
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande (KS 
2016.280)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande 
fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § 
Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut förslag till 
detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 
samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall 
Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. Inga synpunkter har lämnats från 
sakägare och närboende.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser (administrativ 
gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I plankartan har f1-
bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu både radhus och parhus. 
Planbeskrivningen har reviderats främst gällande genomförandefrågor, tidplan samt 
uppdaterade bullerkartor med beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende 
radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. Marköverlåtelseavtal 
tecknas i samband med laga kraft.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §21 Planmu Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna 

Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande
 Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården antagandehandling1
 Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_antagandehandling_20200421
 Plankarta Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421 (1)
 Granskningsutlåtande Lindholmen-Strömgården_antagandehandling1 20200421
 R01-294010_ver3_Bullerutredning Lindholmen_20200319
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
 Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
 Orkesta IP Bullerutredning 20191008
 Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
 PM Geotekniska förhållanden och skredbedömning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Trafikbullerutredning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Nya småhus i Slumsta, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Slumsta 1:108 och 1:109
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Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande (KS 
2016.280)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag till 
detaljplan för Lindholmen-Strömgården och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan 
för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del 
av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut förslag till 
detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 
samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall 
Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. Inga synpunkter har lämnats från 
sakägare och närboende.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser (administrativ 
gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I plankartan har f1-
bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu både radhus och parhus. 
Planbeskrivningen har reviderats främst gällande genomförandefrågor, tidplan samt 
uppdaterade bullerkartor med beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende 
radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. Marköverlåtelseavtal 
tecknas i samband med laga kraft.

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården antagandehandling1
 Plankarta Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421 (1)
 Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_antagandehandling1_20200421
 Granskningsutlåtande Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421
 R01-294010_ver3_Bullerutredning Lindholmen_20200319
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
 Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
 Orkesta IP Bullerutredning 20191008
 Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
 PM Geotekniska förhållande och skredbedömning
 Trafikbullerutredning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Nya småhus i Slumsta, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Slumsta 1:108 och 1:109



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-04-21

DNR KS 2016.280 
NATALI KLOSTERLING SID 1/3
PLANARKITEKT 
08-587 851 21  
NATALI.KLOSTERLING@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSENS PLAN- OCH 

MILJÖUTSKOTT

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Detaljplan för Lindholmen-Strömgården 
omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 
1:108, 1:109 samt del av fastighet 
Slumsta 1:31

Antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården och föreslår Kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900).

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut 
förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ 
Plan- och bygglagen (2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 
januari 2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, 
Storstockholms brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, 
Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. 
Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. 
Inga synpunkter har lämnats från sakägare och närboende.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser 
(administrativ gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I 
plankartan har f1-bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu 
både radhus och parhus. Planbeskrivningen har reviderats främst gällande 
genomförandefrågor, tidplan samt uppdaterade bullerkartor med beräknade 
ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget 
är därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTINGEN 2020-04-21

DNR KS 2016.280 
SID 2/3

Kommunfullmäktige.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. 
Marköverlåtelseavtal tecknas i samband med laga kraft.

Bakgrund
Planområdet ligger i norra delen av Lindholmen direkt söder om Orkesta idrottsplats 
och omfattar totalt cirka 1,2 hektar. 

Detaljplanen möjliggör för totalt 20 nya bostäder i form av radhus och parhus, och 
inkluderar även en befintlig villabebyggelse i området. Planen syftar även till att 
möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.  

 

Figur 1. Översiktsbild.

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 att sända ut förslag 
till detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 
1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- 
och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen var utsänd på granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 2020. 
Under granskningstiden har totalt 12 yttranden inkommit, varav tre har varit utan 
erinran. 

Inkomna synpunkter från myndigheter gäller önskemål om förtydliganden i 
planbeskrivningen och plankartan gällande främst genomförandefrågor.
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DNR KS 2016.280 
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Yttranden som inkommit under planprocessen och samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer till dessa finns redovisade i samrådsredogörelsen och i 
granskningsutlåtandet.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser 
(administrativ gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I 
plankartan har f1-bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu 
både radhus och parhus. Planbeskrivningen har reviderats främst gällande 
genomförandefrågor, tidplan samt uppdaterade bullerkartor med beräknade 
ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget 
är därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av 
Kommunfullmäktige.

De som har haft synpunkter på förslaget ska innan planen antas få ta del av 
granskningsutlåtandet och underrättas om tidpunkt för fullmäktiges antagande.

Planförslaget säkerställer allmän plats för gata och cykelväg. Planförslaget innebär att 
mindre del av kommunägd fastighet planläggs som kvartersmark och föreslås 
överlåtas till privat markägare. Exploateringsavtal har träffats och godkänts i 
diarienummer KS 2019.235 vilket bland annat säkerställer 
medfinansieringsersättning och översiktligt redovisar tänkta fastighetsregleringar. 
Marköverlåtelseavtal tecknas i samband med laga kraft. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 
2. Plankarta
3. Planbeskrivning
4. Granskningsutlåtande
5. Bilagor 

Björn Stafbom Terese Olsson -
Samhällsbyggnadschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Plankoordinator
Handläggare
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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

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

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Plankarta med planbestämmelser 1:1000 
 Planbeskrivning 
 Behovsbedömning 
 Fastighetsförteckning 

1.1.2 Övrigt underlag 

 PM Geotekniska förhållanden och skredriskbedömning, 2016-04-25, 
GeoMind KB.  

 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Nya Småhus i Slumsta. SAU-rapport 
2016:17  

 Trafikbullerutredning Slumsta 1:108 & 1:09, Lindholmen, 2016-10-04, 
Magenta Akustik AB.  

 Bullerutredning Lindholmen-Strömgården, 2019-04-09, Tyréns AB, Akustik, 
med kompletterande bullerutredning 2020-03-12, Tyréns AB, Akustik. 

 Bullerutredning Orkesta IP, 2019-10-08, Tyréns AB, Akustik. 
 Dagvattenutredning Lindholmen-Strömgården. Daterad 2019-06-24. 

Upprättad av Tyréns AB. 
 Detaljprojektering gång-och cykelväg Lindholmsvägen, 2017-01-05, Bjerking 

AB. 
 Detaljprojektering GATA anslutning Lindholmsvägen till planområdet. 

Daterad 2019-05-06. Upprättad av Bjerking AB. 

1.2 Planprocessen 

1.2.1 Planuppdrag och handläggning 

Planbesked lämnades 2013-12-12. Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 
beslutade 2016-08-16 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att detaljplanelägga Lindholmen-Strömgården omfattande 
fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse 
efter den 1 januari 2015.  

Detaljplaneprocessens standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan: 

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

 
I det aktuella ärendet bedöms kriterierna för standardförfarande vara uppfyllda.  
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Synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts i en 
samrådsredogörelse och efter granskning i ett granskningsutlåtande. Efter samråd 
kan planförslaget ändras med anledning av inkomna synpunkter. 

Efter granskning kan inga stora ändringar av planförslaget ske utan att förslaget 
skickas ut för ny granskning. Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft när 
tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat detaljplaneförslaget. 

1.2.2 Preliminär tidplan 

 Samrådsbeslut  3:e kvartalet 2018 
 Beslut om granskning  4:e kvartalet 2019 
 Antagande (KF)   2:a kvartalet 2020 

1.3 Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen 
av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur. Planen möjliggör för 
totalt 20 nya bostäder i form av radhus och parhus, och omfattar även en befintlig 
villabebyggelse. Tillfart till planområdet sker via den befintliga infarten till Orkesta 
idrottsplats. Bebyggelsen ska utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på 
områdets kulturmiljö och platsens förutsättningar. Syftet är även att möjliggöra för en 
komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.  

1.4 Plandata 

1.4.1 Läge och areal 

Planområdet ligger i norra delen av Lindholmen direkt söder om Orkesta idrotssplats 
och utgör på så sätt en del av entrén till Lindholmen för den som kommer norrifrån. 
Planområdet omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108 och 1:109 samt del av 
fastigheten Slumsta 1:31, Slumsta 1:3 och Slumsta 1:38. Befintlig infart till Orkesta 
idrottsplats i norr ligger inom planområdet. Planområdet är uppdelat i två 
delområden som ligger på ömse sidor om Lindholmsvägen. Planområdet omfattar 
totalt cirka 1,2 hektar. 

 

Samråd Underrättelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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Figur 1. Planområdets ungefärliga avgränsning (vit streckad linje) 

1.4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 och del av Slumsta 
1:38 och 1:3, vilka är privatägda, samt del av 1:31 som är kommunägd.  

1.5 Kommunala ställningstagande 

1.5.1 Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska Lindholmen utvidgas och utvecklas inom befintliga delar 
med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. I Lindholmen 
ska nytillkommande bebyggelse huvudsakligen utgöra av småhus med tätare 
bebyggelse närmare stationen. I översiktsplanen anges att Lindholmen ska förtätas 
och byggas ut för att skapa bättre underlag för en utvecklad service och högre 
turtäthet på Roslagsbanan. 

 



 

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 
KS 2016.280 

 

10 

1.5.2 Fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och 

Lindholmen  

En fördjupad översiktsplan (FÖP) finns framtagen för Norra Vallentuna och 
Lindholmen och vann laga kraft 2018-07-14. Tidshorisonten för den fördjupade 
översiktsplanen är år 2035, vilket innebär att det är till dess utbyggnad uppskattas 
vara genomförd. I Lindholmen föreslås cirka 300 nya bostäder.  

Enligt FÖP:en bör nytillkommande bebyggelse främst utgöras av småhus. För att 
främja hållbart resande är det fördelaktigt att bygga tätare närmare stationen i 
Lindholmen.  

Förtätning längre bort än 300 meter från stationen bör ske med stor hänsyn till 
omgivande miljöer. Tomtstorlekarna längre bort än 300 meter från stationen bör 
enligt FÖP:en inte understiga 800 kvadratmeter om platsens beskaffenhet och 
karaktären på omgivande bebyggelse inte kan motivera mindre tomtstorlek. 
Trädgårdsstadens principer bör tillämpas där det är möjligt vid både ny exploatering 
och förtätning. 

Inom området med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter är det viktigt att 
kompletteringar tar hänsyn till skala och karaktär. 

Figur 2. Utsnitt från FÖP, delområde Lindholmen.  
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Detaljplanen möjliggör för mindre tomtstorlekar än vad som anges i riktlinjerna för 
Lindholmen. Planområdets läge och regleringen av den tillkommande bebyggelsen för 
att minimera påverkan på landskapet innebär att påverkansgraden bedöms som liten. 
I områdena direkt söder om planområdet finns bebyggelse med mindre 
tomtstorlekar. I detaljplan för Lindholmen – Uppsäter direkt sydöst om planområdet 
möjliggörs också mindre tomter. 

1.5.3 Detaljplaner 

Området och angränsande fastigheter omfattas inte av någon gällande detaljplan.  

1.5.4 Bostadsbyggnadsprognos 2019 – 2028 

I bostadsbyggnadsprognosen redovisas totalt 200-500 nya bostäder i hela tätorten 
Lindholmen under perioden 2019-2028, främst flerbostadshus i centrala Lindholmen 
och småhus med större tomter i dess omnejd. För Lindholmen-Strömgården 
redovisas upp till 20 nya bostäder i form av rad- och parhus samt fristående hus. 

2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

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

Öster om planområdet ligger Roslagsbanan som är av riksintresse för 
kommunikation. Riksintresset berörs inte av planens genomförande. 

2.1.2 Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Gränsvärdena för PM10 och kvävedioxid (NO2) enligt gällande MKN överskrids inte i 
kommunen eller i planområdet idag. Se dokument Kartläggning av kvävedioxid och 

partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och 

Sandviken kommun LVF2011:19. 

Vatten 

Lindholmen-Strömgården ligger inom Husaåns avrinningsområde och avrinner 
därmed till vattenförekomsten Husaån. Husaån har idag måttlig ekologisk status och 
god kemisk status, utan överallt överskridanden ämnen som kvicksilver och 
bromerade flamskyddsmedel (PBDE). Recipienten har problem med övergödning 
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från bland annat jordbruk och dagvatten. Miljökvalitetsnormen innebär att god status 
ska vara nådd till år 2021, men där Husaån har en tidsfrist till 2027 eftersom det tar 
tid att genomföra åtgärder och få effekt av dessa.    

Detaljplanen medför tillkommande hårdgjorda ytor och därmed ökade 
dagvattenflöden som behöver renas innan de når vattenförekomsten för att inte 
försämra status.  

Vallentuna kommun ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns 
dagvattenpolicy gäller för planområdet. Inom planområdet finns inget skyddsområde 
för vattentäkt. 

Miljökvalitetsnormer för buller 

Planområdet omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 

2.2 Stads- och landskapsbild 

2.2.1 Bebyggelse  

På fastigheten Slumsta 1:13 finns ett bostadshus och på fastigheten Slumsta 1:109 
finns mindre förrådsbyggnader. Fastigheten Slumsta 1:108 är obebyggd. Angränsande 
till planområdet i norr ligger Orkesta idrottsplats med tillhörande byggnader 
(kommunägd mark). I övrigt utgörs kringliggande bebyggelse av småhusbebyggelse, 
främst villor. Nordväst om planområdet ligger Orkesta hembygdsgård.  

 

Figur 3. Befintligt bostadshus inom planområdet (fastigheten Slumsta 1:13) 



 

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 
KS 2016.280 

 

13 

 

Figur 4. Anslutande bebyggelse mittemot befintlig infartsväg till planområdet och 

idrottsplats, Orkesta IP, till höger. 

2.2.2 Grönstruktur och friytor 

Fastigheten Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark. Övriga delar av planområdet består av 
öppna gräsytor och blandad vegetation, främst lövskog med inslag av barrträd, samt 
sly. Inom planområdet finns en enkel grusbelagd infartsväg som leder fram till 
bostadsfastigheten. Planområdet används inte som rekreationsområde.  

Planområdet ligger i en grönskande omgivning och nära områden för rekreation. I  
det förslag till markanvändning som presenteras i FÖP för Norra Vallentuna och 
Lindholmen beskrivs en grönstruktur som omsluter de nya utbyggnadsområdena. 
Grönstrukturen utgörs av dels en övergripande grönstruktur som syftar till att binda 
samman olika utbyggnadsområden i FÖP:en och skapa kopplingar mellan dessa och 
de större naturområdena utanför planområdet. Grönstrukturen runt Lindholmen 
kopplar samman Rösjökilen och Angarnskilen.  

Utöver den övergripande strukturen finns också inom Lindholmen och de andra 
bebyggelseområdena i FÖP:en en mer finmaskig grönstruktur som med gröna länkar 
och korridorer är utformad för att hänga samman med den övergripande strukturen. 
FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen pekar ut en sådan grön koppling norr om 
planområdet.  
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Figur 5. Bild från norra delen av planområdet 

 

Figur 6. Bild från södra delen av planområdet 
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2.2.3 Terräng 

Planområdet sluttar mot norr. Marknivån varierar från +30,0 m ö h i söder till +21,0 
m ö h i norr. Planområdet är mest kuperat i de nordöstra delarna. 

2.3 Naturmiljö 
Området är inte utpekat som något värdefullt naturområde och det finns inga 
klassade naturvärden.  

Planområdet ligger i närheten av en grön koppling norr om Lindholmen (utpekad i 
FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen) som bland annat fyller en funktion som 
ekologiskt spridningssamband. Grönstrukturen runt Lindholmen kopplar samman 
Rösjökilen och Angarnskilen.  

2.4 Kulturmiljö 
Området är utpekat med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter i Vallentunas 
kulturmiljöprogram, och utgör en del av Orkesta socken. Socknen bär till övervägande 
del en tydlig agrar prägel och präglas också av den rika förekomsten av förhistoriska 
lämningar. 

På stenåldern låg området under vatten och under bronsåldern var den en del av 
fastlandet. Historiska gårdslägen finns i närheten av detaljplaneområdet. 

Lindholmens stationssamhälle med bostadsbebyggelse är till största delen 
tillkommen under senare delen av 1900-talet. På häradskartan från 1901–06 är 
planområdet skogsmark men på en ekonomisk karta från 1952 finns två byggnader 
inom området utritade, vilket motsvarar de två som finns där idag. 

Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga. Förändringar ska 
hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden som till exempel markanvändning 
och bebyggelsemönster.  

Nytillkommen bebyggelse bör utgöra ett hänsynsfullt tillskott med avseende på 
landskapsbilden, med de stora öppna ytorna norr om planområdet och mot 
Orkestahållet och höjningen i landskapet som planområdet utgör. Området är trolig 
att ha utgjort ett impediment som det tidigare har byggts på, vilket stöds av flera 
lämningar i området.   

2.4.1 Fornlämningar 

En mindre del av fastigheten Slumsta 1:109 ligger inom ett fornlämningsområde som 
utgörs av ett gravfält. RAÄ-nummer Orkesta 106:1. På fastigheten Slumsta 1:108 finns 
en fornlämningsliknande lämning. Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk 
lämning. RAÄ-nummer Orkesta 105:1.  

Länsstyrelsen beslutade 2016-03-08 om arkeologisk utredning etapp 2 enligt 2 kap. 11 
§ i Kulturmiljölagen (1988:950) samt avgränsande utredning av RAÄ-nr Orkesta 58:1 
och 106:1. Den arkeologiska utredningen genomfördes av Societas Archaeologica 
Upsaliensis våren 2016.  
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En möjlig grav, objekt 394, påträffades invid gränsen till grannfastigheten Slumsta 
1:106. Objektet kan inte uteslutas vara en grav tillhörande gravfältet. Den nuvarande 
gränsen för gravfältet kan enligt utredningen flyttas närmare objekt 394. 

 

Figur 7. Objekt 394 med ytterkanten markerad i rött.  

Det som tolkas vara Orkesta 105:1 påträffades fem meter sydost om den plats den 
ursprungliga registreringen ligger på och kunde efter framrensning konstateras vara 
en naturlig samling stenar. Utredningsområdet var för övrigt tomt på fornlämningar. 

Länsstyrelsen bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs och att det för 
större delen av planområdet inte finns några hinder ur fornlämningssynpunkt för den 
planerade exploateringen.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och får inte täckas 
eller genom bebyggelse, planering eller på annat sätt ändras eller skadas (2 kap 6 §). 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas 
kring den fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska anmäla förhållande till 
länsstyrelsen (kulturmiljölagen 1988:950). 
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Figur 8. Kartan visar riksintresse för kulturmiljövård, Markim-Orkesta, K 74, 

fornlämningsområden samt övriga kulturhistoriska lämningar (Källa: Länsstyrelsen 

Stockholm). Blå markering visar planområdets ungefärliga läge.  

 

Riksintresse för 

kulturmiljövård, Markim-

Orkesta K 74 

RAÄ Orkesta 106:1 
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2.5 Geotekniska förhållanden 

2.5.1 Berggrund och jordarter 

 

Figur 9. Utdrag ur jordartskartan, gränser mellan områden är ungefärliga. Rött: berg, gult: 

lera-silt, blått: morän. Planområdet markerat med blå streckad linje.  

Merparten av området består av berg. En övergripande bedömning av de geotekniska 
förhållandena och risken för skred har genomförts våren 2016. Enligt denna består de 
ytliga jordlagren av mulljord som underlagras av morän på berg. Inom huvuddelen av 
området förekommer berg i dagen eller strax under humusjorden. I markytan 
förekommer rikligt med block och sten, vilket är vanligt i moränmark. Vid syn på 
plats konstaterades att det inte förekommer lera i den omfattning som kartan ovan 
redovisar. Orsaken till detta är att SGU jordartskarta tagits fram med översiktliga 
underlagskartor och fältkontroller som medför en relativt dålig geografisk 
noggrannhet när det gäller att studera enskilda mindre fastigheter. 
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2.6 Hydrologiska förhållanden 

2.6.1 Grundvattenförhållanden 

Grundvattnet följer bergets nivå och rinner huvudsakligen av ner mot idrottsplatsen i 
norr, samt i mindre omfattning mot öster och väster.  

2.7 Gator och trafik 

2.7.1 Kollektivtrafik 

Roslagsbanan passerar cirka 300 meter öster om planområdet och stationen i 
Lindholmen ligger cirka 800 meter söder om planområdet. Lindholmsvägen 
trafikeras med buss. Närmaste hållplats ligger cirka 350 meter söder om 
planområdet. 

2.7.2 Gång och cykel 

Det finns ingen befintlig gång- och cykelväg längs med de delar av Lindholmsvägen 
som ingår i planområdet. Längre norr- och söderut finns gång- och cykelväg parallellt 
med Lindholmsvägen. 

   

Figur 10. Gång- och cykelväg saknas idag längs med Lindholmsvägen 
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2.7.3 Vägtrafik 

Lindholmsvägen, väg 950, är en statlig väg. Lindholmsvägen har en skyltad hastighet 
på 50 km/h och trafikmängderna är uppmätta till ÅDT (årsmedeldygnstrafik) 2476 
fordon (mätår 2017). Idag finns två anslutningar till Lindholmsvägen. En infart i norr 
för att angöra Orkesta idrottsplats samt en infart söder om denna för att angöra 
bostadsfastigheten Slumsta 1:13.  

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

 

Figur 11. Befintlig infart till Orkesta idrottsplats samt Orkesta bygdegård 

2.7.4 Parkering 

Parkering ska dimensioneras i enlighet med Vallentuna kommuns parkeringsnorm, 
antagen 16 januari 2012 (under revidering). Parkeringsnormen är baserad på en 
zonindelning där närhet och turtäthet till kollektivtrafik och service är avgörande för 
att minska behovet av att använda bil.  

Kommunens parkeringsnormer för bostäder anger för småhus inom zon 2, som 
aktuellt planområde ligger inom, 2 parkeringsplatser per lägenhet med 
besöksparkering inräknad.  
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2.8 Service 

2.8.1 Offentlig service 

Service med två förskolor och skola (Gustav Vasaskolan, F-6) samt affär ligger cirka 
100-200 meter sydväst om planområdet. Orkesta idrottsplats ligger i direkt 
anslutning till planområdet.  

2.9 Hälsa och säkerhet 

2.9.1 Markföroreningar 

Inom planområdet finns inga kända markföroreningar.  

2.9.2 Ras- och skredrisk 

Enligt kommunens översiktliga kartläggning av områden med risk för ras och skred 
finns det risk för skred i delar av planområdet. I den kompletterande bedömningen av 
mark- och jordförhållandena som genomfördes våren 2016 konstateras dock att 
markförhållandena är av sådan karaktär att risk för skred inte förekommer i de 
utpekade delarna av planområdet. 

2.9.3 Radon 

Radonmätning finns från fastigheten Slumsta 1:13. Denna mätning visade på 60bq 
årsmedel, vilket är inom de accepterade värdena (mellan 0-200 bq). Radon kan 
finnas trots närliggande acceptabla värden och acceptabla värden ska säkerställas i 
genomförandeskede. 

2.9.4 Buller 

Trafikbuller 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen som trafikeras av cirka 
2500 fordon/dygn, både lätta och tunga fordon samt regelbunden busstrafik. Cirka 
300 meter öster om planområdet passerar Roslagsbanan och norr om området ligger 
Orkesta fotbollsplan.  

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller:  
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
I framtagen bullerutredning (Tyréns, 2019-04-09 och 2020-03-12) avseende 
trafikbuller framgår att ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnads 
fasader uppfyller riktvärden och ligger under 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå både 
utifrån nulägesprognos och nationell basprognos 2040.  
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Beräkningarna visar dock att ljudnivåer över 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats 
överskrids inom delar av planen närmast Lindholmsvägen. I övrigt klarar större delen 
av området angivna riktvärden avseende buller vid uteplats. 
 
Buller från idrottsplats 

Planområdet angränsar till idrottsplatsen Orkesta IP i norr. Eftersom 
idrottsverksamheten är så pass liten i dagsläget har inga mätningar utförts i 
framtagen utredning avseende buller från idrottsplats. Dock finns potential att 
utveckla idrottsverksamheten varför denna detaljplan tar hänsyn till detta. 

Det saknas idag specifika riktvärden avseende buller från lek- och idrottsplatser. 
Framtagen bullerutredning utgår därför ifrån Boverkets riktlinjer samt 
Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller.  

I Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid 

planläggning och bygglovsprövning av bostäder” beskrivs principer för bedömning i 
tre så kallade zoner. Zon A innebär att bostäder kan accepteras utan vidare, zon B 
innebär att en ljuddämpad sida måste anordnas och i zon C bedömer Boverket att 
bostadsbebyggelse inte bör accepteras.  

 

Figur 12. Högsta ljudnivån från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida, 

frifältsvärde vid bostadsfasad och uteplats, Tyréns 2019-10-08. 

Med utgångspunkt i Vallentuna kommuns lokalresursplan och bostadsbyggnads-
prognos för perioden 2019-2028 förväntas antalet spelare på dagtid och kvällstid bli 
upp till högst 100 personer samtidigt. Det innebär att bullerriktvärden om 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå (dagtid) och 55 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid gäller för planen 
(zon B). 

2.9.5 Farligt gods 

Planområdet ligger inte i närheten av transportväg för farligt gods eller i närheten av 
sådana verksamheter som är klassade som riskobjekt som kräver skyddsavstånd eller 
särskild riskanalys i planarbetet. 
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3.  Planförslag 

 

Figur 13. Illustration över möjlig exploatering med enstaka avvikelser (Strombro Building 

Workshop AB, 20171215).  

Planområdet avses byggas ut med en blandning av rad- och parhus. Detaljplanen 
omfattar även ett befintligt enbostadshus. Nytillkommande bebyggelse uppförs i två 
våningar och placeras centrerade kring gemensamma gårdsplaner. Totalt 21 
bostadshus möjliggörs inom planområdet, inklusive befintligt bostadshus.  

Bebyggelsen ska utformas för att knyta an till områdets kulturmiljö, och ska 
omsorgsfullt inpassas i terrängen.  

3.1 Bebyggelseområden / Kvartersmark 

3.1.1 B, Bostäder 

Planen möjliggör för uppförande av bostäder, B. Befintligt bostadshus på fastigheten 
Slumsta 1:13 avses vara kvar. Kvartersmarken för B omfattar på plankartan 9 809 m2.  

3.1.2 Utnyttjandegrad 

Planen möjliggör uppförande av radhus alternativt parhus (f1), parhus (f2) samt ett 
friliggande enbostadshus (f3), totalt 21 bostäder inklusive befintligt bostadshus på 
fastigheten Slumsta 1:13. 

För befintligt bostadshus reglerar planen befintliga förhållanden; största tillåtna 
sammanlagda byggnadsarea är 200 m2. Byggnadsarea omfattar den ytan byggnaderna 
upptar på marken. 

För endast parhus reglerar planen följande: största tillåtna byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 80 m2 per fastighet. Fastighetsstorleken regleras till minst 100 m2. 
Där detaljplanen medger f2-endast parhus är avsikten totalt två sammansatta 
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huvudbyggnader inom egenskapsgränsen. Huvudbyggnader får sammanbyggas i 
fastighetsgräns. För parhus närmast idrottsplatsen i norr ställer planen krav på 
inbyggd altan mot ljuddämpad sida/tyst sida med största tillåtna byggnadsarea 15 m2. 
Altan ska sammanbyggas med huvudbyggnad. 

För radhus alternativt parhus reglerar planen följande: största tillåtna 
byggnadsarea för huvudbyggnad är 80 m2 per fastighet. Där detaljplanen medger f1 
för radhus alternativt parhus är avsikten totalt fyra huvudbyggnader inom 
egenskapsgränsen, antingen uppförda som radhus eller två parhus separerade från 
varandra. Fastighetsstorleken regleras till minst 100 m2. Huvudbyggnader får 
sammanbyggas i fastighetsgräns. För radhus närmast idrottsplatsen i norr ställer 
planen krav på inbyggd altan mot ljuddämpad sida/tyst sida med största tillåtna 
byggnadsarea 15 m2. Altan ska sammanbyggas med huvudbyggnad. 

Inom områden med så kallad korsmark möjliggör planen uppförande av 
carport/garage/miljöhus samt komplementbyggnad exempelvis förråd, eller servitut. 
Största tillåtna byggnadsarea för carport/garage är 130 m2 och övrig 
komplementbyggnad 20 m2. Miljöhus för källsortering tillåts ha en största 
byggnadsarea på 30 m2. 

