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FAKTA Vad är en detaljplan?
En detaljplan är ett instrument för kommunen att föreverkliga 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
bygglovprövningar 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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2. Sammanfattning
Okvista arbetsområde är sedan 80-talet planlagt för industriändamål och är idag i
princip fullt utbyggt med en blandning av mindre verksamheter. En ny detaljplan
föreslås med syftet att utöka och förändra byggrätten och användningen i området.

3. Inledning
3.1 Planhandlingar




Plankarta med planbestämmelser 1:1000
Planbeskrivning
Illustrationsplan 1:1000

3.2 Bakgrund
Okvista arbetsområde är sedan 80-talet planlagt för industriändamål och är idag i
princip fullt utbyggt med en blandning av mindre verksamheter. För stora delar av
området har den ursprungliga byggrätten justerats och utökats för att möta nya
behov, men inom merparten av det nu aktuella planområdet har inga förändringar
gjorts sedan de ursprungliga detaljplanerna antogs. Istället har ett antal avvikelser
medgetts vid bygglov, vilket bland annat resulterat i att en del av fastigheterna inom
området har överskridna byggrätter.
Vallentuna växer, och områdets läge inom tätorten blir mer och mer centralt.
Nordväst om området pågår och planeras utbyggnad inom Åby ängar och Åbyholm,
och söder om området planeras det för den nya stadsdelen Kristineberg. För att
möjliggöra en förändring av områdets karaktär så att det på ett bättre sätt motsvarar
områdets mer och mer tätortsnära läge och önskemål om utbyggnad och etablering
föreslås en ny detaljplan för de äldsta delarna av arbetsområdet.

3.3 Planens syfte och huvuddrag
Målet med planläggningen är att fastigheterna inom planområdet ska få en reglerad
och högre byggrätt (50 % av fastighetsarean i byggnadsarea) och att tillåten
användning inom området ska utökas och förändras till att inkludera Z Verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan såsom lager, lättare verkstadsindustri, lättare
tillverkning och därtill tillhörande service och försäljning samt handel med
skrymmande varor, K Kontor samt inom delar av området J Industri.
En gatukostnadsutredning har upprättats parallellt med planförslaget för att kunna
möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelvägar i området.
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3.4 Plandata
3.4.1 Areal
Planområdet är ca 320000 kvm (32 ha) stort. 175000 kvm (17,5 ha) utgörs av
kvartersmark för verksamheter, och 145000 kvm (14,5 ha) allmän platsmark fördelat
på naturmark (8 ha) och gata/väg (6 ha).

3.4.2 Läge
Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Vallentuna centrum, i anslutning till
Angarnsvägen och Arningevägen.

3.4.3 Områdets avgränsning
Det aktuella detaljplaneområdet avgränsas av Angarnsvägen i norr och Okvistavägen i
söder, se Karta 1.
Fastigheterna OLHAMRA 1:14, OLHAMRA 1:44, OLHAMRA 1:47-1:52, OLHAMRA
1:54-1:55, OLHAMRA 1:57-1:58, OLHAMRA 1:60-1:63, OLHAMRA 1:67, OLHAMRA
1:72-1:73, VALLENTUNA-RICKEBY 1:327, VALLENTUNA-RICKEBY 1:436,
VALLENTUNA-RICKEBY 1:476-1:477, VALLENTUNA-RICKEBY 1:480,
VALLENTUNA-ÅBY 1:69, VALLENTUNA-ÅBY 1:85, VALLENTUNA-ÅBY 1:87
VALLENTUNA-ÅBY 1:94, OLHAMRA S:2, OLHAMRA S:5, OLHAMRA S:6,
OLHAMRA S:7 samt gemensamhetsanläggningarna VALLENTUNA-RICKEBY GA:67, OLHAMRA GA:5, OLHAMRA GA:4, omfattas helt eller delvis av detaljplanen.

Karta 1. Planområdets avgränsning.
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3.4.4 Markägoförhållanden
Detaljplaneområdet omfattar omkring 28 privatägda fastigheter taxerade
huvudsakligen för industriändamål. Kommunen äger övrig mark (allmän platsmark) i
området.
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4. Planprocessen
4.1.1 Planuppdrag
Den 2015-12-15 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av Kommunstyrelsens
näringslivs- och planutskott att ta fram en ny detaljplan som skulle ersätta
stadsplanerna S840904 och S880916 i Okvista arbetsområde. Den 2016-05-10
utökades planområdet till att även inkludera fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:327
och Vallentuna-Rickeby 1:477.

4.1.2 Handläggning
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)
i dess lydelse efter den 1 januari 2015.

Samråd

Samrådsredogörelse

Granskning

Utlåtande

Antagande

Lagakraft

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 de synpunkter som framförts sammanställs. Planförslaget
justeras och kompletteras därefter vid behov och ett granskningsförslag upprättas.
Efter granskningen upprättas ett utlåtande där synpunkter som framförts under
granskning sammanställs, varpå antagandehandlingar upprättas. Tre veckor efter att
antagandebeslutet justerats och anslagits vinner planen laga kraft om planen inte
överklagas.

