open cities 
planner. Invånare fick i dialogen möjlighet att önska användning på olika utritade och 
definierade platser inom detaljplanen för Lindholmens centrum. Efter varje fråga 
gällande användning var det även möjligt att skriva ett fritextsvar. Dialogen 
avslutades med att medborgarna själva kunde markera platser där de ville tillägga 
något som tidigare frågor inte täckt in. Den digitala dialogen har sedan sammanställts 
av tjänstepersoner på kommunen och använts som underlag inför framtagandet av 
detta planförslag.  

3.1.3 Intern workshop 

För att samordna och få en samsyn kring planförslaget mellan tjänstepersoner med 
olika kompetens på kommunen har en intern workshop genomförts. Denna 
fokuserade på identitet för nya Lindholmens centrum, nya samt befintliga målpunkter 
samt mötespunkter och även placering av funktioner i området. Även denna precis 
som den externa dialogen har sammanställts av tjänstepersoner på kommunen och 
legat till grund för planförslaget.   

3.2 Kvartersmark 

3.2.1 Användning 

Planen möjliggör för uppförande av B bostäder i flerbostadshus samt enstaka småhus, 
C centrum, E Tekniska anläggningar, H detaljhandel med livsmedel, K kontor, S1 
förskola, Återvinningsstation samt T1 järnvägsstation. I norra delen av planområdet 
tillåter planen främst bostäder samt förskola. Centrum med detaljhandel och kontor 
tillåts i de centrala delarna av planen. Södra delen av planområdet tillåter 
järnvägsstation tillsammans med återvinningsstation samt en stor del allmän plats.  

Att detaljplanen medger både bostäder, centrum, kontor, detaljhandel, förskola samt 
järnvägsstation gör att Lindholmens centrum kommer uppfattas som en ny central 
del av Lindholmen med stor variation av användningar. Bostäder tillsammans med 
kontor och butiker i markplan skapar förutsättningar för att fler människor kommer 
röra sig i området under olika tider på dygnet och därmed öka upplevelse av folkliv, 
aktivitet och trygghet i området.  

3.2.2 Utnyttjandegrad 

Detaljplanen medger en bruttoarea om totalt ca 29 000 kvm. Det möjliggör ca 300 
bostäder, men är beroende av bostädernas slutgiltiga storlek. 
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Exploateringen regleras med bestämmelse om en fast andel största tillåtna bruttoarea 
inom respektive B, BHK, BCK och BS område. Byggrätten begränsas genom 
bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över angivet nollplan och 
bestämmelse om mark som inte får förses med byggnad eller enbart med 
komplementbyggnad.  

Mark som inte får förses med byggnad eller mark där endast komplementbyggnad får 
placeras syftar till att upprätthålla riskavstånd till roslagsbanan för urspårning av 
tågtrafik samt bulleravstånd till Lindholmsvägen. Korsmarken inom fastigheterna 
Lindholmen 5:78, 5:179, 5:3, 5:1 syftar dessutom till att möjliggöra en väg på 
kvartersmark.  

Inom den norra delen av planområdet medges radhus vilka regleras genom att största 
byggnadsarea är 2100 kvm. 

Fastigheten Lindholmen 5:78 medger en byggnadshöjd om ca 10 meter från marknivå 
(+31 m över nollplanet i RH2000). Detta innebär att bebyggelse i 3+1 våningar kan 
uppföras, men kan varieras mellan två till tre våningar. Bebyggelsen ska ha en 
takvinkel mellan 30-50 grader vilket medför att bebyggelsen ska uppföras med 
sadeltak eller mansardtak för att harmonisera med omkringliggande bebyggelse.  

Inom de södra fastigheterna Lindholmen 5:69, 5:179, 5:3, och 5:45 medges en 
byggnadshöjd på ca 10 meter från marknivå (+29-33 meter över nollplanet i 
RH2000). Detta innebär att bebyggelse i 3+1 våningar kan uppföras, men kan 
varieras mellan två till tre våningar. Även här regleras en takvinkel mellan 30-50 
grader för att bebyggelsen ska uppföras med sadeltak eller mansardtak för att 
harmonisera med omkringliggande villabebyggelse.  

Övergripande bestämmelser för hela planområdet: 

• Våningshöjd ska variera mellan två till tre våningar. 
• Tak ska utformas som sadeltak eller mansardtak. 
• Takvinkel kan variera mellan 30-50 grader. 
• Källare samt underjordiska garage får inte finnas. Detta på grund av att högt 

stående grundvatten finns i området. 
• Marklov krävs för att hårdgöra marken. 

 

Övrig ny bebyggelse reglas med följande bestämmelser: 

• b1: Vissa kvarter utformas med bestämmelse om att entréer ska placeras mot 
gata. Detta för att skapa ett levande gaturum.  

• b2: 70% av markytan får hårdgöras- inom egenskapsgränser där byggnader 
ska byggas. Detta på grund av markens möjlighet att infiltrera dagvatten. 

• b3: 35% av markytan får hårdgöras på korsmark och prickmark. Detta på 
grund av markens möjlighet att infiltrera dagvatten. 

I samrådet regleras bebyggelse per egenskapsområde. Detta kan komma att ändras 
efter samråd och egenskapsområdet kan komma att delas upp ytterligare.  
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3.2.3 Placering och utformning bebyggelse 

Följande bestämmelser är anpassade efter bullerutredningen (Tyréns 2021-04-19) 
och gäller för fastigheter närmast Roslagsbanan samt Lindholmsvägen:  

• f2 respektive f3: Balkong får inte anordnas mot järnvägen respektive balkong 
eller uteplats ska anordnas så varje bostad har tillgång till minst en balkong 
eller gemensam uteplats mot ljuddämpad sida. Dessa två bestämmelser syftar 
till att säkerställa riktlinjer kopplade till buller.  

3.2.4 Markens anordnande 

Detaljplanen reglerar att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda 
översvämmande vatten från byggnaders fasader med självfall mot vägen och/eller 
friyta. Det görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken på en högre nivå än 
vägen och/eller omkringliggande friytor. I områden inom kvartersmark som ej 
lämpar sig för höjdsättning behöver andra lämpliga åtgärder ses beaktas så att vatten 
inte blir stående intill fasad. Höjdsättning bör vätta från fasad.   

Inom fastigheterna Lindholmen 5:78 och Lindholmen 5:1 återfinns bestämmelsen n2, 
trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Denna 
bestämmelse är till för att skydda befintlig allé som är biotopskyddad och har höga 
naturvärden och därför anses värdefull. Den skyddar också befintliga träd kring 
planerad dagvattendamm. För fällning av träd krävs marklov av kommunens 
bygglovsavdelning samt gatu- och parkavdelning.  

3.2.5 Kulturmiljö  

För stationsbyggnaden reglerar planen att denne ska skyddas och bevara karaktären 
av stationshus. Detta tillsammans med ett rivningsförbud på grund av dess höga 
kulturhistoriska värden. Om byggnaden ändå behöver förändras ska detta samrådas 
med kommunantikvarie. Intill stationsbyggnaden finns även en tillhörande byggnad 
som tidigare använts för järnvägsändamål. Även denna byggnad bedöms ha ett högt 
kulturhistoriskt värde och skyddas således med en varsamhetbestämmelse i planen 
gällande att byggnadens karaktärsdrag ska bibehållas till sin utformning. Vid 
förändringar av denna byggnad bör det samrådas med kommunens planavdelning 
samt kommunantikvarie.  
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3.3  Allmän platsmark 

3.3.1 Naturmark 

I södra delen av planområdet medger detaljplanen ett större naturområde på östra 
sidan om roslagsbanan samt ett mindre på västra sidan. Bestämmelsen syftar på östra 
sidan om roslagsbanan till att bibehålla känslan av natur samt för att möjliggöra för 
att detta område kan översvämmas vid skyfall och att befintligt dike bevaras. Detta 
område bedöms inte lämpligt för bostadsbebyggelse ur översvämningssynpunkt (se 
avsnitt 2.8.3 Översvämningsrisk). Infartsparkeringen på naturmarken ska anordnas 
med genomsläppligt material.  

På västra sidan om roslagsbanan medger detaljplanen ett naturområde med 
dagvattendamm. Detta är en lämplig placering enligt dagvattenutredningen (Ramboll, 
2021-04-20). Dagvattendammen ska kunna avvattna allmän platsmark och verka som 
en översvämningsyta vid skyfall. 

3.3.2 Parkmark 

Centrala delen av planområdet utgörs av ett område med parkmark. Detaljplanen 
medger egenskapsbestämmelser lek1 vilken reglerar att parken ska delvis eller helt 
utgöras av en lekplats. Denna får en central placering i området och syftar till att 
utgöra besöksmål för boende såväl i området som från andra delar av kommunen. 
Lekplatsen bedöms utgöra ca 1000 kvm. Från lekplatsen går också ett parkstråk som 
kommer att utgöras av en GC-väg. GC-vägen kommer också stärka konnektiviteten för 
att bibehålla det gröna sambandet genom planområdet samt ingå i det kommunala 
cykelstråket.  

Intill stationshuset finns idag ett icke iordningsställd grönyta. Intill denna grönyta 
finns en minnessten. Inom detta område finns det också träd, bland annat Ask som är 
starkt bunden till naturvårdsarten anthocoris amplicollis (se avsnitt 2.3.5). Genom att 
detaljplanen medger park för detta område kan denna yta iordningsställas och 
tillgängliggöras.  

3.3.3 Torg 

Torget placeras intill parkmarken för att tillsammans bilda en central och levande 
plats i Lindholmen. Biltrafik kan passera i gångfart över torget, men gör det på de 
gåendes och cyklisternas villkor. Här finns också utrymme för marknader, torghandel 
och andra tillfälliga aktiviteter. 
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3.4 Gator och trafik / Allmän platsmark 

3.4.1 Gator 

Vägnamn i nedanstående stycken är endast förslag och ännu inte beslutade och kan 
komma att ändras. Se illustrationsplan för förslag till gatunamn. Se ”sektioner till 
samråd” för högre detaljering.  

Planområdets trafik försörjs i huvudsak via befintliga Trädgårdsvägen i söder och 
Humlevägen som tillsammans utgör planområdets nya huvudgata. Gatan ansluter till 
statligt ägda Lindholmsvägen i väst, vilket är en viktig koppling ut till kommunens 
övriga gatunät. Planområdet ansluter i söder till befintliga Gårdsvägen, som med en 
plankorsning korsar Roslagsbanan.  