 

Figur 14. Illustrationskarta över möjlig exploatering med enstaka avvikelser (Strombro 

Building Workshop AB, 20171215). Mindre avvikelser förekommer i förslaget. 
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3.1.3 Placering och utformning  

För att anpassa den tillkommande bebyggelsen till befintlig bebyggelse i anslutning 
till planområdet säkerställer planen att de tillkommande bostadshusen uppförs i 
högst två våningar. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnader avseende radhus 
och parhus regleras som en plushöjd, 9 meter, för att säkerställa bebyggelsens 
anpassning till befintlig terräng. Radhus och parhus får sammanbyggas i 
fastighetsgräns. För de bostäder som ställs krav på ljuddämpad sida/tyst sida i form 
av en inbyggd uteplats/inglasad altan, medger planen högsta nockhöjd om 3 meter för 
altan (e3 i plankartan). För komplementbyggnad i form av carport/garage på 
korsmark är högsta tillåtna nockhöjd 4,5 meter.  

Planen reglerar takutformningen och endast sadeltak med en takvinkel mellan 32-38 
grader medges. De takmaterial som tillåts är matta material; rött tvåkupigt lertegel 
taktegel och valsad plåt i röd eller svart kulör (f4). Komplementbyggnader tillåts vara 
vegetationsbeklädda (f7).  

Planen reglerar fasadutformningen och endast locklistpanel i trä målad i matt faluröd 
slamfärg med kulören S 5040-Y80R medges för ny bebyggelse inom planområdet 
(f5). För ny bebyggelse ska även byggnadsdetaljer som fönsterkarmar och bågar vara 
målade i brutet vitt (f6). Utseendet och utformningen av altan ska utföras så att det 
harmoniserar med huvudbyggnad. Nedan visas exempel på hur inbyggd/skyddad 
uteplats i form av en inglasad altan kan anordnas och sammanbyggas med 
huvudbyggnad. 

 

Figur 15. Exempel på olika varianter av skyddade uteplatser, Tyréns 2019-10-08. 

Planen föreslår att komplementbyggnader kan placeras 9 meter från Lindholmsvägen. 
Byggnaderna ska endast nyttjas som carport/garage/förråd och placeringen bedöms 
inte påverka trafiksäkerheten eller möjligheten till drift och underhåll av vägen.  

3.1.4 Utförande 

Höjdsättning av byggnader samt markplanering ska utformas så att dagvatten kan 
avledas med självfall mot gatan och friytan. Tomtmarken ska höjdsättas på nivå högre 
än infartsgatan och omkringliggande grönområden. Mindre instängda 
områden/lågpunkter kan bevaras för flödesutjämning. 

Rening av dagvatten i det norra planområdet rekommenderas ske i växtbäddar och 
infiltrationstråk som dimensioneras för att omhänderta 90 % av årsnederbörden. I 
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det södra planområdet rekommenderas rening i infiltrationsstråk. Mark reserveras i 
plankartan genom bestämmelsen E1 tekniska anläggningar, avseende dagvatten. 

Rening av dagvatten från tomtmark ska ske lokalt inom respektive fastighet. 
Exempelvis kan takvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor ledas mot planteringar i 
tomten, alternativt används prickmarken som omger planområdet. Här kan 
exempelvis växtbäddar eller infiltrationsstråk anläggas för rening av dagvatten från 
tomtmarken i planområdet. Mark reserveras för dagvattenhantering på prickmark 
genom bestämmelsen n1 i plankartan. 

Se även under avsnitt 3.5.1 Dagvatten. 

3.1.5 Skydd mot störningar 

Vid bygglov ska säkerställas att ekvivalent ljudnivå för buller vid bostadsfasad inte 
överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid uteplats 
gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå om en sådan 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnads fasader på samtliga 
våningsplan uppfyller riktvärden och ligger under 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
både för nuläge och framtida prognos 2040. För att minska störningsrisker för dem 
bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen, bör inga sovrum vara vända mot 
Lindholmsvägen. Sovrum och/eller rum för daglig samvaro som ändå har en 
fasadsida vänd mot Lindholmsvägen bör ha tillgång till fönster/fönsterdörr som ej är 
vänd mot Lindholmsvägen (m1 i plankartan). Konstruktionen på ytterväggar mot 
Lindholmsvägen rekommenderas bestå av tungt material som betong exempelvis. 
Dessa fasader rekommenderas även bestå mest av tungt material och inte 
fönster/fönsterdörrar. Detta för att säkra ljudnivå inomhus. 
 
Enligt bullerutredning (Tyréns AB, 2020-03-12) överskrids riktvärden avseende 
uteplatser väster om lokalgatan i planområdet, närmast Lindholmsvägen, där 
maximala ljudnivåer 1,5 meter över mark är ca 1-5 dBA över riktvärden. För dem 
bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen anges krav på bullerskyddande 
uteplats. Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller ska följas 
(m1). 
 
För de bostäder som planeras närmast idrottsplatsen, Orkesta IP, anger detaljplanen 
bestämmelsen m2 i plankartan. Krav ställs på ljuddämpad sida/tyst sida och 
bulleranpassade byggnader för de bostäder som planeras i direkt anslutning till 
idrottsplatsen. För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot 
idrottsplatsen Orkesta IP. De fasader som vetter mot idrottsplatsen bör 
dimensioneras med högre ljudkrav, både vad gäller ytterväggskonstruktion samt 
fönster och eventuella fönsterdon. Särskild fokus bör vara på ljudreduktion på låga 
frekvenser (0-100 Hz). 

För att förbättra ljudmiljön på uteplatser rekommenderas enligt bullerutredningen 
(Tyréns, 2019) att delvis bygga in uteplatsen. Detaljplanen ställer därför krav på att 
bostäder med bestämmelsen m2 i plankartan kompletteras med tillgång till 
bullerskyddande uteplats. 

Se även under avsnitt 3.6.4 Hantering av buller. 
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3.1.6 Utfartsförbud 

Planen säkerställer genom utfartsförbud att inga nya tillfarter kan anordnas till 
Lindholmsvägen. Den tillkommande bebyggelsen samt befintlig bostadsfastighet ska 
angöras via befintlig infart till idrottsplatsen i norr. Förändring av befintlig tillfart kan 
kräva tillstånd från väghållaren; Trafikverket.  

3.2 Gator och trafik/ Allmän platsmark 

3.2.1 Gator 

Den tillkommande bebyggelsen ska angöras via 
den befintliga infarten till idrottsplatsen. 
Befintlig infart samt kvartersgata in i 
bostadsområdet regleras som allmän platsmark 
GATA. Eftersom Lindholmsvägen är statlig väg 
kan ändrad utfart innebära att ansökan om 
ändrad utfart behöver sökas. 

Befintlig anslutning till Lindholmsvägen från 
fastigheten Slumsta 1:109 stängs. Även befintlig 
bostadsbebyggelse ska angöras via infarten till 
idrottsplatsen.  

Gatan ska ges en körbanebredd på 6 meter, 
vilket medger att två bilar kan mötas. Gatan 
förses med trottoar, belysning och ytor för 
upplag av snö. Vid infart till planområdet på 
GATA ska det ges utrymme för en växtbädd för 
omhändertagande av dagvatten (n1 på 
plankartan). 

Parkering får ej möjliggöras vid infart till 
planområdet (GATA) på grund av säkerhetsskäl 
och siktkrav. 

Gatan utformas med en vändzon för att ge 
vändmöjlighet för sopbil och andra större 
driftfordon.  

Figur 16. Utsnitt från detaljprojekteringen av gång- 

och cykelvägen längs med Lindholmsvägen bägge 

sidor (2017-01-05, Bjerking AB). Röd streckad linje 

visar gc-vägens sträckning. Röd cirkel visar förslag 

på passage över Lindholmsvägen.  

3.2.2 Gång och cykel 

Detaljplanen möjliggör för en kompletterande gång- och cykelväg längs med 
Lindholmsvägen. Detaljplanen är uppdelad i två delområden för att möjliggöra gång- 
och cykelvägen. I planen säkerställs området närmast Lindholmsvägen som allmän 
platsmark CYKEL1.  
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Detaljplanen möjliggör för en kombinerad gång- och cykelväg till en bredd av cirka 
2,6 meter exklusive stödremsor. Planen innebär att gång- och cykelvägen längs med 
Lindholmsvägen blir sammanhängande och komplett. Det medför förbättrad 
tillgänglighet till viktiga målpunkter så som affär, busshållplats, skola, förskola i 
Lindholmen samt bättre koppling med idrottsplats och bygdegård.  

Två nya passager över Lindholmsvägen kommer också att genomföras. En passage 
norr om infarten till idrottsplatsen och planområdet och en passage strax norr om 
infarten till fastigheten Slumsta 1:38. Passagerna regleras inte i detaljplanen. 

3.3 Grönstruktur och friytor/ Allmän platsmark 

3.3.1 Naturmark 

Fornlämningsområdet i södra delen av planområdet, RAÄ-nummer Orkesta 106:1, 
planeras som naturmark. Detta innebär att det skapas goda förutsättningar för att 
långsiktigt bevara gravfältet. Avståndet mellan planerad ny bebyggelse inom 
planområdet och fornlämningsområdet har stämts av med Länsstyrelsen och 
avståndet bedöms som tillräckligt för att inte påverka fornlämningsområdet. Del av 
fornlämningsområdet inom planområdet redovisas i plankartan. 

3.4 Fastighetsindelning 

3.4.1 Gemensamhetsanläggningar 

Inom kvartersmarken ska gemensamhetsanläggning/ar bildas för att tillgodose 
förvaltningen av de gemensamma ytorna såsom enskilda vägar, vatten och avlopp, 
samt avfall.  

I plankartan möjliggörs plats för gemensamhetsanläggning/ar med g1, men 
gemensamhetsanläggningens slutliga avgränsning och omfattning kommer att prövas 
i en lantmäteriförrättning. På så sätt kan gemensamhetsanläggningen utformas så att 
området för anläggningarna blir ändamålsenligt.  

 

3.5 Teknisk försörjning 

3.5.1 Dagvatten 

Planområdet ligger inte inom Roslagsvattens verksamhetsområde för dagvatten. 
Verksamhetsområdet ska inte utökas utan dagvattenhanteringen ska lösas lokalt. 
Dagvattnet ska fördröjas och omhändertas lokalt inom planområdet.  

Vallentuna kommun ingår i Oxunda Vattensamverkan. Tillsammans med de andra 
kommunerna i vattensamverkan har Oxunda dagvattenpolicy tagits fram som är 
antagen och gäller hela kommunen, även för avrinningsområden mot Husaån. Enligt 
denna ska dagvatten renas och fördröjas inom planområdet innan det når recipienten. 
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Planområdet ligger innanför avrinningsområdet för Kyrkån. Den största mängden 
dagvatten från planområdet avrinner mot Kyrkån. Utlopp från Kyrkån sker i 
Åkerströmmen-Husaån som är en vattenförekomst enligt VISS. Aktuell 
statusklassning av Åkerströmmen-Husaån är måttlig ekologisk status och god kemisk 
status utan överallt överskridanden ämnen. Åkerströmmen-Husaån har problem med 
övergödning. För att uppnå MKN avseende ekologisk status krävs en minskning i 
fosforbelastning på 231 kg/år för hela Åkerströmmen-Husaåns avrinningsområde. 
Rekommenderad rening enligt föreslagna åtgärder i utredningen ökar möjligheterna 
för Åkerströmmen-Husaån att uppnå MKN avseende fosfor. 

Infiltrationsstråk och växtbäddar 

Dagvattenutredningen, daterad 2019-06-24, visar beräkningar på en ökning av både 
flöden och föroreningsbelastningen efter exploatering inom planområdet. Rening av 
dagvatten i det norra planområdet rekommenderas ske i växtbäddar och 
infiltrationstråk som dimensioneras för att omhänderta 90 % av årsnederbörden. I 
det södra planområdet rekommenderas rening i infiltrationsstråk. Föreslagna 
anläggningar bör dräneras på grund av begränsade infiltrationsmöjligheter inom 
planområdet.  

För rening av dagvatten från GC-vägen rekommenderas gräsbevuxna diken som 
anläggs som infiltrationsstråk. För rening av dagvatten från infartsgatan i det norra 
planområdet rekommenderas växtbädd. Rening av vägytan kräver ca 50 m². 
växtbädd. Rening av dagvatten från tomtmark ska ske lokalt inom respektive 
fastighet. Exempelvis kan takvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor ledas mot 
planteringar i tomten, alternativt används prickmarken som omger planområdet. Här 
kan exempelvis växtbäddar eller infiltrationsstråk anläggas för rening av dagvatten 
från tomtmarken i planområdet. För rening av tomtmarken krävs ca 140 m² 
infiltrationsstråk/växtbädd. Planen medger även att komplementbyggnader, t.ex. 
gemensamma garage/carports kan uppföras med vegetationsbeklädda tak.  

Mark reserveras för dagvattenhantering på prickmark genom bestämmelsen n1 i 
plankartan. 

 
Figur 17. Förslag på utformning av växtbädd i norra delen av planområdet. Utsnitt ur 

dagvattenutredning daterad 2019-06-24, Tyréns. 
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Figur 18. Bilaga 3, föreslagna åtgärder inom planområdet. Utsnitt ur dagvattenutredning 

daterad 2019-06-24, Tyréns. 

Vidare utredning av anslutande markavvattningsföretag för bedömning av 
utjämningsbehov rekommenderas. Vid anslutning direkt till 
markavvattningsföretagets dike bör avtal tecknas med detta, och om anslutningen 
görs till enskilt dike kan avtal krävas med ägaren till det enskilda diket.  

Lågpunkter och höjdsättning 

Planområdet är inte anslutet till ledningsnät för dagvatten. Avrinning från det norra 
planområdet sker idag via markavvattning mot Kyrkån i nordost via idrottsplatsen. 
Avvattning av det södra planområdet sker idag mot lågpunkt i den norra delen. 
Identifierade lågpunkter i analysen visar på instängda områden som inte avvattnas 
förrän lågpunkten fylls upp till dämningsnivå. Inom planområdet finns ett par större 
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instängda områden. En i södra delen av det östra planområdet och en i norra delen av 
det västra planområdet. Här riskerar vattendjupet att uppgå till 0,5 meter. 

 

Figur 19. GIS-analys av instängda områden med modellerade flödesstråk till dessa 

områden. Utsnitt ur dagvattenutredning daterad 2019-06-24, Tyréns. 

Mindre instängda områden inom planområdet höjdsätts till nivå med 
omkringliggande mark. Området skyddas från skador vid översvämning genom att 
tomtmark anläggs på högre nivå än omkringliggande grönområden och infartsgata. 
Vid stora flöden fungerar infartsgatan som en kanal som kan leda vattnet norrut mot 
idrottsplatsen eller naturmark där det inte utgör skada, se figur 20.  
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Figur 20. Rekommenderade rinnvägar för att leda förbi stora flöden vid skyfall efter 

exploatering. Utsnitt ur dagvattenutredning daterad 2019-06-24, Tyréns. 
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Figur 21. Avrinningsstråk i det norra planområdet modellerat ur digital terrängmodell 

(1x1m upplösning), avrinning i identifierade stråk bedöms endast ske vid större flöden. Vid 

små flöden sker avrinning mot mindre lokala svackor där vattnet infiltrerar, Utsnitt ur 
uppdaterad dagvattenutredning daterad 2019-06-24, Tyréns. 
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Figur 22. Avrinningsstråk i det södra planområdet modellerat ur digital terrängmodell 

(1x1m upplösning), avrinning i identifierade stråk bedöms endast ske vid större flöden. Vid 

små flöden sker avrinning mot mindre lokala svackor. Utsnitt ur uppdaterad 

dagvattenutredning daterad 2019-06-24, Tyréns. 

3.5.2 Vatten och avlopp 

Fastigheter inom planområdet kommer att anslutas till det allmänna nätet avseende 
vatten och spillvatten och upptas i det kommunala verksamhetsområdet för dessa 
vattentjänster. Anslutning kommer att ske med LTA-system till befintliga ledningar 
söder om planområdet. Ledningar kommer huvudsakligen att förläggas under gång- 
och cykelvägen. U-område reserveras även på kvartersmark i östra delen av 
planområdet.  

Roslagsvattens riktlinjer ska följas. Gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp 
ska bildas. 
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3.5.3 Värme 

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

3.5.4 El 

Elledningar distribueras av Elverket. Befintlig nätstation, som ligger söder om 
planområdet, har kapacitet för att ansluta den tillkommande bebyggelsen inom 
planområdet.  

Kabelnätet är klent och behöver förstärkas för att klara tillkommande laster. Ny kabel 
bör förläggas i den nya gång- och cykelvägen. Eventuellt kan det komma att krävas 
förstärkning på sträckan mellan nätstationen och nya gång- och cykelvägen.  

Befintliga luftledningar inom planområdet ska markförläggas.  

3.5.5 Utfartsväg 

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort eller förändra officialservituten 0115-12/59 
och 0115-14/26 vilka medger rätt till väg för fastigheterna Slumsta 1:13 och Slumsta 
1:108 vilket belastar Slumsta 1:109. Ersättning för borttagande av officialservitut 
bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Detta regleras i exploateringsavtal med 
fastighetsägaren/exploatören. För fastigheterna ska väganslutning ske till allmän 
platsmark GATA i enlighet med detaljplanen. Anslutning av enskild väg till allmän 
platsmark, GATA ombesörjes och bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
Fastigheterna 1:108, 1:109, 1:13 ägs av exploatören/fastighetsägaren till planområdet. 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna för att förändra eller ta 
bort servituten ombesörjes av exploatören/fastighetsägaren. Fastigheterna Slumsta 
1:108, 1:09 och 1:13 kommer få ny utfartsväg i genomförandet av detaljplanen i 
enlighet med detaljplanen.  

3.5.6 Avfallshantering 

Fastighetsnära insamling av avfall 

Inom planområdet ska det finnas utrymme för hantering av hushållsavfall och 
förpackningar som kan nyttjas av alla boende inom planområdet. Ett gemensamt 
soprum anordnas centralt i direkt anslutning till gatan, med utgång mot vändplanen. 
Avfallsutrymmen ska placeras så att hämtning och lämning av avfall sker på 
markplan. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet utan att några fasta eller 
återkommande hinder (exempelvis parkerade bilar) begränsar framkomligheten.  

Angöring till planområdet sker från norra delen av Lindholmsvägen. Gatan till 
fastigheterna ska ha en vägbredd på 6 meter. Vändzonen ska vara dimensionerad för 
rundkörning med sopbil och därmed ha en vändyta med diametern 18 meter plus en 
hindersfri remsa om 2,0 meter.  

Vallentuna kommuns lokala avfallsföreskrifter ska följas. 
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Utformning och lokalisering av gemensamt soprum 

Soprummet bör ha en area på 25-30 kvadratmeter. Detaljplanen tillåter en största 
byggnadsarea på 30 kvm på korsmark i plankartan. Insamling av avfall ska omfatta 
följande fraktioner: hushållsavfall, matavfall och diverse förpackningar (returpapper, 
pappersförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar). 
Bygglov ska sökas i de fall det krävs för avfallsutrymmet.  

Avståndet mellan byggnadernas entréer och avfallsutrymmet/soprummet bör inte 
överstiga 50 meter. Miljöhus bör placeras maximalt 10 meter från gata. Gemensamma 
utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara anpassade för 
rörelsehindrade. Anordningarna ska utformas så att kraven på god arbetsmiljö för 
avfallshämtaren uppfylls.  

Vallentuna kommuns lokala avfallsföreskrifter ska följas. 

3.6 Hälsa och säkerhet  

3.6.1 Grundläggning 

Förekommande jordar innebär inga geotekniska problem ur stabilitet eller bärighet. 
Den befintliga siltiga moränjorden är dock tjälskjutande och ska inte användas som 
underlag för grundläggning eller återfyllning mot byggnad.  

Vid detaljprojektering av byggnadernas placering ska grundläggning utformas med 
hänsyn till bergnivåer och bergets lutning. Plansprängning kan erfordras om del av 
byggnad hamnar i starkt sidolutande berg. 

3.6.2 Hantering av ras- och skredrisk 

Markförhållandena är av sådan karaktär att risk för skred inte förekommer. 
Byggnader kan grundläggas utan särskilda förstärkningsåtgärder förutom att 
förekomst av siltig jord ska beaktas samt att kraftigt sidolutande berg kan medföra 
behov av plansprängning. 

3.6.3 Hantering av radon 

Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 
radonhalter ska undvikas. Rekommenderat gränsvärde för nya och befintliga 
byggnader samt arbetslokaler är 200 Bq/ m3 inomhusluft. 

3.6.4 Hantering av buller 

Trafikbuller 

Bostadsfasad 

Framtagen bullerutredning (Tyréns AB, 2020-03-12) utgår ifrån den placering av 
bostäder som visas på bild nedan. Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid 
bostadsbyggnads fasader på samtliga våningsplan uppfyller riktvärden och ligger 
under 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå både för nuläge och framtida prognos 2040. 
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Eftersom riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad uppfylls ställs inga 
krav på en tyst sida eller maximala ljudnivåer nattetid.  
 
För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot Lindholmsvägen. 
Sovrum och/eller rum för daglig samvaro som ändå har en fasadsida vänd mot 
Lindholmsvägen bör ha tillgång till fönster/fönsterdörr som ej är vänd mot 
Lindholmsvägen (m1 i plankartan). Konstruktionen på ytterväggar mot 
Lindholmsvägen rekommenderas bestå av tungt material som betong exempelvis. 
Dessa fasader rekommenderas även bestå mest av tungt material och inte 
fönster/fönsterdörrar. Detta för att säkra ljudnivå inomhus. 

Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller ska följas. 

Figur 23. Ekvivalent ljudnivå, nuläge, Tyréns AB, 2020-03-12. 
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Figur 24. Ekvivalent ljudnivå, nuläge, Tyréns AB, 2020-03-12. 

Figur 25. Ekvivalent ljudnivå, prognos 2040, Tyréns AB, 2020-03-12. 



 

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR LINDHOLMEN – STRÖMGÅRDEN 
KS 2016.280 

 

39 

 

Figur 26. Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), prognos 2040, Tyréns AB, 2020-03-12. 

 

Figur 27. Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), prognos 2040, Tyréns AB, 2020-03-12. 

Uteplatser 

Enligt bullerutredning (Tyréns AB, 2020-03-12) överskrids riktvärden avseende 
uteplatser väster om lokalgatan i planområdet, närmast Lindholmsvägen, där 
maximala ljudnivåer 1,5 meter över mark är ca 1-5 dBA över riktvärden. För dem 
bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen anger detaljplanen därför krav på 
bullerskyddande uteplats. Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent 
buller ska följas (m1). 
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Buller från idrottsplats, Orkesta IP 

Med utgångspunkt i Vallentuna kommuns lokalresursplan och bostadsbyggnads-
prognos för perioden 2019-2028 förväntas antalet spelare på dagtid och kvällstid bli 
upp till högst 100 personer samtidigt på Orkesta IP.  

I framtagen bullerutredning avseende buller från idrottsplats (Tyréns, 2019) framgår 
att beroende på antalet spelare kan förslag på bullerreducerande åtgärder variera. När 
antal spelare som samtidigt vistas på planen är mellan 20–300 personer på dagtid 
(09–18) hamnar bostadsområdet i zon B (gäller 10–200 personer kvällstid, 18–22). 
Med andra ord innebär det att bullerriktvärden om 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
(dagtid) och 55 dBA ekvivalent ljudnivå kvällstid gäller för detaljplanen (zon B, se 
även under avsnitt 2.9.4 Buller).  

I syfte att uppnå ovan nämnda bullerriktvärden ställer detaljplanen krav på 
ljuddämpad sida/tyst sida och bulleranpassade byggnader för de bostäder som 
planeras i direkt anslutning till idrottsplatsen. För att minska störningsrisker bör inga 
sovrum vara vända mot idrottsplatsen Orkesta IP. De fasader som vetter mot 
idrottsplatsen bör dimensioneras med högre ljudkrav, både vad gäller 
ytterväggskonstruktion samt fönster och eventuella fönsterdon. Särskild fokus bör 
vara på ljudreduktion på låga frekvenser (0-100 Hz). 

För att förbättra ljudmiljön på uteplatser rekommenderas enligt bullerutredningen 
(Tyréns, 2019) att delvis bygga in uteplatsen. Detaljplanen ställer därför krav på att 
bostäder med bestämmelsen m2 i plankartan kompletteras med tillgång till 
bullerskyddande uteplats. 

  

Figur 28. Scenario, ca 20 spelare på plan mellan kl.9-18. Ekvivalenta ljudnivåer, Högsta 

frifältsvärde vid fasad samt ljudnivåer 2.0 meter över mark, Tyréns 2019-10-08. 
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Figur 29. Scenario, ca 300 spelare på plan mellan kl.9-18. Ekvivalenta ljudnivåer, Högsta 

frifältsvärde vid fasad samt ljudnivåer 2.0 meter över mark, Tyréns 2019-10-08. 

 

 

Figur 30. Scenario, ca 200 spelare på plan mellan kl.18-22. Ekvivalenta ljudnivåer, Högsta 

frifältsvärde vid fasad samt ljudnivåer 2.0 meter över mark, Tyréns 2019-10-08. 
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Figur 31. Scenario, ca 10 spelare på plan mellan kl.18-22. Ekvivalenta ljudnivåer, Högsta 

frifältsvärde vid fasad samt ljudnivåer 2.0 meter över mark, Tyréns 2019-10-08. 

3.7 Administrativa bestämmelser 

3.7.1 Genomförandetid 

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

3.7.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats; GATA, CYKEL1, NATUR och E1. 

3.7.3 Gemensamhetsanläggningar 

Inom kvartersmarken ska gemensamhetsanläggning/ar bildas för att tillgodose 
förvaltningen av de gemensamma ytorna såsom enskilda vägar, avfallshantering samt 
vatten och avlopp.  

I plankartan möjliggörs plats för gemensamhetsanläggning med g1, men 
gemensamhetsanläggnings slutliga avgränsning och omfattning kommer att prövas i 
en lantmäteriförrättning. 
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4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft 3:e kvartalet 2020. Därefter kan genomförandet 
av planen påbörjas.  

Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att 
genomföras. Under genomförandetiden finns en garanterad rätt att bygga enligt 
planen. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen att gälla och ge byggrätt som tidigare tills kommunen ändrar eller 
upphäver detaljplanen.  

Om planen ersätts med en ny, ändras eller upphävs under genomförandetiden har 
fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider.   

4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats; GATA, CYKEL1, NATUR och E1. 
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och 
iordningställande samt ansvarar för den framtida driften inom allmän platsmark. 

4.1.3 Ansvarsfördelning 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga 
anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostadsändamål. Det gäller grov 
markplanering, uppförande av bostadshus och eventuella komplementbyggnader, 
anläggande av enskilda gator, utfarter, anläggning av system för omhändertagande av 
dagvatten samt utbyggnad av ledningar för övrig teknisk försörjning inom 
kvartersmark. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för avledande av dagvattnet 
inom kvartersmark. Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta 
ske i samråd med ledningsrättsinnehavaren. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar 
för förändring eller borttagande av servitut samt övrig fastighetsreglering inom 
kvartsmark. 

Komplementbyggnader som är befintlig bebyggelse på fastigheterna Slumsta 1:31 och 
Slumsta 1:109 kommer rivas vilket bekostas och ombesörjes av exploatörerna i 
enlighet med exploateringsavtal.  

Alla kostnader för sanering, utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom 
kvartersmark avsedd för bostadsändamål bekostas av exploatören. I övrigt regleras 
kostnader i exploateringsavtal med exploatören. 

Kommunen ansvarar för anläggande och uppförande av allmän platsmark, (GATA och 
CYKEL1). 

Kommunen ansvarar för framtida drift inom allmän platsmark (GATA och CYKEL1).  
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Roslagslagsvatten AB är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenanläggningar.  

Trafikverket är väghållare för Lindholmsvägens (väg 950) vägområde.   

Elverket AB ansvarar för elnätet.  

Skanova ansvarar för telenätet.  

4.1.4 Avtal 

Ett planavtal har träffats mellan kommunen och exploatören. Planavtalet reglerar hur 
kostnader och åtaganden fördelas mellan kommunen och exploatören under 
planarbetet fram till planen vinner laga kraft.  

För att reglera kostnader och ansvar som är kopplade till genomförandet av 
byggnationen inom planområdet har ett exploateringsavtal träffats mellan Vallentuna 
kommun och exploatören. Exploateringsavtalet reglerar hur kostnader och ansvar ska 
fördelas mellan Vallentuna kommun och exploatören.  

Med anledning Sverigeförhandlingen medfinansierar Vallentuna kommun utbyggnad 
av Roslagsbanan till City via Odenplan. Av kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal följer att kommunen genom avtal med exploatören ska förhandla 
om en medfinansieringsersättning som delfinansiering av transportutbyggnaden. 
Riktlinjerna för exploateringsavtal är antagna i enlighet med gällande lag 6 kap. 39-
42§§ Plan- och Bygglagen (2010:900)(PBL). Exploateringsavtalet reglerar att 
exploatören ska betala medfinansieringsersättning.    