4.1.3 Preliminär tidplan för detaljplanen
Beslut om samråd

kv 1 2017

Plansamråd

kv 1 2017

Beslut om granskning

kv 4 2017

Granskning

kv 4 2017

Antagande

kv 1 2018

Laga kraft

tre veckor efter att antagandebeslutet
justerats och anslagits, om inte planen överklagas
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5. Förutsättningar
5.1 Kommunala ställningstagande
5.1.1 Översiktsplan
Översiktsplanen 2010-2030 för Vallentuna kommun antogs 2010 och beskriver en
övergripande struktur och inriktning för den fysiska planeringen i kommunen.
Enligt ÖP 2010-2030 är den överordnande intentionen att fler arbetstillfällen ska
skapas i kommunen och att det lokala näringslivet skall fortsätta att utvecklas. Enligt
ÖP ska flertalet nya arbetsplatser integreras i en blandad bebyggelse. Verksamheter
som inte kan integreras med bostäder ska förläggas i estetiskt tilltalande
arbetsområden.
Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner.

5.1.2 Strukturplan
Strukturplanen för Södra Vallentuna antogs 2013, och berör förutom ett program för
detaljplanering av Kristineberg framförallt strategier för kommunikation och
grönstruktur i södra Vallentuna.
I Kristineberg, söder om arbetsområdet, öster om Arningevägen, planeras det för ny
stadsdel med bostäder, handel och verksamheter. I strukturplanen betonas att
Arningevägen ska ha en god framkomlighet och det bedöms att den kan komma att
breddas med fler körfält i framtiden. I strukturplanen föreslås den västra delen av
Okvistavägen byggas om så att det som ska bli en ny huvudgata genom Kristineberg
ansluter direkt till Arningevägen. Okvistavägen avses i sin tur ansluta sig till denna via
en ny t-korsning.

5.1.3 Detaljplaner
Gällande planer inom det avsedda planområdet är stadsplaner S 840904 och S
880916 och detaljplan D 93 02 17-2.
Tillåten markanvändning i stadsplan S 880916 är J Industri samt Jm Småindustri
närmast Arningevägen och i detaljplan D 93 02 17-2 och stadsplan S 840904 enbart
användning J Industri. I planbeskrivningen för stadsplanerna, som vid antagande
omfattade hela området för S 840904, S 880916, D 900403 och D 930717-2, fastställs
att planområdets perifera läge inom tätorten medger normal industrietablering, och
att småindustrin ska vara av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter
med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Planbeskrivningarna för
stadsplanerna anger även att sådan serviceverksamhet som normalt tjänar ett
industriområde bör tillåtas inom området, och att verksamheter som industrihotell,
hantverksby, kioskservering eller liknande tillåts.
12
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Tillåten exploateringsgrad som beskrivs i befintliga stadsplaners bestämmelser (ej
angiven på plankartan) är 25 procent av tomtytan i byggnadsarea. Inom detaljplan D
93 02 17-2, är byggrätten 50 procent fastighetsarean i bruttoarea.
Tillåten byggnadshöjd i stadsplan S 880916 är 9 m mot Arningevägen och 12 m i de
inre kvarteren. I stadsplan S 840904 tillåts en byggnadshöjd 7 m utmed
Angarnsvägen, samt 10 m i de inre delarna. Inom detaljplan D 93 02 17-2 är tillåten
byggnadshöjd 12 meter och tillåten totalhöjd 13 m.
Allmän platsmark utgörs av gata. Parkmark är indikerad som illustration i de äldre
stadsplanerna och fastställd som naturmark i den nyare detaljplanen.
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5.2 Befintlig markanvändning

Karta 2. Flygfoto över planområdet.

5.2.1 Stads- och landskapsbild
Stora delar av planområdet är ianspråktaget för småindustriändamål.
Kvartersmarken kan beskrivas som organiserad i enklaver, med omgivande
skogsbeklädd naturmark som delar upp området i mindre delar och skärmar av
bebyggelsen ifrån Angarnsvägen.

5.2.2 Bebyggelse
Området bär stark prägel av fordonsinriktade verksamheter såsom bilverkstäder,
däckfirmor och åkerier, men här finns också en del tillverkningsindustri,
grossistföretag, entreprenadföretag samt viss renodlad kontors- och
handelsverksamhet. Bebyggelsens utförande och placering på tomten varierar över
området. Fastighetsstorleken varierar mellan 1200 – 35000 m2. De minsta
fastigheterna återfinns i kvarteren omkring Cederdalsvägen, och de något större
utmed Moränvägen samt utmed Okvistavägen. En större obebyggd fastighet återfinns
öster om Moränvägen (Vallentuna-Rickeby 1:327), i övrigt är området exploaterat.

5.2.3 Vegetation
Park-och naturmarken inom planområdet är skogsbeklädd med framförallt gran, tall
och triviala lövträd.
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5.2.4 Terräng
Terrängen inom området är som utgångspunkt relativt kuperad, men stora delar av
kvartersmarken är uppfylld och/eller schaktad plan. De högsta punkterna återfinns
inom kvarteren omkring Moränvägen samt Cederdalsvägen, som sedan sluttar ner
mot den dalgång där Okvistavägen ligger.

5.2.5 Omgivning
Väster om planområdet och väster om Arningevägen ligger Rickeby, ett större område
med radhusbebyggelse och friliggande villor. Norr om området och Angarnsvägen
ligger ett Vallentuna IPs strövområde med stigar som sträcker sig mot
Angarnsjöängen. Söder om ligger villaområdet Påtåker och öster om, och i direkt
anslutning till planområdet ligger resterande Okvista arbetsområde. Dessutom
planeras det för ny bostadsbebyggelse både söder och nordväst om området inom
ramen för de nya stadsdelarna Åby Ängar, Åbyholm samt Kristineberg, samt för nya
verksamheter öster om området inom ramen för projektet Okvista 5.

