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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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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 
• Plankarta med planbestämmelser 1:500 (A3),  
• Planbeskrivning 
• Illustrationsplan 1:500 (A3) 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 

1.2 Planens syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett ställverk. Planen syftar vidare till att anpassa 
ställverkets omfattning och utformning med hänsyn till närmiljön samt tillgodose ett 
lokalt omhändertagande av dagvatten från området. därutöver syftar planen till att 
säkerställa ett säkert utförande med hänsyn till närheten mot sekundär transportled 
för farligt gods (Teknikvägen).    

1.3 Planens huvuddrag 
För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk 
anläggas på del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Ett ställverk är en anläggning 
som fungerar som en nod i elnätet som fördelar ut ström till användarna på ett säkert 
sätt och skyddar dem om ett fel uppstår. Denna anläggning ska bidra till en ökad 
effekt i elnätet och är nödvändig för att möjliggöra de exploateringsprojekt som är 
planerade i kommunen. Det tänkta ställverket kommer vara ett s.k. GIS-ställverk som 
är gasisolerat och inbyggt i en byggnad. 

Planen innehåller bestämmelser som styr ställverkets placering, omfattning, 
utformning och höjd för att anpassa det till omgivande bebyggelse och landskap. 
Ställverket kommer att ligga synligt utmed Teknikvägen, nära två skolor och längs ett 
gångstråk ner mot Snapptunafältet. Det är därför av vikt att byggnaden som 
ställverket inryms i gestaltas med omsorg till platsens publika läge. 

För att säkerställa omhändertagande av dagvatten från planområdet innehåller 
planen bestämmelser om att ca hälften av markytan ska vara av genomsläppligt 
material. 

Vidare innehåller planen en bestämmelse om utförande av ytterväggar på ställverket i 
brandteknisk klass EI60. Detta är en skyddsåtgärd för att säkerställa en tolerabel risk 
på grund av närheten till farligt gods led, Teknikvägen. 

Det nya ställverket innebär att de befintliga luftledningarna kan förläggas under mark 
och att de befintliga kraftstolparna kan tas ner. Ställverket är tänkt att angöras från 
Teknikvägen. 
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1.4 Plandata 

1.4.1 Läge och areal 

Planområdet ligger i anslutning till Teknikvägen och befintlig transformatorstation, 
mellan Rosendalsskolan norra och Rosendalskolan södra. Området är beläget ca 1 km 
nordväst om Vallentuna Centrum och omfattar ca 1000 m2. 

 
Figur 1. Planområdets ungefärliga läge inringat i rött. 

1.4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet utgör del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297, som ägs av 
kommunen. 

 



 

 
 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR STÄLLVERKET VID TEKNIKVÄGEN, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING/ DP 2021-XX-XX 

 

8 

1.4.3 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 

En behovsbedömning har tagits fram och kommunen bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. Därmed ser 
kommunen att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram. 

Detaljplanen i sig bedöms inte ge upphov till miljöpåverkan i någon större 
omfattning. De få miljöeffekter som har en identifierad påverkan bedöms i nästan alla 
fall ge upphov till påverkan på lång sikt. En indirekt miljöeffekt av denna plan är en 
ökad energianvändning när antalet bostäder och verksamheter i kommunen ökar, 
dock bör den miljöbelastningen främst läggas på de framtida exploateringsprojekten. 
En möjlig miljöeffekt på kort sikt är ökat trafik- och verksamhetsbuller som dock 
begränsas till anläggningsskedet. 

Kommunen har samrått med länsstyrelsen som delar bedömningen att 
genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

1.5 Planprocessen 
Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015. 
Detaljplanen handläggs med så kallat ”standardförfarande i enlighet med 5 kap. 7 § 
PBL då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, den bedöms 
inte medföra  en betydande miljöpåverkan och den bedöms förenlig med 
översiktsplanen. 

 

Att planen handläggs med ”standardförfarande” innebär att kommunen vid två 
tillfällen, samråd och granskning, formellt bjuder in berörda fastighetsägare och 
remissinstanser att komma med synpunkter på planförslaget innan planen antas.  

Inför granskning kan planförslaget ändras med anledning av inkomna synpunkter 
under samrådet. Inkomna synpunkter under samrådet redovisas och bemöts efter 
samråd i en samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter under granskning redovisas 
och bemöts efter granskning i ett granskningsutlåtande.  

Efter granskning kan inga stora ändringar av planförslaget ske utan att förslaget 
skickas ut för ny granskning.  

Efter granskning går planen till antagande och laga kraft. 
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1.5.1 Preliminär tidplan för detaljplan  

Samrådsbeslut 3:e kvartalet 2021 

Samrådstid   3:e kvartalet 2021 

Beslut om granskning  4:e kvartalet 2021 

Granskningstid  1:a kvartalet 2022 

Antagande (KF)  2:a kvartalet 2022 

 

1.5.2 Beslut i ärendet under processen 

Vattenfall har kommit in med begäran om planbesked för att upprätta en ny 
detaljplan för del av fastigheten Vallentuna- Mörby 1:297. Beslut om positivt 
planbesked togs i kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott § 45 den 2016-05-
10. Näringslivs- och planutskottet beslutade då att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att upprätta en ny detaljplan med syftet att kunna etablera ett GIS-ställverk 
inom del av fastigheten Vallentuna- Mörby 1:297.  

Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan Vallentuna kommun och Vattenfall 
2019-11-12. 
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2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Området ligger inte inom område som är av riksintresse. 

2.1.2 Områdesskydd 

Området omfattas inte av något strandskydd eller annat områdesskydd. 

2.1.3 Förordnanden 

Området omfattas inte av något förordnande enligt tidigare byggnadslag. 

2.1.4 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel. En 
miljökvalitetsnorm anger ett kvalitetskrav som ofta används som ett mått på högsta 
tillåtna halt av ett förorenande ämne eller högsta tillåtna nivå av en störning. För 
närvarande finns miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften, olika 
parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för miljöpåverkande ämnen i 
fiskevatten. 