Vidare utgörs gatunätet inom planområdet av lokalgator som löper i nord-sydlig och 
öst-västlig riktning.   

Planområdet består i huvudsak av gator med kommunalt huvudmannaskap. Det 
förekommer dock ett fåtal gator med planerat enskilt huvudmannaskap inom 
kvartsmark. Gångbana eller gång- och cykelbana utförs längs med samtliga gator för 
att säkerställa en trafiksäker miljö. Santanavägen avslutas både i öst och väst med 
vändplats och det möjliggörs för att i framtiden öppna upp denna anslutning för 
genomfartstrafik och koppla på trafik till/från områden norr om detaljplanen. 
Vändplatserna ska dimensioneras efter sopbil och räddningstjänst.  

På plankartan regleras utfartsförbud för att styra läget på bostadsbebyggelsens 
framtida in- och utfarter. Det är viktigt för att skapa en sammanhållen och trafiksäker 
miljö kring gatorna.  

Huvudgatan Humlevägen och Trädgårdsvägen 

Huvudgatan Humlevägen ansluter till Lindholmsvägen i väster och viker i öster av 
söderut för att övergå till Trädgårdsvägen, som passerar Lindholmen station. Gatan 
kommer att trafikeras av busstrafik, och tillhörande busshållplatser planeras att 
placeras utmed Trädgårdsvägen i nord-sydlig sträckning, parallellt med järnvägen på 
den östra sidan om gatan. Busstrafiken föreslås vara enkelriktad och köra in via 
Trädgårdsvägen för att sedan fortsätta in på Trädgårdsvägen nord-sydliga riktning 
och sedan köra ut via Humlevägen och dess koppling till Lindholmsvägen. 
Humlevägen föreslås trafiksepareras genom en trädallé och kanstensparkering om 3,5 
meter som skiljer körbanan från gång- och cykelbanan. 
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Figur 34. Illustrationer av gatusektion A för Trädgårdsvägen och B för 
Humlevägen. 
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Sektion A för Trädgårdsvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning och löper parallellt 
med Lindholmen station och sektion B för Humlevägen går i öst-västlig sträckning. 
Skillnaden mellan A och B är att sektion A har trädallé på bägge sidor vägen medan 
sektion B endast har trädallé på den norra delen av vägen. De har båda en liknande 
sektion som den anslutande Trädgårdsvägen i söder men gatusektionerna i 
planområdet har förutom breddning för trädrad även bredare dubbelriktad körbana 
på totalt 7 meter för att möjliggöra för busstrafik, en 4,5 meter bred gång- och 
cykelbana på den östra/norra sidan samt en 2 meter bred gångbana på den 
västra/södra sidan om gatan. Utöver det skapas även ett generösare utrymme för 
snöröjning, belysning och dagvattenhantering. Gatusektion A blir ca 20,5 meter bred 
och gatusektion B blir ca 17,5 m. Att gång- och cykelbanan anläggs på östra/norra 
sidan anses viktigt då områdets större målpunkter, stationsområdet och 
handel/centrum-området planeras utmed huvudgatans östra och norra sida.  

Huvudgatan blir ett viktigt stråk genom området som, ovan nämnts, planeras 
trafikeras av busstrafik. Busshållplatserna föreslås utformas som fickhållplats för att 
skapa god framkomlighet för alla trafikslag. Exakt placering av hållplatserna kommer 
utredas vidare under planarbetets gång.  

 

 

Figur 35. Exempel illustration fickhållplats (RiGata-Buss, 2021). Överst en 
illustration med cykelbana och nederst ett exempel utan cykelbana.  

Lokalgator 

Detaljplanen utformas med tre typer av lokalgator. Lokalgatorna inom planområdet 
har varierande karaktär och utformning. Dessa utformas efter mängden trafik som 
bedöms uppstå utifrån bebyggelsen samt utifrån planerade och befintliga gång- och 
cykelstråk. Hastigheten avser att begränsas till 30 km/h längs samtliga lokalgator. 
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De större av lokalgatorna, Katjavägen och Santanavägen förses med gång- och 
cykelbana om 4,5 meter på ena sidan och 2 meter gångbana på den andra sidan samt 
en yta för trädrad och kanstensparkering om 3,5 meter som separerar gång-och 
cykelbana från körbana. Detta för att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade 
trafikanter då Katjavägen kommer att fungera som skolväg och Santanavägen 
kommer att passera områdets förskola. Katjavägen utformas öster om korsningen 
med Åkerövägen med enbart gång-och cykelbana på ena sidan samt vara utan trädrad 
då hänsyn tagits till befintliga byggnader. Åkerövägen och Aromavägen utförs med 
gångbana på vardera sidan om gatan samt med kombinerad trädrad och 
kantstensparkering på 3.5 meter. Cykling sker på dessa gator i blandtrafik. Det 
planeras även ett parkstråk med cykelbana genom området där cyklister ges möjlighet 
att cykla separerade från motorfordon.  



 

 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR LINDHOLMENS CENTRUM, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING 2022-06-07, KS 2019:332 

 

54 

 

Figur 36. Illustrationer av gatusektion C för Katjavägen och Santanavägen, och D 
för Aromavägen och Åkerövägen. 
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Figur 37. Illustrationer av gatusektion E för östra delen av Katjavägen och D för 
parkstråket. 

 

 

 

3.4.2 Parkering 

Prickmarken samt korsmarken utmed Lindholmsvägen syftar till att säkerställa 
parkering samt upprätthålla acceptabla bullernivåer. Prickmarken samt korsmarken 
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utmed Roslagsbanan syftar till att säkerställa parkering samt upprätthålla 
bullernivåer och riskavstånd på en acceptabel nivå.  

Parkering ordnas inom kvartersmark på egen fastighet med trafiksäker utformning. 
Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark görs vid 
bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm i enlighet med bedömning 
avseende parkeringszon. Parkeringsstrategin är baserad på en zonindelning där 
närhet och turtäthet till kollektivtrafik och service är avgörande för att minska 
bilanvändandet. Planområdet ingår enligt Vallentuna kommuns parkeringsstrategi, 
antagen 14 oktober 2019, i zon 2. Det vill säga 13 parkeringsplatser/1000 
kvadratmeter ljus bruttototalarea. Bilparkering utmed kommunala gator kan inte 
tillgodoräknas för boendeparkering, utan avses nyttjas för besöksparkering till boende 
och till områdets verksamheter.  

Cykelparkering ordnas på kvartersmark, på den egna fastigheten. Bedömning om hur 
många cykelparkeringar som behövs inom kvartersmark görs, precis som för 
bilparkering, vid bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm vilket är 28 
cykelplatser per 1000 kvadratmeter ljus bruttototalarea. 

Vidare kan med fördel olika mobilitetslösningar studeras och nyttjas under det 
fortsatta arbetet med detaljplanen. Mobilitetslösningar syftar till att minska behovet 
av biltransporter och därmed antalet parkeringsplatser för bilar. 

I samband med utbyggnaden av Lindholmen Centrum planeras befintliga 
infartsparkeringen att utvidgas för att tillskapa fler infartsparkeringar. Detaljplanen 
medför att befintliga parkeringsplatser försvinner från dagens infartsparkeringar men 
att fler tillkommer på nya ytor. Totalt kommer runt 150 bilparkeringsplatser att 
tillgängliggöras. Infartsparkering kommer att finnas på både västra och östra sidan 
om järnvägen. För att ta hänsyn till områdets höga grundvattennivåer kan 
infartsparkeringen komma att anläggas med genomsläpplig utformning. Se figur 
nedan för ett exempel på genomsläpplig utformning. Drift, underhåll och kostnader 
för genomsläppliga lösningar bör ses över i fortsatt detaljplanearbete.  
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Figur 38. Exempel på parkeringsplats med en genomsläpplig utformning som 
planeras användas vid infartsparkeringen. 

Intill infartsparkeringen, med direkt närhet till Lindholmen station och 
busshållplatserna, kommer även cykelparkering att anläggas.  

3.4.3 Gång och cykel 

Inom planområdet möjliggörs gång- och cykelbanor inom allmän gatu- och parkmark 
för att skapa ett heltäckande gång- och cykelnät. I figuren nedan illustreras planerade 
gång- och cykelstråk med blå linje.  
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Figur 39. Illustration över planområdets planerade trafiknätverk. Gator för 
biltrafik illustreras med orange linje, gång- och cykelstråk illustreras med blå linje, 
streckad linje ligger inom kvartersmark, lila punkt symboliserar station/hållplats 
för kollektivtrafik.   

 

Utmed områdets huvudgata anläggs en dubbelriktad och trafikseparerad gång- och 
cykelbana. Gång- och cykelbanan kopplar samman planområdet med 
Lindholmsvägen och områdets skola. Utmed Humlevägens södra sida samt 
Trädgårdsvägens västra och anläggs en gångbana.  

Utformningen på passagerna där gång- och cykelbanor korsar planområdets gator 
kommer vara hastighetssäkrade och prioritering ska ges de oskyddade trafikanterna, 
detta är av särskilt vikt längs Santanavägen som kommer att passera områdets 
förskola och Katjavägen som kommer fungera som skolväg.  
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Gång- och cykelstråken anläggs intill både stationsområdet och 
cykelinfartsparkeringarna för att underlätta vidare pendelresa med 
roslagsbanan/buss. 

Planer och dialog förs med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten vid befintliga 
övergångställen och passager över Lindholmsvägen utanför planområdet. I dagsläget 
planerar Trafikverket för att gångpassagen vid Humlevägen ska förses med 
busskuddar. Passagen från Katjavägen som leder till skolan på den västra sidan 
Lindholmsvägen kommer att förses med ett upphöjt övergångsställe och 
cykelpassage. Passagen från Santanavägen kommer att utformas som gångpassage 
med busskuddar.  