Karta 3. Flygfoto över planområdet och den närmsta omgivningen.
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5.3 Geotekniska förhållanden
5.3.1 Berggrund och jordarter
En geoteknisk undersökning gjordes 1982 inför dåvarande planläggning. Jordarterna
inom området består enligt denna framför allt av moräner, med partier där berget går
i dagen. Berget utgörs av granit och moränerna är främst sandig-moig moräntyp med
inslag av grusig-sandig morän på bergknallarnas sydsidor. Strax söder om
Angarnsvägen i anslutning till Cederdalsvägens anslutning till Angarnsvägen
förekommer ett mindre lerområde med outrett djup. Likaså förekommer det i
dalgången angränsande till planområdets södra del betydande lerförekomster med
djup på uppåt 5 meter. Betydande schaktning och uppfyllnad har utförts under
utbyggnaden i området, varför aktuella förhållanden på platsen bedöms skilja sig
ifrån redovisade ursprungliga förhållande.

5.4 Hydrologiska förhållanden
5.4.1 Mark- och grundvatten
Inga markvattenförhållanden som kan försvåra ett genomförande av planen uppfattas
inom området.

5.4.2 Avrinning
Planområdet ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Se vidare under 5.10.1
Dagvatten.

5.5 Naturmiljö
5.5.1 Riksintresse för naturvård, Natura 2000 etc.
Planområdet omfattas inte av något riksintresse för naturvård. Nerströms ifrån
planområdet ligger dock Natura 2000-området Angarn, tillika naturreservatet
Angarnssjöängen, samt ett större riksintresse för naturvård (Angarnssjöängen –
Vadadalen).

5.5.2 Biotopskyddsområden
Inga biotopsskyddsområden, generella eller särskilt utpekade, finns inom området.

5.5.3 Övriga naturmiljövärden
Inga särskilda övriga naturvärden uppfattas inom planområdet.
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5.6 Kulturmiljö
5.6.1 Riksintresse för kulturmiljövård
Planområdet omfattas inte av något riksintresse för kulturmiljövård.

5.6.2 Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.

5.6.3 Övriga kulturmiljövärden
Inom planområdet uppfattas inga särskilda övriga kulturhistoriska värden.

5.7 Gator och trafik
5.7.1 Gång och cykel
Mellan Vallentuna station och infarten till Cederdalsvägen är det ca 2 km till fots eller
på cykel, vilket delvis sker på separerad G/C-väg. Inom parkmarksområdena inom
planområdet finns en G/C-väg som ansluter till Cederdalsvägen respektive en som
ansluter till Moränvägen. Inga G/C-vägar längs med gatorna i området är utförda, och
trottoarer finns i begränsad omfattning. En provisorisk gångväg finns anlagd längs
med Okvistavägen mellan Högdalavägen och Cedersdalsvägen, och längs med
Okvistavägen öster om Cederdalsvägen finns en grusad trottoar i sämre skick. En
smal trottoar finns även anlagd längs med delar av Cederdalsvägen. I naturstråket
centralt i planområdet finns en spontant uppkommen gångstig som länkar samman
de södra delarna av området med Vallentuna IP norr om planområdet. Ingen skyddad
passage finns över Angarnsvägen öster om Arningevägen, dock kan det genom slitage
av gräset ses att allmänheten frekvent passerar vägen i speciella punkter.

5.7.2 Kollektivtrafik
Busshållplats finns vid Cederdalsvägen och Moränvägen. Här stannar i dagsläget buss
665 mellan Kårsta – Vallentuna ungefär en gång i timmen under vardagar.
Busshållplatsfickor finns även utbyggda längs med Arningevägen direkt söder om
Angarnsvägen men dessa inte används i dagsläget.

5.7.3 Vägtrafik
Området ligger utmed Arningevägen och Angarnsvägen som erbjuder goda
förbindelser till övriga delar av kommunen. Tillfart till området sker via korsning med
svängfält ifrån Arningevägen samt Angarnsvägen.
I kapacitetsutredningen för Kristineberg (Kapacitetsutredning Kristineberg–
Vallentuna, Sweco 2014) går att utläsa att det så småningom kommer att behövs en
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cirkulation med 2 körfält vid tillfarten Arningevägen / Okvistavägen. En uppdatering
av kapacitetsutredningen (Kapacitetsutredning Okvista – Vallentuna, Sweco 2016)
har gjorts för att se hur belastningsgraden påverkas av ny samlad etablering i
Okvistaområdet och Kristineberg.
Resultatet visar att belastningen i nuvarande korsning Arningevägen-Okvistavägen
bedöms komma att bli för hög i framtiden oavsett om Okvistaområdet byggs ut eller
ej. Den för höga belastningen beror framförallt på att man förutspår höga framtida
trafikflöden på Arningevägen. Inom ramen för detaljplanearbetet för Kristineberg
föreslås en alternativ lösning för korsningen Okvistavägen-Angarnsvägen för att
hantera de problem som kan komma att uppstå i framtiden.

5.7.4 Parkering
Inom området finns idag ingen gemensam parkeringslösning. Gatuparkering är
tillåten inom delar av området.

5.8 Service
Inom området finns ingen offentlig service med avseende på skola, sjukvård eller
dylikt. Inom planområdet förekommer diverse kommersiell service såsom
fordonsservice, men även handel i form av en byggvaruhandel.