Exploatören ansvarar för och bekostar all bebyggelse och alla anläggningar på 
kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet. Exploatören bekostar största 
delen av kostnaden för allmän platsmark, GATA. Kommunen bekostar kostnader för 
allmän platsmark CYKEL1 och mindre del av kostnad för allmän platsmark GATA. 
Exploatören ansvarar för och bekostar åtgärder för avledande av dagvatten inom 
kvartersmark, god gemensam avfallshantering och VA-anslutning. 

Marköverlåtelseavtal träffas med fastighetsägare för att reglera markförhållandena i 
enlighet med detaljplanen. Markupplåtelseavtal ska vid behov tecknas mellan 
ledningsägarna och fastighetsägarna/exploatören för nedläggning av erforderliga 
ledningar inom kvartersmark, exempelvis vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar 
samt elledningar.  

4.2 Tillståndsfrågor 
Anläggande av dagvattenanläggning kräver anmälan enligt miljöbalken.  

Eftersom Lindholmsvägen är statlig väg kan ändrad utfart innebära att ansökan om 
ändrad utfart behöver sökas. Trafikverket har meddelat att tillstånd inte krävs i detta 
fall då det endast är en mindre ändring av infarten. 
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4.3 Fastighetsrättsliga frågor 

4.3.1 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning i enlighet med planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga 
kraft. Kostnader för lantmäteriförrättning för nybildning av fastigheter genom till 
exempel avstyckning belastar fastighetsägaren. Kostnaden är bland annat beroende 
av tidsåtgången för förrättningen. Lantmäteriförrättningar söks hos Lantmäteriet i 
Stockholms län. 

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella 
avstyckningar av bostadsfastigheter inom kvartersmarken. Detsamma gäller 
inrättande av gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor och övriga 
anläggningar på kvartersmark. En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att 
bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna. 

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort eller förändra officialservituten 0115-12/59 
och 0115-14/26 vilka medger rätt till väg för fastigheterna Slumsta 1:13 och Slumsta 
1:108 vilket belastar Slumsta 1:109. Ersättning för borttagande av officialservitut 
bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Detta regleras i exploateringsavtal med 
fastighetsägaren/exploatören. För fastigheterna ska väganslutning ske till allmän 
platsmark GATA i enlighet med detaljplanen. Anslutning av enskild väg till allmän 
platsmark, GATA ombesörjes och bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 
Fastigheterna 1:108, 1:109, 1:13 ägs av exploatören/fastighetsägaren till planområdet. 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna för att förändra eller ta 
bort servituten ombesörjes av exploatören/fastighetsägaren. Fastigheterna Slumsta 
1:108, 1:09 och 1:13 kommer få ny utfartsväg i genomförandet av detaljplanen i 
enlighet med detaljplanen.  

4.4 Ekonomiska frågor 

4.4.1 Planekonomi 

Exploatören står för kostnaderna för framtagandet av detaljplanen i enlighet med 
planavtal.  

Fastighetsbildningsåtgärder för reglering av kvartersmark inklusive borttagande eller 
förändring av servitut bekostas av fastighetsägarna/exploatörerna vilket även anges i 
exploateringsavtal. Exploatörerna till exploateringsområdet äger även Slumsta 1:13. 

Exploateringsavtal har träffats för att reglera kostnader i samband med 
genomförandet av detaljplanen. 

4.4.2 Kostnad för utbyggnad av allmän plats 

Exploatörerna står för del av kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark, GATA. 
Exploatören bekostar och utför utbyggnaden av enskilda gator inom kvartersmark.  

Kommunen bekostar och utför utbyggnad av gång- och cykelväg samt del av 
utbyggnad av allmän platsmark GATA.  
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4.4.3 Anläggningsavgift för VA 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsägarna inom planområdet att 
ansluta till allmänt verksamhetsområde för VA. Fastighetsägare ska erlägga 
ersättning till Roslagsvatten AB för dennes del i de allmänna VA-huvud-
anläggningarna i enlighet med Vallentuna kommuns gällande VA-taxa. Eftersom 
planområdet är beläget utanför Roslagsvatten AB:s verksamhetsområde kommer 
anläggandet och framdragande av VA-ledningar till planområdet bekostas av 
exploatörerna. 

4.5 Tekniska frågor 

4.5.1 Tekniska utredningar 

Exploatören ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 
och kontroller som behövs för planens genomförande.  

5.  Konsekvenser 

5.1 Behovsbedömning 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt 6 kap miljöbalken upprättas om en 
detaljplan medger betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
naturresurser. Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan 
har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. I denna 
bedöms behov av att upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga.  

Miljökonsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms som ringa. 
Planförslaget påverkar inga skyddsvärda områden eller jordbruksmark. Planens 
genomförande innebär inte att risk för människors hälsa föreligger. Påverkan på 
miljökvalitetsnorm för luft bedöms vara försumbar. Planområdet är litet men 
dagvattnet behöver hanteras inom planområdet. Den framtagna 
dagvattenutredningen anger rekommendationer på höjdsättning av mark och 
växtbäddar/infiltrationsstråk för hantering av dagvatten. Rekommenderad rening 
enligt föreslagna åtgärder i utredningen innebär ökade möjligheter för 
Åkerströmmen-Husaån att uppnå MKN avseende fosfor. Den uppdaterade 
bullerutredningen visar på att ljudnivåerna från väg- och spårtrafik vid 
bostadsbyggnads fasader uppfyller riktvärden och ligger under 60 dB(A) 
dygnsekvivalent ljudnivå både för nuläge och framtida prognos 2040. Vad gäller 
uteplatser, är maximala ljudnivåer 1,5 m över mark ca 1-5 dB(A) över riktvärden 
närmast Lindholmsvägen. Om uteplatser i detta område anläggs behöver de därmed 
kompletteras med tillgång till bullerskyddande uteplats. Om en gemensam uteplats 
ska anordnas i anslutning till byggnaden bör den placeras öster om lokalgatan i 
området eller minst 60 m från Lindholmsvägen. 
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5.2 Miljökonsekvenser  

5.2.1 Riksintressen  

Planområdet ligger intill område med riksintresse för Kulturmiljövården. Ingen 
påverkan på riksintresset. 

5.2.2 Miljökvalitetsnormer 

Detaljplanens påverkan på MKN luft bedöms som försumbar. 

Dagvattenutredningen, daterad 2019-06-24, visar beräkningar på en ökning av både 
flöden och föroreningsbelastningen efter exploatering inom planområdet. För rening 
av dagvatten rekommenderas växtbäddar och infiltrationsstråk som dimensioneras 
för att rena 90 % av årsnederbörden. Rekommenderad rening innebär ökade 
möjligheter för Åkerströmmen-Husaån att uppnå MKN avseende fosfor. 

5.2.3 Natur- och vattenområden 

Inga vattenområden tas i anspråk. 

Planområdet ligger i närheten av en grön koppling norr om Lindholmen (utpekad i 
FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen). Planen innebär troligtvis viss påverkan på 
spridningen eftersom andelen hårdgjord yta ökar vilket därmed kan påverka växtlivet 
och den biologiska mångfalden inom området. Dock ingen tydlig påverkan på 
spridningskorridoren. 

5.2.4 Stads- och landskapsbild 

Föreslagen exploatering är liten och påverkan bedöms som liten. Den tillkommande 
bebyggelsen anpassas till befintlig karaktär med småhus.  

5.2.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Området är utpekat med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter i Vallentunas 
kulturmiljöprogram. Bedömningen är att planens genomförande inte kommer att 
medföra negativ påverkan på kulturhistorisk värdefull miljö. 

5.2.6 Hälsa och säkerhet 

Ljudnivåerna från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnads fasader uppfyller 
riktvärden och ligger under 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå både för nuläge och 
framtida prognos 2040. 

Planområdet påverkas inte av transporter med farligt gods. Inga kända 
markföroreningar förekommer inom eller nära planområdet. Radonmätning inom 
planområdet visar på 60bq årsmedel, vilket är inom de accepterade värdena (mellan 
0-200 bq). 
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5.3 Ekonomiska konsekvenser 

5.3.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ett genomförande av planen innebär för kommunen kostnader för anläggande, 
skötsel och underhåll av gång- och cykelväg samt infartsväg allmän platsmark GATA.  

5.3.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare 

Ett genomförande av planen innebär för exploatören försäljningsintäkter vid 
avyttrande av bostadstomter. Det innebär också genomförandekostnader för 
uppförande av byggnader, utbyggnad av ny infrastruktur däribland allmän plats 
GATA, enskilda vägar, eventuell flytt av befintlig infrastruktur, 
fastighetsbildningsåtgärder såsom borttagande eller förändring av servitut och 
fastighetsregleringar, kostnad för anläggandet och framdragande av VA-ledningar till 
planområdet samt anslutningsavgifter för till exempel vatten och spillvatten, el med 
mera i enlighet med exploateringsavtal.  

5.4 Fastighetskonsekvenser 

5.4.1 Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser 

Frivilliga marköverlåtelseavtal träffas med samtliga fastighetsägare avseende 
reglering av allmän platsmark samt kommunal försäljning av mark. Markområdena 
värderas av oberoende värderingsperson och regleras i marköverlåtelseavtalen. 
Exploateringsavtalet reglerar inte marköverföringar utan endast intentionerna för 
området. Marköverlåtelseavtal träffas därför även med exploatörerna för att reglera 
fastighetsregleringar.  

Del av Slumsta 1:109 utgör allmän platsmark NATUR i detaljplanen och avses genom 
fastighetsreglering överföras till kommunens fastighet Lindholmen 5:1.  

Slumsta 1:109 Avstår cirka 500 m2. Markanvändning NATUR (allmän 
platsmark) 

Del av fastigheterna Slumsta 1:38, Slumsta 1:13, Slumsta 1:109 samt Slumsta 1:108 
utgör allmän platsmark CYKEL1 i detaljplanen och avses genom fastighetsreglering 
överföras till kommunens fastighet Lindholmen 5:1. 

Slumsta 1:3 Avstår cirka 345 m2. Markanvändning: CYKEL1 

(allmän platsmark) 

Slumsta 1:38 Avstår cirka 65 m2. Markanvändning: CYKEL1 (allmän 
platsmark) 

Slumsta 1:13 Avstår cirka 135 m2. Markanvändning: CYKEL1 

(allmän platsmark) 

Slumsta 1:109 Avstår cirka 95 m2. Markanvändning: CYKEL1 (allmän 
platsmark) 
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Slumsta 1:108 Avstår cirka 70 m2. Markanvändning: CYKEL1 (allmän 
platsmark) 

Delar av fastigheterna Slumsta 1:109 och Slumsta 1:108 utgör allmän platsmark GATA 
i detaljplanen och avses genom fastighetsreglering överföras till kommunens fastighet 
Lindholmen 5:1.  

Slumsta 1:109 Avstår cirka 430 m2. Markanvändning: GATA (allmän 
platsmark) 

Slumsta 1:108 Avstår cirka 190 m2 Markanvändning: GATA (allmän 
platsmark) 

Delar av fastigheten Slumsta 1:31 utgör allmän platsmark GATA i detaljplanen. 

Slumsta 1:31  Avstår cirka 460 m2. Markanvändning: GATA (allmän 
platsmark) 

Delar av fastigheten Slumsta 1:31 utgör allmän platsmark E1 Tekniska anläggningar 
avseende dagvatten, i detaljplanen. 

Slumsta 1:31  Avstår cirka 70 m2. Markanvändning: E1 (allmän 
platsmark) 

Del av kommunens fastighet Slumsta 1:31 planläggs för B (bostäder) och GATA 

(allmän platsmark). Området som planläggs för B avses genom fastighetsreglering 
överföras till Slumsta 1:109.  

Slumsta 1:31  Avstår cirka 940 m2. Markanvändning: B 

När detaljplanen vunnit laga kraft utförs lantmäteriförrättning för att genomföra 
angivna fastighetsbildningsåtgärder. 

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella 
avstyckningar av bostadsfastigheter inom hela planområdet. Detsamma gäller 
inrättande av gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor och övriga 
anläggningar på kvartersmark. En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att 
bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna.  

Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort eller förändra officialservituten 0115-12/59 
och 0115-14/26 som medger rätt till väg för fastigheterna Slumsta 1:108 och Slumsta 
1:13 samt belastar Slumsta 1:109. Fastigheterna ägs av exploatörerna till planområdet. 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna för att förändra eller ta 
bort servituten ombesörjes av exploatören/fastighetsägaren. Ersättning för 
borttagande av officialservitut bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Detta 
regleras i exploateringsavtal med fastighetsägaren/exploatören. Vid behov av 
bullerplank vid utveckling av idrottsplatsen ska kostnaden belasta fastighetsägarna i 
planområdet. Fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108 och 1:109 kommer få ny utfartsväg i 
genomförandet av detaljplanen i enlighet med detaljplanen.  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gång- och cykelvägCYKEL1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningar, avseende dagvattenE1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 200 kvadratmeter,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

e2 Största tillåtna byggnadsarea per bostadsenhet är 80 kvm för huvudbyggnad,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största tillåtna byggnadsarea per bostadsenhet är 80 kvm för huvudbyggnad,
exklusive 15 kvm för inbyggd uteplats/altan med högsta nockhöjd 3 meter.
Inbyggd uteplats ska sammanbyggas med huvudbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största tillåtna byggnadsarea för carport/garage är 130 kvm. Största tillåtna
byggnadsarea för miljöhus är 30 kvm och för övrig komplementbyggnad 20
kvm,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4.5 Högsta nockhöjd i meter för carport/garage,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d150 Största fastighetsstorlek i kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d200 Största fastighetsstorlek i kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Utformning
f1 Endast radhus alternativt parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast frilligande enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Tak ska vara av rött tvåkupigt lertegel eller valsad plåt i röd eller svart kulör.
Endast matta takmaterial är tillåtet. Tak ska utföras som sadeltak med
takvinkel 32-38 grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasader ska vara av locklistpanel i trä målade i faluröd slamfärg

Fastighetsgräns
FastighetsbeteckningBERGA 1:1

När två gränser sammafaller kan redovisningen bli heldragen linje.

0.00 Avvägd höjd

Fornlämning

Bostadshus
Uthus
Väg
Belysningsstolpe

Staket
Häck
Stödmur
Slänt

Koordinatsystem 
Plan: SWEREF 99 18 00

Mätningsingenjör:

TECKENFÖRKLARING

Höjd: RH 2000

GRUNDKARTA

Grundkartan uppdaterad:
Kartbilden är fullständig endast inom planområdet

Grundkartan upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun.

Rutnätskryss

Lena Landerholm
2020-03-10

f5 Fasader ska vara av locklistpanel i trä målade i faluröd slamfärg,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

f6 Byggnadsdetaljer som fönsterkarmar och bågar ska vara målade i brutet vitt,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7 Tak på komplementbyggnad tillåts vara vegetationsklätt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
Höjdsättning av byggnader samt markplanering ska utformas så att dagvatten kan avledas med självfall
mot gatan och friytan. Tomtmarken ska höjdsättas på nivå högre än infartsgatan och omkringliggande
grönområden. Mindre instängda områden/lågpunkter kan bevaras för flödesutjämning. Dock behöver
lågpunkterna kunna tömmas, exempelvis ytligt via dikesanvisning eller kupolbrunn.

Rening av dagvatten från tomtmark ska ske lokalt inom respektive fastighet. Exempelvis kan takvatten
och dagvatten från hårdgjorda ytor ledas mot planteringar i tomten, alternativt används prickmarken som
omger planområdet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken reserveras för lokalt omhändertagande av dagvatten. Marken får inte

hårdgöras,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 För bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen gäller följande: För att

minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot Lindholmsvägen.
Sovrum och/eller rum för daglig samvaro som ändå har en fasad sida vänd
mot Lindholmsvägen bör ha tillgång till fönster/fönsterdörr som ej är vänd mot
Lindholmsvägen.

Uteplats behöver kompletteras med tillgång till bullerskyddande uteplats.

Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller ska följas,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 För bostäder som planeras närmast idrottsplatsen, Orkesta IP, gäller följande:
För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot idrottsplatsen.
De fasader som vetter mot idrottsplatsen bör dimensioneras med högre
ljudkrav, både vad gäller ytterväggskonstruktion samt fönster och eventuella
fönsterdon. Särskild fokus bör vara på ljudreduktion på låga frekvenser
(0-100 Hz).

Uteplats behöver kompletteras med tillgång till bullerskyddande uteplats,  4 kap.
12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar
Fornlämning inklusive fornlämningsområde är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Ingrepp i på
plankartan markerade fornlämningar kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagens
bestämmelser
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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från länsstyrelsen, 
Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, 
Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall Eldistribution 
har inget att erinra mot planförslaget. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller framför allt önskemål 
om förtydliganden i plankartan och genomförande.  

Inga yttranden har inkommit från sakägare och närboende. 

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser 
(administrativ gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I 
plankartan har f1-bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu 
både radhus och parhus. Planbeskrivningen har reviderats främst gällande 
genomförandefrågor, tidplan samt uppdaterade bullerkartor med beräknade 
ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende radhus/parhus. 

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. 

  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Bygg- och miljötillsynsnämnden Rang-Sells 

Kulturnämnden Sörab 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Ellevio 

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Myndigheter: PostNord 

Region Stockholm Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Länsstyrelsen i Stockholms län Föreningar: 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Orkesta Hembygdsförening 

Naturvårdsverket Närboende: 

Polismyndigheten i Stockholms län Sakägare enligt fastighetsförteckning 

Storstockholms brandförsvar  

Trafikverket  

Stockholms läns museum  

Polismyndigheten i Stockholms län  

4. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen 
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och var handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och 
Lantmäteriet fick även planhandlingarna skickade.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 
samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Länsstyrelsen i Stockholms län 
 Vattenfall Eldistribution AB 
 E.ON 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

Inga yttranden från närboende har inkommit. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Skanova AB 

Skanova informerar om att deras teleanläggningar/rättigheter inte anses beröras av 
rubricerat ärende. Skanova har därför inget att invända. 

Skanova förväntar sig dock att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa 
fastigheter till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevaras under lednings-
samordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Dialog finns mellan Vallentuna Kommun och Skanova AB. 
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6.2.2 PostNord Sverige AB 

PostNord vill framföra att de har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
plaeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardsieras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan.  

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i 
samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten 
inte börjar delas ut till adressen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Byggaktör kommer i samråd med Vallentuna kommun att 
kontakta Postnord för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband 
med nybyggnation. 

6.2.3 Storstockholms brandförsvar 

SSBF noterar att dem tidigare har fått möjlighet att yttra sig över detaljplanen under 
samråd (2018-10-10). SSBF vill framföra följande synpunkter: 

Framkomlighet 

Enligt tidigare yttrande anser SSBF att planområdet som utgörs av 
markanvändningen gata bör utformas så att räddningstjänstens fordon kan köra där. 
För att SSBF:s fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Enligt 
illustrationen ser det ut som att träd/vegetation kan komma att begränsa 
framkomligheten och vändningsmöjligheterna för våra fordon inom området. Detta 
är något som behöver ses över för att säkerställa tillgängligheten. 
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Brandvatten 

SSBF lyfter att Vallentuna Kommun har efter samrådsskedet varit i kontakt med 
SSBF angående brandpostens placering, då gällande huruvida om brandposten ska 
kopplas till allmänna eller enskilda ledningar. SSBF anser att brandposterna ska 
placeras så att de är lättåtkomliga, inte längre än 75 meter från uppställningsplats 
samt att de underhållas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Avseende brandposter, har Roslagsvatten i samråd med 
Vallentuna Kommun en dialog med Storstockholms brandförsvar och frågan kommer 
att beaktas i genomförandet. 

Infartsvägen till planområdet är planerad som BK2-väg. Vid genomförandet kommer 
kommer träd/vegetation närmast infartsvägen att begränsas för att främja 
framkomlighet och vändningsmöjligheter för fordon. Byggaktör i samråd med 
Vallentuna Kommun kommer att ha kontakt med Stockholms brandförsvar vid 
genomförande i syfte att säkra tillgängligheten till och inom planområdet.  

6.2.4 Ellevio AB 

Ellevio AB vill framföra följande synpunkter: 

För att klara tillkommande kapacitet för ny bebyggelse tar Ellevio kapaciteten från 
nätstation i syd och förstärker nätet fram till planområdet. 

Ellevio har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med Lindholmsvägen. I samband med 
förstärkning av matningen kommer Ellevio att omförlägga ledningen till markkabel. 
Det förutsätter att planerade sträckor för gång- och cykelväg i planen genomförs, att 
tillräckligt utrymme ges för kabelstråken samt att befintlig luftledning kan vara i drift 
parallellt med arbeten för kabelförläggning. Det är även viktigt att planerade alléträd 
längs med vägen inte inkräktar på kabelförläggningsvägen. 

Ellervio förutsätter att distributionsledningar för el med stöd av planen kan förläggas 
i allmän mark såsom gata, gång- och cykelväg och naturmark. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 
bekostas av beställare. 
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Kontakta Ellevio lokalnät för samordning av arbetsmoment, övrig 
ledningssamordning samt säkerställande av att rådighet över ledningsvägar går att 
realisera. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Vallentuna kommun har en kontinuerlig dialog med Ellevio 
avseende ledningssamordning och kommer även fortsättningvis att ha kontakt med 
Ellevio vid genomförande.  

Detaljplanen möjliggör för att ledningar kan förläggas på allmän platsmark för gång- 
och cykel, gata, samt på utmarkerat u-område i plankartan. Kommunen förespråkar 
inte att ledningar förläggs på naturmarken inom planområdet eftersom detta är ett 
utpekat fornlämningsområde. 

Detaljplanen föreslår inte att alléträd planeras längs vägen och kommer därför inte 
heller att inkräkta på kabelförläggningsvägen. I figur 13 i planbeskrivningen visas 
enbart en illustrativ bild över möjlig exploatering. 

6.2.5 Trafikförvaltningen, Stockholm 

Trafikförvaltningen ser att planbeskrivningen uppdaterats med de synpunkter som 
trafikförvaltningen lämnade i samrådsskedet och har därmed inga ytterligare 
synpunkter på granskningsförslaget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentaren noteras. 

6.2.6 Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har Lantmäteriet noterat följande. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankarta  

Markåtkomsten är otydligt redovisad för E-område. Kan bli problem vid 
plangenomförandet om det är tänkt att området ska föras till gatufastighet. 
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I planen avgränsas delvis, område avsatt för gemensamhetsanläggning med 
egenskapsgräns. Markreservat för gemensamhetsanläggningar är enligt Boverkets 
rekommendation en administrativ bestämmelse och bör därför avgränsas med 
administrativ gräns eller administrativ och egenskapsgräns. Nuvarande utformning 
för “g” gällande för hela området inom användningsgränsen. Även “u” gäller fram till 

användningsgräns. Användningen av egenskapsgräns kontra administrativ och 
egenskapsgräns är inte helt konsekvent.  

I plankartan finns det heldragna linjer utgörande gränser, som kan vara svåra att 
tolka vid plangenomförandet. 

Planbeskrivning 

Vad händer med befintlig bebyggelse inom 1:31, lilla komplementbyggnaden och 
komplementbyggnader inom 1:109? DEt bör framgå om de ska rivas och av vem? 

Plankartan kan ge intryck av att gemensamhetsanläggningar ska bildas inom hela det 
avsatta området. Avsatt område bör storleksmässigt vara lämpligt för angivna 
ändamål. 

Det ligger två officialservitut som ger rätt till väg, 0115-12/59.1 och 0115-14/26 inom 
planområdet. Dessa kan innebära att byggrätten inte kan förverkligas. Om dessa ska 
upphöra kommer ersättningsfrågan aktualiseras, FBL 7 kap 5§. Konsekvenser för 
berörda fastigheter samt ekonomiska konsekvenser bör beskrivas under punkt 3.5 och 
4. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras (Under denna rubric redovisas 

synpunkter som inte direct ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen). 

 Plankarta 

Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. 

Egenskapsbestämmelser utgår från angivet nollplan. Vore kanske bra att lägga in 
några höjder i plankartan för att underlätta läsningen.  

E3 verkar ha blivit dubbelt inom ett område i nordöst. 
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Övriga frågor 

Information 

Vid genomgång av planhandlingarna har Lantmäteriet inte kontrollerat eventuellt 
oregistrerade samfälligheter som kan påverka plangenomförandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Markåtkomsten för E-område ska totalt sett utgöra 50 kvm för dagvattenhanteringen. 
Växtbäddens konstruktion tydliggörs på en mer detaljerad nivå vid genomförande. Att 
förtydliga E-område i plankartan skulle innebära att det skapas mindre flexibilitet i 
planen. Kommunen kommer att vara huvudman för både allmän platsmark för väg 
och E3. 

Plankartan justeras så att avsatt markreservat för gemensamhetsanläggning och u-
område redovisas med både egenskapsgräns och administrativ gräns för ökad 
tydlighet. Höjdsättning läggs inte in i plankartan då den exakta höjdsättningen 
studeras närmare i detaljprojekteringen. 

Grundkartan har uppdaterats inför antagande så att den inte är äldre än tre månader.  

Plankartan justeras avseende bestämmelsen E3 i området i nordöst. 

Den lilla komplementbyggnaden som är befintlig bebyggelse på fastigheten Slumsta 
1:31 kommer att rivas vilket bekostas av exploatörerna i enlighet med 
exploateringsavtal. Komplementbyggnader inom Slumsta 1:109 ska rivas vilket i sin 
helhet ombesörjes av exploatören/fastighetsägaren. Ett förtydligande om detta görs i 
planbeskrivningen.  

Planbeskrivningen har förtydligats under avsnitt 3 och 4 angående officialservitut 
som ger rätt till väg. Konsekvenser för berörda fastigheter samt ekonomiska 
konsekvenser har beskrivits under punkt 3.5 och 4 i planbeskrivningen. 

6.2.7 Trafikverket 

Trafikverket har granskat handlingarna och vill framföra följande: 
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Buller 

I den remitterade bullerutredningen (Tyréns AB 2019-04-09) har mätningar gjorts 
utifrån en beräkningshöjd på 1.5 m över mark. Då planen medger flervåningshus på 
ca 110 m bör det i underlagshandlingarna redovisas beräknade ljudnivåer för samtliga 
våningsplan. Om bullerreducerande åtgärder behövs för att säkerställa att 60 dBA vid 
fasad inte överskrids i alla våningsplan bör det regleras i plankartan. 

I bullerutredningen har det även utförts beräkningar av den effekt en bullerskärm 
utmed väg 950 skulle ha. Av beräkningsbladen framgår det att detta har gjorts utifrån 
en placering av skärmen nästan i linje med planområdesgränsen, vilket innebär att 
den delvis ligger inom den allmänna platsmarken som är reserverad för den 
planerade gång- och cykelbanan. Som rådgivande synpunkt vill Trafikverket framföra 
att om det bli aktuellt med en skärm bör hänsyn tas till att dess läge inte innebär en 
olägenhet för gång- och cykelbanans anläggande och framtida brukande. Ett lämpligt 
avstånd mellan gång- och cykelbanan och en eventuell bullerskärm inom 
kvartersmarken bör redogöras för i planhandlingarna. 

Dagvattenhantering 

Av planhandlingarna framgår det att planens genomförande kommer innebära ökade 
dagvattenflöden inom planområdet. Då planområdet ligger i anslutning till väg 950, 
och delvis inom dess vägområde, utgår Trafikverket från att de ökade 
dagvattenflödena inte kommer att belasta vägens befintliga avvattningssystem. Diken, 
trummor och andra anläggningar är dimensionerade i första hand för vägens behov 
och Trafikverket kan inte acceptera att dagvatten från det tillkommande 
bostadsområdet leds till vägdiket. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Bullerutredningen har kompletterats och illustreras nu även 
i 3D-modell som visar beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan. Bullerkartorna 
i planbeskrivningen har ersatts utifrån senaste uppdateringen. 

En bullerskärm är inte aktuellt i västra delen av planområdet längs Lindholmsvägen 
och i norra delen av planområdet närmast idrottsplatsen. I bullerutredningen framgår 
att utifrån förväntat antal spelare på högst 100 personer på idrottsplatsen finns det ett 
behov på inglasad altan för bostäderna närmast idrottsplatsen för att möjliggöra en 
ljuddämpad sida. För bostäder som planeras närmast Lindholmsvägen kan 



Sidan 13 av 15 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
SBF@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

bullernivåerna nå strax över 60 dBA varför plankartan medför krav på inglasad altan 
även för bostäderna närmast Lindholmsvägen för att uppnå en ljuddämpad sida. 

Avseende dagvattenhantering, finns det sedan tidigare en lågpunkt närmast 
fastigheten Slumsta 1:13 och Trafikverkets väg Lindholmsvägen. Planförslaget medför 
inte direkt påverkan på lågpunkten då detaljplanen inte föreslår förändringar för den 
enskilda fastigheten. I planförslaget framgår att för övriga planområdet föreslås sker 
avrinning i nordöstlig riktning. 