Luft 

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen hittills meddelat miljökvalitets-
normer för utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, 
kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon 
samt framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, gäller från 31 december 2014). 
Gränsvärden enligt miljökvalitetsnormerna överskrids inte idag inom 
detaljplaneområdet, enligt bedömning gjord utifrån Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 
faktaunderlag. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. Planområdet 
ligger inom delavrinningsområde vars dagvatten rinner till Vallentunasjön. 
Vallentunasjön har idag dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, 
polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluoroktansulfonat (PFOS). När det gäller 
kvalitetskravet att uppnå god kemisk ytvattenstatus har PDBE, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar fått undantag eller mindre stränga krav på grund av att det idag 
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saknas tekniska förutsättningar att åtgärda problemets omfattning och karaktär. Även 
utan de överallt överskridande ämnena (PDBE, kvicksilver och kvicksilverföreningar) 
är den kemiska statusen för Vallentunasjön klassad som ej god. 

Målet är att uppnå god ekologisk status 2027 och på sikt god kemisk status. Åtgärder 
behöver genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk 
status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får tillkommande 
bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten. 

Omgivningsbuller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer 
än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 
störs av buller 

• från större vägar (över 3 miljoner fordon/år) 
• större järnvägar (30 000 tåg/år) samt 
• större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 

Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 

2.2 Kommunala ställningstaganden 
För kommunen finns övergripande planer, program och policys som ska vara 
utgångspunkt för all detaljplanering i kommunen. Sådana planer, program och 
policys som har direkt inverkan för aktuell plan redovisas nedan. Även gällande 
detaljplan för området anges som bakgrund till tidigare ställningstaganden för hur 
platsen används idag. 

2.2.1 Översiktsplan 

Planområdet ligger inom Vallentuna tätort. Översiktsplan 2040 (antagen 2018) anger 
generellt att Vallentuna tätort ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar med 
utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Översiktsplanen 
anger även att utveckling och förnyelse ska ske så att olika delar hänger samman samt 
att ny bebyggelse till lokalisering och utformning stödjer offentliga rum och stråk i 
Vallentuna. Varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar ska, enligt 
Översiktsplanen, förutom sitt egenvärde även tillföra kvaliteter till Vallentuna tätort 
som helhet. Utveckling av nya byggnader och anläggningar ska ske så att den nya 
bebyggelsen inte gör det svårare att nå omgivande grönstruktur.  

Detaljplanen bedöms uppfylla Översiktsplanens intentioner enligt ovan genom 
reglering av ställverkets omfattning, placering och utformning samt den vägledning 
för gestaltning som finns i planbeskrivningen. 
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Ett nytt ställverk behövs för att säkerställa mer elektrisk effekt för den utveckling av 
Vallentuna tätort som Översiktsplanen anger. Ställverket är därmed en förutsättning 
för att Vallentuna tätort ska kunna utvecklas i linje med vad Översiktsplanen föreslår. 
Ställverket är förenligt med Översiktsplanens utgångspunkt för energidistribution, att 
Vallentuna ska verka för att hela kommunen har en driftssäker energidistribution.    

Planförslaget bedöms sammantaget vara i överenstämmelse med kommunens 
översiktsplan.  

2.2.2 Gällande detaljplaner 

Aktuellt planområde omfattas av stadsplan S750304, upprättad 1974. Stadsplan har 
samma status som en detaljplan. I gällande plan är aktuellt planområde planlagt för 
allmän plats, park. År 2015 gjordes ett tillägg till gällande plan. Tillägget berör inte 
den del av planen som utgör aktuellt planområde. Genomförandetiden för aktuellt 
planområde har gått ut, vilket innebär att det är möjligt att upprätta en ny detaljplan 
för området. 

 
Figur 2. Planområdets läge markerat med rött, i gällande plan S750304. 
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2.2.3 Pågående planarbete 

Detaljplaneområdet är beläget inom Västra Vallentuna tätort som ska utvecklas med 
fler bostäder och verksamheter, enligt översiktsplanen. En fördjupad översiktsplan 
för västra Vallentuna tätort är under framtagande. Planen har inte sänts ut på 
samråd. 

2.2.4 Planprogram centrala Vallentuna 

Ett planprogram för Centrala Vallentuna har tagits fram (färdigställt under 2016). 
Programområdet omfattar de centrala delarna av Vallentuna, både öster och väster 
om järnvägen. Aktuellt detaljplaneområde är beläget några hundra meter nordväst 
om programområdet. Utgångspunkterna i planprogrammet är att skapa en 
sammanhållen stadskärna, på båda sidor om Roslagsbanan och att skapa fler öst-
västliga kopplingar över järnvägen. Programmet visar på en ökad funktionsblandning 
med tillskott av fler bostäder såväl som olika typer av verksamheter och service. 
Sammantaget innebär planprogrammet ett tillskott av ca 1600-2100 bostäder, inom 
och angränsande till programområdet, fram till och med 2030. 

2.2.5 Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy 

Vallentuna kommuns kommunfullmäktige antog i oktober 2016 Oxunda 
vattensamverkans gemensamt framtagna dagvattenpolicy. Dagvattenpolicyn har blivit 
antagen i samtliga samarbetande kommuner i vattensamverkan. Dagvattenpolicyn 
består av fem riktlinjer kring hur dagvatten ska hanteras inom kommunerna:  

• Minska konsekvenserna vid översvämning  
• Bevara en naturlig vattenbalans  
• Minska mängden föroreningar  
• Utjämna dagvattenflöden  
• Berika bebyggelsemiljön  
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2.3 Mark och vegetation 

2.3.1 Topografi och vegetation 

Planområdet är relativt plant. Nivåskillnaderna inom planområdet ligger mellan ca + 
20,3 till + 21,5 meter över nollplanet i Rh2000 och sluttar till övervägande del från en 
högsta punkt i söder nedåt mot nordväst. Teknikvägen går längs med den södra 
plangränsen. I planområdets sydöstra hörn möts vägen och planområdet i samma 
nivå. Övrig sträcka av vägen ligger något högre än planområdet och mellan vägen och 
planområdet finns en liten gräsbevuxen slänt. Längs med gång- och cykelvägen, strax 
norr om planområdet, går ett dike som utgör en lågpunkt.  