5.9 Teknisk försörjning
5.9.1 Dagvatten
Avrinning sker åt nord, syd och sydväst. Idag leds dagvattnet ifrån huvuddelen av
planområdet (södra delen av Moränvägen, centrala delarna omkring Cederdalsvägen,
samt kvarteren norr om Okvistavägen) ner mot befintliga diken/dagvattenledningar
söder om området, och därifrån vidare mot dagvattenparken (sedimentationsdamm
med efterföljande rening i våtmark) söder om Okvista 3 innan det släpps ut mot
Kvarnbäcken. Vattnet rör sig därifrån genom Gävsjöns dalgång mot Angarnsjöängen
och når slutligen recipienten Husaån. De norra delarna omkring Moränvägen
avvattnas norrut och samlas och infiltrerar i en lågpunkt utmed Angarnsvägen, och
naturmarken väster om Arningevägen avvattnas mot norr respektive sydväst.
Området är utbyggt med ett ledingsnät dimensionerat enligt P90. Inga
kapacitetsproblem inom området har uppmärksammats. Problem har dock
förekommit med förorenade utsläpp, och ett tillsynsarbete pågår för att
säkerhetsställa att fastighetsägarna sköter sina åtaganden. Parallellt med detta pågår
även ett arbete för att säkerhetsställa sedimentationsdammens och våtmarkens
skötsel.
En dagvattenutredning (Dagvattenutredning för detaljplan för Okvista 1 och 2,
Sweco 2016) har tagits fram för att belysa den påverkan på dagvattenflöden och
föroreningar som den nya detaljplanen kan innebära. Beräkningarna i
dagvattenutredningen visar att planförslaget kommer att innebära en mycket
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begränsad påverkan på flöden och förorening för majoriteten av området, eftersom
hårdgöringsgraden redan idag är mycket hög.
En ökad förorenings- och flödesbelastning kan ses i beräkningarna härrörande ifrån
ett område som är planlagt som industrimark med en byggrätt på 50% av
fastighetsarean i nu gällande plan, men som i dagsläget ännu är oexploaterat.
Ökningen som beskrivs i utredningen beror på att beräkningarna för nuvarande
situation utgår ifrån befintlig markanvändning, i detta fallet skogsmark, och
beräkningarna för framtida scenario utgår från att byggrätten utnyttjas till fullo enligt
försiktighetsprincipen. Eftersom ingen ny kvartersmark tillförs i planen och den
ökade byggrätten inte anses medföra att hårdgöringsgraden inom området kommer
att öka, bedöms den nya detaljplanen inte leda till någon ökad påverkan jämfört med
nu gällande plan.
Parallellt med dagvattenutredningen för planområdet har en utredning (Utvärdering
av dagvattenanläggning i Okvista industriområde, Sweco 2016) av
Okvistadammarnas kapacitet tagits fram. Utredningen visar att dammarna har
tillräcklig kapacitet för att rena dagvattnet ifrån avrinningsområdet inkluderat
befintlig samt tillkommande bebyggelse inom Okvistaområdet och Kristineberg.
Detaljplanens genomförande förutsätter inga nya återgärder på existerande
dagvattennät.

5.9.2 Vatten och avlopp
Detaljplanens genomförande förutsätter inte nya återgärder på existerande spill- och
vattennät.

5.9.3 Värme
Fjärrvärme finns delvis utbyggt inom området, men en stor del av fastigheterna har
enskilda uppvärmningslösningar. Detaljplanens genomförande förutsätter inte nya
återgärder.

5.9.4 El
Elnätet är utbyggt inom området och inom området finns två transformatorstationer.
Detaljplanens genomförande förutsätter inte nya återgärder.

5.9.5 Avfallshantering
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för hushållsavfall. Vid
bygglovprövning bör hänsyn tas till ytor och system för avfallshämtning inom
fastigheten.
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5.10

Hälsa och säkerhet

5.10.1

Markföroreningar

Tre ärenden för potentiellt förorenade områden finns registrerade för fastigheter
inom planområdet, inga av dessa är i dagsläget riskklassade (MIFO). Dessa
fastigheter är exploaterade och bebyggda i dagsläget. Potentiell förekomst av
markföroreningar undersöks vidare i samband med ny bygglovprövning där så
bedöms lämpligt.

5.10.2

Ras- och skredrisk

Enligt MSBs definition och metodik föreligger förutsättningar för initialskred i
områden med ler-och siltjordar med en marklutning på mer än 1:10. Enligt en
översiktlig kartering över ras- och skredrisken i kommunen(Översiktlig kartering av
risker för ras, och skred och översvämning, WSP 2013) finns ett antal mindre
områden inom planområdet där sådana förutsättningar finns. Med anledning av att
lerförekomsten inom området enligt den geotekniska utredningen ifrån 1982 är
väsentligt begränsad jämnfört med underlaget som ras- och skredkarteringen utgått
ifrån bedöms det inte finnas förutsättningar och risk för ras- och skred inom
kvartersmark i området.

20

DETALJPLAN FÖR OKVISTA 1 OCH 2, PLANBESKRIVNING, SAMRÅDSHANDLING

5.10.3

Översvämningsrisk

Enligt LstAB s lågpunktskartering, se karta 4, kan översvämning vid skyfall uppstå i
en lågpunkt söder om Angarnsvägen (väster om fastighet Olhamra 1:67), samt i
dikena vid rondellen i nordvästra delen av planområdet. Områdena som omfattas av
risk för översvämning vid skyfall ligger inom naturmark, och kvartersmark inom
området bedöms inte beröras. Området som indikeras inom kvartersmark sydöst om
planområdet är i dagsläget utplanat och schaktat, varför vatten inte ansamlas där.

Karta 4. LstABs lågpunktskartering indikerar områden som riskerar att
översvämmas vid skyfall.

5.10.4

Radon

Inga uppmätta radonvärden finns inom området. Lämpligt utförande prövas i
samband med bygglovprövning.