6.2.8 Kulturnämnden, Vallentuna kommun 

Kulturförvaltningen har deltagit i planens framtagande och process sedan start. I 
tidiga möten och samråd har Kulturförvaltningen framhävt betydelsen av låg 
exploatering inom fastigheten. Detta för att ta tillvara de kulturhistoriska värdena 
inom och utanför fastigheten. Det har också tydligt från Kulturförvaltningen framgått 
att motet mellan de öppna ytorna i norr och området där de aktuella fastigheterna 
ligger måste ske med hänsyn till värdena i miljön. 

Under arbetets gång har förutsättningar förändrats och nya krav tillkommit vad gäller 
bland annat buller från intilliggande idrottsplats och sophantering. Det har inneburit 
att planen reviderats ett flertal gånger. 

Kulturförvaltningen anser fortfarande att exploateringen är för stor inom 
planområdet. Det har därför varit viktigt att i arbetet med planen utifrån de 
förutsättningar som funnits att få till en så bra plan som möjligt för att dämpa 
påverkan på de kulturhistoriska värdena. 

Skrafferad yta för fornlämning i plankarta bör kompletteras med R som är ett vanligt 
förekommande tecken för att markera fornlämning. 

Kulturförvaltningen föreslår att Kulturnämndens arbetsutskott tillstyrker 
granskningsförslaget till detaljplan Lindholmen-Strömgården. Kulturnämndens 
arbetsutkott antar Kulturförvaltningens förslag till yttrande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Inom skrafferad yta för fornlämning ersätts tidigare 
begrepp “fornlämning” med beteckningen Run-“R”. 
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6.2.9 Fritidsnämnden, Vallentuna kommun 

Fritidsnämnden ställer sig positive till utvecklingen av Lindholmen och i synnerhet 
deet som påverkar folkhälsan och rörelserikedomen positivt såsom en gång och 
cykelväg gör. Fritidsnämnden utgår från att området runt Orkesta IP klassas som ett 
Zon B område enligt en rapport, Rapportnummer R2-294010, “Bullerutredning 

Orkesta IP” av Tyrens AB, Akustik. Punkt 4.3 “Slutsats i rapporten” är av stor vikt för 

fritidsnämnden då alla eventuella bulleranpassade åtgärder är exploatörens ansvar. 
Slutsatsen i bullerutredningen, punkt 4.3, är bra och viktig då det ger ett ramverk för 
fritidsverksamheten på idrottsplatsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. 

7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Markreservat för gemensamhetsanläggning och u-område redovisas nu med 
både egenskapsgräns och administrativ gräns för ökad tydlighet. 

 Under Upplysning görs ett förtyligande i skraffed yta genom att ersätta 
tidigare begrepp” fornlämning” med beteckningen Run-”R”. 

 Dubblett av e3-bestämmelsen tas bort i området i nordost. 
 Ett förtydligande görs i text avseende bestämmelserna e2 och e3 avseende att 

byggnadsarean avser huvudbyggnad per fastighet. 
 Bestämmelsen f1 “endast radhus” ändras till  “enbart radhus alternativt 

parhus”. 
 d-beteckningarna i plankartan justeras så att minsta fastighetsstorlek anger 

enbart minst 100 kvm. 

Revideringar i planbeskrivningen 

 Foto på befintlig bebyggelse uppdateras, sidan 12 i planbeskrivningen 
 Ett foto över befintlig infartsväg till planområdet och idrottsplatsen, Orkesta 

IP, läggs in på sidan 13. Figurnummer har därmed uppdaterats för samtliga 
som redovisas i planbeskrivningen. 
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 Tidplan har uppdaterats under avsnitt 1.2.1 Planuppdrag och 

handläggning, samt avsnitt 4.1.1. Tidplan för genomförande 

 Ett förtydligande görs avseende komplementbyggnader på fastigheten 

Slumsta 1:31 och Slumsta 1:109 under avsnitt 4.1.3 Ansvarsfördelning. 

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende officialservitut och 

fastighetskonsekvenser under avsnitt 3.5.5. Utfartsväg, 4.3.1 

Fastighetsbildning och avsnitt 5.4.1 Fastighetsbildning och 

fastighetskonsekvenser. 

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende ekonomiska 

konsekvenser under avsnitt 4.4.1 Planekonomi samt avsnitt 5.3.2 

Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighetsägare.  

 Komplettering i text har gjorts avseende gemensamhetsanläggning för vatten 
och avlopp under avsnitt  3.4.1 Gemensamhetsanläggningar, 3.5.2 Vatten 

och avlopp, samt 3.7.3 Gemensamhetsanläggningar. 

 Bullerutredningen har kompletterats och visar nu beräknade ljudnivåer för 
samtliga våningsplan. Bullerkartor i planbeskrivningen ersätts utifrån senaste 
uppdateringen och ett förtydligande görs i text avseende 
byggnadskonstruktion. 

 Ett förtydligande görs i text avseende bestämmelserna e2 och e3 avseende att 
byggnadsarean avser huvudbyggnad per fastighet. 

 Kompletterande bullerutredning läggs till i planhandlingarna. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd och granskning , lämnat synpunkter på 
planförslaget som helt eller delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas 
om godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande:  

Samtliga synpunkter har tillgodosetts. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Terese Olsson  Natali Klosterling Beatrice Matsson 
Tf Planeringschef Planarkitekt  Projektledare 
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Sammanfattning
Utredning av bullersituationen för detaljplaneområdet Lindholmen-Strömgården har
utförts för Vallentuna kommun. Planområdet byggs ut med radhus, parhus och
friliggande småhus och ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen samt Orkesta
idrottsplats. Vid planläggning tillämpas bestämmelser om buller utomhus för
spårtrafik, vägar och flygtrafik enligt Svensk författningssamling, förordning 2015:216
t.o.m. ändringar SFS 2017:359.

Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnads fasader uppfyller riktvärden
och ligger under 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå både för nuläge och framtida
prognos 2040.

Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör den utformas så att
riktvärden uppfylls.

För att möjliggöra uteplatser i större delar av planområdet samt förbättra ljudmiljön
har ett förslag på en bullerskärm längs Lindholmsvägen på 2 m höjd utvärderats.
Skärmen sänker ljudnivån i planområdet med ca. 7-8 dB(A).

En utredning av Orkesta idrottsplats har gjorts. Buller från idrottsplatsen beror på
antal personer på plan samtidigt samt hur tidsbegränsningar utformas och placering
av PA-system. Se redovisning i rapport R02-294010 ”Bullerutredning Orkesta IP” av
Theodora Bjarkadottir, Tyréns AB daterad 2019-10-08.

Denna version (version 3) av rapporten innehåller en uppdatering av
ljudutbredningskartor samt mer detaljerad utlåtande och åtgärdsförslag med nya
husformer, se kapitel 1.1. Underlag samt kapitel 4 och 5.
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Inledning

Möjligheten till en utbyggnad av bostäder i
norra delen av Lindholmen ska prövas. Området

ligger nära till Lindholmsvägen, tågspår och

Orkesta idrottsplats.

1. Omfattning

Utredning av bullersituationen för detaljplaneområdet Lindholmen-Strömgården
(fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. diarenr. KS 2016.280). Planområdet
byggs ut med radhus, parhus och friliggande småhus (garage) och ligger i direkt
anslutning till Lindholmsvägen samt Orkesta idrottsplats.

Området ligger längs Lindholmsvägen som trafikeras av ca. 2500 fordon/dygn
trafikeras i nuläget med både lätta och tunga fordon samt regelbunden busstrafik. Ca.
300 m öster om planområdet passerar Roslagsbanan och norr om området ligger
Orkesta fotbollsplan.

Figur 1 Översiktsbild av planområdet. Källa:Vallentuna kommun, 2020-03-02.
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1.1 Underlag

· Avropsförfrågan Lindholmen-Strömgården av Vallentuna kommun (Christina
Holmström), daterad 2019-03-01.

· Gestaltningsförslag Lindholmen Vallentuna av Strombro Building Workshop
AB daterad 2016-10-31, erhållen av Vallentuna kommun (Christina
Holmström).

· Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280
Planbeskrivning av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av
Vallentuna kommun (Christina Holmström).

· Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280
Plankarta av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av
Vallentuna kommun (Christina Holmström).

· Trafikflödesmätningar Lindholmsvägen av Vallentuna kommun, mätningar
utförda under år 2015, erhållen av Vallentuna kommun (Christina
Holmström).

· Kartunderlag Tyréns kart databas.

· Grundkarta (RH2000) av Vallentuna kommun (Christina Holmström)
erhållen 2019-03-26.

· Trafikinformation Roslagsbanan av SLL Trafikförvaltningen (Gustav
Grundfelt) erhållen 2019-03-27.

· Trafikverkets Basprognos 2014 - 2040 daterad 2018-04-01 rev 2018-11-15.

· Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (med ändring
2017:359) daterad 2017-08-17 av Svensk författningssamling 2015:216,
Sveriges riksdag.

· Mätning av buller från spårfordon av Tyréns daterad 2016-02-04.

· Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.
Naturvårdsverkets rapport 4653.

· Nya husformer erhållna 2020-03-02 av Natali Klostering, Vallentuna
kommun.

1.2 Versioner
Version 1 Bullerberäkning enligt underlag av Vallentuna kommun erhållen 2019-

03-01, se rapport daterad 2019-04-09.

Version 2 Bullerutredning Orkesta IP, se rapport daterad 2019-10-08.

Version 3 Bullerberäkning enligt underlag av Vallentuna kommun erhållen 2020-
03-02, se rapport daterad 2020-03-12.
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Riktvärden

Vid planläggning tillämpas bestämmelser om
buller utomhus för spårtrafik, vägar och

flygtrafik enligt SFS 2015:216 med ändringar

SFS 2017:359

2. Förordning om trafikbuller vid

bostadsbyggnader

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i
form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk
författningssamling, förordning 2015:16). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 §
från och med den 2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungs-formuleringen, se
Tabell 1. Uppdateringen gäller för alla nya bygglov och planer med start PM sedan
januari 2015.

Tabell 1 Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader,
uppdaterade värden enligt riksdagsbeslut 2017.

Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq [dBA]

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax [dBA]

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte bör
överskridas

- Dock om bostaden < 35 m2

601)

651)

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en uteplats, om
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 50 702)

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad sida 55 70 (kl. 22-06)

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida (55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad), vid
ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

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

Förklaring trafikbuller

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad

som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest

bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus
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Resultat

Beräkningar utförs enligt den Nordiska

beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik.

3. Beräkningsmetod

3.1 Beräkningsmodell

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för
beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i
Naturvårdsverkets rapport 4653.

Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning
av ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i
Naturvårdsverkets rapport 4935.

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA (version 4.5) från
DataKustik. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning,
reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande
beräkningsmodeller. 2 reflexer har använts.

3.1.1 Beräkningsnoggrannhet

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån
från omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna”
värdet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en
standardavvikelse. Vad beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon
statistisk analys av felet.

För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda
ljudnivån till ± 3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För
de maximala ljudnivåerna är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5
dBA-enheter.
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KOMMENTAR TILL NOGGRANNHETEN

Alla de nationella riktvärden för ljudnivå från trafik som sätts som krav på
nybyggnation är framtagna med avseende på analys mot resultat från beräkningar
med de här tillämpade specifika beräkningsmodellerna och prognosticerade
flödesmängder för trafiken. De felmarginaler som både prognoserna och
beräkningsmodellerna har kan därmed åtminstone för de flesta fall anses vara
inkluderade vid framtagandet av riktvärden och behöver därmed inte läggas till som
marginal vid bedömning.

För särskilda fall, exempelvis när ljudutbredning kring små objekt eller med flera på
varandra följande skärmar studeras kan ett resonemang kring felmarginaler i
resultatet vara relevant men för alla normala situationer är det redovisade värdet det
som skall jämföras mot riktvärden. Felmarginalerna och felkällorna i motsvarande
mätsituation (till skillnad från beräknade värden som baseras på trafikflödesdata) är i
de flesta fall betydligt större än de som redovisas ovan.

3.2 Trafikflöden

Vägtrafikflöden för nuläge är utförda mätningar (utförda 2015-2017) erhållna från
Vallentuna kommun samt Trafikverket. Framtida prognos (2040) för kommunala
vägar räknas med årlig tillväxt enligt Trafikverkets Basprognos 2014-2040 daterad
2018-04-01 rev 2018-11-15 med 1,4% för lätta fordon och 1,9% för tunga fordon.

Trafikflöden på områdets lokalgator är uppskattade enligt Trafikverkets
trafikalstringsverktyg med genomsnitt ca. 1,8 fordonsrörelse per bostad per dygn.
Bostäder i planområdet räknas till 19 stycken som uppskattas till 40 fordonsrörelser
per dygn på lokalgator enligt trafikalstringsverktyget.

För utvärdering av maximala ljudnivåer under nattetid (kl 22.00 – 06.00) används
statistik från kommunens utförda mätningar på Lindholmsvägen. Totalt antal fordon
per natt är i genomsnitt 17% av dygnstrafiken. Av den totala trafiken under nattetid
räknas 4% av den bestå av tunga fordon.
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Tabell 2 Vägtrafikflöden för nuläge samt prognos 2040.

Vägtrafikflöden

Väg

ÅDT [fordon/dygn]

Hastighet
[km/t]

Andel tung trafik [%]

KommentarNuläge Prognos
2040 Nuläge Prognos

2040

Lindholmsvägen 2 500 3 5001) 50 11 122)

Frösundavägen 1 500 2 1001) 70 9 102)

Lokalgator 403) 403) 30 - -

Lindholmsvägen 950 1 3001) 70 7 82)

1) Årlig tillväxt 1,4% för personbilar 2014-2040 enligt Trafikverkets Basprognos 2018-04-01
rev 2018-11-15.
2) Årlig tillväxt 1,9% för tunga fordon 2014-2040 enligt Trafikverkets Basprognos 2018-04-01
rev 2018-11-15.
3) Uppskattning enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg med genomsnitt ca. 1,8 fordonsrörelse per
bostad per dygn.

I modellen analyseras Roslagsbanan med den tågtypen och spårplaceringen som
används i dagsläget X10p (se rapport ”Mätning av buller från spårfordon” av Tyréns
daterad 2016-02-04), detta enligt uppgifter från SLL Trafikförvaltningen. Nya
tågtyper (X15p) kommer driftsättas år 2021 men dessa är kravställda av SL så att
ljudnivåer inte får vara högre än nuvarande tåg (X10p). Analys baserad på nuvarande
tågtyp bedöms därmed vara fullgod.

Tabell 3 Tågtrafikflöden för nuläge samt prognos 2040.

Tågtrafikflöden

Tåg Typ

ÅDT [tåg/dygn]

Hastighet
[km/t]

Tåglängd
[m] KommentarNuläge Prognos

2040

Roslagsbanan X10p 150 200 80 120 1)

1)Uppgifter erhållna från SLL Trafikförvaltningen (2019-03-28).
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3.3 Beräkningsresultat

Resultat från trafikbullerberäkningen redovisas på bifogade beräkningsblad med
ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer både vid fasad och 1,5 över mark, se
Tabell 4.

Maximala ljudnivåer redovisas med 5 överskridanden (enligt BBR). För bostads-
fasader redovisas maximala nivåer under nattetid (kl 22.00 – 06.00) och för
uteplatser under dagtid (kl 06.00 – 22.00) enligt SFS 2017:359.

Beräkning har även utförts med förslag till bulleråtgärd i form av en bullerskärm
längs Lindholmsvägen, se beräkningsblad AK07 - 09.

Tabell 4 Beräkningsblad

Beräkningsblad

Nummer Resultat

AK01 Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Nuläge.
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

AK02 Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Prognos 2040.
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

AK03 Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Nuläge.
Högsta frifältsvärd vid fasad.

AK04 Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Prognos 2040.
Högsta frifältsvärd vid fasad.

AK05 Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Nuläge.
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

AK06 Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Prognos 2040.
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

AK07
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).
Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Prognos 2040
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

AK08
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).
Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Prognos 2040.
Högsta frifältsvärd vid fasad.

AK09
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).
Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Prognos 2040.
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m.

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA som följer den Nordiska beräkningsmodellen för
väg- och spårtrafik (NV 4653:1996).
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Utlåtande

Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid
bostadsbyggnads fasader uppfyller riktvärden.

Om en uteplats ska anordnas i anslutning till

byggnaderna bör den utformas så att riktvärden

uppfylls.

4. Riktvärden

Buller från spårtrafik och vägar beräknas vara under 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå för
samtliga våningsplan och fasader vilket innebär att riktvärden uppfylls.

Riktvärden för uteplatser uppfylls endast i i delar av planområdet.

4.1  Ekvivalenta ljudnivåer

Ekvivalenta ljudnivåer ökar med ca. 1-2 dB(A) från nuläge till prognosår 2040.

4.1.1 Bostadsfasad

Enligt redovisning i Bilaga A beräknas
högsta frifältsvärdet för samtliga fasader
och våningsplan vara under 60 dB(A)
dygnsekvivalent ljudnivå vilket innebär att
riktvärden uppfylls för samtliga fasader
och våningsplan, både för nuläge samt
prognosår 2040.

4.1.2  Uteplatser

Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m över mark överskrider riktvärden med 1 – 5 dB(A) i delar
av planområdet. Uteplatser ska utformas så att riktvärden uppfylls.

KRAV Bostadsfasad

SFS2017:359 3§ första stycket 1

60 dBA ekvivalent ljudnivå

KRAV Uteplatser

SFS2017:359 3§ första stycket 2

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden
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4.2 Maximala ljudnivåer

Maximala ljudnivåer ökar med ca. 1-2 dB(A) från nuläge till prognos 2040.

4.2.1 Bostadsfasad

Eftersom riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad uppfylls ställs inga
krav på en tyst sida eller maximala ljudnivåer nattetid.

4.2.2 Uteplatser

Väster om Lokalgatan i planområdet, närmast Lindholmsvägen, är maximala
ljudnivåer 1,5 m över mark ca. 1-5 dB(A) över riktvärden.

Om uteplatser i detta område anläggs behöver de därmed kompletteras med tillgång
till bullerskyddande uteplats eller utformas så att riktvärden uppfylls.

4.3 Orkesta idrottsplats

Orkesta idrottsplats ligger bredvid planområdet. Enligt Boverket finns ingen särskild
vägledning framtagen för buller från idrottsplatser. Som stöd i planeringssituationer
då sådant buller förekommer kan dock Boverkets vägledning för industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (rapport
2015:21) användas. Som referens kan de nivåer som anges för industribuller vid
bostädernas skyddade sida vid ”zon B” tillämpas med planering för tillgång till
ljuddämpad sida och att byggnaderna ”bulleranpassas”.
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Bullerskyddande åtgärder

Förslag till bullerskyddande åtgärder för att

utöka möjligheter till flera uteplatser samt öka

ljudkvalité i planområdet.

5. Åtgärder

5.1 Bullerskärmar

En bullerskyddande skärm längs Lindholmsvägen minskar ljudnivåer med ca 7-8
dB(A) närmast vägen. Detta möjliggör uteplatser på större delar av planområdet.

5.2 Planlösning

För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot Lindholmsvägen.
Sovrum och/eller rum för daglig samvaro som ändå har en fasadsida vänd mot
Lindholmsvägen bör ha tillgång till fönster/fönsterdörr som ej är vänd mot
Lindholmsvägen.

5.3 Konstruktion

Konstruktionen på ytterväggar mot Lindholmsvägen rekommenderas bestå av tungt
material som betong exempelvis. Dessa fasader rekommenderas även bestå mest av
tungt material och inte fönster/fönsterdörrar. Detta för att säkra ljudnivån inomhus
från yttre bullerkällor.

5.4 Uteplatser

Att placera uteplatser på bostadens mest bullerskyddad sida är fördelaktigt. För att
förbättra ljudmiljön på uteplatser rekommendera att delvis bygga in uteplatsen, se
exempel på Figur 2.
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Figur 2 Olika varianter av skyddade uteplatser med tak och 1,3 m höga väggar (t.v.) och
öppningsbar inglasning (t.h.)  (bild tagen av Tyréns Akustik).

5.5 Orkesta idrottsplats

En utredning av Orkesta idrottsplats har genomförts. För att skydda planområdet
från buller från Orkesta idrottsplats rekommenderas avskärmning mot
bostadsområdet. Denna bör placeras så nära idrottsanläggningen som möjligt.
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Behovsbedömning –  
Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan  

Tillhörande detaljplan för Lindholmen – Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13 m.fl i Vallentuna kommun, Stockholms 

län. 

Checklistan utgör underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning. Miljöbedömning ska utföras om planens 
genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken (MB). Bedömningarna i ett tidigt skede i 
planprocessen är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Bedömningen 
görs enligt de kriterier som anges i MKB-förordningens bilaga 2 och 4. 

Bakgrund 

Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av bostäder (radhus, parhus och friliggande småhus) i norra delen av Lindholmen. 

Områdesbeskrivning 

Området ligger i norra delen av Lindholmen och omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108 och 1:109 samt delar fastigheterna av Slumsta 1:31, Slumsta 1:3 
och Slumsta 1:38. Slumsta 1:31 ägs av kommunen. Planområdet gränsar till Lindholmsvägen i väster, Orkesta idrottsplats i norr, ett mindre skogsparti i 
öster samt villabebyggelse i söder. Planområdet omfattar totalt cirka 1,2 hektar. 

Fastigheten Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark. Övriga delar av planområdet består av öppna gräsytor och blandad vegetation, främst lövskog med inslag av 
barrträd, samt sly. Inom planområdet finns en enkel grusbelagd infartsväg som leder fram till bostadsfastigheten.   

Roslagsbanan passerar ca 300 meter öster om planområdet och stationen i Lindholmen ligger ca 800 meter söder om planområdet. Lindholmsvägen 
trafikeras med buss. Närmste hållplats ligger ca 350 meter söder om planområdet. 

Service med två förskolor och skola (Gustav Vasaskolan, F-6) samt affär ligger ca 100-200 meter sydväst om planområdet. Orkesta idrottsplats ligger i 
direkt anslutning till planområdet.  
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Figur 1. Planområdets avgränsning (röd streckad linje)  

Planens intentioner och utformning 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur. 
Planen innebär att småhus, radhus, parhus och friliggande, kan uppföras i den västra delen av planområdet. Den tillkommande bebyggelsen ska angöras via 
den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats, men i form av kommunal gata.  

Syftet är även att möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.  
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Ställningstagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun bedömer att detaljplanens genomförande inte antas innebära en betydande miljöpåverkan, och att 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för denna detaljplan. Bedömningen grundas på följande: 

 Det finns ingen värdefull jordbruksmark inom planområdet. 
 Det finns inga kända föroreningar i området. 
 Trafikbullersituationen är inte särskilt komplicerad. 
 Det finns inga särskilt skyddade området inom planområdet. 
 Planområdet är litet men dagvattnet behöver hanteras inom planområdet. Dagvattenfrågan behöver utredas i detalj efter samråd.   

Följande miljöaspekter behöver dock tas extra hänsyn till i den fortsatta planeringen: 

 Bullersituationen behöver studeras närmare och eventuella åtgärder krävs för att skapa en god boendemiljö. Bullerutredningen behöver 
uppdateras. 

 Dagvattensituationen behöver studeras vidare. För att säkerställa att dagvattnet hanteras inom planområdet behöver en dagvattenutredning tas 
fram i granskningsskedet. Detta för att visa på utformning av dagvattensystemet, höjdsättning av tomterna samt i vilket punkt dagvattnet går ut 
från planområdet. 

 Kulturmiljö. Antikvarisk kompetens behöver kontinuerligt medverka i utformningen för att säkerställa att påverkan blir minimal. 
 Grundvattensituationen behöver klarläggas.  

 

Aspekt Nuläge  

(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  

(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  

(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-

grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Anmälan, tillstånd Planområdets östra del utgörs av en 
bostadsfastighet med befintligt 

- Anmälan om anläggande av     
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

enl. MB bostadshus, en fastighet med 
enstaka enklare byggnader samt en 
obebyggd fastighet. En stor del av 
området utgörs av öppna gräsytor 
med sly och blandad vegetation.  

Planområdets västra del utgörs av 
befintlig gångstig och området kring 
stigens båda sidor.  

dagvattenanläggning krävs.  

Eftersom Lindholmsvägen är 
statlig väg kan ändrad utfart 
innebära att ansökan om ändrad 
utfart behöver sökas. 

Det krävs tillstånd från 
länsstyrelsen för att får placera 
byggnader inom byggnadsfritt 
avstånd om 12 meter från 
Lindholmsvägen.  
 
Utöver det krävs ingen anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Riksintressen (RI) Inget riksintresse inom 
planområdet. 

- Inget riksintresse påverkas. X    

LUFT 

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

- Detaljplanens påverkan på MKN 
luft bedöms som försumbar. 

X    

Luftkvalitet Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark 
med befintligt bostadshus. Övriga 
delar består av öppna gräsytor och 

- Detaljplanens påverkan bedöms 
som försumbar då trafiken inte 
särskilt väntas öka. Byggnaderna 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

blandad vegetation, främst lövskog 
med inslag av barrträd, samt sly.  

 

blir inte fler än två våningar men 
placeras relativt nära 
Lindholmsvägen vilket minskar 
påverkan. 

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm Planområdet ligger inte inom 
Roslagsvattens verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. 

En fastighet/villa med trädgård 
ligger inom platsen idag. 

Planen ligger inom Åkerströmmen-
Husaåns avrinningsområde (med 
måttlig ekologisk status, och 
kvalitetskrav att uppnå god 
ekologisk status till 2027). Kemisk 
status uppnår ej god (pga 
kvicksilver), men är god utan 
överallt överskridande ämnen. 
Husaån har problem med 
övergödning och morfologiska 
förändringar. 

Planområdet ska anslutas till det 
allmänna VA-nätet (vatten och 
spillvatten). 

Tillkommande byggnader och 
CG-väg innebär att andelen 
hårdgjord yta ökar och därmed 
också mängden dagvatten. 

Liten påverkan på 
vattenförekomsten Husaån om 
inte dagvattenlösningar kan 
säkerställa rening/fördröjning.  

För att säkerställa 
att dagvattnet hanteras inom 
planområdet behöver en 
dagvattenutredning tas fram i 
granskningsskedet. Detta för att 
visa på utformning av 
dagvattensystemet (kvantitet, 
rening, avrinningsfaktor och 
återkomsttid), höjdsättning av 
tomterna samt i vilket punkt 
dagvattnet går ut från 
planområdet.  

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Se också dagvatten. 

Vattenskyddsområden Planområdet ligger inte inom 
vattenskyddsområde. 

- Påverkar inget 
vattenskyddsområde. 

X    

Strandskydd Planområdet ligger inte inom 
strandskyddsområde. 

- Påverkar inget 
strandskyddsområde direkt. 

X    

Dagvatten Planområdet har liten andel 
hårdgjorda ytor. 

En stor del av planområdet 
kommer att bebyggas och ny 
gång- och cykelväg kommer att 
anläggas.  

I och med att planområdet blir 
hårdgjort i större utsträckning än 
idag kommer flödena öka från 
området. Planområdet ska inte 
anslutas till det allmänna 
dagvattennätet. För att säkerställa 
att dagvattnet hanteras inom 
planområdet behöver en 
dagvattenutredning tas fram i 
granskningsskedet. Detta för att 
visa på utformning av 
dagvattensystemet (kvantitet, 
rening, avrinningsfaktor och 
återkomsttid), höjdsättning av 
tomterna samt i vilket punkt 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

dagvattnet går ut från 
planområdet.  

Se också Miljökvalitetsnorm.  

Ytvatten Inom planområdet finns inget 
ytvatten eller vattenspegel. 

- Ingen direkt påverkan på ytvatten 
inom planområdet men påverka 
kan ske på vattendraget mellan 
Lillån och Stolp Ekebysjön och då 
indirekt påverkan på 
vattenförekomsten Husaån. 
Dagvattenutredningen ska 
säkerställa att ingen påverkan 
sker. 

 X   

Grundvatten Exakt grundvattensituation är inte 
klarlagd. 

- Påverkansgraden är osäker 
eftersom grundvattensituationen 
inte är klarlagd. 

   X 

MARK 

Geologiska 
förhållanden  / 
markstabilitet 

Merparten av området består av 
berg och resten av postglacial 
grovlera.  

Enligt kommunens kartverktyg finns 
risk för skred inom planområdet. 