Planområdet som idag är obebyggt, med undantag för några kraftledningsstolpar, 
utgörs av gräsytor och slyvegetation samt snöbärsbuskar. Anslutande grönytor utgörs 
av gräsytor. Delar av planområdet är inhägnat, tillsammans med den befintliga 
transformatorstationen på angränsande fastighet i öster. De inhägnade delarna av 
planområdet är inte tillgängliga för allmänheten. 

 
Figur 3. Planområdet (markerat i rött) med närmaste omgivningar. 
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Figur 4. Planområdet sett västerifrån. Platsen kantas av gång- och cykelvägar och 
Teknikvägen längst till höger i bild. 

 
Figur 5. Planområdet sett från busshållplatsen vid Teknikvägen, sydväst om 
planområdet. 
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2.3.2 Naturvärden och biologisk mångfald  

Inom och i nära anslutning till planområdet finns inga kända naturvärden. Värden för 
växtliv, sett till biologisk mångfald i större omfattning, bedöms inte heller finnas. 
Området bedöms inte utgöra habitat för djurliv i någon större omfattning. Området 
utgör ingen känd spridningskorridor för växt- och djurliv. 

2.3.3 Geotekniska och hydrologiska förhållanden  

Ett översiktligt geoteknisk utlåtande togs fram för ett större område omkring 
planområdet 1973. Enligt detta ligger planområdet inom ett område med lera med ett 
djup på 0-5 m.  

Planområdet saknar förutsättningar för initialskred enligt en kommunövergripande 
kartläggning.  

Enligt jordartskartan utgörs marken inom planområdet av postglacial finlera. 
Generellt kan grundförstärkning behövas för byggnader som byggs på postglacial lera 
då lera vid stora laster kan vara sättningsbenägen. Inför grundläggande av ställverket 
behöver det undersökas om pålning behövs.  

Området tillhör Vallentunasjöns avrinningsområde (se även avsnitt 2.1.4 
Miljökvalitetsnormer). Dagvatten förväntas i dagsläget att infiltrera i marken på 
grönytor inom planområdet.  

Området berörs inte av några markavvattningsföretag.  

2.4 Bebyggelse 

2.4.1 Bebyggelsekultur och gestaltning 

Planområdet är obebyggt och i nuläget finns flera kraftstolpar med luftledningar på 
platsen. Direkt öster om planområdet finns en transformatorstation. 
Transformatorstationen är delvis inbyggd med betongelement och inom området 
finns två mindre byggnader i gult tegel och gul puts. Området för befintlig station är 
instängslat och stängslet sträcker sig även in på de östra delarna av aktuellt 
planområde.  

I närområdet finns flera skolor. Rosendalsskolan södra (Ekebyskolan), Vallentunas 
internationella montessoriskola samt Sjöhästens förskola ligger strax söder om 
planområdet, på motsatt sida av Teknikvägen. Strax norr om planområdet ligger 
Rosendalsskolan norra och Olympiaskolan. Skolbebyggelsen utgörs av byggnader i en 
till två våningar och kringgärdas av stora öppna ytor som bl.a. rymmer skolgård och 
parkering. Närliggande bostäder utgörs av flerbostadshus i 3 våningar samt 
småhusbebyggelse i en till två våningar. Skolbyggnaderna har tegel- och träfasader 
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medan bostadshusen till övervägande del har putsfasader. Platta tak och sadeltak är 
representativt i området. 

2.4.2 Kulturmiljö 

Området ligger inte inom eller i nära anslutning till någon miljö som är 
kulturhistoriskt värdefull. 

2.4.3 Fornlämningar 

Kända fornlämningar finns inom planområdet. En registrerad fornlämning i form av 
ett gravfält (Vallentuna 31:1) finns öster om befintlig transformatorstation, men 
bedöms inte påverkas av åtgärder inom planområdet.  

2.5 Gator och trafik 

2.5.1 Biltrafik 

Planområdet ligger i anslutning till Teknikvägen som är utpekad som 
rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. Teknikvägen har en 
genomsnittlig trafikmängd på ca 4200 fordon/dygn. Hastighetsbegränsningen är 
40km/h och sträckan förbi planområdet har en avvikelse för vardagar mellan 07.00-
20.00 då hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Avståndet mellan framtida byggnad 
och vägkant är cirka 7 meter och utgörs av parkmark, busshållplats samt en gång- och 
cykelväg.  

2.5.2 Gång- och cykelvägar 

Flera skolor och förskolor ligger i närheten av planområdet, både norr om och 
söderut. Flertalet gång-och cykelvägar omger planområdet och utgör således viktiga 
stråk för kopplingar mellan skolorna och intilliggande bostadsområden. Detta 
sammanhängande nät är även en viktig del i Vallentunas lokala cykelvägnät.  

2.5.3 Kollektivtrafik 

Busshållplats Norrvägen intill planområdet trafikeras av flertalet linjer, både lokala 
linjer inom Vallentuna men även linjer till Danderyds sjukhus, Arninge och Upplands 
Väsby. 
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2.6 Störningar och risker 

2.6.1 Markföroreningar 

Inga kända marföroreningar finns inom eller i anslutning till planområdet. Det 
närmast liggande förorenade området hittas cirka 300 meter norr om fastigheten där 
det har bedrivits ett sågverk med doppning. Enligt länsstyrelsens register är 
verksamheten identifierat som ett förorenat område men att ingen vidare utredning 
har påbörjats. Föroreningen bedöms inte utgöra risk för exploatering av Vallentuna-
Mörby 1:297 bl.a. på grund av det långa avståndet. 