5.10.5

Buller

En bullerutredning har tagits fram för hela kommunen under 2015. Den antyder att
65 dB(A) ekvivalent ljudnivå ligger ca 25-30 meter ifrån Arningenvägens mitt, samt
omkring 10 meter ifrån Angarnsvägens mitt i dagsläget. Prognosen för 2040 anger ca
40-45 m ifrån Arningevägen respektive 20-25 m ifrån Angarnsvägen. Det finns inga
fastställda bullerriktlinjer för kontor och andra icke störande verksamheter men
Naturvårdverket har 1991 föreslagit 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus för
arbetslokaler samt 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Det finns inga
krav om att redovisa bullersituationen i detaljplan vid användning som avser kontor,
industri eller andra typer av verksamheter. Lämpligt utförande prövas i samband med
bygglov.
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5.10.6

Farligt gods

Angarnsvägen och Arningevägen är sekundära rekommenderade transportleder för
farligt gods. Enligt tidigare analyser av farligt gods har sagts att gasol samt bensin,
diesel och eldningsolja med lokala målpunkter utgör de huvudsakliga transporterna
längs vägarna. Inom Okvista arbetsområde ligger före detta ABC Gasol (har gått i
konkurs men verksamheten ska tas över av annat bolag). Till anläggningen kommer
gasol i tankbil, som sedan tappas upp på flaskor och transporteras vidare till kund.
Transporterna till ABC Gasol går via Arningevägen, och lokalt inom planområdet.
Tidigare riskanalyser har visat att individrisken längs med Arningevägen är
acceptabel vid minst 20 m ifrån vägkant både idag och i ett framtida scenario för
2030 (Riskanalys inför detaljplan Kristinebergsområdet Vallentuna kommun,
Sweco 2014), och längs Angarnsvägen låg och till viss del acceptabel idag (Riskanalys
av Åby Ängar, Vallentuna kommun – avseende transporter med farligt gods,
Brandskyddslaget 2011) och acceptabel 15-20 meter ifrån vägkanten i ett framtida
scenario för 2030.
Existerande bebyggelse ligger närmast 25 meter ifrån Angarnsvägens vägkant, samt
som närmast 18,5 meter ifrån Arningevägens vägkant.
Kontor, handel och verksamheter bedöms som likvärdiga kategorier vid
riskbedömning intill väg för farligt gods. Planförslaget tillåter bebyggelse närmast 20
(18.5 m invid existerande bebyggelse) meter ifrån Arningevägens, samt 25 m ifrån
Angarnsvägen vägkant. På detta avstånd nås en acceptabel individrisknivå. Inga
särskilda hänsyn till transporter som kan tänkas ske lokalt inom området är tagna i
detaljplanen.

5.10.7

Existerande verksamheter

Inom Okvista arbetsområde finns tre tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
(Klass B). Dessa finns inom fastigheterna Olhamra 1:76 (E.Ons värmeverk), Olhamra
1:62 (Bromma Botkyrka bilskrot), Olhamra 1:81 (Seka miljöteknik). Av dessa ligger
endast bilskroten inom detaljplaneområdet. Utöver dessa finns vissa verksamheter
inom Okvista arbetsområdet som enligt Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för
arbete” bör förses med säkerhetsavstånd till bostäder. Exempel är verksamheter
såsom betongtillverkning och bussdepå som enlig dessa riktlinjer har ett
säkerhetsavstånd på 200 meter.
För tillkommande verksamheter inom området görs en bedömning av deras
lämplighet samt behov av skyddsavstånd till existerande bebyggelse och andra
återgärder vid eventuell tillståndsprövning av den individuella verksamheten.
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6. Planförslag
6.1 Bebyggelseområden, kvartersmark
Inom detaljplaneområdet medges användning för en blandning av verksamheter som
av olika skäl är svåra att lokalisera i en mera stadsmässig bebyggelse. Kvartersmarken
är lokaliserad till de områden som bedöms mest lämpliga för bebyggelse med hänsyn
till bland annat områdets terräng och utökas inte i förhållande till nu gällande
detaljplan/stadsplaner.

6.1.1 K Kontor
Inom hela detaljplaneområdet tillåts kontorsetablering.

6.1.2 Z Verksamheter
Inom detaljplaneområdet tillåts Z Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan
såsom lager, lättare verkstadsindustri, lättare tillverkning och därtill tillhörande
service och försäljning samt handel med skrymmande varor. Med sådana
verksamheter avses ytkrävande verksamheter med en begränsad omgivningspåverkan
såsom till exempel entreprenadfirmor, tillverkning, fordonsservice, lager. Vidare
inräknas därtill hörande kontor, personalutrymmen samt utrymmen för service och
försäljning etc. som behövs för verksamheten. Med skrymmande varor avses varuslag
såsom t.ex. möbler, bilar, husvagnar, båtar, byggmaterial och trädgårdsartiklar. Detta
är varuslag som ofta förutsätter biltillgänglighet, stora ytor för parkering,
varuleverans, butik och lager och därför är svårare att lokalisera i en mera
stadsmässig och blandad bebyggelse. Livsmedelshandel och övrig detaljhandel är inte
tillåtet inom planområdet. Handel av dessa slag har bedömts olämpliga med
anledning av områdets karaktär och den överordnade trafiksituationen.

6.1.3 J Industri
Inom delar av detaljplaneområdet tillåts normal industrietablering. Vidare inräknas
kontor, personalutrymmen, personalbutiker etc. som behövs för verksamheten.

6.1.4 E Tekniska anläggningar
Tre mindre områden är avsatta för tekniska anläggningar. Dessa innefattar två
transformatorstationer samt en pumpstation som redan finns i området.