- Utifrån den skredriskbedömning 
(okulär besiktning av mark- och 
jordförhållanden) som genomförts 
av GeoMind KB finns ingen risk för 
skred. Byggnader kan 
grundläggas utan särskilda 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

En skredriskbedömning (okulär 
besiktning av mark- och 
jordförhållanden) har dock 
genomförts. 

förstärkningsåtgärder förutom att 
förekomst av siltig jord ska 
beaktas samt att kraftigt 
sidolutande berg kan medföra 
behov av plansprängning. 
Mängden lera i marken är mindre 
än vad SGUs översiktliga karta 
visar vilket också innebär att 
skredrisken är lägre än den 
översiktliga skredriskbedömning 
som finns för kommunen. Vid 
projektering av allmän gata 
bedöms de geologiska 
förutsättningarna ytterligare. 

Radon Radonmätning finns från 
fastigheten Slumsta 1:13. Denna 
mätning visade på 60bq årsmedel, 
vilket är inom de accepterade 
värdena (mellan 0-200 bq) 

- Radon kan finnas trots 
närliggande acceptabla värden 
och det bör säkerställas i 
genomförandeskede.  

X    

Markföroreningar Inga kända markföroreningar. - Inga kända markföroreningar.    X 

Topografi  Marknivån varierar från ca +30,0 
meter i söder till ca +20,0 meter i 
norr. Det brantaste förekommande 

I områdets norra del behöver 
topografin ändras.  

För att exploatera de norra 
delarna krävs att topografin 
ändras. 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

terrängpartiet återfinns i den norra 
delen av Slumsta 1:109 i riktning 
ner mot Idrottsplatsen. 

NATURMILJÖ 

Natura 2000-område Inget Natura 2000-område i 
närheten av planområdet. 

- Inget Natura 2000-område 
påverkas. 

X    

Naturreservat Inget naturreservat inom eller i 
närheten av planområdet. 

- Inget naturreservat påverkas. X    

Arter (fridlysta eller 
rödlistade) 

Inga fridlysta eller rödlistade arter 
inom planområdet. 

- Påverkas inte X    

Djurskyddsområde Inget djurskyddsområde inom 
planområdet. 

- Påverkas inte X    

Värdefull naturmiljö Ingen värdefull naturmiljö inom 
planområdet. 

- Påverkas inte X    

Djurliv (biologisk 
mångfald) 

Inget värdefullt djurliv finns inom 
planområdet. 

- Mark bestående av gräs, sly och 
träd bebyggs. Andelen hårdgjord 
yta ökar vilket därmed kan 
påverka djurlivet och den 
biologiska mångfalden inom 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

området. 

Växtliv (biologisk 
mångfald) 

Inget värdefullt växtliv finns inom 
planområdet. 

- Mark bestående av gräs, sly och 
träd bebyggs. Andelen hårdgjord 
yta ökar vilket därmed kan 
påverka växtlivet och den 
biologiska mångfalden inom 
området. 

 X   

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

Planområdet ligger i närheten av en 
grön koppling norr om Lindholmen 
(utpekad i FÖP Norra Vallentuna 
och Lindholmen).  

- Ingen tydlig påverkan på 
spridningskorridoren. Därav är det 
inte helt säkerställt att ingen 
påverkan sker. Planen innebär 
troligtvis viss påverkan på 
spridningen eftersom en i 
huvudsak oexploaterad yta 
exploateras. 

 X   

Naturminnen Inga kända naturminnen inom eller 
i närheten av planområdet. 

- Påverkas inte. X    

Biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper 

Inga biotopskyddsområden eller 
nyckelbiotoper inom eller i närheten 
av planområdet. 

Vattendraget mellan Lillsjön och 

Planområdet ligger utanför 
biotopskyddat område.  

Det biotopskyddade området 
påverkas inte om dagvatten renas 
innan det släpps till vattendraget. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Stolp Ekebysjön är biotopskyddat. 

REKREATION 

Rekreation (t.ex. 
tysta områden) 

Inga naturreservat eller s.k. tysta 
områden finns i närheten av 
planområdet. 

Inom planområdets västra del finns 
en gångstig/motionsslinga.  

För att möjliggöra den nya 
cykelvägen längs med 
Lindholmsvägen krävs att delar 
av befintlig 
gångstig/motionsslinga flyttas.  

Detaljplanens genomförande 
bedöms inte påverka några 
rekreationsområden negativt. 

X    

Friluftsliv Planområdet har inga specifika 
värden för friluftslivet. 

- Detaljplanens genomförande 
bedöms inte påverka möjligheten 
till friluftsliv. 

X    

Allergener (t.ex. 
hästallergen) 

Inga kända områden med 
allergener finns i närheten av 
planområdet. 

- Påverkas inte. X    

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriskt 
värdefull miljö 

Området är utpekat med mycket 
höga kulturhistoriska kvaliteter i 
Vallentunas kulturmiljöprogram, se 
Orkesta socken. Historisk 
gårdslägen finns i närheten av 

Detaljplanen ska säkerställa att 
den tillkommande bebyggelsen 
anpassas till befintlig bebyggelse 
och natur.  

Bedömningen är att planens 
genomförande inte kommer att 
medföra negativ påverkan på 
kulturhistorisk värdefull miljö. 

Antikvarisk kompetens bör finnas 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

detaljplaneområdet.  med för att minimera den 
negativa påverkan av 
exploateringen. 

Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse 

Det finns ingen kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse inom 
planområdet. 

- - X    

Forn- och 
kulturlämningar 

En mindre del av Slumsta 1:109 
ligger inom ett fornlämnings-
område, RAÄ-nummer Orkesta 
106:1 (gravfält). På Slumsta 1:108 
finns en fornlämningsliknande 
lämning. Antikvarisk bedömning: 
Övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-
nr Orkesta 105:1. En arkeologisk 
utredning etapp 2 samt 
avgränsande utredning av RAÄ-nr 
Orkesta 58:1 och 106:1 har 
genomförts.  

- Länsstyrelsen bedömer att inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder 
krävs och att det för större delen 
av planområdet inte finns några 
hinder ur fornlämningssynpunkt 
för den planerade exploateringen. 
Området närmast gravfältet RAÄ-
nummer Orkesta 106:1 är att 
betrakta som fornlämnings-
område och det bör inte ingå i 
tomtmark utan bör avsättas till 
naturmark. Kommunen bedömer 
dock att området kan planläggas 
med användningen B. Området 
säkerställs genom s.k. prickmark; 
Marken får inte förses med 
byggnad. Bedömningen är att 
planens genomförande inte 
kommer att påverka det 
intilliggande fornlämningsområde 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

negativt (då planen bl.a. har 
prickad mark i detta område). 

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Landskapsbildskydd Inget landskapsbildskyddsområde 
inom eller i närheten av 
planområdet. 

- Ingen påverkan. X    

Landskapselement 
(värden, struktur, 
utblickar, 
landmärken, 
historiska samband) 

Det finns inga landskapselement på 
platsen idag. 

- Ingen påverkan.     

RISK OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 
kräver skyddsav-
stånd till bostäder 
(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

Inom planområdet finns endast ett 
bostadshus. 

- Inga verksamheter som kräver 
skyddsavstånd finns inom eller i 
närheten av planområdet. 

X    

Transport av farligt 
gods 

Rekommenderad primär eller 
sekundär väg för farligt gods berörs 
inte. 

- Planområdet påverkas inte av 
transporter med farligt gods. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

NATURRESURSER OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Jordbruk Finns inget jordbruk inom 
planområdet idag. 

- Påverkas inte X    

Skogsbruk Finns inget skogsbruk inom 
planområdet idag. 

- Påverkas inte X    

Bebyggelse Finns ett bostadshus samt ett antal 
förrådsbyggnader inom 
planområdet. 

Befintlig bebyggelse på 
fastigheten Slumsta 1:13 ska 
bevaras. Övriga delar av 
planområdet ska bebyggas. 

Obebyggda ytor kommer att 
ersättas med bebyggelse.  

 X   

Vattenförsörjning Planområdet ligger inte inom 
Roslagsvattens verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. 

 

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad vattenförbrukning. 

Planområdet ansluts till 
verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten. Vattenåtgången 
blir något större än tidigare (dock 
tas detta vatten från 
Mälaren/görvelnverket och den 
lokala påverkan blir obefintlig). 

 X   

Energi Liten energiåtgång då det endast 
finns ett bostadshus i området. 

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad energiförbrukning. 

Energiåtgången blir något större i 
denna del av Lindholmen.  

Energieffektiva lösningar kan 
minska påverkan. 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Värme Det finns ingen fjärrvärme i 
området idag. 

Området ska inte ansluta till 
fjärrvärme. 

Energibehovet för värme ökar 
något.  

Andra energi- och värmeeffektiva 
lösningar kan minska påverkan. 

 X   

Avfall Begränsad mängd avfall från 
området idag.  

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad avfallshantering. 

Mängden avfall kommer att öka.  X   

Byggmaterial Till stor del oexploaterad mark samt 
en fastighet. 

Tillkommande byggnader och 
material ger ökad 
klimatpåverkan.  

Klimatpåverkan kan minskas vid 
kloka val av byggmaterial.  

 X   

KLIMAT 

Klimatpåverkan 
(energi, utsläpp) 

Liten klimatpåverkan från området 
idag då det endast finns ett 
bostadshus inom planområdet.  
 

- En ökad klimatpåverkan lokalt, 
försumbar i det stora hela men en 
viss påverkan finns alltid.  
 
Jämfört med innan planens 
genomförande blir klimatpåverkan 
givetvis större i och med att det 
innan endast funnits ett 
bostadshus på platsen. Finns stora 
möjligheter till miljövänliga 
alternativ i byggande, 
energieffektivisering samt i 
påverkan på hur boende väljer att 

 X   
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Aspekt Nuläge  
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(planens karaktäristiska 
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grad 

0 = ingen 
1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

transportera sig.  

Klimatanpassning Ingen klimatanpassning idag. Sluttande planområde. Höjdskillnaderna inom 
planområdet gör att 
översvämningsrisken efter ytlig 
avrinning bör beaktas i en 
dagvattenutredning med 
lågpunktskartering. Då höjderna i 
området förändras är det oklart 
var eventuella 
lågpunkter/instängda område 
uppstår. Frågan är därför mycket 
viktig att uppmärksamma i vidare 
planarbete.  

 X   

Översvämningar Liten risk för översvämning på 
västra sidan av Lindholmsvägen 
enligt LST lågpunktskartering (0,1-
0,29m). 

- Del av GC-vägen kan 
översvämmas vid skyfall. 
Höjdsättning kan minska risken. 
Dock är det oklart när 
höjdsättningen i området ändras 
om nuvarande lågpunkter får ta 
emot mer eller mindre flöden. 
Detta behöver utredas vidare i en 
dagvattenutredning (se även 
dagvatten och klimatanpassning).   

 X   
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Lokalklimat I stort sett obebyggt. Endast ett 
bostadshus och mindre 
förrådsbyggnader. 

Planen möjliggör radhus, parhus 
eller friliggande småhus. Totalt 
ca 18 bostäder. 

Försumbar påverkan. Lite 
exploatering. 

X    

Ljus och skugga I stort sett obebyggt. Endast ett 
bostadshus och mindre 
förrådsbyggnader. 

Lägre bebyggelse. Småhus. Begränsad påverkan. X    

Vind Endast ett bostadshus inom 
planområdet. 

Lägre bebyggelse. Småhus. Ingen påverkan. X    

BULLER 

Miljökvalitetsnorm  - MKN för buller påverkas inte.  X   

Trafikbuller Buller från Lindholmsvägen. 
Bullerutredning på tidig skiss har 
tagits fram. 

- Två hus närmast Lindholmsvägen 
har ekvivalenta ljudnivåer över 60 
dBA för fasader som vetter mot 
vägen. Husen får en bullerdämpad 
sida med ekvivalenta ljudnivåer 
på 50 dBA eller lägre och 
maximala ljudnivåer på 70 dBA 
eller lägre (nattetid). Riktvärden 
för bostäder och för uteplatser 
klaras därmed om bostäderna 

 X   
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görs genomgående närmast 
Lindholmsvägen. 
 
Eftersom planförslaget justerats 
behöver bullerutredningen 
uppdateras, men bedömningen är 
att det är möjligt att klara 
bullerkraven.  

Flygbuller Påverkas inte av influensområdet 
från Arlanda idag  
 

- - X    

Industribuller Påverkas inte av industribuller.  
 

- - X    

Vibrationer Planområdet påverkas inte av 
vibrationer idag. 

- Detaljplanen kommer inte 
medföra att vibrationerna ökar i 
området.  

X    

*) Förkortningar: ARO = avrinningsområde, MB = miljöbalken, MKN = miljökvalitetsnorm, N2000 = Natura 2000, RI = riksintresse 
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Sammanfattning 
Utredning av bullersituationen för detaljplaneområdet Lindholmen-Strömgården har 
utförts för Vallentuna kommun. Planområdet byggs ut med radhus, parhus och 
friliggande småhus och ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen samt Orkesta 
idrottsplats. Vid planläggning tillämpas bestämmelser om buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygtrafik enligt Svensk författningssamling, förordning 2015:216 
t.o.m. ändringar SFS 2017:359. 

Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnads fasader uppfyller riktvärden 
och ligger under 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå både för nuläge och framtida 
prognos 2040. 

Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör den placeras öster om 
lokalgatan i området eller minst 60 m från Lindholmsvägen. 

För att möjliggöra uteplatser närmare Lindholmsvägen har ett förslag på en 
bullerskärm längs Lindholmsvägen på 2 m höjd utvärderats. Skärmen sänker 
ljudnivån sänks med ca. 7-8 dB(A). 

En enklare utredning av Orkesta idrottsplats har gjorts. För att skydda planområdet 
för buller från Orkesta idrottsplats rekommenderas avskärmning mot 
bostadsområdet med skärmhöjd om minst 3,5 m. Denna bör placeras så nära 
idrottsanläggningen som möjligt.  
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Inledning 

Möjligheten till en utbyggnad av bostäder i 
norra delen av Lindholmen ska prövas. Området 

ligger nära till Lindholmsvägen, tågspår och 

Orkesta idrottsplats. 

1. Omfattning 

Utredning av bullersituationen för detaljplaneområdet Lindholmen-Strömgården 
(fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. diarenr. KS 2016.280). Planområdet 
byggs ut med radhus, parhus och friliggande småhus och ligger i direkt anslutning till 
Lindholmsvägen samt Orkesta idrottsplats. 

Området ligger längs Lindholmsvägen som trafikeras av ca. 2500 fordon/dygn 
trafikeras i nuläget med både lätta och tunga fordon samt regelbunden busstrafik. Ca. 
300 m öster om planområdet passerar Roslagsbanan och norr om området ligger 
Orkesta fotbollsplan. 

 

 

Figur 1 Översiktsbild av planområdet. Källa: Strombro Building Workshop AB, 2016-10-31. 
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1.1 Underlag 

• Avropsförfrågan Lindholmen-Strömgården av Vallentuna kommun (Christina 
Holmström), daterad 2019-03-01. 

• Gestaltningsförslag Lindholmen Vallentuna av Strombro Building Workshop 
AB daterad 2016-10-31, erhållen av Vallentuna kommun (Christina 
Holmström). 

• Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280 
Planbeskrivning av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av 
Vallentuna kommun (Christina Holmström). 

• Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280  
Plankarta av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av 
Vallentuna kommun (Christina Holmström). 

• Trafikflödesmätningar Lindholmsvägen av Vallentuna kommun, mätningar 
utförda under år 2015, erhållen av Vallentuna kommun (Christina 
Holmström). 

• Kartunderlag Tyréns kart databas. 

• Grundkarta (RH2000) av Vallentuna kommun (Christina Holmström) 
erhållen 2019-03-26. 

• Trafikinformation Roslagsbanan av SLL Trafikförvaltningen (Gustav 
Grundfelt) erhållen 2019-03-27. 

• Trafikverkets Basprognos 2014 - 2040 daterad 2018-04-01 rev 2018-11-15. 

• Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (med ändring 
2017:359) daterad 2017-08-17 av Svensk författningssamling 2015:216, 
Sveriges riksdag. 

• Mätning av buller från spårfordon av Tyréns daterad 2016-02-04. 

• Vägtrafikbuller, Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. 
Naturvårdsverkets rapport 4653. 
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Riktvärden 

Vid planläggning tillämpas bestämmelser om 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och 

flygtrafik enligt SFS 2015:216 med ändringar 

SFS 2017:359 

2. Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader  

Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande i 
form av Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (Svensk 
författningssamling, förordning 2015:16). I och med riksdagsbeslut uppdaterades 3 § 
från och med den 2017-07-01 till 5 dB högre värden än i ursprungs-formuleringen, se 
Tabell 1. Uppdateringen gäller för alla nya bygglov och planer med start PM sedan 
januari 2015.  

Tabell 1 Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader, 
uppdaterade värden enligt riksdagsbeslut 2017. 

 Ekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LpAeq [dBA] 

Maximal A-vägd 
ljudnivå, LpAFmax [dBA] 

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte bör 
överskridas 

- Dock om bostaden < 35 m2 

601) 

 

651) 

- 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en uteplats, om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 50 702) 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad sida 55 70 (kl. 22-06) 

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida (55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad), vid 
ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum. 
2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

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

 

 Förklaring trafikbuller 

 

 Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn 

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå 

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad 

som ett frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år 

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest 

bullrande fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad 

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus 
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Resultat 

Beräkningar utförs enligt den Nordiska 

beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik. 

3. Beräkningsmetod 

3.1 Beräkningsmodell 
Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för 
beräkning av ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i 
Naturvårdsverkets rapport 4653. 

Den Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik, rev 1996 har använts för beräkning 
av ljudutbredning från spårburen trafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i 
Naturvårdsverkets rapport 4935. 

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA (version 4.5) från 
DataKustik. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även 
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, 
reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande 
beräkningsmodeller. 2 reflexer har använts. 

3.1.1 Beräkningsnoggrannhet 

För vägtrafik varierar standardavvikelsen för den dygnsekvivalenta A-vägda ljudnivån 
från omkring 3 dB vid 50 meter från vägens mitt till 5 dB vid 200 meter. Det ”sanna” 

värdet ligger med cirka 70 % sannolikhet inom beräkningsresultatet plus/minus en 
standardavvikelse. Vad beträffar den maximala ljudnivån finns ännu inte någon 
statistisk analys av felet. 

För spårtrafik uppgår den totala noggrannheten för den dygnekvivalenta A-vägda 
ljudnivån till ± 3 dBA-enheter, på upp till 500 meters avstånd från spårens mitt. För 
de maximala ljudnivåerna är noggrannheten något mindre och uppskattas till ± 5 
dBA-enheter. 
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KOMMENTAR TILL NOGGRANNHETEN 

Alla de nationella riktvärden för ljudnivå från trafik som sätts som krav på 
nybyggnation är framtagna med avseende på analys mot resultat från beräkningar 
med de här tillämpade specifika beräkningsmodellerna och prognosticerade 
flödesmängder för trafiken. De felmarginaler som både prognoserna och 
beräkningsmodellerna har kan därmed åtminstone för de flesta fall anses vara 
inkluderade vid framtagandet av riktvärden och behöver därmed inte läggas till som 
marginal vid bedömning. 

För särskilda fall, exempelvis när ljudutbredning kring små objekt eller med flera på 
varandra följande skärmar studeras kan ett resonemang kring felmarginaler i 
resultatet vara relevant men för alla normala situationer är det redovisade värdet det 
som skall jämföras mot riktvärden. Felmarginalerna och felkällorna i motsvarande 
mätsituation (till skillnad från beräknade värden som baseras på trafikflödesdata) är i 
de flesta fall betydligt större än de som redovisas ovan. 

3.2 Trafikflöden 
Vägtrafikflöden för nuläge är utförda mätningar (utförda 2015-2017) erhållna från 
Vallentuna kommun samt Trafikverket. Framtida prognos (2040) för kommunala 
vägar räknas med årlig tillväxt enligt Trafikverkets Basprognos 2014-2040 daterad 
2018-04-01 rev 2018-11-15 med 1,4% för lätta fordon och 1,9% för tunga fordon.  

Trafikflöden på områdets lokalgator är uppskattade enligt Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg med genomsnitt ca. 1,8 fordonsrörelse per bostad per dygn. 
Bostäder i planområdet räknas till 19 stycken som uppskattas till 40 fordonsrörelser 
per dygn på lokalgator enligt trafikalstringsverktyget. 

För utvärdering av maximala ljudnivåer under nattetid (kl 22.00 – 06.00) används 
statistik från kommunens utförda mätningar på Lindholmsvägen. Totalt antal fordon 
per natt är i genomsnitt 17% av dygnstrafiken. Av den totala trafiken under nattetid 
räknas 4% av den bestå av tunga fordon. 
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Tabell 2 Vägtrafikflöden för nuläge samt prognos 2040. 

Vägtrafikflöden  

Väg 

ÅDT [fordon/dygn] 

Hastighet 
[km/t] 

Andel tung trafik [%] 

Kommentar Nuläge Prognos 
2040 Nuläge Prognos 

2040 

Lindholmsvägen 2 500 3 5001) 50 11 122)  

Frösundavägen 1 500 2 1001) 70 9 102)  

Lokalgator 403) 403) 30 - -  

Lindholmsvägen 950 1 3001) 70 7 82)  

1) Årlig tillväxt 1,4% för personbilar 2014-2040 enligt Trafikverkets Basprognos 2018-04-01  
rev 2018-11-15. 
2) Årlig tillväxt 1,9% för tunga fordon 2014-2040 enligt Trafikverkets Basprognos 2018-04-01  
rev 2018-11-15. 
3) Uppskattning enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg med genomsnitt ca. 1,8 fordonsrörelse per 
bostad per dygn. 

 

I modellen analyseras Roslagsbanan med den tågtypen och spårplaceringen som 
används i dagsläget X10p (se rapport ”Mätning av buller från spårfordon” av Tyréns 
daterad 2016-02-04), detta enligt uppgifter från SLL Trafikförvaltningen. Nya 
tågtyper (X15p) kommer driftsättas år 2021 men dessa är kravställda av SL så att 
ljudnivåer inte får vara högre än nuvarande tåg (X10p). Analys baserad på nuvarande 
tågtyp bedöms därmed vara fullgod. 

Tabell 3 Tågtrafikflöden för nuläge samt prognos 2040. 

Tågtrafikflöden  

Tåg Typ 

ÅDT [tåg/dygn] 

Hastighet 
[km/t] 

Tåglängd 
[m] Kommentar Nuläge Prognos 

2040 

Roslagsbanan X10p 150 200 80 120 1) 

1)Uppgifter erhållna från SLL Trafikförvaltningen (2019-03-28). 
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3.3 Beräkningsresultat 
Resultat från trafikbullerberäkningen redovisas på bifogade beräkningsblad med 
ekvivalenta ljudnivåer samt maximala ljudnivåer både vid fasad och 1,5 över mark, se 
Tabell 4.  

Maximala ljudnivåer redovisas med 5 överskridanden (enligt BBR). För bostads-
fasader redovisas maximala nivåer under nattetid (kl 22.00 – 06.00) och för 
uteplatser under dagtid (kl 06.00 – 22.00) enligt SFS 2017:359. 

Beräkning har även utförts med förslag till bulleråtgärd i form av en bullerskärm 
längs Lindholmsvägen, se beräkningsblad AK07 - 09. 

Tabell 4 Beräkningsblad 

Beräkningsblad  

Nummer Resultat 

AK01 Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Nuläge.  
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

AK02 Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Prognos 2040. 
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

AK03 Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Nuläge.  
Högsta frifältsvärd vid fasad. 

AK04 Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Prognos 2040. 
Högsta frifältsvärd vid fasad. 

AK05 Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Nuläge.  
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

AK06 Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Prognos 2040. 
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

AK07 
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).  
Dygnsekvivalenta ljudnivåer, LAeq, Prognos 2040 
Högsta frifältsvärd vid fasad samt ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

AK08 
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).  
Maximala ljudnivåer nattetid (22-06), LAFmax, Prognos 2040. 
Högsta frifältsvärd vid fasad. 

AK09 
Bullerskärm längs Lindholmsvägen (2 m).  
Maximala ljudnivåer dagtid (06-22), LAFmax, Prognos 2040. 
Ljudnivå 1,5 m över mark i raster om 3x3m. 

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA som följer den Nordiska beräkningsmodellen för 
väg- och spårtrafik (NV 4653:1996). 
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Utlåtande 

Ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid 
bostadsbyggnads fasader uppfyller riktvärden. 

 
Om en uteplats ska anordnas i anslutning till 

byggnaderna bör den placeras minst 60 m från 

Lindholmsvägen. 

4. Riktvärden 

Buller från spårtrafik och vägar beräknas vara under 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vilket innebär att riktvärden uppfylls. 

Riktvärden för uteplatser uppfylls endast i östra delen av planområdet. 

4.1  Ekvivalenta ljudnivåer 
Ekvivalenta ljudnivåer ökar med ca. 1-2 dB(A) från nuläge till prognosår 2040.  

4.1.1 Bostadsfasad 

Riktvärden för buller vid bostadsfasad 
uppfylls, både för nuläge samt prognosår 
2040. 

4.1.2  Uteplatser 

Ekvivalenta ljudnivåer 1,5 m över mark överskrider riktvärden med 1 – 5 dB(A) inom 
området närmast Lindholmsvägen (väster om Lokalgata). 

 

 

 

 

 

 

 KRAV Bostadsfasad   

 SFS2017:359 3§ första stycket 1 

60 dBA ekvivalent ljudnivå  

 

 KRAV Uteplatser   

 SFS2017:359 3§ första stycket 2 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden  
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4.2 Maximala ljudnivåer 
Maximala ljudnivåer ökar med ca. 1-2 dB(A) från nuläge till prognos 2040. 

4.2.1 Bostadsfasad 

Eftersom riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer vid bostadsfasad uppfylls ställs inga 
krav på en tyst sida eller maximala ljudnivåer nattetid. 

4.2.2 Uteplatser 

Väster om Lokalgatan i planområdet, närmast Lindholmsvägen, är maximala 
ljudnivåer 1,5 m över mark ca. 1-5 dB(A) över riktvärden. 

Om uteplatser i detta område anläggs behöver de därmed kompletteras med tillgång 
till bullerskyddande uteplats. 

4.3 Orkesta idrottsplats 
Orkesta idrottsplats ligger bredvid planområdet. Enligt Boverket finns ingen särskild 
vägledning framtagen för buller från idrottsplatser. Som stöd i planeringssituationer 
då sådant buller förekommer kan dock Boverkets vägledning för industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (rapport 
2015:21) användas. Som referens kan de nivåer som anges för industribuller vid 
bostädernas skyddade sida vid ”zon B” tillämpas med planering för tillgång till 
ljuddämpad sida och att byggnaderna ”bulleranpassas”. 
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Bullerskyddande åtgärder 

Förslag till bullerskyddande åtgärder för att 
utöka möjligheter till flera uteplatser samt öka 

ljudkvalité i planområdet. 

4.1 Bullerskärmar 
En bullerskyddande skärm längs Lindholmsvägen minskar ljudnivåer med ca 7-8 
dB(A) närmast vägen. Detta möjliggör uteplatser även på västra delen av 
planområdet. 

4.2 Planlösning 
För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot Lindholmsvägen. 
Sovrum och/eller rum för daglig samvaro som ändå har en fasadsida vänd mot 
Lindholmsvägen bör ha tillgång till fönster/fönsterdörr som ej är vänd mot 
Lindholmsvägen.  

4.3 Orkesta idrottsplats 
En enklare utredning av Orkesta idrottsplats har genomförts. För att skydda 
planområdet från buller från Orkesta idrottsplats rekommenderas avskärmning mot 
bostadsområdet med skärmhöjd om minst 3,5 m. Denna bör placeras så nära 
idrottsanläggningen som möjligt.  
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Figur 1. Översikt planområdet för Lindholmen-Strömgården 



 
 

 

Figur 2. Planförslag tagen från planbeskrivning.   

 

• 
• 

• 
• 

• Detaljprojektering gång-och cykelväg Lindholmsvägen

• 

• Skyfallskartering Lindholmen.  



 
 

Lillsjön och Storsjön

 

Tabell 1. Uppskattade ytor för beräkning av avrinning- och utjämningsbehov före och efter exploatering med 

bedömd tillhörande avrinningskoefficient 

Typ av yta Area före (ha) Area efter (ha) Avrinningskoefficient före Avrinningskoefficient efter 

Tak 0,03 0,25 0,9 0,9 

Hårdgjort 0,02 0,30 0,8 0,8 

Gårdsyta 0,18 0,46 0,4 0,4 

Grönt 1,0 0,28 0,1 0,1 

Stig 0,02 0 0,15 - 

Planområdet 1,29 1,29 0,17 0,5 



 
 

 

Tabell 2. Markanvändningstyper i StormTac som använts i modelleringen av föroreningsbelastning i 

dagvatten från området. 