2.6.2 Radon 

Mätningar i närområdet visar på varierande halter av radon där flertalet överstiger 
gränsvärdet 200 bq (becquerel).  

2.6.3 Översvämningsrisk 

Inom planområdet finns en lågpungt längs med befintlig gång- och cykelväg som kan 
översvämmas. Vid ett 100-årsregn kan vattendjupet i lågpunkten uppgå till 0.1-0,5 
meter, se vattnets utbredning i figuren nedan..  

 
Figur 6. Kartan visar en ungefärlig uppskattning över vart dagvatten kommer 
ansamlas vid ett 100-års regn. Färgerna visar hur högt dagvattnet kan ställa sig: 
blå färg illustrerar 0,1 - 0,5 meter, gul färg 0,5 - 1 meter och röd färg 1 meter och 
högre. 
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2.6.4 Buller 

Buller i närområdet utgörs av trafikbuller som trafiken på Teknikvägen ger upphov 
till. Den befintliga transformatorstationen intill planområdet genererar inget buller.  

2.6.5 Farligt gods 

Teknikvägen är en rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Sett till 
vilka verksamheter som finns längs Teknikvägen utgörs transporterna av farligt gods 
främst av brandfarlig gas (gasol och dimetyleter) samt brandfarlig vätska (etanol och 
lösningsmedel). 

Enligt länsstyrelsens rekommendationer (Länsstyrelsen Stockholm, Fakta 2016:6) 
bör tekniska anläggningar förläggas på ett avstånd på 40m från transportleder för 
farligt gods. Eftersom planområdet ligger i nära anslutning till Teknikvägen har en 
riskutredning tagit fram (Norconsult, 2019-10-23). Det planerade ställverket är tänkt 
att ligga ca 7 meter från vägen och den befintliga transformatorstationen ligger ca 9 
meter från vägen. Vattenfalls nya ställverk och Ellevios befintliga 
transformatorstation ingår i samma försörjningskedja och ett fel i någon av dessa 
stationer ger liknande konsekvenser för elförsörjningen. 

Riskutredningen har behandlat risker utifrån fyra aspekter; avåkningsrisk, individrisk 
(risk inom området för att personer skadas vid en eventuell olycka med farligt gods), 
driftstopp på ställverket och skyddsavstånd mellan ställverk och andra byggnader. 
Samhällsrisken bedöms inte vara relevant att studera då ytterst få personer bedöms 
vara i byggnaden under korta perioder. 

Enligt kontakt med Vattenfall som ska bygga ställverket så finns det inga särskilda 
krav på avstånd till annan station eftersom det är ett inomhusställverk som ska 
uppföras. 

Riskutredningen visar att riskerna till följd av anläggandet av nytt ställverk på denna 
plats är tolerabel eftersom ställverk av denna typ normalt byggs i brandteknisk klass 
El 60. Materialet har en skyddande effekt vid olycksscenarion med brandfarliga 
vätskor och gaser. 

Känslighetsanalysen visar att risknivåerna för individrisk och även för driftstopp på 
ställverket är tolerabla även vid en ökning av antal transporter med en faktor 10 
(antalet transporter multiplicerat med 10). För hantering av risk i planförslaget, se 
avsnitt 3.1.1 ”Hantering av risk”.  

2.6.6 Övriga störningar 

Kraftledningar och elapparater bidrar till magnetfält som kan påverka människors 
hälsa. Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av den ström 
som flyter genom ledningar och elapparater och varierar med strömmens variation. 
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Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på kablar och 
elapparaters inbördes placering och avståndet emellan dem. 

Strålsäkerhetsmyndigheten anger referensvärden i sina allmänna råd för 
allmänhetens exponering mot magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade 
maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda 
allmänheten mot kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en 
femtiondedel av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. För 
magnetfält med frekvensen 50 Hz (Hertz) är referensvärdet 100 μT (mikrotesla). 
Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. 
Referensvärden för allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig exponering. 
Orsaken är att det inom allmänheten finns grupper som kan vara extra känsliga, som 
barn, äldre och sjuka. 

Kraftledningar finns i området som ansluter till befintlig transformatorstation. Initialt 
kommer driftspänningen ligga kvar på 70 kV vid en utbyggnad av ställverket. På sikt 
förväntas det dock innebära att spänningen i kraftledningarna kommer öka till 130 
kV. 

Vattenfall har tagit fram en rapport med beskrivning av det magnetfält som kommer 
att genereras av det nya ställverket (Vattenfall, 2019-11-06). Det magnetfält som 
uppstår i och runt ett ställverk är komplicerat att beräkna med analytiska metoder. En 
förenklad metod har därför tillämpats för att bedöma den magnetiska fältstyrkan runt 
det föreslagna ställverket. Bedömningarna baseras på mätningar utförda i Kallhälls 
station under november 2017, då den stationen är uppbyggd med samma teknik och 
har liknande layout som det nya ställverket i Vallentuna. Mätresultaten från Kallhäll 
bedöms därmed vara relevanta för det nya ställverket i Vallentuna. 

Magnetfältsnivån beskrivs i relation till detaljplaneområdets gränser. Anledning till 
detta är att det inom området över tid kan förekomma justeringar av apparaters 
placeringar. Redovisat resultat nedan innehåller marginaler som tar höjd för sådana 
förändringar.  

Referensmätningar visar att:  

- på ett avstånd av 20 meter från detaljplanegräns bedöms årsmedelvärdet för 
magnetfältet att understiga 0,4 μT och med hög sannolikhet även understiga 
0,2 μT.  

- momentana magnetfältsnivåer inom detaljplaneområdet med god marginal 
kommer att understiga föreslaget referensvärde 100 μT avseende skydd av 
allmänheten rörande kända hälsoeffekter vid exponering för magnetfält.  