6.1.5 Placering och utförande
Byggnader får placeras närmast 4 meter ifrån fastighetsgräns där inget annat angetts.
Detta för att säkra att byggnaderna är tillgängliga för utvändigt underhåll ifrån egen
fastighet, samt att förebygga särkrav på brandskyddsanpassning. Skyddsavstånd till
de större trafiklederna och ledningsområden säkras genom prickmark.
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Tillåten nockhöjd varierar mellan 10,5 till 14 meter inom planområdet. Detta
motsvarar att man kan bygga maximalt tre-fyra våningar inom området. Höjden är
anpassad så att en god gatumiljö inom området uppnås samtidigt som den visuella
påverkan på omgivningen begränsas.

6.1.6 Exploateringsgrad
Bebyggelsen får uppföras med en maximal exploateringsgrad om 50% sammanlagd
byggnadsarea per fastighetsarea. Vid bygglovprövning bör särskild hänsyn tas till den
enskilda verksamhetens parkeringsbehov och behov av ytor för avställning, angöring
med mera.

6.1.7 Utfartsförbud
För att säkra framkomligheten råder utfartsförbud längs Arningevägen, längs stora
delar av Okvistavägen, samt längs en del av Cederdalsvägen.

6.2 Grönstruktur och friytor, allmän platsmark
6.2.1 Naturmark
Existerande vegetations- och skogsområden säkras som naturmark i planen. Detta för
att dela upp området i överblickbara delar och skilja verksamheterna ifrån varandra,
ifrån Angarnsvägen, samt ifrån omkringliggande bostads- och rekreationsområden.
Dessa områden inkluderar även ett antal lågpunkter för naturlig infiltration av
dagvatten. Naturmarken förutses skötas enligt kommunens praxis. Gång- och
cykelvägar anses ingå i användningen.

6.3 Gator och trafik, allmän platsmark
6.3.1 Gator
Angöring är tänkt att ske via de mindre lokalgatorna; Moränvägen samt de västra
delarna av Cederdalsvägen. För att säkra framkomligheten råder utfartsförbud längs
Arningevägen, längs stora delar av Okvistavägen, samt längs en del av
Cederdalsvägen. Inom detaljplanelagt vägområde längs lokalgatorna är det avsatt
plats för framtida utbyggnad av G/C-vägar, trädplanteringar, gatuparkering och
hållplatser. Se exempelsektioner.
Detaljplanen tar även hänsyn till att en ny cirkulationsplats med två körfält kan
komma att behövas i korsningen Okvistavägen – Arningevägen, samt att
Arningevägen kan komma att breddas i framtiden.
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Figur 1. Exempel på gatusektion – Moränvägen med gång- och cykelväg.

Figur 2. Exempel på gatusektion – Cederdalsvägen (västra delarna) med trottoar.
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Figur 3. Exempel på gatusektion – Cederdalsvägen (mellan Angarnsvägen och Okvistavägen) med gång- och cykelväg.

Figur 4. Exempel på gatusektion – Okvistavägen med busshållplats, trädplantering och gång- och cykelväg.

DETALJPLAN FÖR OKVISTA 1 OCH 2, PLANBESKRIVNING, SAMRÅDSHANDLING

6.3.2 Parkering
Parkering ska ordnas inom fastighet. I vissa delar av området är plats avsatt för
framtida utbyggnad av gatuparkering. Se exempelsektioner.

6.3.3 Gång och cykel
Inom detaljplanelagt vägområde längs lokalgatorna inom området är det avsatt plats
för framtida utbyggnad av G/C-vägar eller trottoarer. Se exempelsektioner.

6.3.4 Kollektivtrafik
Detaljplanen tar hänsyn till att fortsatt trafikering med buss skall kunna utföras längs
Okvistavägen samt Cederdalsvägen.

6.4 Administrativa bestämmelser
6.4.1 Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 5 år. Genomförandetiden är begränsad med
anledning av att området redan idag är utbyggt, och att få förändringar förutsetts för
att genomföra planen.

6.4.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna inom planområdet.

6.5 Fastighetsindelning
Detaljplanen reglerar inte fastighetsindelning i området. Vid fastighetsindelning bör
hänsyn tas till bland annat angöring och lämplig utformning av den enskilda
fastigheten.
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7. Genomförande
7.1 Organisatoriska frågor
7.1.1 Tidplan för genomförande
Utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt bilagd gatukostnadsutredning påbörjas
efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

7.1.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet.

7.1.3 Avtal
Inga avtal har ingåtts.

7.2 Ekonomiska frågor
7.2.1 Planekonomi
Planavgift tas ut i samband med bygglov enligt vid tidpunkten för bygglov gällande
taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

7.2.2 Gatukostnader
Parallellt med detaljplanen har en gatukostnadsutredning upprättats som redovisar
kostnader för anläggande för allmänna platser som kommunen ska vara huvudman
för samt hur kostnaderna ska fördelas. Kostnader för utbyggnaden av de allmänna
platserna kommer att debiteras fastighetsägare inom planområdet. Ett villkor för att
få ta ut gatukostnadsersättning är att anläggningarna tillgodoser områdets behov och
att de är till nytta för fastigheterna.
Kostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna i relation till hur stor fastigheten är
idag och de byggrätter som detaljplanen ger.
När de allmänna anläggningarna som kommunen är huvudman för är utbyggda och
brukbara debiteras fastigheter inom området 25 kr/m2 fastighetsyta. De fastigheter
som inte får någon utökad byggrätt i detaljplanen kommer att få en reducerad
gatukostnad med 50 %.
Fastighetsägaren kan ansöka om avbetalning eller begära anstånd med betalningen.
För mer information se tillhörande Gatukostnadsutredning.
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7.2.3 VA-avgifter
För avstyckningar eller tillkommande BTA tas anläggningsavgift ut enligt gällande
VA-taxa vid tidpunkt för bygglovsbeslut.