3.4.4 Kollektivtrafik 

De boende i planområdet planeras kunna nyttja det befintliga kollektivtrafikutbudet i 
närheten av området, både vad gäller bussförbindelser och Roslagsbanan. 
Planområdet har goda förutsättningar för nyttjande av kollektivtrafik med både 
Roslagsbanan och Lindholmens station belägna inom gång- och cykelavstånd. I 
samband med exploateringen av planområdet flyttas befintlig busshållplats till nytt 
läge utmed Trädgårdsvägens nord-sydliga sträcka, parallellt med järnvägen. Figuren 
nedan visar planområdets närhet till viktiga busshållplatser och roslagsbanans station 
samt de befintliga gång- och cykelstråk som kopplar samman planområdet med dessa 
hållplatser.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Karta över 
planområdets närhet till 
kollektivtrafik. Busshållplatser 
illustreras med grön bussymbol, 
roslagsbanans station illustreras 
med gul tågsymbol och gång- och 
cykelstråken illustreras med blå 
linje. 
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3.4.5 Trafikutredning 

För att utreda och redovisa hur föreslagen exploatering förväntas påverka 
omkringliggande bebyggelse och gatunät har en trafikutredning tagits fram (COWI, 
2021-04-30). Trafikutredningen utreder den nuvarande och den framtida 
trafiksituationen kring planområdet. Utredningen beskriver också den 
prognostiserade trafiksituationen vid planområdets tre angränsade korsningar till 
Trafikverkets statliga väg Lindholmsvägen. Utredningen syftar även till att vid behov 
beskriva brister och att ge utformningsförslag på korsningarna. 

Planområdet planeras ha en varierad bebyggelsestruktur med bostäder, handel, 
kontor och en förskola. Två olika alternativ för området är studerade. Det ena 
alternativet innebär en exploatering på cirka 300 bostäder och det andra alternativet 
innebär en exploatering på cirka 500 bostäder. För båda alternativen planeras det för 
cirka 700 kvm handel varav 500 kvm för livsmedel och cirka 1400 kvm kontor. 

Resultatet av den genomförda kapacitetsanalysen visar att det inte finns några 
kapacitetsproblem i någon av korsningarna till följd av planerad exploatering av 
området utifrån alternativen 300- respektive 500 bostäder. Trots att 
kapacitetsanalysen inte påvisar några kapacitetsproblem kan utformningen av gator 
och korsningar medföra begränsningar i framkomligheten för alla trafikslag. 
Utformningen i korsningarna har därför studerats för att säkerställa god 
framkomlighet för alla trafikslag och åtgärdsförslag har tagits fram som ökar 
framkomlighet. Det är åtgärdsförslag som mindre breddning av körbanan i korsning, 
nya placeringar av vägmärken, flytt och- anläggande av hastighetssäkrad gång- och 
cykelpassage med mera.  

3.5 Fastighetsindelning 

3.5.1 Servitut 

Följande servitut har kopplingar till fastigheterna inom området: 

Lindholmen 5:88 belastas av ett avtalsservitut för transformatorstation 01-IM4-
2000/15780.1 till förmån för fastigheten Olhamra 1:63.  

Lindholmen 5:1 belastas av flertal servitut. Ett officialservitut för väg 01-ORK-136.1 
till förmån för fastigheten Lindholmen 5:86. Ett officialservitut för område 01-ORK-
136.2 till förmån för Lindholmen 5:86. Ett avtalsservitut för mätarskåp, kabelrör, 
kraftkabel D202000057459:1.1 till förmån för fastigheten Lindholmen 14:2.  

Till förmån för Lindholmen 5:1 finns ett officialservitut för teleledningar 0115-94/1.2 
som belastar Lindholmen 5:138 samt 5:139. Ett officialservitut för elledningar 0115-
94/1.3 som belastar Lindholmen 5:138 samt 5:139.  
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Till förmån för Lindholmen 8:1 finns ett avtalsservitut för mätarskåp, kabelrör, 
kraftkabel D202000057459:1.1 som belastar fastigheten Lindholmen 5:1, vilket 
kommer fortsätta belasta fastigheten även efter genomförandet av denna detaljplan.   

3.5.2 Ledningsrätt 

Fastigheterna Lindholmen 5:1 samt Lindholmen 8:1 belastas av ledningsrätterna för 
tele 0115-92/41.4 till förmån för Telia Ab samt för vatten och avlopp 0115-92/41.2 till 
förmån för Vallentuna kommun. 

3.6 Planens tekniska försörjning 

3.6.1 E-områden 

Detaljplanen har tre stycken E-områden. Dessa avser plats för Roslagsbanans 
funktion samt funktioner för elförsörjning. Alla dessa tre är befintliga och kommer ha 
kvar sin nuvarande placering.   

 

3.6.2 Dagvatten samt LOD-lösningar 

Funktionskraven för dagvattensystem vid förtätning och/eller nybyggnation 
sammanfattas i tabell 1 där dimensioneringskrav för detaljplanen är markerat med 
grått, centrum- och affärsområden.  
 

 

 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje 
i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning 

med skador på 
byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 år 20 år >100 år 

Centrum- och 
affärsområden 

10 år 30 år >100 år 

Tabell 1. Minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem. 
 
I utförd dagvattenutredning (Ramboll, 2021-04-20) har flödesberäkningarna utförts 
för ett 30-årsregn. De befintliga förhållandena har beräknats utan klimatfaktor, 
medan beräkningarna för framtida förhållanden har utförts med en klimatfaktor på 
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1,25. Nedan i figur 41 visas två olika delområden som är uppdelade i där delområde 1-
10 innefattar kvartersmark och delområde A-J innefattar allmän platsmark.  
 
 

  
 
 
 

Figur 41. Olika delområden samt dimensionerade flöden för ett 30-årsregn för hela 
området 
 
I framtida situation med förändrad markanvändning med fler hårdgjorda ytor medför 
ökade dagvattenflöden. För beräkningarna är inte olika dagvattenåtgärder tillämpade 
och där av stor vikt att olika dagvattenanläggningar anläggs. En kompletterande 
dagvattenutredning behövs för att utreda gemensamma dagvattenåtgärder för hela 
planområdet samt specifika åtgärder för varje delområde för att klara av ökade 
framtida flöden.  
 
Dagvattenutredningen (Ramboll, 2021-04-20) har föreslagit fördröjningsbehov för att 
uppnå kravet om 20 mm i respektive delområde (A-J samt 1-10). Det är viktigt att 
ytorna planeras så att det finns plats i de lägre delarna för dagvattenåtgärder och att 
byggnader förläggs på högre höjd inom delområdena. På detta sätt skyddas byggnader 
och anläggningar från skada på grund av regn. Höjdsättning regleras i plankartan 
med bestämmelsen ”Kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda 
översvämmande vatten från byggnader med självfall mot gata och/eller 
omkringliggande friyta. Det görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken 
på högre nivå än gatan och/eller omkringliggande friytor. I de fall kvartersmarken 
ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande gator/friytor ska 
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kvartersmarken utformas så att översvämmande vatten ej blir stående intill eller 
leds mot byggnad”. Vid nyexploatering är grundprincipen att dagvatten från 
kvartersmark ska fördröjas och renas inom egen fastighet. Anläggningarna ska klara 
20 mm nederbörd. 
 
Inför granskningsskedet ska en uppdaterad dagvattenutredning, skyfallsutredning 
och utredning för en mer exakt höjdsättning tas fram. Även placering av den 
befintliga pumpstationen ska utredas. Detta sker i dialog med Roslagsvatten. 

3.6.3 Vatten och avlopp  

Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vallentunavatten AB är kommunens huvudman för 
det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten (20-års regn) och 
ansvarar för utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Planområdet kommer 
att upptas i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten (dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata).  Planerad bebyggelse ska ansluta sig till ledningsnätet 
vid av Roslagsvatten anvisad förbindelsepunkt.  

3.6.4 Värme 

Planområdet är ej anslutet till fjärrvärme. Energiförbrukningen kan minska genom 
extra isolering, ökad täthet och värmeåtervinningssystem. För bebyggelse som inte 
kan anslutas till fjärrvärme är det viktigt att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. 
solvärme. Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad. 

3.6.5 El 

Distributionsnät i form av jordkabel ligger befintlig grusväg i nord/sydlig riktning 
genom planområdet samt från befintlig nätstation längsmed södra gränsen av 
fastigheten Lindholmen 5:88. Ytbehov för eventuella tekniska anläggningar till följd 
av planförslaget t.ex. nätstation stäms av med nätägare under plansamrådet. 
Närmaste befintliga nätstation finns nordväst inom fastigheten Lindholmen 5:88, 
vilken ingår i planområdet. 

3.6.6 Avfallshantering 

Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas. Gemensamma utrymmen för avfall 
iordningsställs inom fastighet i enlighet med kommunens riktlinjer och miljörum ska 
anpassa så att det går fort och smidigt att tömma avfallet så att sopbilen inte stör 
trafiken. Avfallskärl måste anordnas på ett sådant sätt att olägenhet i form av dålig 
lukt inte når närliggande fastigheter.  

Utrymme för hushållsavfall, förpackningar och tidningar kan tillskapas med ett 
avfallsrum vardera i flerbostadshusen. Med den utformningen uppfylls kravet om att 
avstånd mellan byggnadens entréer och avfallsutrymme inte ska överstiga 50 meter. 
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Idag finns ingen permanent återvinningsstation i Lindholmen. En permanent 
återvinningsstation planeras vid infartsparkeringen väster om Lindholmen station.  

3.6.7 Räddningstjänst 

Angöring behöver ha en minsta fri vägbredd på 3 meter och en fri portalbredd på 3,5 
meter för att möjliggöra för räddningstjänstens åtkomst till huvudbyggnaderna. 
Räddningstjänstens uppställningsplats behöver ha en minsta bredd på 5 meter och en 
längd på 11 meter enligt Storstockholms brandförsvar. Tillgång till vattenposter 
behöver finnas för räddningstjänst.  

Uppställningsplats för räddningstjänsten säkerställs inom 50 meter för samtliga 
planerade flerbostadshus. Räddningstjänsten förutsätts utgöra en del av 
utrymningsstrategin från några av flerbostadshusens entréer genom att 
räddningstjänstens stegutrustning används som alternativ utrymningsväg. För det ges 
möjlighet till uppställningsplats inom 9 m med en maximal lutning om 8,5 %. För 
entréer där lutningen är för brant eller avståndet för långt föreslås säker 
utrymningsväg möjliggöras med TR2-trapphus. 

 

3.7 Hälsa och säkerhet  

3.7.1 Grundläggning och hantering av grundvatten 

Grundvattennivån i området visar artesiska grundvattennivåer och kan få 
konsekvenser för hela dagvattenhanteringen. Till följd av höga grundvattennivåer har 
grunda dagvattenanläggningar föreslagits i planområdet och det kommer krävas 
större anläggningsytor eftersom anläggningarna inte kan vara djupa. En fördel med 
höga grundvattennivåer är att vattenstråken kommer att vara vattenfyllda även när 
det inte regnar och kan bidra till en attraktiv landskapsbild. 
 