 

Befintliga bostäder och verksamheter finns som närmast 60 meter från planområdet 
och därför bedöms att utbyggnaden inte utgör en risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö. Referensvärdena gällande exponering för magnetfält är anpassade 
även för barn. Magnetfältsnivåerna utgör alltså ingen hälsorisk med hänsyn till de 
närliggande skolorna och förskolorna. 
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Magnetfält från anslutande ledningar  

Någon exakt uppgift om magnetfältsnivåer från anslutande ledningar kan inte ges i 
detta skede då sträckningarna inte är fastlagda. Anslutningen från befintlig 
luftledning till det nya ställverket kommer att behöva ske via kablar, uppskattningsvis 
några hundra meter långa. Dessa kabelsträckningar är idag inte utredda då 
sträckningar måste hanteras i en koncessionsprocess via 
Energimarknadsinspektionen.  

Magnetfält från den befintliga transformatorstationen utgör ingen risk för negativ 
påverkan på omgivningen. 

2.7 Teknisk försörjning 

2.7.1 Vatten och avlopp 

Befintliga ledningar för vatten och avlopp finns i anslutande gång- och cykelväg. 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.  

2.7.2 Dagvatten 

Befintliga ledningar för dagvatten finns i anslutande gång- och cykelväg. Området 
ligger utanför verksamhetsområde för allmänt dagvatten.  

2.7.3 Elförsörjning 

Befintliga luftledningar finns inom planområdet. Strax öster om planområdet finns en 
befintlig transformatorstation. Ett genomförande av detaljplanen innebär en 
förbättrad elförsörjning i kommunen.  
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3.  Planförslag 

 
Figur 7. Illustrationsplan. Rektangulär byggnad med grått tak utgör ställverk.  

3.1 Kvartersmark 

3.1.1 Användning 

Planen möjliggör att ett ställverk, genom bestämmelsen ”E1 -ställverk”, kan anläggas i 
anslutning till befintlig transformatorstation. 

3.1.2 Bebyggandets omfattning och placering 

Med hänsyn till omgivningen förutsätts ställverket inrymmas i en byggnad. För den 
tilltänkta anläggningen möjliggör planförslaget att en byggnad kan uppföras på 
platsen till en största byggnadsarea om 290 kvadratmeter, vilket regleras genom 
begränsning av byggrätten med prickmark. Byggrättens reglering i plankartan 
innebär en viss flexibilitet gällande ställverkets placering. Placeringen styrs dock av 
att det söder och öster om anläggningen krävs yta för angöring och möjlighet att 
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vända med personbil. Norr om anläggningen behövs yta för att rymma slänten från 
ställverket ner mot gång- och cykelbanan norr om anläggningen. 

För att den visuella kopplingen mellan Rosendalsskolan norra och södra ska kunna 
bibehållas i så stor utsträckning som möjligt begränsas den byggbara marken med 
prickmark – mark som inte får bebyggas. Det möjliggör att ställverket kan uppföras i 
den östra delen av planområdet, i närhet av den befintliga transformatorstationen. 
Övriga delar av planområdet får inte bebyggas. Den västra delen, som består av en 
gräsyta, är tänkt att ta hand om dagvatten från ställverket. 

Högsta tillåtna nockhöjd är 29 m över nollplanet i höjdsysten RH 2000. Nockhöjden 
är anpassad efter höjden på det tilltänkta ställverket, som föreslås få en nockhöjd på 
knappt 7 m. 

Regleringen av bebyggandets omfattning motiveras av planens syfte att anpassa 
ställverket till närmiljön. 

3.1.3 Markens anordnande 

Utfyllnader inom planområdet kan behöva göras. I plankartan anges att marknivån i 
sydöstra delen av planområdet ska vara +21,5 m, detta för att infarten ska ligga på 
samma nivå som intilliggande gatumark. Den föreskrivna markhöjden är även 
anpassad för att få till en god höjdanpassning mot den lägre liggande gång- och 
cykelvägen, som går norr om planområdet. 

Murar, plank och anläggningar utöver byggnadskroppen bör undvikas inom 
planområdet, för att minimera störande inslag i omgivningen. Det regleras med 
planbestämmelse att mur eller plank inte får uppföras.          

3.1.4 Utformning och gestaltning 

Plankartan innehåller ett par bestämmelser om utformning som syftar till att anpassa 
ställverket till sin närmiljö. Utöver det som plankartan reglerar om utformningen 
innehåller planbeskrivningen en generell vägledning för gestaltningen nedan. Detta 
regleras inte i plankartan enligt pbl utan beskriver ett förhållningssätt och en 
önskvärd nivå på gestaltningen av tillkommande bebyggelse. Vägledningen motiveras 
av att skapa något mer än en ändamålsenlig teknisk byggnad med hänsyn till att 
ställverket kommer ligga synligt och där många rör sig.  

Utformningsbestämmelser i plankartan 
Planen syftar till att anpassa ställverkets utformning med hänsyn till närmiljön. En 
grundförutsättning för detta bedöms vara att ställverket inryms i en byggnad. Därför 
reglerar plankartan att ställverket ska inrymmas i en byggnad med bestämmelsen f2 . 
Taket på ställverket ska inte vara platt utan utformas med en takvinkel för att anpassa 
byggnaden till omgivningen och tona ner uttrycket av teknisk anläggning. Det regleras 
i plankartan med en bestämmelse om att minsta takvinkel ska vara 10 grader 
(motsvarar ett förhållande om ca 1:5). Skyltning på fasaden regleras med 
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planbestämmelse som anger att fasadskylt på byggnad får utföras belyst med 
friliggande bokstäver. Skylt får inte utföras som skyltlåda. 

  
Figur 8. Exempel på skyltlåda. 

 
Figur 9. Exempel på belyst skylt med friliggande bokstäver. 