Markanvändning 
detaljplan/baskarta 

Markanvändning StormTac 
19.2.1 

Area efter exploatering 
(ha) 

Area före exploatering 
(ha) 

Naturmark Skogsområde 0,354 1,05 

Tomtmark och vägar efter 
planens genomförande 

Villaområde, mindre 
förorenat 

0,931 0,237 

 

Tabell 3. Markanvändningstyper i StormTac v.19.2.1 med tillhörande schablonhalter (µg/l) i dagvatten. Färg 

i tabellen indikerar halternas tillförlitlighet 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Skogsmark 17 450 6 6,5 15 0,2 3,9 6,3 0,01 34 000 150 0,1 0,01 

Villaområde, mindre 
förorenat 

160 1200 6,8 17 68 0,42 2,8 4,4 0,01 35 000 280 0,56 0,02 

Klassificering av 
osäkerhet 

Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet 



 
 

 

Figur 3. Jordarter inom planområdet.
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https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen


 
 

 

Figur 4. Norra delen av planområdet. Moränjord och ytligt berg i slänten ner mot Idrottsplatsen med 

omklädningsrum.
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Figur 5. Topografi inom planområdet. Röd siffror indikerar plushöjd (RH 2000) vid punkten. 

 

                                                           



 
 

Figur 6. Modelleringsresultat innan exploatering (max djup) från skyfallsanalys (Norconsult, 2019). 

Planområdet innanför röd cirkel. 

 

Figur 7. Modelleringsresultat innan exploatering (vattenflöde) från skyfallsanalys (Norconsult, 2019). 

Planområdet innanför rosa markering. 



 
 

 

 

Figur 8. GIS-analys av instängda områden med modellerade flödesstråk till dessa områden. 



 
 

 

Figur 9. Avrinningsstråk i det norra planområdet modellerat ur digital terrängmodell (1x1m upplösning), 

avrinning i identifierade stråk bedöms endast ske vid större flöden. Vid små flöden sker avrinning mot 

mindre lokala svackor där vattnet infiltrerar. 



 
 

 

Figur 10. Avrinningsstråk i det södra planområdet modellerat ur digital terrängmodell (1x1m upplösning), 

avrinning i identifierade stråk bedöms endast ske vid större flöden. Vid små flöden sker avrinning mot 

mindre lokala svackor. 

 



 
 

 

Figur 11. Planområdet i förhållande till vattenförekomsten Åkerströmmen-Husaån som är recipient av 

dagvatten från planområdet. 

                                                           
5 Utklipp från Planering av Vallentunas vatten- Områdesbeskrivning med lokala åtgärdsförslag 



 
 

Figur 12. Andel markanvändning inom Åkerströmmen-Husaåns avrinningsområde. 

 

Tabell 4. Fosforbelastning till Åkerströmmen-Husaån (kg/år och %) per markanvändning. 

Markanvändning Fosfor (kg/år) Fosfor (%) 

Skog & Hygge 252 21,1% 

Myr 7 0,6% 

Jordbruk 788 65,9% 

Övrigt 45 3,7% 

Urbant inkl. dagvatten 6 0,5% 

Enskilda avlopp 95 7,9% 

Avloppsreningsverk 2 0,2% 

Summa 1195  

Reduktionsbehov 231  
 



 
 

 
Sänkning av 

Lillsjön och Storsjön 

Figur 13. Markavattningsföretag i anslutning till planområdet Sänkning Lillsjön o Storsjön. Den största delen 

av dagvatten från planområdet bedöms rinna mot företagets huvuddike. 

 

• 
• 
• 
• 
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Tabell 5. Beräknad avrinning, vid 2- och 20-årsregn med 1,25 klimatfaktor, från respektive södra och norra 

planområdet samt totalt från hela planområdet. Situationen innan exploatering beräknad utan klimatfaktor.  

 Södra planområdet Norra planområdet Hela planområdet 

Area före och efter (ha) 0,14 1,1 1,3 

Avrinningskoefficient efter 0,41 0,49 0,48 

Avrinningskoefficient före 0,11 0,18 0,17 

Flöde efter exploatering 20-årsregn*1,25 KF (l/s) 21 202 223 

Flöde före exploatering 20-årsregn (l/s) 4 60 64 

Diff. 20-årsregn (%) 382 236 246 

Diff. 20-årsregn (l/s) 17 142 158 

Flöde efter exploatering 2-årsregn* 1,25 KF (l/s) 10 94 104 

Flöde före exploatering 2-årsregn (l/s) 2 28 30 

Diff. 2-årsregn (%) 382 236 246 

Diff. 2-årsregn (l/s) 8 66 74 

 

Tabell 6. Erforderlig utjämningsvolym för det norra planområdet vid 2-, 5- och 20-årsregn med 1,25 

klimatfaktor och 12- respektive 24 timmars varaktighet med en flödesbegränsning i utlopp på 0,7 l/s*ha. 

Återkomsttid 
Erforderlig volym (m3) varaktighet 

12 timmar 
Erforderlig volym (m3) varaktighet 

24 timmar 

2-årsregn 209 266 

5-årsregn 271 335 

20-årsregn 409 490 



 
 

 

Tabell 7. Erforderlig utjämningsvolym för det norra planområdet vid 2-, 5- och 20-årsregn med 1,25 

klimatfaktor med en flödesbegränsning i utlopp som motsvarar flöden från planområdet innan exploatering. 

Återkomsttid Flödesbegränsning i utlopp (l/s) Erforderlig volym (m3) 

2-årsregn 28 52 

5-årsregn 38 69 

20-årsregn 60 109 

Tabell 8. Erforderlig utjämningsvolym för det södra planområdet vid 5- och 20-årsregn med 1,25 

klimatfaktor med en flödesbegränsning i utlopp som motsvarar flöden från planområdet innan exploatering. 

Återkomsttid Flödesbegränsning i utlopp (l/s) Erforderlig volym (m3) 

5-årsregn 3 8 

20-årsregn 4 14 



 
 

 

Tabell 9. Beräknad mängdtransport (StormTac v.19.2.1) till recipient för och efter exploatering utan rening 

av dagvatten.  

Ämne Före exploatering Efter exploatering 

P 0,069 0,089 

N 0,86 1,1 

Pb 0,0045 0,005 

Cu 0,011 0,012 

Zn 0,035 0,043 

Cd 0,0002 0,00024 

Cr 0,0024 0,0026 

Ni 0,0041 0,0045 

Hg 0,00001 0,000011 

SS 23 26 

Oil 0,19 0,21 

PAH16 0,00018 0,00024 

BaP 0,000011 0,000014 

 
 

                                                           



 
 

Figur 14. Exempelbild på infiltrationsstråk med dränering. Där dagvatten kan infiltrera krävs ingen 

dränering.
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https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/infistrak_h.pdf


 
 

Figur 15. Exempelbild på infiltrationsstråk med dränering. Där dagvatten kan infiltrera krävs ingen 

dränering.
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https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/nvb.pdf


 
 

 

Tabell 10. Beräknad mängdtransport till recipient (kg/år) efter rening i föreslagna anläggningar som 

dimensioneras för rening av 90 % av årsnederbörden.  

Ämne 
Före exploatering 

(kg/år) 
Efter exploatering 

innan rening (kg/år) 
Bedömd reningseffekt 

(%) 

Efter rening vid rening 
av 90% av årsnederbörd 

(kg/år) 

P 0,069 0,089 65% 0,037 

N 0,86 1,1 40% 0,70 

Pb 0,0045 0,005 80% 0,0014 

Cu 0,011 0,012 40% 0,0077 

Zn 0,035 0,043 85% 0,010 

Cd 0,0002 0,00024 85% 0,000056 

Cr 0,0024 0,0026 25% 0,0020 

Ni 0,0041 0,0045 75% 0,0015 

Hg 0,00001 0,000011 50% 0,0000061 

SS 23 26 80% 7,3 

Oil 0,19 0,21 80% 0,059 

PAH16 0,00018 0,00024 85% 0,000056 

BaP 0,000011 0,000014  0,000014 

• 

• 
• 
• 

                                                           



 
 

 

 



 
 

Figur 16. Exempel på hur infartsgatan förläggs under husens nivå genom att gatan läggs under ursprunglig 

marknivå. Vägen fungerar då som en extra avledningskanal vid extrema flöden, förutsatt vägens leder 

vattnet i rätt riktning. Ur Svenskt Vatten P105. 

 

 

Figur 17. Exempel på hur infartsgatan förläggs under husens nivå genom marken vid husen fylls upp. Vägen 

fungerar då som en extra avledningskanal vid extrema flöden, förutsatt vägens leder vattnet i rätt riktning. 

Ur Svenskt Vatten P105. 



 
 

Figur 18. Rekommenderade rinnvägar för att leda förbi stora flöden vid skyfall efter exploatering. 

 



 
 

Tabell 11. Övergripande kostnadsbedömning av föreslagna anläggningar. 

 Växtbädd (50 m2) 
Infiltrationsstråk/utjämningsmagasin 

(548 m2) 
Ungefärlig totalkostnad 

(SEK) 

Ungefärlig kostnad 
(SEK) 

520 000 1 680 000 2 200 000 

 



 
 

 

Bild 1. Blöt lågpunkt i nordvästra hörnet av det södra planområdet. 

 

Bild 2. Plats för planerad GC-väg i det södra planområdet. Bild tagen från högpunkt (vattendelare). 

Lindholmsvägen vänster i bild med tillhörande dike för anslutning av dagvatten från planområdet efter 

flödesutjämning.  



 
 

 

Bild 3. Lindholmsvägens vägavvattning, bild tagen från norra delen av det södra planområdet. Det norra 

planområdet syns i bildens övre högra hörn. 

 

Bild 4. Vy mot det norra planområdets östra sida. Befintlig lågpunkt i det norra planområdets östra kant 

syns i bild. 



 
 

 

Bild 5. Vy mot idrottsplats i norr från det norra planområdet. 

 

Bild 6. Plats för planerad infartsgata i det norra planområdet. Vy in mot planområdet från norr. 



 
 

 

Bild 7. Vy över det norra planområdet mot norr. 

 

Bild 8. Lågpunkt i det norra planområdets nordöstra sida.  



 
 

Hela området

Uppdrag:294521 Lindholmen Strömgården

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 2 år 5 år 20 år 20 år 100 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 10 min, 1,25

Regnintensitet 134.1 l/s*ha 167.7 l/s*ha 181.3 l/s*ha 286.7 l/s*ha 358.4 l/s*ha 611.0 l/s*ha

mm nederbörd 8.0 mm 10.1 mm 10.9 mm 17.2 mm 21.5 mm 36.7 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Avrinningskoefficient 100-årsregn 

avrinnkoeff. red area Tak 1

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ Hårdgjort 1

Tak 0.25 0.90 0.23 30 18 38 23 41 24 65 39 81 48 153 92 Gårdsyta 0.7

Hårdgjort 0.22 0.80 0.18 24 14 30 18 32 19 51 30 63 38 135 81 Grönt 0.3

Gårdsyta 0.46 0.40 0.18 25 15 31 19 33 20 53 32 66 40 197 118 Stig 0.35

Grönt 0.35 0.10 0.04 5 3 6 4 6 4 10 6 13 8 65 39

Summa 1.3 0.48 0.62 83 50 104 63 113 68 178 107 223 134 549 330

Nuläge

Tak 0.03 0.90 0.028 4 2 5 3 5 3 8 5 10 6 19 11

Hårdgjort 0.02 0.80 0.018 2 1 3 2 3 2 5 3 6 4 13 8

Gårdsyta 0.18 0.40 0.074 10 6 12 7 13 8 21 13 26 16 79 47

Grönt 1.03 0.10 0.10 14 8 17 10 19 11 30 18 37 22 189 113

Stig 0.02 0.15 0.0028 0.37 0.22 0.47 0.28 0.51 0.30 0.80 0.48 1.00 0.60 3.98 2.39

Summa 1.3 0.17 0.2 30 18 38 23 41 24 64 39 81 48 304 182

Flöde efter exploatering: 83 l/s 104 l/s 113 l/s 178 l/s 223 l/s 549 l/s*

Flöde före exploatering:  30 l/s 30 l/s 41 l/s 64 l/s 81 l/s 304 l/s

Diff i % 176 % 246 % 176 % 176 % 176 % 81 %*

Diff i l/s 53 l/s 74 l/s 72 l/s 114 l/s 142 l/s 246 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.

Norra planområdet

Uppdrag:294521 Lindholmen Strömgården

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 2 år 5 år 20 år 20 år 100 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 10 min, 1,25

Regnintensitet 134.1 l/s*ha 167.7 l/s*ha 181.34 l/s*ha 286.69 l/s*ha 358.36 l/s*ha 611.017 l/s*ha

mm nederbörd 8.0 mm 10.1 mm 10.9 mm 17.2 mm 21.5 mm 36.7 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Avrinningskoefficient 100-årsregn 

avrinnkoeff. red area Tak 1

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ Hårdgjort 1

Tak 0.25 0.90 0.23 30.2 18.1 37.7 22.6 41 24 65 39 81 48 153 92 Gårdsyta 0.7

Hårdgjort 0.16 0.80 0.13 17.0 10.2 21.2 12.7 23 14 36 22 45 27 97 58 Grönt 0.3

Gårdsyta 0.46 0.40 0.18 24.7 14.8 30.9 18.5 33 20 53 32 66 40 197 118 Stig 0.35

Grönt 0.28 0.10 0.03 3.7 2.2 4.6 2.8 5 3 8 5 10 6 50 30

Till rening

Summa 1.1 0.49 0.56 75.5 45.3 94.4 56.6 102 61 161 97 202 121 497 298

Nuläge

Tak 0.03 0.90 0.028 3.7 2.2 4.6 2.8 5 3 8 5 10 6 19 11

Hårdgjort 0.02 0.80 0.018 2.4 1.4 3.0 1.8 3 2 5 3 6 4 13 8

Gårdsyta 0.18 0.40 0.074 9.9 5.9 12.4 7.4 13 8 21 13 26 16 79 47

Grönt 0.91 0.10 0.09 12.2 7.3 15.2 9.1 16 10 26 16 32 19 166 100

Stig 0.00 0.15 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Summa 1.1 0.18 0.2 28 17 35 21 38 23 60 36 75 45 277 166

Flöde efter exploatering: 75 l/s 94 l/s 102 l/s 161 l/s 202 l/s 497 l/s*

Flöde före exploatering:  28 l/s 28 l/s 38 l/s 60 l/s 60 l/s 277 l/s

Diff i % 169 % 236 % 169 % 169 % 236 % 79 %*

Diff i l/s 47 l/s 66 l/s 64 l/s 101 l/s 142 l/s 219 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.



 
 

Södra planområdet

Uppdrag:294521 Lindholmen Strömgården

Dagvattenhantering (utan LOD-åtgärder inom bebyggt område)

Ytor enligt planskiss

Dimensionerande regn

Återkomsttid 2 år 2 år 5 år 20 år 20 år 100 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min, 1,25 10 min, 1,25

Regnintensitet 134.1 l/s*ha 167.7 l/s*ha 181.34 l/s*ha 286.69 l/s*ha 358.36 l/s*ha 611.017 l/s*ha

mm nederbörd 8.0 mm 10.1 mm 10.9 mm 17.2 mm 21.5 mm 36.7 mm

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

l/s m3
l/s m3

Avrinningskoefficient 100-årsregn 

avrinnkoeff. red area Tak 1

Omdaning Area (ha) ⱷ Area*ⱷ Hårdgjort 1

Tak 0.00 0.90 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Gårdsyta 0.7

Hårdgjort 0.06 0.80 0.05 6.8 4.1 8.5 5.1 9.1 5.5 14.4 8.7 18.1 10.8 38.5 23.1 Grönt 0.3

Gårdsyta 0.00 0.40 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Stig 0.35

Grönt 0.08 0.10 0.01 1.1 0.6 1.3 0.8 1.4 0.9 2.3 1.4 2.8 1.7 14.5 8.7

Summa 0.14 0.41 0.06 7.8 4.7 9.8 5.9 11 6 17 10 21 13 53 32

Nuläge

Tak 0.00 0.90 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hårdgjort 0.00 0.80 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gårdsyta 0.00 0.40 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grönt 0.12 0.10 0.01 1.7 1.0 2.1 1.2 2 1 4 2 4 3 23 14

Stig 0.02 0.15 0.0028 0.37 0.22 0.47 0.28 1 0 1 0 1 1 3.98 2.39

Summa 0.14 0.11 0.0 2 1 3 2 3 2 4 3 5 3 27 16

Flöde efter exploatering: 8 l/s 10 l/s 11 l/s 17 l/s 21 l/s 53 l/s*

Flöde före exploatering:  2 l/s 2 l/s 3 l/s 4 l/s 4 l/s 27 l/s

Diff i % 286 % 382 % 286 % 286 % 382 % 99 %*

Diff i l/s 6 l/s 8 l/s 8 l/s 12 l/s 17 l/s 26 l/s*

Hänsyn ej tagen till rinntider.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110.

*: Obs att jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 10-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget.



 
 



Tomtmark

Hårdgjort

Övrigt planområde

LOD
Bräddning från flödesutjämning

Mot flödesutjämning

Mot reningsanläggning

Mot reningsanläggning och flödesutjämning

Anslutning befintligt dike

Dikesanvisning avvattning lågpunkt

flödesutjämning

Infiltrationsstråk (rening/flödesutjämning)

Växtbädd (rening)

50 0 5025 Meters

±

chg
Skrivmaskin
Växtbädd för rening avdagvatten från infartsgata. Fast konstruktion för erosionsskydd. Bräddar till infiltrationsstråk/torr damm för flödesutjämning

chg
Skrivmaskin
Infiltrationsstråk för rening och flödesutjämning

chg
Skrivmaskin
Lokal rening av dagvatten inom tomtmark t.ex. utkastare mot grönyta. Ytlig bräddning mot infiltrationsstråk/torr damm för flödesutjämning

chg
Skrivmaskin
Infiltrationsstråk/torr damm för flödesutjämning. Ytlig bräddning norrut vid t.ex. skyfall.

chg
Pil

chg
Pil

chg
Pil

chg
Pil



 
 

Växtbädd  
á-pris Enhet Mängd Totalt 

Schakt 250 kr/m3 50 12 500 

Vegetationsavtäckning 15 kr/m2 50 750 

Strandmatta 2,5 m 365 kr/m2 12,5 4563 

Bottenfyll, samt iordningsställande av växtbotten 160 kr/m2 35 5600 

Återställning av mark 15 kr/m2 50 750 

Inlopp- och utloppsåtgärder, ledningar mellan 50 000 st 5 250 000 

Dränledningar 200 kr/m 70 14 000 

Växter till växtfilter 365 kr/m2 50 18 250 

Filtermaterial 1000 kr/m3 35 35 000 

Väg för underhåll/uppställningsyta 750 kr/m2 0 0 

Etablering 50 000 st 1 50 000 

Kostnad       391 413 

Byggherrekostnader 15% 
   

58 712 

Oförutsett 15% 
   

67 519 

Totalt uppskattad kostnad 
   

517 643 

Infiltrationsstråk/utjämningsmagasin  
á-pris Enhet Mängd Totalt 

Schakt 250 kr/m3 548 137 000 

Vegetationsavtäckning 15 kr/m2 548 8 220 

Strandmatta 2,5 m 365 kr/m2 137 50 005 

Bottenfyll, samt iordningsställande av växtbotten 160 kr/m2 383.6 61 376 

Återställning av mark 15 kr/m2 548 8 220 

Inlopp- och utloppsåtgärder, ledningar mellan 50 000 st 5 250 000 

Dränledningar 200 kr/m 500 100 000 

Växter till växtfilter 365 kr/m2 548 200 020 

Filtermaterial 1000 kr/m3 383.6 383 600 

Väg för underhåll/uppställningsyta 750 kr/m2 20 15 000 

Etablering 50 000 st 1 50 000 

Kostnad       1 263 441 

Byggherrekostnader 15% 
   

189 516 

Oförutsett 15% 
   

217 944 

Totalt uppskattad kostnad 
   

1 670 901 
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Sammanfattning
Bullersituationen på Orkesta IP har utretts i samband med utredning av
bullersituationen för detaljplaneområdet Lindholmen-Strömgården för Vallentuna
kommun. Planområdet ska byggas ut med radhus, parhus och friliggande småhus och
ligger i direkt anslutning till Lindholmsvägen samt Orkesta idrottsplats. Orkesta IP är
en fotbollsplan med spelplan som är 105x65 m. I dagsläget är planen bokningsbar
mellan 09-22 och används planen inte regelbundet.

Vid en uppdatering av riktlinjer gällande industri och annat verksamhetsbuller
(Boverket 2015:21, NV 6538) anges att de ej är avsedda att tillämpas för buller från
lek- och idrottsutövning. Det är dock upp till tillsynsmyndigheten att avgöra utifrån
sin erfarenhet vilka riktlinjer som ska tillämpas. Vi presenterar här Boverkets
riktlinjer samt Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller
eftersom dessa har använts av flera kommuner som referens vid bedömningen.

Eftersom idrottsverksamheten på Orkesta IP används så pass sällan i dagsläget har
inga mätningar utförts i denna utredning utom olika scenarios har tagits fram för att
klara de olika zonerna som beskrivs i Boverket 2015:21 (dvs. zon A och zon B).

När antal spelare som samtidigt vistas på planen är mellan 20-300 personer på dagtid
(09—18) hamnar bostadsområdet i zon B (gäller 10-200 personer kvällstid, 18-22).
Krav ställs då på ljuddämpad sida och bullaranpassade byggnader. När färre personer
än 20 dagtid (10 kväll) är på planen samtidigt hamnar bostadsområdet inom zon A
och inga åtgärder krävs.

En bullerskärm på minst 3,5-4,5 m höjd placerat längs infartsvägen ger en
bullersänkning vid fasad på ca. 5-10 dB(A) men endast för bostädernas bottenplan
som är närmast verksamheten.

Tidsbegränsning av verksamheten påverkar den ekvivalenta ljudnivån försumbart
men för boende är det mer känsligt med störningar när boende är hemma (framförallt
kväll och helger).

Om en ljudanläggning (PA anläggning) planeras för idrottsplatsen ska denna
utrustning inte användas utanför planens öppettider. Högtalare ska vara riktade bort
från bostäder med bra direktivitet till mottagarna.
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Inledning

Påverkan av buller från Orkesta IP för
planerade bostäder i detaljplaneområdet

Lindholmen-Strömgården.

1. Omfattning

Utredning av Orkesta IP inför planering av detaljplaneområdet Lindholmen-
Strömgården (fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 m.fl. diarenr. KS 2016.280).
Planområdet byggs ut med radhus, parhus och friliggande småhus och ligger i direkt
anslutning till Orkesta idrottsplats med endast ca 40 m till närmaste planerad
bostadsfasad. Idrottsplatsen ligger på lägre marknivå än bostäderna.

Orkesta IP är en kommunal bokningsbar fotbollsplan, 105x65 m som i dagsläget inte
används regelbundet. Planer för mer utökad idrottsverksamhet finns hos kommunen.
Bullerpåverkan av ökat verksamhet på idrottsplatsen utreds för att efterlikna ett
verkligt förhållande om idrottsplatsens verksamhet utökas.

Figur 1 Orkesta IP och planerat bostadsområde i Lindhomlen-Strömgården.



KAPITEL

1

2

1.1 Underlag

· ”Fotbollsverksamhet på Boovallen i Nacka - Bullerberäkning”, nr
2131043000, av Crispin Dickson, Sweco AB. Daterad 2014-12-19.

· ”Vägledning för hantering av omgivningsbuller vid bostadsbyggande i
Stockholm” av Stockholm stad. Daterad april 2018.

· ”Skönheten och oljudet” av Svenska Kommunförbundet. Daterad juli 1998.

· ”Disruption of writing in noisy office environments” av Marijke Keus van de
Poll doktorsavhandling från Högskolan i Gävle, doktorsavhandling, 2018.

· Gestaltningsförslag Lindholmen Vallentuna av Strombro Building Workshop
AB daterad 2016-10-31, erhållen av Vallentuna kommun (Christina
Holmström).

· Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280
Planbeskrivning av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av
Vallentuna kommun (Christina Holmström).

· Detaljplan Lindholmen-Strömgården Diarienummer KS 2016.280
Plankarta av Vallentuna kommun, daterad 2018-06-15, erhållen av
Vallentuna kommun (Christina Holmström).

· Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller”. Daterad april 2015.

· Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder”. Daterad april 2015.

· Kartunderlag Tyréns kartdatabas.

· Grundkarta (RH2000) av Vallentuna kommun (Christina Holmström)
erhållen 2019-03-26.
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Bedömningsgrunder

Lek- och idrottsplatser har inga specifika
riktvärden. Tidigare utredningar har utgått ifrån

NV 6538 vägledning för nivåer utomhus eller
Boverkets rapport 2015:21 under planskede.

FoHMFS 2014:13 allmänna råd inomhus gäller

alltid för bostäder.

2. Vägledningar

Vid en uppdatering av riktlinjer gällande industri
och annat verksamhetsbuller (Boverket 2015:21,
NV 6538) anges att de ej är avsedda att tillämpas
för buller från lek- och idrottsutövning. Det är
dock upp till tillsynsmyndigheten att avgöra
utifrån sin erfarenhet vilka riktlinjer som ska
tillämpas. Stockholm stad och andra kommuner
har ändå använt dessa riktvärden som stöd och
utgångspunkt i planeringssituationer då sådant
buller förekommer. Överskridanden på den
bullerutsatta sidan kan i sådana situationer
behöva accepteras. Då ska ljudnivån på uteplats
och inomhus samt sovrummens orientering
särskilt prioriteras (se Stockholms stad
”Vägledning för hantering av omgivningsbuller
vid bostadsbyggande i Stockholm”).

2.1 Boverket 2015:21
Riktlinjer för bostadsbyggande utsatt för buller från industriverksamhet styrs genom
Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder”. I dokumentet beskrivs principer för bedömning i
tre så kallade zoner. Zon A innebär att bostäder kan accepteras utan vidare, zon B
innebär att en ljuddämpad sida (se Tabell 2) måste anordnas och i zon C bedömer
Boverket att bostadsbebyggelse inte bör accepteras, se även Tabell 1. Dessa är
harmoniserade med naturvårdsverkets riktvärden som sedan april 2015 beskrivs i
Naturvårdsverkets rapport 6538.

Idrottsbuller

Flera forskningar har visat att människor
upplever mer störning av prat än brus. Av
naturliga skäl reagerar hjärnan och börjar
analysera vad som sägs som upplevs som
störning. Detta gäller framförallt om man kan
skilja mellan orden och det är en person som
pratar. Babbel (många pratar samtidigt) och
brusljud (t.ex. biltrafik) upplevs inte lika
störande men kan upplevas jobbigt i längden
(se t.ex. Marijke Keus van de Poll
doktorsavhandling ”Disruption of writing in
noisy office environments” från Högskolan i
Gävle, doktorsavhandling 2018).
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Tabell 1 Högsta ljudnivån från industri/annan verksamhet vid bostadsfasad, frifältsvärde
(Boverket 2015:21).

Leq dag
(06-18)

Leq kväll
(18-22) samt lör-,
sön- och helgdag

(06-22)

Leq natt
(22-06)

Zon A*
Bostadsbyggnader bör accepteras upp till angivna
nivåer.

50 45 45

Zon B
Bostadsbyggnad bör kunna accepteras förutsatt att
tillgång till ljuddämpad sida finns (se Tabell 2) och
att byggnaderna bulleranpassas

60 55 50

Zon C
Bostadsbyggnader bör inte accepteras >60 >55 >50

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värden enligt Tabell 2

Tabell 2 Högsta ljudnivån från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida, frifältsvärde
vid bostadsfasad och uteplats (Boverket 2015:21).

Leq dag
(06-18)

Leq kväll
(18-22)

Leq natt
(22-06)

Ljuddämpad sida 45 45 40

Utöver detta gäller:

· Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan
22–06 Annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har
tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den
ljuddämpade sidan.

· Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid
nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med
tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.

· I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket,
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
minst en timme, även vid kortare händelser.

Riktvärdena är ett stöd i den bedömning som till exempel en tillsynsmyndighet gör i
varje enskilt fall. En bedömning av vad som är rimligt att kräva i ett ärende eller
föreläggande, (skälighetsavvägning miljöbalken 2 kapitlet 7 §) ska också göras.
Bedömningarna kan leda till avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt.
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2.2 NV 6538
Riktvärden är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning som ska
göras i varje enskilt fall. Nivåerna i Tabell 3 bör i normalfallet vara vägledande för
bedömning av om buller utgår en olägenhet men det kan finnas skäl att tillämpa
andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider.