Inom planområdet finns det specifika riskobjekt kopplat till sättningar till följd av 
grundvattensänkning är befintliga byggnader och infrastruktur byggda på leriga 
jordarter. Riskobjekt kopplat till sättningar är stationshuset, roslagsbanan och 
bostadshusen väster om den södra delen. Det finns också risk för spridning av 
föroreningar vid byggskedet (se avsnitt 3.7.2 hantering av föroreningar). 
 
Det är inte lämpligt att bygga källare eller underjordsgarage någonstans i området 
eftersom grundvattennivåerna är höga. 
 
Delområde 1 (norra och östra delen av området) (se figur 12) bedöms som mest 
lämplig för planerad bebyggelse när det gäller dess grundläggningsförhållanden. I 
detta delområde rekommenderas grundläggning av byggnader med platta på packad 
fyllning av sprängsten sedan befintlig jord och organiskt material skiftats ut. 
Alternativt utförs grundläggning med plintar på berg eller med korta pålar.  



 

 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR LINDHOLMENS CENTRUM, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING 2022-06-07, KS 2019:332 

 

65 

Högsta uppmätta grundvattennivåer varierar mellan +19,2 och +20,1 vilket motsvarar 
1,1–1,3 meter djup under markytan och 0,7 meter djup under markytan i den 
nordligaste delen. För byggnader utan källare bedöms grundläggningsnivån kunna 
väljas högre än maximalt uppmätta grundvattennivåer utan större förändringar av 
marknivån eller risk för dränering av grundvatten. Detta innebär att 
grundläggningsnivån för bottenplattor kan läggas i nivå med befintlig marknivå, ca 
+20,3, i den nordöstra delen. I den nordvästra delen kan grundläggningsnivån väljas 
över nivå ca +20,9 att jämföras med befintlig marknivå ca +21,2. I södra delen kan 
nivån väljas över ca +19,9 att jämföras med befintlig marknivå ca + 20,5. En 
höjdsättning av marken som innebär uppfyllnader på lera behöver studeras för att 
bestämma behov av geotekniska åtgärder med hänsyn till sättningar. 

Delområde 2 (mellersta delen av området) (se figur 12) bedöms som mindre 
lämpligt ur geoteknisk synpunkt jämfört med delområde 1, men lämpligare än 
delområde 3. Väster om befintlig GC-väg rekommenderas planerad bebyggelse att 
grundläggas med pålar. Öster om befintlig GC-väg rekommenderas planerad 
bebyggelse att grundläggas med platta på packad fyllning av sprängsten sedan 
befintlig lera utskiftats.  

Artesiskt grundvatten förekommer inom området. Högsta uppmätta 
grundvattennivåer varierar mellan +18,2 och +19,2 vilket motsvarar 1,3 meter djup 
under markytan i den norra delen och 0,3 meter över markytan i den centrala delen 
samt i nivå med markytan i den södra delen. Grundläggning vid marknivå kommer 
innebära en bortledning av grundvatten eftersom det förekommer höga 
grundvattennivåer. För att inte riskera att grundläggningen verkar dränerande skulle 
grundläggningsnivån behöva ligga 0,7 meter och 0,4 meter över nuvarande mark i 
den centrala respektive södra delen. Detta motsvarar nivå ca +19,3 i centrala delen 
och ca +18,6 i södra delen. I annat fall kan grundkonstruktionen behöva utformas 
med vattentät konstruktion eller att det sker en permanent avsänkning av 
grundvattennivån.  

Höjdsättning av marken som innebär uppfyllnader behöver studeras för att bestämma 
lämpliga geotekniska åtgärder med hänsyn till sättningar. Vid eventuell uppfyllnad av 
marken uppkommer sannolikt sättningar vilka måste beaktas vid 
ledningsanslutningar till pålade hus och vid entréer och uteplatser. Det ska även 
noteras att en avsänkning av grundvattennivå innebär en mindre lastökning i jorden 
som beroende på lerans kompressionsegenskaper också kan leda till utveckling av 
sättningar. 

Delområde 3, (planområdets sydligaste del) (se figur 12) har bedömts som minst 
lämpligt för exploatering. Eventuella byggnader inom dessa delar skulle behöva 
grundläggas på spetsbärande pålar på grund av kohesionsjordens relativt stora 
mäktighet.  
 
Artesiskt grundvatten förekommer inom området. Det skulle vid konstruktioner 
under grundvattennivån krävas permanent avledning av grundvattnet alternativt 
vattentät konstruktion.  Inom delområdet på västra sidan om spåret, planeras för 
centrum, park, torg och parkeringsytor där det idag finns ett mindre stationshus med 
hårdgjorda ytor för parkering och trafik.  
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Inom dessa delar finns inga kända geotekniska undersökningar. Med ledning av SGU 
uppskattas jorden bestå av fyllning på lera. Grundvattennivån bedöms preliminärt 
ligga nära markytan vilket skulle innebära att husgrundläggning bör ske ytligt. För 
bestämning av grundläggningsalternativ och grundläggningsnivå erfordras 
kompletterande geoteknisk undersökning.  Högsta uppmätta grundvattennivå ligger 
på +17,8 nordväst om spåret vilket motsvarar 0,1 meter djup under nuvarande mark.  
 
Enligt detaljplan planeras en damm med botten på nivå +17,8 inom denna del. Med 
hänsyn till grundvattennivån och risk för omgivningspåverkan rekommenderas att 
dammen utformas med tät botten.  Högsta uppmätta grundvattennivåer varierar 
mellan +17,5 och +18,4 öster om spåret vilket motsvarar 0,4 meter över markytan i 
norra delen och i nivå med markytan i den södra delen. På västra sidan kommer 
geotekniska åtgärder att erfordras för planerad parkeringsyta i den södra delen. Nivån 
för överbyggnaden måste läggas över grundvattennivån och med hänsyn till eventuell 
dränering av området. Höjdsättning av marken behöver studeras för att om möjligt 
höja marknivån och bestämma geotekniska åtgärder med hänsyn till sättningar. I en 
zon närmast järnvägen bör förutsättas att befintlig mark ska behållas. 
 
Sammantaget kommer grundläggning av byggnader under marknivå på grund av de 
höga grundvattennivåerna i planområdet kräva någon form av dränering. Detta skulle 
där grundvattenytan ligger nära marknivån innebära en permanent avledning av 
grundvatten och innefattas därmed av vattenverksamhet. Bedömningen i rapporten 
(AFRY, 2022) är att en tillståndsansökan för vattenverksamhet bör göras. Inför 
tillståndsansökan bör påverkansområde fortsatt att utredas både för drift och för 
entreprenadskedet.  
 
Schakt för VA-ledningar med normalt installationsdjup 2-3 meter bör genomföras 
inom temporär tätspont för att minimera påverkan på grundvattennivåer och därmed 
behov av grundvattensänkning samt av stabilitetsskäl. 

3.7.2 Hantering av markföroreningar 

Föroreningsbilden inom planområdet har utretts i den översiktliga miljötekniska 
undersökningen (AFRY 2020-10-15) med syfte att få en bild av eventuella 
föroreningar inom planområdet och om dessa utgör risk för människors hälsa och 
miljön om planområdet exploateras med bostäder.  

Den utförda översiktliga miljötekniska undersökningen visar ett planområde med 
generellt låga föroreningsnivåer i mark och grundvatten. Den tidigare 
handelsträdgården som låg inom fastigheten Lindholmen 5:88 bedöms 
föroreningsnivåerna enligt rapporten som liten eller försumbar. Uppmätta halter av 
järn och svavel samt pH-värden i området visar låg försurningseffekt och låg 
försurningspotential av jordmassor.  

För föroreningshalter i jord har markundersökningen utgått från Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
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(MKM). KM är det riktvärde som vanligtvis används vid bedömning av mark som ska 
användas för exempelvis bostäder. För grundvatten användes bedömningsgrunder 
enligt SGU (2013), riktvärden enligt Naturvårdsverket (1999) samt SPI:s riktvärden 
(SPI, 2012). 

Inom fastigheten Lindholmen 5:78, den östra delen som idag är ett inhägnat 
containerområde, påvisades halter av PAH med hög molekylvikt (PAH-H) över 
riktvärdet för KM (Känslig markanvändning) och PAH med medelhög molekylvikt 
(PAH-M) tangerande riktvärdet för MKM (Mindre känslig markanvändning). Inom 
fastigheten i en provpunkt på åkermarken påträffades halter av PAH-H över 
riktvärdet för KM. Inom fastigheten Lindholmen 5:88 påvisades ytterligare halter av 
PAH-H över riktvärdet KM. För båda fastigheterna reglerar detaljplanen att 
startbesked inte får ges för byggnadsverk eller väsentlig ändring av markens 
användning förrän markförorening har avhjälpts. 

I den geohydrologiska utredningen (AFRY, 2022) är bedömningen att det föreligger 
viss risk för föroreningsspridning när grundvatten leds bort och flödesmönstret 
förändras. Rekommendationen är att genomföra provtagningar innan byggskedet för 
att utreda omfattning av eventuell förorening i jord och grundvatten. Risk för 
föroreningsspridning under entreprenadskedet kan minimeras i de områden där det 
förekommer föroreningar genom att använda tätspont för att motverka inläckage av 
grundvatten till schakten. Samråd ska ske med kommunens hälsoskyddsmyndighet. 

Under planprocessens gång kommer en fördjupad miljöteknisk utredning tas fram för 
att undersöka lämpliga åtgärder för att göra marken lämplig för planerad 
exploatering.  

Under planens genomförande ska rivnings, schakt och markarbeten genomföras i 
samråd med kommunens tillsynsmyndigheter. 

3.7.3 Hantering av ras- och skredrisk 

Ingen särskild stabilitetsutredning har genomförts i området. Utifrån den utförda 
geotekniska undersökningen kan det konstateras att totalstabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga höjdskillnader.  

För eventuella schakt i samband med byggnation kan man generellt säga att risk för 
stabilitetsproblem och ras/skred finns i områden med lös lera. Lerans egenskaper, 
belastningarnas storlek intill schakt är också avgörande för att bedöma risken för 
skred i samband med schakt i byggskedet. Risken ökar med schaktens och lerans 
djup. Därav är risken för skred i samband med schakt minst i norra delen av 
planområdet respektive störst i södra delen av planområdet. Ras- och skredrisk 
kommer fortsätta undersökas under planarbetets gång.  