Vägledning för gestaltning 
Många människor rör sig i området och byggnaden för ställverket kommer att ligga 
synligt för förbipasserande. Gångtrafikanter och cyklister rör sig längs GC-stråket ner 
mot Snapptunafältet samt till och från närliggande skolor. Bilister kommer att se 
ställverket från vägen. Det är därför viktigt att ställverket utformas med omtanke mot 
platsen och de som kommer möta byggnaden i sin vardag eller vid besök. Ställverket 
kan komma att stå kvar på platsen i många år och det är därför även viktigt med 
kvalité i gestaltningen så att byggnaden håller över tid.    

Som utgångspunkt ska byggnaden som inrymmer ställverket tillföra något till platsen 
utöver att den utgör ett funktionellt yttre skal för den tekniska funktion som den 
inrymmer. Det får gärna finnas en tanke bakom utformningen, en gestaltningsidé. 
Det kan vara att gestaltningen av byggnaden bottnar i en lokal byggnadstradition eller 
en analys av platsen som återspeglas i utformningen. Ett annat alternativ är att 
gestaltningen av byggnaden tar utgångspunkt i att skapa ett mervärde, se 
referensexempel i figur 10 och 11.  

En godtagbar nivå på gestaltningen är att med några få och enkla detaljer i 
utformning och materialval visa omsorg till platsen och bidra till att byggnaden tillför 
något mer än sin rent tekniska funktion.  
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En god och eftersträvansvärd nivå i gestaltningen är att bebyggelseförslaget utgår från 
en tydlig gestaltningsidé. Vidare ska bebyggelseförslaget innehålla en analys av 
platsen som återspeglas i föreslagen utformning och visar omsorg till platsen. Det ska 
finnas en röd tråd eller samspel i utformningen gällande skala och form till val av 
fasadmaterial, dörrar och fönster. Förslaget ska tillföra ett mervärde till platsen. 

 
Figur 10. Teknikbyggnad, Norra Djurgårdsstaden. Mervärde i form av 
integrerade sittplatser samt intresseväckande design. (Arkitekt: Urban design för 
Stockholm stad & Fortum Distribution) 

 
Figur 11. Ställverk vid Växjösjön. Gestaltningen visar hänsyn till sitt publika och 
synliga läge i form- och materialval samtidigt som den fyller sin funktion som 
teknikbyggnad. (Arkitekt: Arkitekturbolaget för Växjö Energi AB) 
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3.1.5 Angöring och parkering 

För drift och underhåll av ställverket behöver personbil kunna angöra planområdet 
några enstaka gånger per år. Inträffar ett fel så att delar behöver bytas ut i ställverket 
så kan en normalstor lastbil behöva användas. Felfrekvensen är väldigt låg för denna 
typ av anläggning så det kommer att vara ytterst sällan som större fordon behöver 
angöra ställverket.  

Vid de tillfällen kontroll behöver göras kommer angöring att ske via Teknikvägen med 
möjlighet till uppställning och vändning inom planområdet/på kvartersmarken. 
Infart ska ske i planområdets sydöstra del.  

Under byggnation kommer transporter av material att fraktas från Teknikvägen till 
planområdet. Detta kommer att påverka gång-och cykelvägen längs Teknikvägen och 
det är viktigt att säkerställa trygga och säkra gång-och cykelkopplingar till 
busshållplats och skolor under byggtid. Teknikvägen är även ett viktigt stråk för bil-
och busstrafik och god framkomlighet för dessa trafikslag ska säkerställas under 
byggtid. 

3.2 Hälsa och säkerhet 

3.2.1 Hantering av risk 

Vid ett driftstopp på ställverket till följd av en olycka bedöms elförsörjningen kunna 
upprätthållas via Ellevios lokalnät. 

Riskutredningen har utgått från att ställverk av denna typ normalt byggs enligt 
brandteknisk klass EI 60 (material som kan motstå en brand i 60 minuter). 
Riskutredningen rekommenderar därför att den planerade byggnaden ska utföras 
med ytterväggar i brandteknisk klass EI 60. Detta ger skydd vid ett olycksscenario 
med brandfarliga vätskor samt gaser och skulle även ge ett skydd om en brand 
uppstår i Ellevios befintliga transformatorstation.  Plankartan reglerar b1 - 
Ytterväggar på byggnad ska utföras som lägst i brandteknisk klass EI 60 eller 
motsvarande vid tidpunkten gällande krav för att säkra upp hanteringen av risk.  

Trafikverket rekommenderar att säkerhetszoner ska vara fria från oeftergivliga 
hinder. Enligt rekommendationerna bör säkerhetszonen vid aktuell hastighet på 40 
km/h vara 2 meter. Detta efterlevs då planområdet närmast vägen omfattas av en mer 
än 2 meter bred zon med prickmark, som inte får bebyggas.  

Utöver detta bedöms inte riskbilden motivera ytterligare åtgärder utan risknivåerna 
bedöms vara tolerabla enligt använda kriterier och principer.  
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3.2.2 Radon 

Radonmätningar i närområdet visar på halter över gränsvärdet 200 bq (becquerel). 
Då planförslaget möjliggör ett ställverk där inga människor ska vistas stadigvarande 
så krävs inga vidare undersökningar eller särskilda åtgärder med hänsyn till radon. 

3.2.3 Hantering av översvämningsrisk 

Den föreskrivna markhöjden är anpassad för att få en god höjdanpassning mot 
lågpunkten som kan översvämmas vid ett 100-årsregn.  

3.2.4 Buller 

Det nya ställverket kommer besökas ett par gånger per år och därmed sker ingen 
utökning av trafikbuller under verksamhetens drift. I byggskedet kan buller 
förekomma men eftersom det är tillfälligt under en avgränsad tid bör inte 
anläggandet utgöra en risk för människors hälsa eller miljö. 

3.3 Teknisk försörjning 

3.3.1 Vatten och avlopp 

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar kommer behöva göras inom planområdet. 
De ansluts till befintliga ledningar vid förbindelsepunkten. 