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
nedan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den
ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Tabell 3 Ljudnivån utomhus vid fasad från industri/verksamhet, frifältsvärde (NV 6538)

Leq dag
(06-18)

Leq kväll
(18-22) samt lör-,
sön- och helgdag

(06-18)

Leq natt
(22-06)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 50 dBA 45 dBA 40 dBA

2.3 FoHMFS 2014:13
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus används som
bedömningsgrunder för att avgöra vad som skall anses vara en sanitär olägenhet. I
dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 §
miljöbalken (1998:808) vad gäller buller inomhus. Dessa råd gäller för bostadsrum i
permanentbostäder och fritidshus, dvs rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro
och matrum som används som sovrum. Dessa riktvärden bör tillämpas vid
bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i Tabell
4 som Tabell 5 bör beaktas vid bedömningen. I utrymme för sömn och vila uttrycks
krav på högsta tillåtna ljudnivå i varje tersband.

Tabell 4 Bullerriktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13).

Storhet Högsta ljudnivå

Maximalt ljud med tidsvägning FAST 45 dBA

Ekvivalent ljud 30 dBA

Ekvivalent ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA

Ekvivalent ljud från musikanläggningar 25 dBA

Tabell 5 Högsta tillåtna lågfrekventa bullernivåer [dB] (FoHMFS 2014:13).

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200

Ljudtrycksnivå, Lpeq [dB] 56 49 43 42 40 38 36 34 32
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Resultat

Beräkningar av ljudutbredningen utförs enligt
Svensk Standard 9613 med rörliga punktkällor

inom spelplansområdet.

3. Beräkningsmetod

3.1 Beräkningsmodell
För beräkningar av punktkällor har Svensk Standard ISO 9613 används för
ljudutbredningsberäkningar.

Beräkningarna har genomförts med programmet CadnaA (version 2019 MR 2) från
DataKustik. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning,
reflektioner mm., hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande
beräkningsmodeller. 2 reflexer har använts.

3.1.1 Ljudkällor

I beräkningen används uppmätta ljudnivåer från fotbollsträningar (Nacka Boovallen
2014 av Sweco) med blandade spelare (vuxna och barn). Ljudeffekten redovisas per
spelare enligt Tabell 6 nedan.

Tabell 6 Uppmätt ljudeffekt - indata

Ljudkällor

Typ av spelare Typ av spel på plan Ljudeffekt, Lw, per spelare [dB(A)]

Blandad (herr, dam,
juniorer, barn) Träning 86

Ljudkällorna definiera i beräkningsmodellen som rörliga punktkällor inom
fotbollsplanen som är av standardstorleken 105x65 m som den är i dagsläget.
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3.1.2 Beräkningsnoggrannhet

Enligt ISO 9613 beskrivs beräkningsnoggrannhet upptill 1 000 m ifrån ljudkällan som
följande. När medelhöjden mellan ljudkällan och mottagare befinner sig mellan 0 till
5 m samt inom 1 000 m radie kan ljudnivåer skilja upptill 3 dB. Om medelhöjden
mellan ljudkällan och mottager befinner sig mellan 5 till 30 m där radie är inom 100
m är beräkningsnoggrannheten upptill 1 dB, annars 3 dB.

3.2 Scenarios
För att bedöma den påverkan som idrottsplatsen Orkesta IP kan ha på planerad
bebyggelse i området Lindholmen-Strömgården har beräkningar utförts för hur
många spelare kan vara samtidigt på planen för att uppfylla de olika zoner enligt
Boverket 2015:21, se Tabell 7 nedan.

Det är endast den ekvivalenta ljudnivån som är av intresse och redovisas den för
dagtid (mellan kl. 06-18) samt kväll (mellan kl. 18-22). Beräkningar har även utförts
med förslag till bulleråtgärd i form av en bullerskärm för att se vilken effekt den ger.

Observera att i dagsläget är fotbollsplanen avstängd mellan 22-09 alla dagar som även
antas i denna utredning.

Tabell 7 De olika scenarios som har utretts.

Scenarios

Nr
Antal
spelare på
plan

Typ av spel
Typ av
spelare på
plan

Speltid dag Speltid kväll Kommentar

1 10-20 Träning Blandad 09-18 18-22 Uppfyller zon A

2 200-300 Träning Blandad 09-18 18-22 Uppfyller zon B

3 50-80 Träning Blandad 09-18 18-22 Med skärm för att
uppfylla zon A
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3.3 Beräkningsresultat
Resultat från bullerberäkningen redovisas på bifogade beräkningsblad med högsta
ekvivalenta ljudnivåer vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark, se Tabell 8.

Tabell 8 Beräkningsblad

Nummer Resultat

AK11

Scenario 1 dagtid (06-18)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Zon A uppfylls

AK12

Scenario 1 kväll (18-22)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Zon A uppfylls

AK13

Scenario 2 dagtid (06-18)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Zon B uppfylls

AK14

Scenario 2 kväll (18-22)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Zon B uppfylls

AK15

Scenario 3 dagtid (06-18)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Med bullerskyddsskärm för att uppfylla Zon A

AK16

Scenario 3 kväll (18-22)

Högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad samt ljudnivåer 2 m över mark.

Med bullerskyddsskärm för att uppfylla Zon A
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Utlåtande

Ljudnivåer från idrottsanläggning styrs mest av
antal spelare på plan. Bostadsfasader närmast

anläggningen utsätts mest. Alla bostäder som
hamnar inom zon B ska ha tillgång till en

ljuddämpad sida enligt Boverket 2015:21.

4. Ljudnivåer

Eftersom idrottsverksamheten på Orkesta IP är så
pass liten i dagsläget har inga mätningar utförts i
denna utredning. Istället har olika scenarios tagits
fram för att se vart gränsen ligger för att uppfylla de
olika zonerna enligt Boverket 2015:21. Mellan zon A
och zon B skiljer sig kraven med 10 dB(A) som
innebär en ökning av effekt med faktor 10, alltså 10
gånger högre än referensnivån.

4.1 ZON A
Ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostadsfasader når 45 dB(A) när ca 20 personer
(blandad, kvinnor, män, barn) spelar samtidigt på planen dagtid (mellan 09-18) och
ca 10 personer spelar samtidigt kvällstid (mellan 18-22). Se bilaga AK11-12.

4.2 ZON B
Ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostadsfasader når 55 dB(A) när ca 300 personer
(blandad, kvinnor, män, barn) spelar samtidigt på planen dagtid (mellan 09-18) och
ca 200 personer spelar samtidigt kvällstid (mellan 18-22). Se bilaga AK13-14.

För zon B måste bostaden ha tillgång till en ljuddämpad sida (gäller både fasad samt
uteplats) samt att byggnaden ska bulleranpassas.

4.2.1 Ljuddämpad sida samt uteplatser

Alla planerade bostäder har tillgång till en ljuddämpad sida samt uteplats (ljudnivå
under 45 dB(A)).

4.3 Slutsats
När antal spelare som samtidigt vistas på planen är mellan 20-300 personer på dagtid
(09—18) hamnar bostadsområdet i zon B (gäller 10-200 personer kvällstid, 18-22).
Krav ställs då på ljuddämpad sida och bullaranpassade byggnader. När färre personer
än 20 dagtid, 09-18, (10 kvällstid, 18-22) är på planen samtidigt hamnar
bostadsområdet inom zon A och inga åtgärder krävs.

KRAV Boverket

Zon A: 45 dB(A) 06-22

Zon B: 55 dB(A) 06-22 med
tillgång till tyst sida

Tyst sida och uteplats: 45 dB(A)
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Bulleranpassning

Förslag till bulleranpassade bostäder (enligt
Boverket 2015:21) samt bullerskyddande

lösningar redovisas.

5. Ljudmiljön

För att skapa en bra ljudmiljö (baserat på Boverket 2015:21) har olika
bulleranpassade förslag tagits fram.

5.1 Inomhusnivåer
Ljudnivåer inomhus måste uppfylla riktvärden enligt
FoHMFS 2014:13. Genom att anpassa planlösningen,
husformer, placering på hus samt
ytterväggskonstruktion kan man i tidigt skede
säkerställa att dessa krav uppfylls.

5.1.1 Planlösning

För att minska störningsrisker bör inga sovrum vara vända mot Orkesta IP.

5.1.2 Husplacering

Flerbostadshus kan placeras och formas så att de skapar en bullerskyddad innergård.
Inga sovrum bör då vara vända mot idrottsanläggningen.

Bostadshus kan även planeras längre bort från idrottsanläggningen men då bör
friliggande hus ställas så att de skärmar buller från anläggningen.

5.1.3 Ytterväggskonstruktion

De fasader som vetter mot idrottsplatsen bör dimensioneras med högre ljudkrav,
både vad gäller ytterväggskonstruktion samt fönster och eventuella fönsterdon.
Särskild fokus bör vara på ljudreduktion på låga frekvenser (0-100 Hz).

KRAV
FoHMFS
2014:13

30 dB(A) rum för sömn och vila
samt daglig samvaro
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5.1.4 Uteplatser

Att placera uteplatser på bostaden mest bullerskyddad sida är fördelaktigt. För att
förbättra ljudmiljön på uteplatser rekommendera att delvis bygga in uteplatsen, se
exempel på Figur 2.

Figur 2 Olika varianter av skyddade uteplatser med tak och 1,3 m höga väggar (t.v.) och
öppningsbar inglasning (t.h.)  (bild tagen av Tyréns Akustik).

5.2 Bullerskyddsskärm
En bullerskärm på minst 3,5-4,5 m höjd placerat längs infartsvägen (enligt ök. Med
Vallentuna kommun) ger en bullersänkning vid fasad på ca. 5-10 dB(A) men
observera att det endast gäller för bostadens bottenplan närmast verksamheten. De
olika höjderna beror på att marknivån är olika på varsin sida av lokalgatan och detta
är minsta höjden för att få effekt på bottenplan. Desto högre skärmen är desto mer
effekt gör den högre upp på bostadsfasaderna. För att skydda även bostädernas plan 1
krävs det skärmar med höjden 6 - 7 m för att uppnå kravnivåer för zon A.

Med den föreslagna bullerskyddsskärmen (se AK15-16) uppfyller bottenplan på
bostadsområdet zon A vid spel på dagtid när spelarna är ca 80 stycken samtidigt (ca
50 personer kvällstid), se bilaga AK15 samt AK16. Om zon B ska uppfyllas med
samma skärm kan upptill 600 personer vistas samtidigt på planen dagtid (300
kvällstid).

Figur 3 Placering (enligt ök med Vallentuna kommuns ök) på bullskyddsskärm ger effekt på
bottenplan för närmaste bostäderna när höjden är mellan 3,5-4,5 m, skärmen behöver vara
6-7 m hög för att skydda bostädernas plan 1.
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5.3 Tidsbegränsningar
Tidsbegränsning av verksamheten påverkar den ekvivalenta ljudnivån försumbart
men för boende är det mer känsligt med störningar när boende är hemma (framförallt
kvällar och helger).

5.4 Vegetation
Naturområden med skog och mjuk mark har en positiv inverkan på ljuddämpning.
Direkt minskning i nivå är dock svårt att mäta men vegetationen medför emellertid
att störningen i många fall kan upplevas mindre när ljudkällan inte syns.

Figur 4 Befintlig skog mellan planområde och idrottsanläggning (bild tagen 2019-09-
10 av Tyréns Akustik AB).

5.5 Ljudanläggning (PA)
Om en ljudanläggning (PA anläggning) planeras för idrottsplatsen ska denna
utrustning inte användas utanför planens öppettider. Högtalare ska vara riktade bort
från bostäder med bra direktivitet till eventuella läktare eller dit ljudet ska höras.
Denna utrustning bör även begränsas i volym med det ändamålet att endast de som
ska höra kommer höra, detta börs justeras när eventuell utrustning är vald.

Figur 5 Plats för eventuella läktare och anläggningens befintliga hus ligger bredvid
planområdet. Eventuell PA-anläggning bör riktas bort från det planerade bostadsområdet
(bild tagen 2019-09-10 av Tyréns Akustik AB).
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LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq dag (06-18)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon B
 - Leq dag (06-18):  60 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 55 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 55 dB(A)
Tillgång till ljuddämpad sida (Leq 45 dB(A)) och byggnader bulleranpassas

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ DAG
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 1
Antal spelare på plan: ca 300
Typ av spel: Träning blandad (damer, män, barn)
Speltid: 09-18 (hela tiden)

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK11
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LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq kväll (18-22)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon B
 - Leq dag (06-18):  60 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 55 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 55 dB(A)
Tillgång till ljuddämpad (Leq 45 dB(A)) sida och byggnader bulleranpassas

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ KVÄLL
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 1
Antal spelare på plan: ca 200
Typ av spel: Träning blandad (damer, män, barn)
Speltid: 18-22 (hela tiden)

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK12
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LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq dag (06-18)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon A
 - Leq dag (06-18):  50 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 45 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 45 dB(A)

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ DAG
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 2
Antal spelare på plan: ca 20
Typ av spel: Träning blandad (damer, män, barn)
Speltid: 09-18 (hela tiden)

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK13
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LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq kväll (18-22)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon A
 - Leq dag (06-18):  50 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 45 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 45 dB(A)

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ KVÄLL
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 2
Antal spelare på plan: ca 10
Typ av spel: Träning blandad (damer, män, barn)
Speltid: 18-22 (hela tiden)

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK14
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LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq dag (06-18)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon A
 - Leq dag (06-18):  50 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 45 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 45 dB(A)

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ DAG
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 3
Antal spelare på plan: 80
Typ av spel: Träning blandad
Speltid: 09-18
Åtgärd: Bullerplank i olika höjder för att uppfylla zon A för bostadsområdet
OBS! Endast bottenplan visas.

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK15



2426
41

43
45 44

30

27
50

37
42

42

39
28

26

42

40

41
42 42 40

23

23
212122

45

35

44 45

3633

45

42 43
41

2727

43

27

28
40

40
41 39

37
22

25
21

43 26

25

28
30

30

29
30

18
18

1834

35
35

32
30 28

28
38

Fotbollsplan

21

21

21

21

19

19

19

19

23

27

27

23

23

23

27

27

27

31

29
29

22

22

22

22

24

24

24

24

26

26

26

26

26

28

28

28

25

25

25

25

25

20

20

20

30

30

Skärm
4,5m hög (+20)

Skärm
3,5m hög (+23)

LJUDUTBREDNINGSKARTA
Ekvivalenta ljudnivåer, Leq kväll (18-22)
Högsta frifältsvärde vid fasad
samt ljudnivåer 2.0 m över mark

 > 0 dBA
 > 30 dBA
 > 35 dBA
 > 40 dBA
 > 45 dBA
 > 50 dBA
 > 55 dBA
 > 60 dBA
 > 65 dBA
 > 70 dBA
 > 75 dBA
 > 80 dBA

FÖRESKRIFTER
BERÄKNINGSMODELL

ISO 9613
FÖRUTSÄTTNINGAR

Fotbollsplan 105x65 m
Ljudnivå per spelare:
 - Träning blandad: Lw 83 dB(A)
RIKTVÄRDEN

Boverket 2015:21 zon A
 - Leq dag (06-18):  50 dB(A)
 - Leq helg (06-18): 45 dB(A)
 - Leq kväll (18-22): 45 dB(A)

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

EKVIVALENT LJUDNIVÅ KVÄLL
OMRÅDE

Lindholmen-Strömgården
Bullerprognos från Orkesta idrottsplats
BESTÄLLARE

Vallentuna kommun
AK Tyréns AB, Akustik www.tyrens.se
UPPDRAGSNUMMER
298038

RITAD AV
Theodora Bjarkadottir

HANDLÄGGARE
Theodora Bjarkadottir

DATUM

2019-10-02

GRANSKAD AV

Mina Karimpour

SCENARIO 3
Antal spelare på plan: 50
Typ av spel: Träning blandad
Speltid: 18-22
Åtgärd: Bullerplank i olika höjder för att uppfylla zon A för bostadsområdet
OBS! Endast bottenplan visas.

SKALA

A3-1:700

Bilaga

AK16



 

KS 2016.280                             

UPPRÄTTAD 2019-10-22 
 

  

  

  

  

  
 

 

DETALJPLAN  
Lindholmen-Strömgården  
OMFATTANDE FASTIGHETERNA SLUMSTA 1:13, 1:108, 
1:109 M.FL. VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN. 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
UPPRÄTTAD ENLIGT PBL 2010:900 I DESS LYDELSE EFTER 1 JANUARI 
2015 

 

 



Sida 2 av 19 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

1. Innehåll 

Lindholmen-Strömgården .............................................. 1 

1. Innehåll ................................................................................... 2 

2. Sammanfattning ...................................................................... 4 

3. Remissinstanser ...................................................................... 5 

4. Samrådets upplägg .................................................................. 5 

5. Yttranden utan synpunkter ...................................................... 6 

6. Yttranden med synpunkter ...................................................... 6 

6.1 Närboende ........................................................................................ 6 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag och föreningar ................. 6 

6.2.1 Länsstyrelsen i Stockholms län.............................................................. 6 

6.2.2 Lantmäteriet ........................................................................................ 11 

6.2.3 Trafikverket ......................................................................................... 12 

6.2.4 Stockholms brandförsvar..................................................................... 13 

6.2.5 Roslagsvatten ...................................................................................... 15 

6.2.6 Ellevio.................................................................................................. 15 

6.2.7 Trafikförvaltningen .............................................................................. 16 

6.2.8 Fritidsnämnden ................................................................................... 16 

7. Revideringar efter samråd ..................................................... 17 

Revideringar i plankartan ....................................................................... 17 



Sida 3 av 19 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Revideringar i planbeskrivningen ............................................................. 17 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit tillgodosedda under 

planprocessen............................................................................ 18 



Sidan 4 av 19 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

2. Sammanfattning 

Yttrande på planförslaget har, under samrådet, inkommit från Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, Trafikverket, Stockholms brandförsvar, Roslagsvatten, Ellevio, 
Trafikförvaltningen, Fritidsnämnden. E.ON, Kulturnämnden och Skanova har inget 
att erinra. 

Inkomna synpunkter gäller bland annat behov av utredningar och tydligare 
planbestämmelser. Länsstyrelsen ser gärna att planen kompletteras med bland annat 
dagvattenutredning och bullerutredning. Lantmäteriet efterfrågar flera 
förtydliganden i detaljplanen, bland annat avseende vilka marköverföringar som 
avses ingå i exploateringavtalet och hur tilltänkta fastigheter ska ansluta till det 
allmänna va-nätet. Trafikverket ser gärna att en bullerutredning tas fram, och att två 
passager bör anläggas (ej övergångsställen) och utformas i fortsatt dialog med 
Trafikverket. Stockholms brandförsvar ser gärna att GATA utformas så att det blir 
framkomligt för räddningstjänstens fordon och att behovet av nya brandposter i 
området bör ses över i samråd med förvaltaren av brandpostnätet. Roslagsvatten 
skriver att u-områden behöver pekas ut på kvartersmark och hänvisar till inskickad 
skiss. Ellevio vill upplysa om att de har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med 
Lindholmsvägen och berörs av planarbetet. Trafikförvaltningen ser gärna att 
planbeskrivningen förtydligar antalet bostäder som förväntas inom planområdet och 
att det i planbeskrivningen hänvisas till Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende 
lågfrekvent buller. Fritidsnämnden ser gärna att förrådsbyggnaden, som ligger på 
fastigheten Slumsta 1:31, Orkesta IP, (ägs av Vallentuna kommun), flyttas till en mer 
central plats på fastigheten. Skanova, E.ON och Kulturnämnden har inget att erinra. 

Synpunkterna som inkommit har föranlett att detaljplanen har kompletterats med en 
dagvattenutredning, bullerutredning och utredning avseende vägprojektering, samt 
revideringar i planbeskrivning och plankarta, se sidan 17 i denna samrådsredogörelse. 

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden tillsammans med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 
och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 
handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Rang-Sells 

Kulturnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Elverket Vallentuna AB 

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

 Sörab 

Myndigheter:  

Länsstyrelsen i Stockholms län Förening: 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Orkesta Hembygdsförening 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
  

Polismyndigheten i Stockholms län Närboende: 

Storstockholms brandförsvar Sakägare enligt fastighetsförteckning  

Trafikverket  

Stockholms läns museum  

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 13 september och 4 oktober 2018. 
Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var 
handlingarna fanns tillgängliga. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även 
planhandlingarna.  



Sidan 6 av 19 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i lokaltidningen Mitt i och Vallentuna Nyheter samt på 
kommunens anslagstavla. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 E.ON 
 Kulturnämnden 
 Skanova 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

Inga yttranden från närboende har inkommit. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen innebär att bebyggelse 
kan komma att bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken för 
översvämning.  

Länsstyrelsen har synpunkter gällande MKN- vatten, översvämning och buller. 
Kommunen behöver till nästa skede komplettera planen med dagvattenutredning, 
bullerutredning samt införa höjdsättning i plankartan med hänsyn till hantering av 
100 års regn. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att regleringar på plankartan 
för hantering av dagvatten och buller kan bli aktuellt inför nästa skede. Till nästa 
skede måste kommunen även redogöra för hur man hanterar ovanstående frågor i 
planbeskrivningen.  
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Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 
11 kap. 11 § PBL.  

Länsstyrelsen har även uppmärksammat att planens genomförande inte är säkerställt 
då fornlämningar förekommer inom planområdet, se avsnitt: Frågor av betydelse för 

planens genomförbarhet 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna nedan syftar till 
att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. 
Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera planförslaget, 
så att ett statligt ingripande kan undvikas. 
 
Riksintresse 

Roslagsbanan är av riksintresse för kommunikation och ligger öster om planområdet. 
I planhandlingarna framgår inte att kommunen tagit ställning till om riksintresset 
berörs av planen. Till nästa skede anser Länsstyrelsen att kommunen ska förtydliga 
Roslagsbanans riksintresse och beskriva om riksintresset berörs av planens 
genomförande. Planens genomförande ska inte medföra en begräsning på 
Roslagsbanan eller medföra att krav ställs på verksamhetsutövaren. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen uppmärksammar att ingen dagvattenutredning finns framtagen till 
samrådskedet. Kommunen planerar att göra en dagvattenutredning till granskningen. 
På nuvarande underlag ser Länsstyrelsen inte att det föreligger risk att MKN-vatten 
inte kan följas. Till nästa skede instämmer Länsstyrelsen med kommunens 
bedömning att en dagvattenutredning bör tas fram. Kommunen bör även införa 
planbestämmelser på kartan för att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs.   

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 

Det finns ett lågpunktsområde i den norra delen av cykelväg på västra sidan om 
Lindholmsvägen. En blöt svacka i nordöstra hörnet av Slumsta 1:108 har noterats vid 
fältbesök. Länsstyrelsen ser positivt på att det i planbeskrivningen anges att marken 
ska höjdsättas till granskningsskedet för att vatten vid skyfall ska avledas ytligt. Det 
behöver säkerställas att instängda områden inte skapas inom planområdet och att 
avledningen av skyfallsvatten inte orsakar problem i omgivningen. Till nästa 
planskede behöver marken höjdsättas så att översvämning till följd av skyfall inte 
orsakar skada. 
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Buller 

Länsstyrelsen instämmer med kommunen att en uppdaterad bullerutredning behöver 
tas fram till granskningsskedet. Länsstyrelsen instämmer även i Trafikverkets 
yttrande att bullerutredning ska relatera till den nationella basprognosen 2040. Till 
granskningsskedet vill Länsstyrelsen ta del av den reviderade bullerutredningen för 
att se att riktvärden innehålls för samtliga bostäder inom planen. 

Rådgivande synpunkter 

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga 
ingripandegrunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. 
PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna 
i plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 
hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt kan 
ändras. 

Otydliga planbestämmelser 

Kommunen bör se över begreppet bostadsenhet som reglerar byggnadsarean för både 
rad- och parhusen på flertalet fastigheter i plankartan. Då begreppet bostadsenhet 
används för två olika bostadstyper kan byggrätten misstolkas vilket har konsekvenser 
för planens genomförande. Den totala byggnadsarean eller antal bostadsenheter 
reglas inte heller på plankartan för rad- och parhusen.  

Sammanfattningsvis bör kommunen se över planbestämmelserna och kan med fördel 
samråda med kommunens bygglovsavdelning för att säkerställa att bestämmelserna 
kommer att tolkas korrekt vid tillämpning av detaljplanen. 

Frågor av betydelse för planens genomförbarhet 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till detaljplan är olämpligt ur 
fornlämningssynpunkt eftersom tomtmark planeras inom fornlämningsområdet till 
gravfältet RAÄ-nr Orkesta 106:1. Detta innebär att förutsättningarna för att 
långsiktigt bevara gravfältet påverkas negativt. Enligt 2 kap 2 § kulturmiljölagen hör 
till en fornlämning ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs 
för att bevara den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. När en fråga om fastställelse 
av gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen. 
Fornlämningsområdet har samma lagskydd enligt kulturmiljölagen som 
fornlämningen i sig. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för alla 
markingrepp och förändringar av markytan inom fornlämningsområdet. Skyddet 
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enligt kulturmiljölagen gäller oavsett om ett område är detaljplanelagt eller inte och 
kan inte ersättas av prickmark.   

Länsstyrelsen bedömer att fornlämningsområdet bör planeras som naturmark och att 
det området med naturmark behöver vara större än det föreslagna området med 
prickmark. Länsstyrelsen bedömer att det är tveksamt om tillstånd till 
markförändringar inom fornlämningsområdet kommer att kunna ges i det här fallet, 
det vill säga att det är risk för att den föreslagna detaljplanen inte kommer att bli 
genomförbar. 

Fornlämningen bör vara tydligt markerad på plankartan och en upplysningstext om 
vad bestämmelserna enligt kulturmiljölagen innebär bör finnas.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Lagen om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen 

Länsstyrelsen vill även framföra ytterligare rådgivande synpunkter avseende 
hantering av VA. I planbeskrivningen avsnitt 3.4.2. beskrivs att planområdet inte 
ligger inom Roslagsvattens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Men i 
avsnitt 3.5.3 framgår att fastigheterna kommer att anslutas till den allmänna 
anläggningen samt upptas i verksamhetsområdet när de väl bebyggs.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att genomförandet av områdets va-anslutning 
(planbeskrivningen avsnitt 3.4.2 och 3.5.3) kan strida mot 6, 12 och 13 §§ 
vattentjänstlagen. Av 6 § vattentjänstlagen framgår sammanfattningsvis att om det 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt 
ansvar att ordna detta.  

Med stöd av 51 § vattentjänstlagen utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen 
fullgör denna skyldighet. Enligt definitionen i 2 § vattentjänstlagen är en allmän va-
anläggning en anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande 
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter 
enligt denna lag. Med större sammanhang menas vanligtvis att vattentjänsterna 
behöver ordnas för fler än 20-30 fastigheter. Det finns dock rättsfall där färre 
fastigheter ansetts ingå i ett närbeläget större sammanhang (jfr exv. MÖD dom 2009-
12-30, M 4062-09). Fastigheter som ligger inom ett sådant område som uppfyller 
förtsättningar för kommunal utbyggnadsskyldighet ska ingå i verksamhetsområdet. 
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Av 6 § vattentjänstlagen framgår att såväl befintlig som tillkommande bebyggelse 
omfattas av bestämmelsen. I detta fall ligger planområdet i nära anslutning till 
beftinligt va-verksamhetsområde och avses de facto anslutas till den allmänna 
anläggningen när fatigheterna väl bebyggs.  

Länsstyrelsen bedömer därför att planområdet utgör ett sådant område där 
dricksvatten och avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang enligt 6§ 
vattentjänstlagen. Kommunen har då att bestämma verksamhetsområde och se till att 
behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses genom en allmän va-
anläggning. Enligt Länsstyrelsens preliminära bedömning uppfylls således 
förutsättningarna i 6 § vattenstjänstlagen om planen antas. Enligt 13 § 
vattentjänstlagen ska huvudmannen för den allmänna va-anläggningen (och ingen 
annan) ordna ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp 
från varje förbindelsepunkt, anordningar för bortledande av vatten som inte sker 
genom en förbindelsepunkt, och de anordningar som i övrigt behövs för att va-
anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på 
säkerhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En uppdaterad bullerutredning avseende trafikbuller har tagits fram inför granskning 
och relaterar till den nationella basprognosen 2040. Riktvärden för buller vid 
bostadsfasad uppfylls för samtliga bostäder utifrån en nulägesprognos och nationell 
basprognos 2040. Närmast Lindholmsvägen, är maximala ljudnivåer 1,5 m över mark 
ca 1-5 dB(A) över riktvärden avseende uteplatser. Planen kräver därför att det finns 
tillgång till bullerskyddande uteplats för de bostäder som planeras närmast 
Lindholmsvägen. Till planen har även en bullerutredning tagits fram avseende buller 
från idrottsplats. Planen tar höjd för en potentiell utveckling av idrottsplatsen om 
högst 100 spelare på dagtid och kvällstid. Det innebär att krav ställs på ljuddämpad 
sida även för de bostäder som planeras närmast idrottsplatsen. 