En avsänkning av grundvattennivån i undre magasinet kan påverka stabiliteten i 
lerjorden ovanför då vattentrycket i jordlagret förändras, vilket kan leda till att 
sättningar uppstår i marken, som i sin tur kan påverka befintliga byggnader, spår och 
ledningar. Sättningarnas omfattning varierar beroende på lerans mäktighet och 
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grundvattensänkningen (belastningen) den utsätts för, vilket är varför det i det 
geotekniska PM (AFRY, 2020b) har gjorts bedömningen att storleken på eventuella 
sättningarna kommer att vara störst i den södra delen av området. 

3.7.4 Hantering av översvämningsrisk 

Översvämningskartering av Lillsjön och Storsjön visar att sydöstra delen på 
fastigheten Lindholmen 5:1 hotas av översvämning. Översvämningskarteringen 
föreslår dels att öka kapaciteten att leda bort vatten från Storsjön och Lillsjön genom 
att öka storleken på ledningarna och/eller diket nedströms Lillsjön. Det skulle krävas 
omfattade åtgärder, både ur en miljömässig och ekonomisk synvinkel, för att marken 
skulle vara lämplig för bostadsbebyggelse. 
 
Den befintliga trumman under järnvägen inom fastigheten Lindholmen 5:8 bör 
studeras för att undersöka dess kapacitet vid ett eventuellt skyfall. Utifrån 
översvämningsrisken har den sydöstra delen av planområdet ansetts som olämplig för 
bostadsbebyggelse och regleras med naturbestämmelse i plankartan.  

3.7.5 Hantering av buller 

Enligt Förordning (2015:216 med ändringar) 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. 
• 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad på en 

ljuddämpad sida 

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 berörs idag främst av buller 
från Lindholmsvägen och Roslagsbanan. En bullerutredning har tagits fram 2021 
under planarbetet som även visar hur aktuellt planområde berörs av buller år 2040 
för vägtrafik samt år 2050 för spårtrafik.  
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Ekvivalenta ljudnivåer (prognos 2040 för väg/2050 för spår) vid planerade 
bostadsfasader i planområdet är som högst 65 dBA utmed Lindholmsvägen. 
Ljudnivån vid fasader längst Lindholmsvägen är densamma för 2 våningar, 3 
våningar och 4 våningar. Maximala ljudnivåer vid fasad med 7 m avstånd från vägmitt 
Lindholmsvägen är 80-83 dBA.  

Utmed Roslagsbanan är högsta ekvivalenta ljudnivå 60 dBA där bebyggelsen är ca 
30m från tågspårsmitt. Ljudnivån vid fasader längst Roslagsbanan är densamma för 2 
våningar, 3 våningar och 4 våningar. Maximala ljudnivåer vid fasader längs 
Roslagsbanan (med 30 m avstånd) är 76-78 dBA. 

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasader närmast Lindholmsvägen är för nuläge uppemot 63 
dBA och för framtida prognos uppemot 65 dBA vilket ställer krav på tyst sida för 
hälften av boningsrummen eller små lägenheter (<35 m2) enligt SFS 2015:216 tom 
2017:359. Övriga fasader och byggnader har ekvivalent ljudnivå under 60 dBA som 
uppfyller riktvärden. Om husvolymer flyttas längre ifrån Lindholmsvägen kan hela 
byggnaden uppfylla 60 dBA ekvivalent ljudnivå. 

Riktvärden för uteplatser uppfylls mot innergårdar oavsett hushöjder. Något bättre 
ljudmiljö skapas för bebyggelse innanför desto högre husen mot 
Lindholmsvägen/Roslagsbanan är. Därav rekommenderas 4 våningar för volymer 
längs Lindholmsvägen/Roslagsbanan. 

  

Figur 42. Ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasader utmed Lindholmsvägen. 

  

Figur 43. Ekvivalenta ljudnivåer för bostadsfasader utmed Roslagsbanan. 
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3.7.6 Hantering av risk för urspårning av tåg 

Enligt riskutredningen (Norconsult 2020-06-30) finns det längs Roslagsbanan risk 
för urspårning av tåg. Individrisknivån är hög på avstånd upp till 13 meter från 
närmaste spårkant söder om stationen. Norr om stationen är detta avstånd 10 meter. 
Mellan 13 meter (10 norr om stationen) och 25 meter ligger risknivån nära nivån för 
oacceptabla risker men inom tolerabla risker. Från 25 meter är riskerna försumbara 
såväl söder som norr om stationen. På grund av ovanstående har prick- respektive 
korsmark införts i plankartan för att hantera och minimera risk för olyckor vid 
urspårning samt att ett skyddsavstånd om 25 meter uppfylls i planen.  

3.1 Administrativa bestämmelser 

3.1.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen får laga kraft.  

3.1.2 Gemensamhetsanläggningar 

Om kvartersmarken indelas i flera bostadsfastigheter kan gemensamhetsanläggningar 
bildas för att tillgodose förvaltningen av de gemensamma ytorna såsom enskilda 
vägar, avfallshantering samt vatten och avlopp. I plankartan kan utrymme för 
gemensamhetsanläggning säkerställas med ”g”, men en gemensamhetsanläggnings 
slutliga avgränsning, omfattning och delaktighet kommer att prövas i en 
lantmäteriförrättning. 

3.1.3 Vägar 

Plankartan reglerar både allmänna gator med kommunalt huvudmannaskap samt 
möjliggör gator med enskilt huvudmannaskap på kvartersmark.   
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4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Utbyggnaden av allmän plats kan ske före eller parallellt med utbyggnaden av 
kvartersmarken. Det är även möjligt att avvakta med färdigställandet av allmän plats 
tills utbyggnaden av kvartersmark skett. Detta kommer att klargöras inför antagande 
av detaljplanen. Utbyggnad av kvartersmarken kan komma att ske med något års 
fördröjning från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Denna medvetna fördröjning 
görs för att underlätta utbyggnaden av vägnätet. 

Uppskattad tidplan (preliminär) 

Kvartal 2, 2022 Samråd 
Kvartal 3, 2023 Granskning 
Kvartal 2, 2024 Antagande 
Kvartal 3, 2024 Laga kraft 
Kvartal 4, 2024 Marklösen och fastighetsbildning för allmän plats påbörjas 
Kvartal 2, 2025 Utbyggnad av allmän plats påbörjas  
Kvartal 3, 2027 Preliminär start för utbyggnad av kvartersmark 

 

4.1.2 Huvudmannaskap och genomförandetid 

Kommunen är huvudman för allmän plats (TORG, HUVUDGATA, LOKALGATA, 
GÅNG, P-PLATS1, P-PLATS2, PARK och NATUR), vilket innebär att kommunen är 
ansvarig för genomförandet av all allmän plats i enlighet med detaljplanen. Genom 
bestämmelsen om kommunalt huvudmannaskap säkerställs ansvaret och innebär 
både en rättighet och en skyldighet att lösa in den mark som ska utgöra allmän plats. 

Exploatörer och övriga fastighetsägare ansvarar för genomförandet av kvartersmark 
inom planområdet, vilket innebär att varje fastighetsägare ansvarar för utbyggnad och 
underhåll av den egna fastigheten inom kvartersmarken. Detta gäller även 
kommunen som fastighetsägare.  

Det föreslås en fördröjd genomförandetid på 3 år för utbyggnad av bostäder, tekniska 
anläggningar och anläggning av underjordiska ledningar inom kvartersmark. Den 
fördröjda genomförandetiden innebär att bygglov för anläggningar inom 
kvartersmark inte kan lämnas inom 3 år från den dag som detaljplanen får laga kraft. 
Utbyggnaden av vägar, vatten-, spill- och dagvattenanläggningar samt kvartersmark 
ska samordnas och regleras i exploateringsavtal med respektive exploatör. 
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Genomförandetiden för allmän plats, kvartersmark för u-områden, kvartersmark för 
tekniska anläggningar startar när detaljplanen vinner laga kraft och slutar tio år efter 
den dagen detaljplanen vinner laga kraft.  

Genomförandetiden för enskilt byggande inom kvartersmark inom följande 
fastigheter, Lindholmen 5:1, 5:3, 5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 5:87, 5:88, 5:179, 8:1, 8:2, är 
sju år och startar tre år efter det att detaljplanen vinner laga kraft, så kallad fördröjd 
genomförandetid. Med fördröjd genomförandetid ges Vallentuna kommun och 
Vallentunavatten AB möjlighet att bygga ut vägnätet, övrig allmän plats och det 
allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningarna innan fastighetsägarna ges 
möjlighet att erhålla bygglov för utbyggnaden av kvartersmarken.  

Kommunen ska, i egenskap av huvudman för allmän plats, färdigställa gator och övrig 
allmän plats innan genomförandetiden slutar, i detta fall inom tio år från det datum 
planen vinner laga kraft. Kommunen har enligt detaljplanen rätt att lösa in mark som 
behövs för allmän plats. Mark som i den nya detaljplanen utgör allmän plats överlåts 
utan ersättning till kommunen. Detta regleras i exploateringsavtal.  

Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen ersätter, 
ändrar eller upphäver den. Om planen ersätts, ändras eller upphävs under 
genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för 
eventuell byggrätt som inte utnyttjats eller den skada de kan komma att lida. Efter 
genomförandetidens slut får planen däremot ersättas, ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.  

4.1.3 Ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Kommunen som huvudman för allmän plats ansvarar för ombyggnad, utbyggnad och 
iordningsställande av allmän plats i enlighet med detaljplanen. Kommunen ansvarar 
för driften inom allmän plats.  

Ledningar allmän plats 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och dagvatten-
anläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna kommun. 
Huvudmannen äger samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna 
vatten-, spill- och dagvattenanläggningar fram till den s.k. förbindelsepunkten som 
normalt upprättas vid fastighetsgräns. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande samt 
framtida drift av enskilda servisledningar inom fastighet såvida inte annat 
överenskommes med Vallentunavatten AB.  

Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Ellevio. 
Huvudmän för el- och telenätet ansvarar, vid behov, för flytt av befintliga ledningar 
och utbyggnad av nya ledningar inom allmän plats. 

Kvartersmark 
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Fastighetsägare/exploatörer ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga 
anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostads-, centrum-, handels-, 
kontorsändamål och förskola. 

Ansvarig aktör ansvarar för anläggande och uppförande av tekniska anläggningar på 
kvartersmark: 

• Vallentuna kommun ansvarar för att upplåta mark för återvinningsstationen 
söder om järnvägsstationen, varvid Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) ansvarar för iordningställandet av återvinningsstationen.  

• Inom detaljplanen möjliggörs ytor för fastighetsnära insamling för 
hushållsavfall.  