7.3 Fastighetsrättsliga frågor
7.3.1 Allmänna anläggningar
Föreslagna åtgärder inom allmän plats ryms inom redan kommunalägda fastigheter
vilket gör att inga fastighetsrättliga åtgärder krävs inom allmän plats.

7.3.2 Enskilda anläggningar
Inom kvartersmarken ansvarar respektive fastighetsägare för att ansöka och bekosta
nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder hos Lantmäteriet om ändring av befintlig
fastighetsindelning önskas.

7.4 Tekniska frågor
7.4.1 Grundläggning
Generellt kan sägas att inom lermarksområdet bör planerade byggnader grundläggas
på stödpålar nedförda till pålstopp i bottenmorän och/eller på berg och vid små djup
på plintar. Inom fastmarksområden kan planerade byggnader grundläggas på platta.
Med anledning av de uppfyllnader och schaktning som förekommit inom området kan
förutsättningar för grundläggning behöva undersökas vidare i samband med
bygglovprövning.
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8. Konsekvenser
8.1 Miljökonsekvenser
8.1.1 Behovsbedömning
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en
detaljplan ska upprättas. Miljöbedömningens första steg, behovsbedömning, ska
avgöra om detaljplanens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så
är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen görs
utifrån krav i 6 kap 11 § miljöbalken och 4 kap 34 § PBL samt kriterier i bilaga 2 och 4
till MKB-förordningen. Bedömningen görs utifrån områdets befintliga situation.
Eftersom gällande stadsplaner medger industriändamål och eftersom området är
ianspråktaget för det ändamålet gör Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen
att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
För genomgång av behovsbedömningen, se bilaga.

8.1.2 Riksintressen och övriga skyddade områden
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Nedströms ifrån planområdet ligger
dock Natura 2000-området Angarn, tillika naturreservatet Angarnssjöängen, samt ett
riksintresse för naturvård (Angarnssjöängen – Vadadalen).
Angarnssjöängen är utpekat som Natura-2000 område med anledning av det rika
fågellivet i området. Området är beroende av en god vattenstatus. Planens
genomförande innebär att byggrätten inom området utökas, och att användningen
justeras. Den nya detaljplanen innebär inte sådana förändringar att dess
genomförande bedöms ha negativ påverkan på Natura 2000-området. Planens
genomförande bedöms inte heller påverka nämnt riksintresse eller andra skyddade
områden negativt.

8.1.3 Miljökvalitetsnormer för luft
Vid planering ska kommuner och myndigheter iaktta att miljökvalitetsnormerna
(MKN) för luft och vatten inte överskrids enligt Miljöbalkens 5 kap. 3 §.
Kapitel 5 i Miljöbalken innehåller bland annat krav på att man i planeringen ska
iaktta att miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids. Motivet är att planläggning
inte ska vålla skada eller olägenhet på miljön eller på människors hälsa.
Problemmiljöer förekommer främst vid högt trafikerade gator och trafikplatser. De
ämnen som är i störst behov av bedömningar och eventuella mätningar i länet med
koppling till miljökvalitetsnormerna är kväveoxid (NO2) och i vissa fall
inandningsbara partiklar (PM10).
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i dagsläget inte i kommunen. Existerande
industriområde genererar idag både viss persontrafik och tyngre trafik som kan sägas
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ha en påverkan på luftkvaliten. Den ökade byggrätten och förändrade användningen
inom planområdet kan innebära att transporterna till och ifrån området ökar.
Detaljplanens genomförande bedöms dock inte ha en sådan stor påverkan, till
exempel på trafikflödet, att miljökvalitetsnormerna för luft kan komma att
överskridas.

8.1.4 Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten.
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om föreskrifter
gällande kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Statusklassificering och
miljökvalitetsnormer finns för yt- och grundvatten.
Planområdet ingår i Åkerströmmens avrinningsområde. Närmast berörd
vattenförekomst är Husaån som har måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormen är
att god ekologisk status ska uppnås år 2027. Den kemiska statusen utan överallt
överskridande ämnen klassas som god. Planområdet överlappar inte med något
grundvattenmagasin med fastslagen MKN.
Planen medger inte sådan förändring av användning och utnyttjande att det bedöms
påverka föroreningsgraden på det dagvatten som lämnar området. Planens
genomförande bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer för vatten kan
komma att överskridas.

8.2 Konsekvenser för stadsbilden
I planförslaget fastställs ett antal naturområden som minskar områdets visuella
påverkan på omgivningen. Förbättringar av gatumiljön såsom utbyggnad av G/Cvägar, trädplanteringar och belysning förväntas ha en positiv inverkan stadsbilden
inom området.

8.3 Sociala konsekvenser
Förbättringar av gatumiljön såsom utbyggnad av G/C-vägar och belysning skulle ha
en positiv inverkan på den generella tillgängligheten och trafiksäkerheten inom
området.

8.4 Ekonomiska konsekvenser
8.4.1 Kostnader
Planavgift kommer att tas ut vid bygglov enligt vid tidpunkten fastställd taxa för
planavgift.
För åtgärder på allmän plats, i detta fallet förbättring och nyanläggning av gång- och
cykelvägar, tas kostnader ut av fastighetsägare enligt andelar fördelade i bilagd
gatukostnadsutredning.
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8.4.2 Intäkter
För fastighetsägarna inom planområdet innebär den nya planen en dubblerad
byggrätt och/eller en utökad användning. Detta bedöms öka fastighetsvärdet. Nyttan
bedöms överstiga de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför.