3.3.2 Dagvatten 

Hantering av dagvatten som genereras av planerad exploatering ska så långt som 
möjligt ske inom planområdet för att minska belastningen på det allmänna nätet. 
Hantering av dagvatten ska ske enligt Oxunda dagvattenpolicy 2016. Efter 
exploatering av planområdet föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor avrinna mot den 
lägre belägna gräsytan i västra delen och där omhändertas genom infiltration i 
marken. Gräsytan föreslås tillhöra framtida fastighet för ställverket och 
dagvattenhantering kan därmed lösas inom fastighetens gränser. En 
planbestämmelse i plankartan reglerar att minst 45 % av planområdets markyta ska 
vara genomsläpplig. Bestämmelsen syftar till att säkerställa ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten genom att marken inte hårdgörs.  

3.3.3 Elförsörjning  

Befintliga luftledningar finns inom planområdet och vid ett genomförande av planen 
kommer ledningarna att förläggas under mark inom hela planområdet. Övergången 
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från luftledning till ledning under mark kommer att ske utanför planområdet och 
hanteras som en separat fråga, utanför aktuell detaljplan.   

 

3.4 Administrativa bestämmelser 

3.4.1 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att 
genomföras.  

Se även 4.2 Huvudmannaskap och genomförandetid. 

3.4.2 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik 

Gräsytan i den västra delen av planområdet som föreslås hantera dagvatten från 
ställverket omfattas i planförslaget av bestämmelsen x1 - markreservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik. Dagvattnet ska hanteras på gräsytan inom 
framtida fastighet men samtidigt syftar planen till att gräsytan ska fortsätta vara 
tillgänglig för allmänheten. Avsikten med bestämmelsen är därför att säkerställa att 
allmänheten kan röra sig över ytan, även efter ett genomförande av 
detaljplaneförslaget.  

3.4.3 Ändrad lovplikt 

Bestämmelsen om att minst 45 % av planområdets totala yta ska utgöras av 
genomsläppligt markmaterial är kombinerad med en administrativ bestämmelse, 
marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Det 
innebär en möjlighet att vid bygglov och marklov kontrollera att planbestämmelsen 
om markens genomsläpplighet följs. 
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4.  Genomförande 

4.1 Tidplan för genomförande 
Planen bedöms vinna laga kraft 2:a kvartalet 2022. I samband med att planen vinner 
laga kraft kan utbyggnad enligt planen påbörjas. Utbyggnaden av kvartersmark 
bedöms därmed kunna påbörjas tidigast KV2 2022.  

4.2 Huvudmannaskap och genomförandetid 
Planförslaget hanterar endast kvartersmark.  

Genomförandetiden för planen är 5 år. Under genomförandetiden är fastighetsägare 
inom planområdet garanterade den byggrätt som planen medger.  

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

4.3 Ansvarsfördelning 

4.3.1 Allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats utanför planområdet, detaljplanen 
innehåller ingen allmän plats. Byggaktören bekostar vid behov ombyggnad och 
iordningställande av befintlig anslutande allmän plats om så krävs vid eventuell 
ombyggnad av befintlig angöringsväg. 

4.3.2 Ledningar för allmän plats 

Roslagsvatten är huvudman för allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar 
inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna kommun. Roslagsvatten 
ansvarar vid behov för utbyggnad av ledningar från befintliga ledningar inom allmän 
plats fram till eventuell förbindelsepunkt vid gräns för kvartersmark. 
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4.3.3 Kvartersmark 

Byggaktör ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anläggningar och 
byggnader på kvartersmark. 

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

Byggaktör ansvarar även för nedläggande av eventuell servisledning för vatten, spill- 
och dagvatten från utlagd förbindelsepunkt och fram till kommande bebyggelse.  

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

4.4 Avtal 

4.4.1 Markanvisningsavtal 

Vallentuna kommun har 2019 tecknat ett markanvisningsavtal med Vattenfall 
Eldistribution AB. Markanvisningsavtalet innehåller en option för bolaget att 
förhandla med kommunen om köp av mark inom planområdet för att där uppföra ett 
ställverk samt ansvarsfördelningen mellan kommunen och Vattenfall Eldistribution 
AB för att ta fram detaljplanen. Inför antagandet av detaljplanen avser Vattenfall 
Eldistribution AB och kommunen underteckna ett tillägg till markanvisningsavtalet 
med innebörden att ett överlåtelseavtal ska upprättas. I tillägget till 
markanvisningsavtalet kommer gestaltningen av ställverket att säkerställas. 

4.4.2 Köpeavtal 

När detaljplanen vinner laga kraft ska Vattenfall Eldistribution AB och Kommunen 
underteckna ett köpeavtal avseende kvartersmarken inom planområdet. I köpeavtalet 
kommer den slutliga köpeskillingen som Vattenfall Eldistribution AB ska erlägga till 
kommunen för markområdet att regleras, samt bolagets ansvar för kommunens 
kostnader i samband med genomförandet. 

4.5 Tillståndsfrågor 
Inga särskilda tillstånd bedöms behövas för genomförandet av planen utöver 
bygglov/marklov. 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. 
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4.6 Fastighetsrättsliga frågor 

4.6.1 Fastighetsbildning 

Planområdet utgörs idag av kommunägd mark. Vallentuna kommun ansvarar för att 
ansöka om lantmäteriförrättning i syfte att fastighetsbilda den kvartersmark som ska 
överlåtas till Vattenfall Eldistribution AB.  

4.7 Ekonomiska frågor 

4.7.1 Planekonomi 

I det markanvisningsavtal som tecknats mellan kommunen och Vattenfall 
Eldistribution AB hanteras detaljplanens plankostnader. Enligt 
markanvisningsavtalet står Vattenfall Eldistribution AB för plankostnaderna i 
enlighet med kommunens plantaxa. 