• Ellevio ansvarar för transformatorstationerna och utbyggnad av elnätet, 
befintlig elstation är reglerad med e-område i norra delen av planområdet. 

• Fastighetsägaren ansvarar för anläggande samt framtida drift av enskilda 
servisledningar inom egen fastighet när det gäller vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar såvida inte annat överenskommes med 
Vallentunavatten AB. 

Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas eller mätas sker detta i samråd 
mellan ledningsinnehavaren och fastighetsägaren. 

Fastighetsägare/exploatörer ansvarar i huvudsak även för nedläggande av alla 
enskilda servisledningar för vatten, spill- och dagvatten från anvisade 
anslutningspunkter och fram till kommande bebyggelse. 

Byggaktörer/fastighetsägare ansvarar för att överlämna drifts- och 
underhållsinstruktioner till nya berörda fastighetsägare.  

4.1.4 Planavtal 

För upprättande av detaljplan för Lindholmens Centrum, har planavtal tecknats före 
samråd mellan Vallentuna kommun och de fastighetsägare som utgör exploatörer och 
har ett större intresse av detaljplanen, se rubrik 4.1.5 Exploateringsavtal nedan. 
Planavtalen syftar till att reglera ansvarsförhållanden och fastställa fördelning av 
kostnader mellan parterna i samband med upprättandet av detaljplanen. 

4.1.5 Exploateringsavtal 

Kommunen ska teckna exploateringsavtal med fastighetsägarna till följande 
fastigheter och som enligt kommunen utgör exploatörer: Lindholmen 5:3, 
Lindholmen 5:78 och Lindholmen 5:179.  

Avtalen behandlar frågor om bland annat planerat antal byggrätter, 
exploateringsgrad, utformning av byggnader, ansvarsfördelning och 
kostnadsfördelning, medfinansiering, direktanvisning av blivande kvartersmark, 
överlåtelse av mark som ska bli allmän plats, fastighetsregleringar, arbetsområden vid 
utbyggnaden, ersättningar och avgifter samt anordnandet av gemensamma 
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miljöutrymmen mm. Grundläggande principer för detta exploateringsavtal framgår av 
ingånget planavtal 

I vissa fall kan det bli aktuellt med direktanvisning av kvartersmark till en viss 
byggaktör. Dessa direktanvisningar kan bli aktuella under vissa villkor som framgår 
av kommunens riktlinjer för kommunala markanvisningar, fastställd av 
Kommunfullmäktige 2019-05-06, § 70. Till grund för ersättningen för marken som 
ska överlåtas, ska en värdering utföras av en oberoende värderingsman.  

Vallentuna kommun, ägare av fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:45, 5:69 och 5:88 (se 
Figur 2), betalar sin andel av plankostnaderna, anläggningsavgifter för vatten och 
avlopp samt gatukostnader enligt samma principer som exploatörer enligt ovan. Även 
när det gäller mark som regleras till och ifrån för allmän plats och kvartersmark 
hanteras den marken på motsvarande sätt som övriga exploatörer. 

   

4.1.6 Markanvisningsavtal och markanvisningstävling 

Inom detaljplaneområdet äger kommunen mark som kommer att användas för annat 
än allmän plats.  Merparten av denna kommer att användas för enskilt bebyggande 
och kommunen avser att ordna markanvisningstävlingar för den. Detta gäller för 
fastigheterna Lindholmen 5:1, 5:45, 5:69, 5:88, eller del av dessa, (se Figur 2, i avsnitt 
1.4.2). Efter genomförda markanvisningstävlingar kommer ett markanvisningsavtal 
att tecknas med vinnande byggaktör som därefter kommer att medverka i det 
fortsatta planarbetet. 

Markanvisningsavtalet kommer på samma sätt som exploateringsavtalen behandla 
frågor om bland annat planerat antal byggrätter, byggnadsvolymer, deltagande i 
planarbetet, medfinansiering, exploateringsersättning och fastighetsreglering. Utöver 
det regleras även pris och villkor för slutligt övertagandet av marken. Det kan 
exempelvis ske vid erhållet bygglov för kommande bebyggelse eller vid färdig 
grundläggning. Grundläggande principer för detta avtal regleras av kommunens 
riktlinjer för kommunala markanvisningar. Till grund för köpeskillingen för marken 
som ska överlåtas, ska värdering utföras av en oberoende värderingsman.  

Huruvida kostnader gällande plan och gator fördelas kommer att fastställas i 
samband med att tävlingen utlyses.  

4.1.7 Överenskommelser om fastighetsregleringar 

För att möjliggöra ett ändamålsenligt uppförande av bostadsbebyggelse avser 
kommunen träffa avtal med berörda fastighetsägare om mark som erfordras för 
allmän plats, i huvudsak gata.  

Avsikten är att även träffa principavtal avseende erforderliga arbetsområden som 
behövs vid utbyggnaden. Ersättningar och vilka områden som kommer att behövas 
utreds först i detaljprojekteringen och när kommunen har handlat upp entreprenör.  
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4.1.8 Med- och delfinansiering - Roslagsbanan 

Vallentuna kommun är med och finansierar Roslagsbanans utbyggnad till Stockholms 
City. Genom ett beslut i Kommunstyrelsen, KS 2017:492, finns en antagen 
genomförandestrategi för värdeåterföring Roslagsbanan till City. Enligt denna ska 
avtal om medfinansiering träffas med samtliga exploatörer och byggherrar som vid 
detaljplaneläggning medverkar till att bostäder byggs ut i närheten av Roslagsbanan. 
Storleken på denna medfinansiering fastställs i samband med att kommunen tecknar 
exploateringsavtal och kan anpassas efter hur mycket som slutligen byggs.  

Medfinansiering tas ut i samband med bygglov.  

I samband med markanvisningar fördelas även köpeskillingen så att en del av 
markintäkten utgör en delfinansiering av Roslagsbanans utbyggnad. 

4.1.9 Avtal Vallentunavatten 

Ett separat genomförandeavtal för VA mellan Vallentunavatten AB och Vallentuna 
kommun ska tas fram för gemensam projektering och utförande av allmänna platser 
och allmänt VA inom planområdet mot bakgrund av gällande samarbetsavtal. 
Dessutom ska det träffas ett särskilt avtal om fördelningen av kostnader för 
anläggandet av dagvattenanläggningarna samt ett avtal för framtida drift och 
underhåll av dagvattenanläggningarna.  

 

4.2 Tillståndsfrågor 

Åtgärder som kräver lov från kommunen anges i 9 kap Plan- och bygglagen (PBL) och 
6 kap Plan- och byggförordningen (PBF). Generellt krävs lov för betydande 
markförändringar och uppförande av byggnader, tillbyggnader, plank och murar. 
Kontakt bör alltid tas med kommunen för besked om lov krävs innan en åtgärd utförs. 
I det fall närbelägna markavvattningsföretag blir berörda av dagvattenhanteringen 
ifrån planområdet ska tillstånd erhållas av markavvattningsföretaget. I det fall 
grävning/utfyllnad där grundvatten berörs, krävs tillstånd i särskild ordning, enligt 4 
kap. Miljöbalken. Anmälningar till tillsynsmyndighet kan exempelvis vara anläggning 
av dagvattenanläggningar samt för anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt 
Miljöbalken.  

4.3 Fastighetsrättsliga frågor 

4.3.1 Fastighetsbildning 

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

Efter att detaljplanen fått laga kraft ska den mark som utgör allmän platsmark och 
som idag är privatägd överföras till kommunägda fastigheter genom 
fastighetsreglering hos lantmäteriet. 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. Fastighetsregleringar för att säkerställa mark för allmän 
plats kan även ske utan överenskommelser. I dessa fall fastställs ersättningens storlek 
och ansvar för kostnader vid lantmäteriförrättningen.  

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

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

4.4 Ekonomiska frågor 

4.4.1 Planekonomi 

Planavtal har tecknats med exploatörer i området. Se under rubrik 4.1.4 Planavtal. 
Exploatörerna ska betala planavgift med den faktiska kostnaden. Kommunen 
fakturerar löpande upparbetade kostnader. Kommunen som markägare räknas som 
exploatör och faktureras också löpande för de faktiska kostnaderna. Fakturering sker 
utifrån andel byggrätter i planen. 

4.4.2 Fördelning av genomförandekostnader samt andra 
kostnader 

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark 
avsedd för bostads-, centrum-, handels- och kontorsändamål bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Detta gäller t.ex. kostnader av omläggning av ledningar 
som behöver nya sträckningar eftersom de ligger i vägen för ny bebyggelse. 

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

Kostnader för utbyggnad av allmän plats, se rubrik 4.4.3 Gatukostnader, nedan. 

4.4.3 Gatukostnader 

För att täcka kommunens utgifter för utbyggnad av vägar, gator, parker, 
naturområden och andra allmänna platser kommer kommunen ta ut gatukostnader. 
Till dessa kostnader räknas även ersättning för den mark som behöver lösas in eller 
upplåtas för allmän plats samt kostnader för erforderlig fastighetsbildning och 
administration. Fastighetsägaren/exploatören kommer att debiteras de faktiska 
kostnaderna för utbyggnaden av gator och allmän plats utifrån sin andel byggrätter i 
planen. Även kommunen kommer att ta sin del av dessa kostnader eftersom den har 
mark som kommer att markanvisas. Debitering kommer att ske löpande under 
utbyggnaden. 
Viss del av kostnader för utbyggnaden av vägar och infrastruktur utanför planområdet 
kan även komma att belasta fastighetsägarna eftersom det är till nytta för 
planområdet. På samma sätt kan det finnas vissa anläggningar inom planområdet 
som är till stor nytta för andra än tillkommande bebyggelse och ska finansieras med 
stöd av andra kommunala investeringar. 

4.4.4 Inlösen och ersättning 

Detaljplanen innebär att flera fastigheter inom området kommer att beröras av 
markintrång för allmän plats, tekniska anläggningar på kvartersmark eller 
rättighetsbelastningar som till exempel u-områden. Ägarna till berörda fastigheter 
kan vara berättigade till ersättning för detta intrång eller markavstående. Under 
avsnitt 5.5 Fastighetskonsekvenser redovisas vilka fastigheter som berörs av intrång. 
Markåtkomst kan genomföras med fastighetsreglering, med eller utan avtal. 
Lantmäterimyndigheten genomför förrättningen och bestämmer ersättning om avtal 
ej finns. 