8.5 Fastighetskonsekvenser
För de flesta fastighetsägarna inom planområdet innebär den nya planen en
dubblerad byggrätt och/eller en utökad användning. Flertalet av fastigheterna inom
området har idag överskridit sin byggrätt och en del av bebyggelsen har en
användning som inte medges i tidigare plan. Den nya planen avser i stora drag att
göra existerande bebyggelse planenlig och att ge möjlighet till att utöka användningen
och exploateringsgraden i området.
En del av den existerande bebyggelsen har i tidigare bygglov beviljats avvikelse
rörande placering. I den nya planen ersätts tidigare prickmark intill fastighetsgränser
och allmänna platser med ett generellt minsta avstånd om 4 m (tidigare 4,5-6 m).
Bebyggelse närmare än 4 m kommer även i den nya detaljplanen betraktas som
planstridig. Nya planbestämmelser aktualiseras först i samband med att man avser
vidta återgärder. Detta betyder att existerande bebyggelse som ligger närmare än 4 m
inte automatiskt behöver vidta återgärder med anledning av den nya planen. Dock
kommer man t.ex. inte att kunna utvidga dessa byggnader ytterligare mot aktuell
fastighetsgräns, och det kommer inte heller att vara möjligt att t.ex. återuppbygga en
byggnad närmare än detaljplanen tillåter efter en brand.
För genomgång av detaljplanens konsekvenser för respektive fastighet, se nedan.
Fastighet

Användning

Byggrätt

Planavgift

Gatukostnader

OLHAMRA 1:471:52, OLHAMRA
1:54-1:55,
OLHAMRA 1:571:58, OLHAMRA
1:60-1:63,
OLHAMRA 1:67,
OLHAMRA 1:721:73,
VALLENTUNARICKEBY 1:436,
VALLENTUNARICKEBY 1:476,
VALLENTUNARICKEBY 1:480,
VALLENTUNAÅBY 1:69

Z Verksamheter
med begränsad
omgivningspåver
kan såsom lager,
lättare
verkstadsindustri,
lättare
tillverkning och
därtill tillhörande
service och
försäljning samt
handel med
skrymmande
varor, K Kontor,

Största
byggnadsarea är
50 % av
fastighetsarean.

Ja

Ja

(Tidigare 25 % av
fastighetsarean.)
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VALLENTUNARICKEBY 1:327,
VALLENTUNARICKEBY 1:477

OLHAMRA 1:44,
OLHAMRA 1:60,
OLHAMRA 1:61,
OLHAMRA 1:62

OLHAMRA 1:14,
VALLENTUNAÅBY 1:85,
VALLENTUNAÅBY 1:87,
VALLENTUNAÅBY 1:94

Z Verksamheter
med begränsad
omgivningspåver
kan såsom lager,
lättare
verkstadsindustri,
lättare
tillverkning och
därtill tillhörande
service och
försäljning samt
handel med
skrymmande
varor, K Kontor,

Största
byggnadsarea är
50 % av
fastighetsarean.

Z Verksamheter
med begränsad
omgivningspåver
kan såsom lager,
lättare
verkstadsindustri,
lättare
tillverkning och
därtill tillhörande
service och
försäljning samt
handel med
skrymmande
varor, K Kontor, J
Industri

Största
byggnadsarea är
50 % av
fastighetsarean.

Allmän plats (N
Natur och eller
Gata/Väg

-

Ja

Ja, reducerad

Ja

Ja

Nej

Nej

(Tidigare 50 %
bruttoarea av
fastighetsarean.)

(Tidigare 25 % av
fastighetsarean.)

8.6 Konsekvenser för övriga berörda
Norr om planområdet ligger ett antal mindre fastigheter för huvudsakligen
bostadsändamål, samt ett större sammanhängande rekreationsområde. I områdets
västra del angränsar ett antal bostadsfastigheter. Söder om planområdet och
Okvistavägen ligger ett antal industrifastigheter. Planförslaget bedöms inte medföra
betydande olägenheter för dessa.
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9. Medverkande
I arbetet med detaljplanen har representanter ifrån samhällsbyggnadsförvaltningens
planavdelning och mark och – exploateringsavdelning deltagit.
Övrig adjungerad bemanning i projektet är representanter från Roslagsvatten och
övriga förvaltningar samt representanter inom gata- och park, bygglov och miljö inom
samhällsbyggnadsförvaltningen.

10.
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Dagvattenutredning för detaljplan för Okvista 1 och 2, Sweco 2016
Utvärdering av dagvattenanläggning i Okvista industriområde, Sweco 2016
Kapacitetsutredning Okvista – Vallentuna, Sweco 2016
Riskanalys av Åby Ängar, Vallentuna kommun – avseende transporter med
farligt gods, Brandskyddslaget 2011
Riskanalys inför detaljplan Kristinebergsområdet Vallentuna kommun, Sweco
2014

10.1.2


Gatukostnadsutredning för detaljplan Okvista 1 och 2,
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017

10.1.3


Gatukostnadsutredning

Övrigt

Behovsbedömning Okvista 1 och 2, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017

Björn Stafbom
Planeringschef

Aina Larsson
Planarkitekt

Camilla Petersson
Exploateringsingenjör

34

DETALJPLAN FÖR OKVISTA 1 OCH 2, PLANBESKRIVNING, SAMRÅDSHANDLING