4.7.2 Fördelning av genomförandekostnader 

Alla kostnader för utbyggnad av anläggningar och infrastruktur inom kvartersmark 
bekostas av byggaktören, Vattenfall Eldistribution AB, i enlighet med tecknat 
markanvisningsavtal.  

I det fall fastigheten behöver vatten och avlopp debiterar Vallentunavatten AB:s 
moderbolag en anläggningsavgift enligt vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa. 
Byggaktören bekostar anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften debiteras när 
förbindelsepunkter till området meddelats.  

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens gällande taxa och 
bekostas av byggaktören.  

Förrättning för fastighetsbildning bekostas av Vattenfall Eldistribution AB i enlighet 
med markansvisningsavtalet. Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder debiteras 
enligt Lantmäteriets gällande taxa. 

4.8 Tekniska frågor 

4.8.1 Tekniska utredningar 

Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som behövs för planens genomförande inom kvartersmark.  
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5.  Konsekvenser 
Ett genomförande av planen innebär ianspråktagande av en gräsyta till förmån för ett 
nytt ställverk. Nedan följer en beskrivning av de konsekvenser som ett genomförande 
av planen bedöms innebära för miljö och människor. 

5.1 Miljökonsekvenser  

5.1.1 Riksintressen och skyddade områden 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka något område av riksintresse 
eller annat skyddat område (se även avsnitt 4.1 Nationella intressen och 
förordnanden).  

5.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Genomförandet av planen bedöms inte riskera att försvåra möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön. Eftersom den yta som ska hårdgöras är 
relativt liten bedöms inte planen medföra någon påverkan på Vallentunasjöns 
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen ger förutsättningar för att dagvatten från 
kvartersmark och gata ska kunna fördröjas och renas inom planområdet, i stor 
utsträckning. En planbestämmelse reglerar att minst 45 % av marken inom 
planområdet ska vara genomsläpplig. 

Ett genomförande av detaljplanen beräknas inte medföra att miljökvalitetsnormen för 
luft överskrids. Den exploatering som planeras är inte av sådan art som innebär 
luftutsläpp eller genererar ökad trafik. 

5.1.3 Natur- och kulturvärden 

Ett genomförande av planen bedöms inte innebära någon negativ påverkan natur- 
och kulturvärden som har betydelse för allmänheten då området inte är ekologiskt 
känsligt och saknar utpekade/kända natur- och kulturvärden.  

5.1.4 Stads- och landskapsbild 

Byggandet av ett ställverk på platsen innebär att en plats som i dagsläget till viss del 
är inhägnad och otillgänglig för allmänheten kommer tas i anspråk för en 
teknikbyggnad. Byggnaden, som kommer att ligga synligt för förbipasserande, 
kommer att påverka stads- och landskapsbilden. Stad och landskapsbilden 
karaktäriseras emellertid redan i dagsläget av den befintliga transformatorstationen, 
varför ytterligare en teknisk anläggning bedöms få mindre konsekvenser jämfört med 
om ställverket skulle placeras på en plats där det inte fanns några tekniska 
anläggningar sedan tidigare. Alternativa lägen för ställverket studerades av 
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kommunen, Vattenfall och Elverket, innan aktuell plats bedömdes som den mest 
lämpliga platsen.  
 
Det synliga läget i stadsbilden kan hanteras på ett godtagbart sätt genom planens 
bestämmelser som styr byggnadens placering, omfattning och höjd med hänsyn till 
omgivande landskap och bebyggelse. Om vägledningen för gestaltning (se sid. 24) 
följs bedöms byggnaden för ställverket kunna bidra med positiva effekter på stads- 
och landskapsbilden.    

Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen få små eller inga negativa 
effekter på stads- och landskapsbilden. 

5.1.5 Hälsa och säkerhet 

Risknivån bedöms vara acceptabel enligt riskutredningen även om ett genomförande 
av planen innebär att en teknisk anläggning placeras i nära anslutning till väg som är 
utpekad som rekommenderad transportled för farligt gods (se även avsnitt 2.6.5 
Farligt gods).  

Den föreskrivna markhöjden är anpassad för att få en god höjdanpassning mot 
lågpunkten som kan översvämmas vid ett 100-årsregn. Exploateringen bedöms inte 
enskilt orsaka eller förvärra eventuella översvämningsproblem i befintliga 
identifierade lågpunkter.  

De magnetfält som uppstår kring ställverket och den befintliga 
transformatorstationen bedöms, med god marginal, underskrida referensvärden för 
allmänhetens exponering för magnetfält (se även avsnitt 2.6.6. Övriga störningar) 

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

5.2.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen förväntas inte innebära några nya skatteintäkter för 
kommunen eftersom detaljplanen inte möjliggör för några nya bostäder. Det nya 
ställverket innebär dock en förbättrad elförsörjning inom Vallentuna vilket i 
förlängningen ger förutsättningar att bygga fler bostäder i kommunen.  

5.2.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Det kommer att bli aktuellt med fastighetsbildningsåtgärder för att kunna skapa en ny 
fastighet som kommunen kommer att överlåta. Vattenfall Eldistribution AB kommer 
att bekosta de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras samt erlägga en köpeskilling 
för det område som förvärvas av kommunen. 
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Det är inte aktuellt att ta ut några gatukostnader från varken nuvarande eller 
tillkommande fastighetsägare inom området då detaljplanen inte innehåller någon 
allmän plats. Vattenfall Eldistribution AB kommer däremot att bekosta samtliga 
eventuella åtgärder utanför planområdet som erfordras för att säkerställa en trygg och 
trafiksäker angöring till ställverket. 

Blivande fastighetsägare till planområdet, Vattenfall Eldistribution AB, står för 
kostnaderna för planens framtagande och genomförande. 

5.3 Fastighetskonsekvenser 
Del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297 kommer i samband med genomförande av 
detaljplanen att bilda en egen fastighet som i sin tur kommer att överlåtas till 
Vattenfall Eldistribution AB. 
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