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

4.4.5 Anläggningsavgift för VA 

Kostnader för allmänt VA regleras i avtal mellan Vallentunavatten AB och 
fastighetsägaren/exploatören. 
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4.5 Tekniska frågor 

4.5.1 Markavvattningsföretag 

Detaljplanen berörs av markavvattningsföretag, Storsjön-Lillsjöns 
sjösänkningsföretag och Solgården-Lindholmen torrläggningsföretag. Under 
planarbetet kommer det att utredas om delar av eller hela markavvattnings-/ 
torrläggningsföretaget behöver omprövas eller upphävas. 

4.5.2 Gator 

Kommunen ansvarar för byggande av gator och andra anläggningar inom allmän 
plats.  

Exploatörerna/fastighetsägarna ansvarar för iordningställandet av gator, skaftvägar 
och parkeringsytor inom kvartersmark.  

I samband med vägutbyggnaden sker ledningssamordning för att säkerställa 
utrymme för olika ledningsägares behov.  

4.5.3 Avfallshantering och återvinningsstation 

Inom planområdet ska det anordnas gemensamma miljöutrymmen som uppfyller vid 
varje tidpunkt gällande lagkrav och lokala föreskrifter, kommunens föreskrifter för 
avfallshantering och föreskrifter/riktlinjer för trafiksäkerhet, se även avsnitt 3.5.5. 
Avfallshantering 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för uppförande av 
återvinningsstationen enligt detaljplanen genom tecknande av avtal med Vallentuna 
kommun. 

4.5.4 Tekniska utredningar 

Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som behövs för planens genomförande inom kvartersmark. 
Kommunen ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som behövs för planens genomförande inom allmän plats. 
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5.  Konsekvenser 

5.1 Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Inom ramen för planarbete har en checklista för undersökning av betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 6§ Miljöbalken (MB) och 5 kap. 11, 11a§ Plan- och 
bygglagen (PBL) tagits fram, detta är dock ett levande dokument genom hela 
planprocessen. Bedömningen är att planen antas medföra betydande miljöpåverkan 
gällande naturvärden och materiella värden. Detta med motiveringen att brukbar 
jordbruksmark ska tas i anspråk för exploatering. Jordbruksmarken är en ändlig 
resurs, ett nationellt intresse som är centralt för samhällets försörjning av livsmedel. 
Ianspråktagande av jordbruksmarken innebär en påverkan på naturvärden, 
livsmiljöer och biotoper för djur- och växtliv, vattenreglering och framställande av 
livsmedel.  

Den sammanvägda bedömningen resulterar i att ett beslut om betydande 
miljöpåverkan har tagits (Delegationsbeslut, 2022-05-16) och att en 
miljökonsekvensbeskrivning har upprättas. Om en strategisk miljöbedömning ska 
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 
Avgränsningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen via mail under sommaren 
2021. Kommunen skickade förslag på avgränsning för miljökonsekvensbeskrivningen 
och Länsstyrelsen delade kommunens bedömning om avgränsningen (Länsstyrelsen, 
2021-08-10). Länsstyrelsens medskick i fortsatt planarbete är: 
 
”Naturmiljö: De blöta dikena kan vara lekmiljö för skyddade groddjur och en 
groddjursinventering bör därför tas fram i samband med miljöbedömningen. I 
samrådsunderlaget framkommer att kommunen kommit fram till att det är 
brukningsvärd jordbruksmark, vilket Länsstyrelsen instämmer i.” 
 
”Hushållning av brukningsvärd jordbruksmark: I samrådsunderlaget framkommer 
att kommunen kommit fram till att det är brukningsvärd jordbruksmark, vilket 
Länsstyrelsen instämmer i. Enligt 3 kap.4§ MB får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse endast för att tillgodose väsentligt samhällsintresse och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt 
och genom att annan mark tas i anspråk. I miljökonsekvensbeskrivningen och 
planhandlingarna bör det därför framgå att kommunen gjort en bedömning att 
detta är ett väsentligt samhällsintresse. Det bör då även framgå hur bedömningen 
är gjord och att intresset inte kan tillgodoses någon annanstans genom att 
kommunen redogör för vilka alternativa lokaliseringar som utretts.” 
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5.2 Miljökonsekvenser  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utifrån det förslag till detaljplan som har 
tagits fram av Vallentuna kommun (Norconsult, 2022-05-23). MKB:n har redovisat 
planförslagets miljöeffekter och bedömningen av miljökonsekvenserna görs genom 
att jämföra planförslagets konsekvenser med ett så kallat nollalternativ, det vill säga 
den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle genomföras. MKBn 
har avgränsats till att omfatta:  
 
• Naturmiljö  
• Vattenförhållanden (dagvatten, översvämning och MKN för ytvatten, grundvatten)  
• Hushållning med brukningsvärd jordbruksmark  
• Markförhållanden (geotekniska förhållanden och förorenad mark)  
• Trafik, buller och risk  
• Riksintressen och andra skyddade områden  
 
I tabellen nedan finns en sammanställning av ovanstående miljöaspekter och de 
konsekvenser som förslaget till detaljplan ger upphov till. Tabellen föregås av en 
konsekvensskala med färgkoder som sedan återkommer i den sammanfattande 
tabellen över konsekvenser. 

KONSEKVENSSKALA 
Stora negativa konsekvenser 
Medelstora negativa konsekvenser 
Små negativa konsekvenser 
Inga/obetydliga konsekvenser 
Små positiva konsekvenser 
Medelstora positiva konsekvenser 
Stora positiva konsekvenser 
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Figur 44. Sammanställning av de miljökonsekvenser som detaljplanen bedöms ge 
upphov till (MKB till detaljplan för Lindholmens centrum, 2022-05-23, Norconsult 
AB).  
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5.2.1 Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Gränsvärdena för PM10 och kvävedioxid (NO2) enligt gällande MKN överskrids inte i 
kommunen eller i planområdet idag (se avsnitt 2.1.2). 

Vatten 

Dagvatten från detaljplanen avrinner i sydlig riktning mot Husaån (vattendrag) och 
Garnsviken (sjö), se avsnitt 2.1.2 miljökvalitetsnormer. Båda omfattas av 
miljökvalitetsnormer. Målsättningen är att uppnå vattenkvalitet av god status och ett 
krav är att exploateringen inte får medföra att recipienternas status försämras. De 
åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen medför att flöden eller 
föroreningsbelastningar inte ökar efter genomförd exploatering. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms därmed inte påverka recipienterna negativt.  

Detaljplanen medför tillkommande hårdgjorda ytor och därmed minskar regnvattnets 
förmåga att kunna infiltrera i mark och medför ökade dagvattenflöden som behöver 
renas innan de når vattenförekomsten för att inte försämra status. 

Omgivningsbuller 

Detaljplanen ligger inom ett utredningsområde för buller från Arlanda. Detta innebär 
ett område med en maxbullernivå på 65 dBA och högre, baserat på 540.000 
flygrörelser, max 1 gång per årsmedeldygn. Undersökning gällande huruvida 
bullernivåer för flyg klaras kommer undersökas mer under planarbetets gång. Varken 
Lindholmsvägen eller Roslagsbanan belastas av mer än 3 miljoner fordon per år, 
vilket alltså innebär att miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller inte gäller för 
området. 

 
Figur 45. Utredningsområde för buller från Arlanda inom röd markering. Aktuellt 
planområde inom den nordligaste blåa markeringen.  
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Trafikbuller 

Bullerutredning har utförts och genomförbara åtgärder finns för att klara riktvärdena. 
Därmed görs bedömningen att genomförandet av planen kan ske utan risk för att 
överskrida riktvärden för buller. 

5.2.2 Natur- och vattenområden 

I framtagen miljökonsekvensbeskrivning bedöms planförslaget medföra medelstora 
negativa konsekvenser för naturmiljön inom planområdet. Tämligen stora ytor 
värdefull natur kommer att försvinna eller påverkas negativt till följd av detaljplanens 
genomförande. Påverkan är lokal och bedöms inte påverka några regionala värden på 
ett betydande sätt.  
 
Trots att vattendragen är påverkade av omgrävning och kulvertering finns det värden 
för insekter och andra smådjur. Rekommendation från naturvärdesinventeringen är 
att dikena inte bör kulverteras ytterligare. En grodinventering ska tas fram för att 
undersöka om dikena utgör livsmiljöer för grodor eller andra amfibier. För att bevara 
vattenkvalité och flöde i dikena bör inte förorenat dagvatten tillföras i ökad 
omfattning. Det kan ske genom riktade insatser som tar om hand eventuellt förorenat 
dagvatten. Tillrinningen under den torra årstiden bör inte minska för att bibehålla ett 
flöde under sommaren, något som är viktigt för att växter och djur ska kunna hinna 
med sin livscykel i vattnet. En skyddszon kan behövas för att vattendragen ska 
upprätthålla kvaliteter. 

5.2.3 Stads- och landskapsbild 

Genomförandet av planförslaget innebär ett stort tillskott av bebyggelsen i 
Lindholmen. Planförslaget kan ses som en del av en pågående förtätning som 
förväntas ske i Lindholmen med i huvudsak flerbostadshus som har en något större 
skala än bebyggelse från tidigare årtionden. I denna kontext är planförslaget en del av 
bebyggelseutvecklingen som kommer göra stadsbilden i Lindholmen lite tätare, mer 
stadsmässig och urban. Planförslaget bedöms också skapa bättre underlag för butiker, 
verksamheter och kontor vilket i sin tur kan bidra till mer rörelse i området under 
dygnets alla timmar. 
 
Planområdet har idag karaktären av åkerlandskap och ger ett ruralt intryck. Den 
rurala känslan bedöms försvinna men bebyggelsen kommer anpassas för att stärka 
karaktären av stationssamhälle i Lindholmen.  
 
Sammantaget bedöms detaljplanen få positiva konsekvenser för stadsmiljön men 
negativa konsekvenser för landskapsbilden. Planförslaget anpassas i största möjliga 
mån till den landskapsbild som finns i området idag.  
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5.2.4 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Genomförande av planförslaget bedöms stärka den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
genom skyddsbestämmelse på befintligt stationshus, tillhörande byggnad och 
tillgängliggör Gustav Vasas minnessten. Planförslaget skyddar befintliga 
kulturhistoriskt viktiga alléer i området samt nya gator utformas efter samma princip. 
Ett förslag är även att gatunamn i området anspelar på Lindholmens historia med 
handelsträdgårdar. Planförslaget utgår från genomförd kulturmiljöanalys (KMV 
forum AB, 2020-06-26) och förändrar markanvändning främst i de delar som inte är 
känsliga för förtätning och förändring.  

Sammantaget bedöms detaljplanen få positiva konsekvenser för kulturmiljön.  

5.2.5 Hälsa och säkerhet 

Detaljplanen har redogjort förutsättningarna för människors hälsa och säkerhet 
avseende buller, översvämningsrisk, markföroreningar, urspårning, artesiskt 
grundvatten och miljöföroreningar samt ras- och skredrisk.  
 
De utredningar som utförts inom ramen för planarbetet visar att översvämningsrisk, 
artetiskt grundvatten, miljöföroreningar, risk för urspårningar, geotekniska 
förhållanden och buller kräver särskild hänsyn för planerad bebyggelse ska anses 
lämplig avseende människors hälsa och säkerhet. Planförslaget redovisar hur detta 
hanteras och plankartan reglerar de åtgärder som behövs. 
 
Med vidtagna åtgärder bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra några 
konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. 

5.3 Ekonomiska konsekvenser 

5.3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Utgifter 

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

Kommunens utgifter för plangenomförandet i Lindholmen Centrum av följande 
poster:  

• Upprättande av detaljplan och utredningar. 
• Förvärv av mark för gator och allmänna platser. 
• Försäljning av kvartersmark för bostäder. 
• Förrättningskostnader  
• Investeringar i nya gator, busshållplats, gång- och cykelvägar och 

gatubelysning. 
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• Investeringar i natur 
• Investering i teknisk anläggning, mark för återvinningsstation. 

Det föreligger behov av inlösen av mark för allmän plats eftersom kommunen inte 
äger all mark inom planområdet. För kommunen tillkommer även en årlig kostnad för 
drift och underhåll av vägnät och naturområden inom planområdet.  
 
Kommunen som fastighetsägare ska betala sin andel av plankostnader och 
gatukostnader. 

Intäkter 

Kommunen äger mark inom planområdet som planläggs för bostadsändamål och som 
markanvisas och säljs till olika byggherrar och exploatörer. Kommunen får därigenom 
intäkter för markområdena. Kommunen får även exploateringsbidrag motsvarande 
gatukostnadsavgiften från planområdets byggaktörer som bidrar till att täcka 
kommunens utgifter för iordningställande av allmän plats. Exploateringsavtal avser 
att upprättas med de fastighetsägare som genom detaljplanen ges förutsättningar att 
utveckla sina fastigheter där de får betala ersättning för anläggande av gator och 
övriga allmänna platser. Kommunen får intäkter av att exploatörerna betalar 
plankostnader enligt planavtal till kommunen. De bidrar även till kommunens 
kostnader för utbyggnaden av Roslagsbanan genom att de erlägger en 
medfinansieringsersättning. 

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

5.3.2 Ekonomiska konsekvenser för Vallentunavatten 

Vallentunavatten har utgifter vid utbyggnad av allmänt VA och får intäkter i form av 
anläggningsavgifter.  

5.3.3 Ekonomiska konsekvenser för exploatörer 

Exploatörens utgifter är de åtgärder som krävs inom kvartersmark såsom inköp av 
mark, flytt av eventuella ledningar, anslutningskostnader för el, tele, vatten och 
avlopp, avgifter för bygglov, plankostnader enligt planavtal, 
fastighetsbildningskostnader. Det kan också utgå faktiska kostnader för utbyggnad av 
allmän plats, både inom och utom planområdet, enligt exploateringsavtal samt 
ersättning till kommunen för medfinansiering enligt antagna riktlinjer. Exploatören 
och blivande fastighetsägare ansvarar även för framtida drift och underhåll av 
byggnader och anläggningar inom kvartersmarken. Exploatörens inkomster består av 
försäljningsintäkter eller hyresintäkter från de nya bostäderna. 
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5.4 Sociala konsekvenser 

5.4.1 Barn och unga 

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Detta innebär att barns rättigheter får en 
starkare juridisk ställning. Denna beskriver i artikel 31 att alla barn ska ha rätt till lek, 
vila och fritid. Inom planområdet planeras för en lekplats och närliggande ligger även 
Orkesta IP. Artikel 28 beskriver hur alla barn har rätt till utbildning, planområdet 
möjliggör en ny förskola i området samt i direkt anslutning till planområdet finns 
Gustav Vasa skolan.  
 
Ur ett barnperspektiv är säkra skolvägar av stor vikt för att barn och ungdomar kan ta 
sig till skola/förskola med hjälp av tillgänglig kollektivtrafik och andra målpunkter 
utan att vara beroende av föräldrar som skjutsar. Ett genomförande av planen 
innebär nya bostäder i ett område där nya trafiksäkra gångvägar till skola, 
kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser tillskapas. Närhet till natur, 
ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek och sociala möten 
nära hemmet.  
 
Vid en eventuell etablering av en förskola, ska utemiljön vara överblickbar och ge 
barnen en friyta om cirka 40 kvm/barn.  

5.4.2 Jämställdhet 

Detaljplanen möjliggör för verksamheter och bostadsbebyggelse i en varierad 
bebyggelsetypologi vilket sammantaget skapar förutsättningar för en blandning av 
befolkningsgrupper med olika ekonomiska förutsättningar, möten och social 
interaktion mellan olika grupper och åldrar. En blandad bebyggelse ger 
förutsättningar för att området är befolkat under större delen av dygnet, vilket kan 
upplevas som en trygghet. Fler bostäder i området skapar också 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 
kvinnor, män och ickebinära.  

5.4.3 Tillgänglighet 

Närheten till ny busshållplats och Lindholmens station (Roslagsbanan) ger goda 
möjligheter till nyttjande av kollektivtrafik. Inom området ges även goda möjligheter 
att nyttja gång- och cykelstråk då ett väl utbyggt gång- och cykelnät skapas inom 
planområdet som kopplar till befintliga närområden och kollektivtrafik.  

Nya allmänna platser utformas efter kommunens tekniska handbok vilket säkerställer 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.   
 
Detaljplanen innebär förbättrad tillgänglighet till målpunkter som stationsområdet 
och kommande centrumområde. För boende i planområdet förbättras tillgängligheten 
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till befintliga skolområdet, idrottsplatsen och befintligt gång- och cykelnät i 
Lindholmen.  
 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget leda till god framkomlighet och 
tillgänglighet för alla trafikslag. Nya gång- och cykelbanor skapar goda 
förutsättningar för oskyddade trafikanter och redovisade åtgärdsförslag säkerställer 
även en god framkomlighet i korsningspunkterna mot Lindholmsvägen. På befintligt 
gatunät längs Lindholmsvägen och Trädgårdsvägen, som inte ingår i planområdet, 
kvarstår dock brister i framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

5.5 Fastighetskonsekvenser  

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

Följande fastigheter behöver avstå mark för allmän plats: 

Vallentuna kommun: Lindholmen 5:45, Lindholmen 5:1, Lindholmen 5:69,  
Lindholmen 5:88. 
Exploatör: Lindholmen 5:3, Lindholmen 5:78, Lindholmen 5:179 
Övriga: Lindholmen 5:138 

Följande fastigheter kommer ges möjlighet att förvärva kvartersmark: 

Lindholmen 5:3, Lindholmen 5:78 

Följande fastigheter behöver avstå eller upplåta mark för teknisk 
anläggning, E: 

Lindholmen 5:1 , Lindholmen 5:88 

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

Lindholmen 5:1, 5:3, 5:45, 5:65, 5:69, 5:78, 5:87, 5:88 och 5:179. 

6.  Medverkande 
I planarbetet har följande personer utgjort en projektgrupp: Maria Hansson, 
projektledare/exploateringsingenjör. Oscar Wilner, Alexandros Stogiannis, 
planarkitekter. Tove Petersson projektledare/planarkitekt. Erika Svensson, 
miljöplanerare. Anders Nahlbom, exploateringsingenjör. Helena Homle, Josefine 
Bohlin och Jonas Frejd, trafikplanerare. Jannica Lindén, landskapsarkitekt. Amalia 
Varneson och Ulrika Annerborn, projektledare infrastruktur.   
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7.  Bilagor 
 

Utredningar som legat till grund för planförslaget 

• MKB till detaljplan för Lindholmens centrum, 2022-05-23, Norconsult AB. 
• Lokaliseringsutredning Underlag till detaljplan för Lindholmens centrum, 

2021-08-25, Norconsult AB. 
• Delegationsbeslut - Beslut om betydande miljöpåverkan- Lindholmens 

Centrum, 2022-05-16 
• Riskutredning Roslagsbanan genom Lindholmen, 2020-06-30, Norconsult 

AB. 
• Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning gällande detaljplan för 

Lindholmens centrum i Vallentuna kommun, 2021-08-10, Länsstyrelsen.  
• Bullerutredning Lindholmen centrum, Vallentuna, 2021-04-19, Tyréns AB.  
• Kulturmiljöanalys och planeringsförutsättningar 2020 för Lindholmen, 

2020-06-26, KMV forum AB. 
• Trafikutredning Lindholmen C, 2021-04-30, COWI AB.  
• Trafikutredning Lindholmen, 2020-01-17, COWI AB.  
• Dagvattenutredning för detaljplan Lindholmens centrum 1327 PM dagvatten, 

2021-04-20, Ramboll Sverige AB.  
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Lindholmen centrum, Vallentuna, 

2020-11-04, AFRY.  
• PM Geoteknik Lindholmen centrum, Vallentuna, 2020-11-04, AFRY 
• PM Geohydrologi Lindholmen centrum, Vallentuna, 2022-05-03, AFRY 
• Översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheterna Lindholmen 5:78 och 

5:88 samt del av planområdet Lindholmen C i Vallentuna kommun, 2020-10-
15, AFRY. 

• Naturvärdesinventering (NVI) – Vid centrala Lindholmen (Vallentuna 
kommun inför ny detaljplan 2020), 2020-09-11, Calluna.  

• Ekosystemtjänstanalys Lindholmen, 2019-03-15, SWECO ENVIRONMENT 
AB.  

• Skyfallskartering Lindholmen, 2019-05-10, Norconsult AB.  
• Översvämningsutredning Ryan, 2020-12-15, Norconsult AB.  
• Handelsutredning Lindholmen Vallentuna kommun, 2019-05-08, Svefa.  

 

 

 

 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 
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Christer Foglé                             Alexandros Stogiannis/ Oscar Wilner 

Planchef   Planarkitekter 

 

Kristofer Uddén  Anders Nahlbom 

Exploateringschef  Exploateringsingenjör 
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