En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. I detaljplanen föreslås nu 
utrymme för dagvattenhantering och höjdsättning av mark så att översvämning till 
följd av skyfall inte orsakar skada. Rekommenderad rening enligt föreslagna åtgärder 
i utredningen innebär även ökade möjligheter för Åkerströmmen-Husaån att uppnå 
MKN avseende fosfor. 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen avseende Roslagsbanans riksintresse 
samt kommunens ställningstagande till att riksintresset ej berörs av detaljplanens 
genomförande. Plankartan och planbeskrivningen har justerats avseende 
byggnadsarea och bostadstyper. Ett förtydligande har även gjorts avseede VA-
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anslutning till nytillkommande bebyggelse inom planområdet. U-område 
(markreservat för underjordiska ledningar) har lagts in i plankartan. 

Fornlämningsområdet RAÄ-nummer Orkesta 106:1, i sydöstra delen av planområdet, 
planeras som naturmark. Ytan för naturmarken har stämts av med Länsstyrelsen och 
är i enlighet med den kartskiss som Länsstyrelsen bifogade, 2018-11-06. 
Fornlämningen är nu tydligt markerad på plankartan och en upplysningstext om vad 
bestämmelserna enligt kulturmiljölagen innebär finnas redovisad både i plankartan 
och planbeskrivningen. 

6.2.2 Lantmäteriet 

Lantmäteriet vill framföra följande synpunkter: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Grundkarta 

Lantmäteriets uppfattning är att grundkartan inte bör vara äldre än tre månader 
eftersom uppgifterna annars kan vara inaktuella.  

Exploateringsavtal och marköverlåtelser 

Det framgår inte tydligt vilka marköverföringar som avses ingå i exploateringsavtalet 
respektive vilka marköverföringar, inklusive ersättningsfrågan, som avses lösas på 
annat sätt (annan överenskommelse eller utan stöd av överenskommelse?). 

Vatten- och avloppsfrågan 

Det bör förtydligas hur de olika tilltänkta fastigheterna ska kunna ansluta till det 
allmänna va-nätet. 

Delar av planen som bör förbättras 

Markreservat för gemensamhetsanläggning 

Det är inte obligatoriskt men det underlättar tolkningen av planen om ändamålet för 
gemensamhetsanläggningen som markreservatet avser redovisas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Grundkartan har nu uppdaterats och ligger till underlag inför granskning. Ett 
förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande marköverlåtelser och 
huvudmannaskap samt avtal träffade med exploatören. Exploateringsavtal har 
träffats med exploatörerna där marköverlåtelser redogörs. Marköverlåtelseavtal 
träffas dock med samtliga fastighetsägare samt exploatörerna för att reglera 
fastighetsregleringar. Ersättningsfrågan hanteras genom att oberoende 
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värderingsperson har värderat marken som sedan regleras om i 
marköverlåtelseavtalen. Förtydligande avseende detta har gjorts i planbeskrivningen. 

Ett förtydligande har gjorts avseede VA-anslutning till nytillkommande bebyggelse 
inom planområdet. U-område (markreservat för underjordiska ledningar) har lagts in 
i plankartan.  

De områden som är planlagda med bestämmelsen g1 kommer att nyttjas gemensamt 
(gemensamma angöringsgator, avfallshantering/miljöhus och gårdsplaner). Planen 
möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning med bestämmelsen g1 på plankartan. 

6.2.3 Trafikverket 

Trafikverket har följande synpunkter: 

Buller 

En bullerkartläggning är gjord 2016 men ska revideras då bebyggelsen har flyttats 
längre från Lindholmsvägen. Trafikverket behöver ta del av denna för att bedöma 
rimligheten av ingångsdata och om riktvärdena hålls. Om vi ska kunna ta ställning till 
bullerutredning måste den relatera till den nationella baspronosen 2040. Således bör 
kommunen använda basprognos 2040 vid revideringen. 

Gång- och cykelväg 

För gång- och cykelvägen finns ett bevakningsavtal påskrivet oktober 2017. 

Passager 

Trafikverket anser att två passager bör anläggas (ej övergångsställen). En passage 
tillgodoser framkomlighetsbehovet för gående medan det samtidigt inte försämrar 
framkomligheten på väg 950. Samråd har tidigare skett med Trafikverket om krav på 
utformning av passager över Lindholmsvägen. Vidare utformning av dessa måste ske i 
fortsatt dialog med Trafikverket och erforderliga avtal skrivas. 

Anslutning 

Trafikverket har gjort platsbesök den 27 september 2018 och kan konstatera att 
anslutningen i dess nuvarande format är för bred, samt att det behöver siktröjas i 
södergående färdriktning för att siktkraven ska kunna uppfyllas för anslutningen.   

Hastighetsbegränsningen på väg 950 utanför den berörda anslutningen är 50 km/h. 
Dock går en brytpunkt för 70 km/h strax norr om anslutningen. Siktsträcka i 
norrgående färdriktning bör därmed beräknas som för en 70sträcka. Således är 
siktkraven i södergående färdriktning 110 meter och i norrgående 170 meter.   
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Parkeringsplatserna inritade invid anslutningen förefaller kunna utgöra ett hinder för 
trafik på väg 950 som ska svänga in på anslutningen. Ett fordon får aldrig hindras att 
svänga in på en anslutning på grund av att ett annat fordon blockerar infarten – vilket 
kan ske om parkeringsplatserna placeras för nära anslutningen. Parkeringsplatserna 
bör därför dimensioneras och placeras med detta i åtanke. Anslutningen måste också 
utformas så att fordon inte tvingas backa ut på huvudkörbanan.  

Om anslutning är med i föreslagen detaljplan behöver inte tillstånd sökas men 
däremot måste vi få granska ritningarna i god tid innan detaljplanen antas för att 
säkerställa att våra krav är tillgodosedda. Trafikverket ser gärna att vi får utkast till 
ritningar innan granskningsskedet. Anslutningen ska vara korsningstyp A1 och 
utformas enligt VGU.  

För övrigt har Trafikverket inga avsatta medel för åtgärder som aktualiseras av aktuell 
detaljplan varför dessa behöver belasta kommun eller exploatör. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En ny bullerutredning har tagits fram, daterad 2019-04-09, och relaterar till den 
nationella basprognosen 2040. I planbeskrivningen hänvisas nu till 
Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller.    

Detaljplanen har stämts av med Trafikverket före granskning för att säkerställa att 
Trafikverkets krav är tillgodosedda främst avseende utformning av passager över 
Lindholmsvägen. Erforderliga avtal mellan Trafikverket och kommunen träffas vid 
behov.  
 
Detaljplanen syftar inte till att möjliggöra för parkering invid anslutningen ny 
gata/Lindholmsvägen vilket innebär att siktkraven också kan uppnås. 
Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande kring detta.  

6.2.4 Stockholms brandförsvar 

När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en 
övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess 
närhet. Denna riskidentifiering utgår ifrån de databaser SSBF har till förfogande samt 
den lokalkännedom SSBF har kring området. Följande typer av olycksrisker har SSBF 
beaktat vid denna riskidentifiering:  

 Transport av farligt gods (väg/järnväg)  
 Riskfylld verksamhet  
 Spårbunden trafik och urspårningsrisk  
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 Suicidrisk  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF inte hittat några riskkällor som bedöms kunna 
påverka planområdet i sådan omfattning att de behöver utredas vidare. Risker såsom 
översvämningar samt ras och skred är också av vikt att utreda och hantera men ligger 
utanför SSBF:s kompetensområde.  

Möjlighet till räddningsinsatser 

Framkomlighet/Tillgänglighet 

Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg och byggnadens 
angreppspunkt för räddningsinsats understiga 50 meter. Med angreppspunkt för 
räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. För att 
detta ska fungera i den aktuella planen bör den del av planområdet som utgörs av 
markanvändningen gata utformas så att räddningstjänstens fordon kan köra där. 
Detta är i grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. För att 
SSBF:s fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Ibland behöver så kallade 
räddningsvägar upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå fram till 
byggnader. I SSBF:s vägledningsdokument VL2014-095 beskrivs de förutsättningar 
som krävs för en räddningsväg. 

Brandvatten 

Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. 
Utifrån SSBF:s underlag ser det ut som att brandpostsystemet i området är glest. 
SSBF anser följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i 
samråd med förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 
rekommenderar SSBF ett avstånd på max 75 meter från brandpost till 
uppställningsplats för räddningsfordon, det vill säga som mest 150 meter mellan två 
brandposter. Mer information om SSBF:s syn gällande brandvatten finns i 
vägledningsdokument VL2014-126. 

Övrigt 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur 
ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En utredning avseende vägprojektering har tagits fram för planområdet, daterad 
2019-05-06. Fokus för utredningen har varit att se över alternativa gatuanslutningar 
som bedöms vara mer lämpliga med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet. 
Tidigare inritad gata i plankartan har nu justerats i granskningshandlingen. 
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Brandpost avses anläggas i anslutning till Roslagsvattens VA-ledningars 
anslutningspunkt. Kommunen har stämt av utformning och placering av brandpost 
med Storstockholms brandförsvar. 

6.2.5 Roslagsvatten 

I planbeskrivningen anges att planområdet ska anslutas norrifrån och att en 
pumpstation ska placeras öster om planområdet. Eftersom det inte finns några planer 
på ytterligare exploatering i anslutning till planområdet är det dock inte ekonomiskt 
rimligt att bygga på det sättet, skriver Roslagsvatten. Istället bör området försörjas 
söderifrån där de befintliga ledningarna finns. Det innebär att vi kommer att lägga 
VA-ledningar i GC-vägen fram till planområdets sydvästra hörn. Därefter viker 
ledningarna av in i området för att försörja de fastigheter som ska införlivas i 
verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. Om kommunen vill 
ansluta även hembygdsgården (Slumsta 1:32) och IP (Slumsta 1:31), vars befintliga 
avloppshantering är okänd för oss, kan dock en annan lösning vara aktuell.  

Det innebär vidare att u-områden behövs på kvartersmark, se skiss nedan. U-
områden behöver vara 6 meter breda. Beroende på hur fastigheterna styckas kan 
ytterligare u-områden behövas, så att vi kommer fram till respektive fastighetsgräns. 

Bild bifogas skrivelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Efter samrådet har Roslagsvatten ändrat sitt förslag på anslutning till det allmänna 
VA-nätet. Planbeskrivningen har justerats utifrån dessa synpunkter och u-område har 
lagts in i plankartan. 

6.2.6 Ellevio 

Ellevio har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med Lindholmsvägen och berörs av 
planarbetet. Elnätet behöver förstärkas på grund av det tillkommande 
kapacitetsbehov som planen medför. I samband med förstärkningen markförläggs 
luftledningen.  

Ellevio vill bli kontaktade för samordning av arbeten med ny cykelväg och gata, så att 
elledningar kan förläggas i samband med planerade markarbeten. Kontakta oss i god 
tid för ledningssamordning. Vi förutsätter att ledningar kan förläggas i allmän mark 
med stöd av planen.  
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Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 
bekostas av beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun har varit i kontakt med Ellevio angående förläggning av 
elledningar. Samordning av nedläggning av ledningar är planerad för VA-ledningar, 
Ellevios elledningar samt övriga belysningsledningar som krävs i samband med att 
GC-vägen längs med Lindholmsvägen anläggs. Ellevio kommer att kontaktas vid 
genomförande av detaljplanen. 

6.2.7 Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen har inget att erinra på planförslaget, men ser att det är önskvärt 
att planbeskrivningen förtydligar det antal bostäder som kan förväntas inom det 
föreslagna området. Planområdet angränsar dessutom till Lindholmsvägen där 
busstrafik passerar. För busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som orsakar störning 
till omgivningen. Trafikförvaltningen ser att planbeskrivningen belyser problematiken 
kring lågfrekvent buller, men ser gärna att planbeskrivningen även kan hänvisa till 
Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med information om förväntat antal bostäder inom 
planområdet.  I planbeskrivningen hänvisas numera till Folkhälsomyndighetens 
riktvärden avseende lågfrekvent buller.  

6.2.8 Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden ställer sig positiv till utvecklingen av området. Det finns en 
förrådsbyggnad på fastigheten Slumsta 1:31, Orkesta IP, som ägs av Vallentuna 
kommun. Vid en eventuell utveckling av området bör exploatering eller köpare 
bekosta flytten av förrådet till en mer central plats på fastigheten Slumsta 1:31 i 
samråd med fritidsnämnden. Fritidsnämnden anser att detaljplanen bör ta hänsyn till 
eventuell utveckling av idrottsplatsen i form av nya aktivitetsytor samt befintlig 
ljudnivå och belysning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Flytt av förrådsbyggnad bekostas av exploatör och regleras i exploateringsavtalet. 
Fritidsförvaltningen ansvarar för flytt av förrådsbyggnaden. Särskild tidsreglering 
avseende belysning och ljudnivå på idrottsplatsen utanför planområdet regleras inte i 



Sidan 17 av 19 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 
KOMMUN@VALLENTUNA.SE 
 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 

detaljplanen. Dock tar detaljplanen höjd för en potentiell utveckling av idrottsplatsen 
om högst 100 spelare på dagtid och kvällstid, vilket kommer att ställa krav på 
ljuddämpad sida/tyst sida i form av inglasad altan för de bostäder som planeras 
närmast idrottsplatsen för att klara bullernivåerna från idrottsplats. 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Grundkartan uppdateras 
 U-område reserveras i plankartan för ledningar  
 Plankartan kompletteras med upplysningstext avseende bullerriktvärden och 

fornlämningsområde 
 Krav ställs på ljuddämpad sida/tyst sida för de bostäder som planeras 

närmast idrottsplatsen, Orkesta IP 
 Utformningen av GATA justeras utifrån den senast framtagna 

vägprojekteringen  
 Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1) pekas ut på korsmark och 

delar av prickmarken 
 Text om utförande avseende höjdsättning av mark införs i plankartan 
 Byggrätt för radhus och parhus revideras genom bestämmelsen ”e”.  
 Minsta fastighetsstorlek ”d” anges för radhus och parhus. 
 Utrymme för miljöhus reserveras på korsmark. Ytan för korsmark justeras. 
 Mark tillgängliggörs för dagvattenhantering genom bestämmelsen n1 
 Utformningsbestämmelser har lagts till i plankartan 
 CYKEL (cykelväg) justeras till CYKEL1 och inbegriper nu både gång- och 

cykelväg. Bredden på södra gång- och cykelvägen minskas ner från tidigare ca 
10 meter till 2,6 meter. 

 Fornlämningsområdet i södra planområdet reserveras som naturmark och är 
större än den tidigare föreslagna prickmarken i samrådshandlingen 

 Fornlämningsområde finns markerad på plankartan och en upplysningstext 
om vad bestämmelsen enligt kulturmiljölagen innebär redovisas 

Revideringar i planbeskrivningen 

 Ett förtydligande görs avseende förväntat antal bostäder och byggnadsarea.  
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 Hänvisning görs till Folkhälsomyndighetens rikvärden avseende lågfrekvent 
buller 

 Flytt av förrådsbyggnad regleras i exploateringsavtalet. 
 Planbeskrivningen kompletteras med text om att parkering ej får möjliggöras 

vid anslutningen ny gata/Lindholmsvägen av säkerhetsskäl och siktkrav 
 Förtydligande görs avseende Roslagsbanans riksintresse och kommunens 

ställningstagande till att riksintresset ej berörs av detaljplanen 
 Framtagna utredningar avseende buller och dagvatten samt vägprojektering 

läggs in i planhandlingarna i planbeskrivningen 
 Justeringar görs i text avseende antagande av ny översiktsplan 2040 och av 

fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen 
 Ett förtydligande görs avseende skydd av fornlämning under avsnitt 2.4.1 

Fornlämningar 
 Miljökvalitetsnormer för buller läggs in i planbeskrivningen 
 Ett förtydligande görs avseende avfallshantering inom planområdet 
 Avsnitt 3.1.3 Placering och utformning har kompletterats avseende  

utformningsbestämmelser 
 Avsnitt om buller och dagvatten kompletteras utifrån framtagna utredningar 
 Preliminär tidplan för detaljplanen har uppdaterats i planbeskrivningen 
 Ett förtydligade har gjorts avseende VA-anslutning i avsnitt 3.4.2, 3.5.3, 4.3.2. 
 Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande marköverlåtelser 

och huvudmannaskap samt avtal träffade med exploatören  
 Avsnitt 3.2.1 Gator kompletteras utifrån senaste vägprojekteringen 
 Avsnitt 4.1 Behovsbedömning har justerats. 
 Avsnitt 4.2.2 Miljökvalitetsnormer har reviderats utifrån framtagen 

dagvattenutredning 
 Justeringar görs i text under avsnitt 4.4.1 Fastighetsbildning och 

fastighetskonsekvenser 
 Ett förtydligande görs under avsnitt 3.1.3 Gemensamhetsanläggning 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Nedan nämnda har under samråd lämnat synpunkter på planförslaget som helt eller 
delvis inte blivit tillgodosedda. De ska därför underrättas om godkännande av planen 
och tidpunkt för fullmäktiges antagande:  

Samtliga synpunkter har tillgodosetts.  
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1 Inledning 
Magenta Akustik AB har på uppdrag av Sebastian Petersen utfört en beräkning av 

trafikbullernivåer utomhus för nya byggnader för fastighet Slumsta 1:108 och 1:109, 

Lindholmen, Vallentuna. Fastigheten belastas främst av buller från Lindholmsvägen. Andra 

bullerkällor är trafik på Frösundavägen och Roslagsbanan. Situationsplan visas i Figur 1. En 

bedömning av möjligheterna att uppfylla riktvärden ges i avsnitt 5. 

 

Figur 1. Situationsplan 

2 Riktvärden 
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller: 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 

och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för 

vad som anges i första stycket punkt 1 att bullret inte bör 

överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 

fasad. 

Om den ljudnivå som anges i  första stycket under punkt 1 ändå 

överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 

fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 
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Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i första 

stycket i punkt 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med 

mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00. 

3 Beräkningsunderlag 

3.1 Ritningar 
En skiss på situationsplanen har erhållits från beställare (se Figur 1). 

Höjden på byggnaderna har inte erhållits från beställare. I beräkningsmodellen har 

antagandets gjort att bostadshusen har två våningar och övrig byggnad på tomen har en 

våning. Varje våning är tre meter hög. Beräknade bullernivåer är i princip densamma för 

båda våningsplanen därav redovisas endast den högsta bullernivån för våningarna i 

resultatet. 

Höjden för marken på fastigheten har erhållits från beställare. 

3.2 Beräkningsmetod 
Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellerna för vägtrafikbuller och 

spårtrafikbuller i beräkningsprogrammet CadnaA, version 4.6.155.  

3.3 Trafikflöden 
Följande trafikuppgifter har använts vid beräkningen. Trafikuppgifterna har erhållits från 

Trafikverket och trafikförvaltningen. 

Vägtrafikflöden år 2016 

Väg Fodon per 

årsmedeldygn 

Hastighet 

(km/h) 

Andel tung trafik 

(%) 

Kommentar 

Lindholmsvägen  2660 70 7 Skattning av trafikverket 

Frösundavägen 1470 70 9 Skattning av trafikverket 

Tabell 1. Dagens trafikuppgifter för vägtrafik 

Vägtrafikflöden – prognos för år 2030 

Väg Fodon per 

årsmedeldygn 

Hastighet 

(km/h) 

Andel tung trafik 

(%) 

Kommentar 

Lindholmsvägen  3426 70 7 Uppräkning med 1,5%/år 

Frösundavägen 1838 70 9 Uppräkning med 1,5%/år 

Tabell 2. Prognosticerade trafikuppgifter för vägtrafik år 2030 

Spårtrafik år 2016 

Väg Fodon per 

årsmedeldygn 

Hastighet 

(km/h) 

Max. längd per 

tåg (meter) 

Kommentar 

Roslagsbanan  140 80 120 Enligt SL tidtabell 

Tabell 3. Trafikuppgifter för spårtrafik 
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4 Beräkningsresultat 

4.1 Ekvivalent ljudnivå år 2016, Vägtrafik och spårtrafik 

 

Figur 2. Ekvivalent ljudnivå år 2016 

4.2 Ekvivalent ljudnivå år 2030, Vägtrafik och spårtrafik 

 

Figur 3. Ekvivalent ljudnivå – prognos för år 2030 
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4.3 Maximal ljudnivå, vägtrafik och spårtrafik 
Samma maximala ljudnivåer erhålls för trafikflöden år 2016 som prognosticerade 

trafikflöden år 2030. Maximala ljudnivåer nattetid är 4 decibel lägre än redovisade nivåer. 

 

Figur 4. Maximal ljudnivå (som överskrids av 5% av fordonen) 

5 Utlåtande 

5.1 Skillnad mellan dagens och framtida trafikflöden 
Den ekvivalenta ljudnivån ökar ca 1 dB till år 2030 med en uppräkning av trafiken med 1,5% 

per år. Den maximala ljudnivån blir densamma så länge trafikpoolen är densamma. 

Bullersituationen blir i princip densamma och därav blir också utlåtande enligt nedan 

densamma. 

5.2 Ljudnivå vid fasad 
De två husen närmast Lindholmsvägen har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA för fasader 

som vetter mot vägen. Husen får en bullerdämpad sida med ekvivalenta ljudnivåer på 50 

dBA eller lägre och maximala ljudnivåer på 70 dBA eller lägre (nattetid). Riktvärden kan 
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skärmas lokalt med en bullerskärm för uteplatsen (tätt räcke). Bullerskärmen tas fram med 

hjälp av akustiker. 

För övriga hus kan uteplats placeras var som helst runt huset.  

5.4 Bullerskärm 
En 2 meter hög bullerskärm vid Lindholmsvägen sänker nivån för första våningen, för de 

båda husen närmast vägen, med ca 10 dB och för andra våningen ca 5 dB. Första våningen 

får således en ekvivalent ljudnivå på 55 dBA och den andra våningen 60 dBA. Detta är 

endast en grov uppskattning. En noggrannare beräkning utförs om bullerskärm anses vara 

av intresse för projektet. 
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Sammanfattning
 
 
Under fyra dagar i början av april genomförde Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) en ar-
keologisk utredning etapp 1och 2 inom fastigheterna Slumsta 109:1 och 108:1 i den norra delen av 
Lindholmen, Vallentuna kommun.

Syftet var att fastsälla om det inom utredningsområdet finns icke registrerade fornlämningar 
samt att avgränsa gravfältet Orkesta106:1. Resultatet skall sedan ligga till grund för Vallentuna 
kommuns detaljplanearbete inom de båda fastigheterna. 

Inom Orkesta 106:1 framkom en lämning som tolkas preliminärt vara en grav. Orkesta 105:1, 
en fornlämningsliknande lämning, togs fram och tolkas vara en naturlig samling stenar. 
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FIGUR 1. Figur 1. Utdrag ur Terrängkartan med undersökningsområdet markerat. ©Lantmäteriet Gävle. 
 Medgivande MS2007/04080. Skala 1:50 000.
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Inledning
 
 
 
Genom beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län (Lst dnr 4311-32692-2015) genomförde SAU en 
arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Slumsta 1:108 och 1:109, Vallentuna kom-
mun. Fältarbetet utfördes fyra dagar i april. Bakgrunden till utredningen var att Vallentuna kom-
mun arbetar med en ny detaljplan inom fastigheten. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
utbyggnad av småhus inom utredningsområdet. I det ursprungliga utredningsområdet från Läns-
styrelsen ingick även fastigheten Slumsta 1:13 men på begäran av markägare och i samråd med 
Länstyreslen togs denna fastighet bort ur utredningen. 

I uppdraget från Länsstyrelsen ingick det att utredningens skulle klargöra om det finns icke 
kända fornlämningar inom det aktuella området och avgränsa gravfältet Orkesta 106:1 främst 
mot planområet samt att bedöma om gravfältet Orkesta 58:1 fortsätter på östra sidan om Lind-
holmsvägen.

675000 675500 676000

66
09

50
0

66
10

00
0

66
10

50
0

1:10˘0000 250 500 m

Orkesta 106:1 

Orkesta 58:1

Orkesta 105:1

utredningsområdet

FGUR 2. Kända fornlämningar enligt FMIS i närområdet mot bakgrund av fastighetskartan med fornlämningar i närområdet. 
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Antikvarisk bakgrund

 
Topografi och fornlämningsmiljö
Det aktuella utredningsområdet ligger i den norra utkanten av samhället Lindholmen och direkt 
öster om Lindholmsvägen på ett höjdparti med delvis berg i dagen. I norr övergår terrängen i 
öppna uppodlade fält. Utredningsområdet är delvis bevuxet av lövträd, främst av sly. Området lig-
ger mellan cirka 20–30 meter över havet. Inom det aktuella området fanns en befintlig förråds-
byggnad vid utredningstillfället.

 

FIGUR 3. Utredningsområdet i nordost, övre bilden, befintlig byggnad och utredningsområdet i sydöst nedre bilden. Fotograf K. Westrin
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Inom närområdet finns ett stort antal gravar och gravfält registrerade. I planområdets sydöstra 
hörn finns en mindre del av gravfältet Orkesta 106:1. Gravfältet som sträcker sig över 100 meter 
både öster och söder ut strax utanför utredningsområdet, består av cirka 65 gravar. På den västra 
sidan av Lindholmsvägen finns Orkesta 58:1 registrerat. Detta gravfält förundersöktes 2012 och 
resulterade i att det förutom de redan kända fornlämningarna inom gravfältet också framkom 
några flacka gravar som inte gick att skönja före avtorvning (Celin 2012). Förutom den av Celin 
utförda undersökning 2012 har inga arkeologiska undersökningar gjorts inom närområdet. 

På häradskartan från 1901–06 är utredningsområdet skogsmark men på en ekonomisk karta 
från 1952 finns två byggnader inom området utritade, vilket motsvarar de två som finns där idag.

FIGUR 4. Det nu aktuella området på östra sidan om Lindholmsvägen och de av Celin ( Celin 2012) framrensade gravarna år 2012 på västra sidan av 
vägen. Fotograf. K.Westrin och U.Celin

FIGUR 5. Utredningsområdet fotat från Lindholmsvägen mot öster. Fotograf K Westrin.
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Utredningen

 
Metod och genomförande
Med en mindre larvgående maskin togs sökschakt upp i anslutning till de båda gravfälten Orkesta 
106:1 och 58:1 i syfte att se om det inom planområdet fanns gravar utanför de registrerade gravfäl-
ten. Även runt den fornlämningsliknande lämningen, Orkesta 105:1 i den nordvästra ytterkanten 
av utredningsområdet togs sökschakt upp, dels för att fastställa om lämningen var en naturbild-
ning men också för att fastställa att inga gravar eller andra fornlämningar doldes under torven. 
I det lägre belägna mittpartiet i norr var marken sank och låg i en svacka mellan två höjder varför 
bara ett schakt grävdes (schakt 453).

Också på krönet av en höjd i den nordvästra delen av utredningsområden grävdes sökschakt 
för att säkerställa att inga dolda gravar fanns där.

FIGUR 6. Schakt 456. Fotat mot norr. Fotograf. K. Westrin 
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Utredningsresultat
 
 
Tjugofyra sökschakt grävdes på sammanlagt cirka 400 kvadratmeter. Endast i ett schakt (404) 
framkom det fornlämningsindikationer.
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En ny lämning påträffades och registrerades, objekt 394. Lämningen framkom i det sydöstra 
hörnet av utredningsområdet inom gravfältet Orkestra 106:1 Det var bara cirka en femtedel av 
objektet som fanns inom den aktuella tomtgränsen. Objektet syntes som en samling mindre ste-
nar, cirka 0,2x0,1meter och in mot mitten var stenpackningen flerskiktad. Vid framrensning syn-
tes inget som kunde tolkas utgöra en kantkejda. Fyllningen bestod av lös, humös jord. 

 Vid schaktning av platsen för den i FMIS registrerade fornlämningsliknande lämningen Or-
kesta 105:1 påträffades inget som motsvarade beskrivningen av lämningen. Fem meter sydost om 
den plats där Orkesta 105:1 är registrerad framkom en stensamling vid schaktning. Objektet 
handrenades och fyllningen var lös och innehöll recent material. Då det okulärt var svårt att be-
döma om denna lämning var en gles stensättning eller en naturlig stensamling lyftes försiktigt ste-
narna i lämningen. Då inget kol, sot eller ben framkom bedömdes den inte vara en grav.

 I FMIS beskrivs Orkesta 105:1 som en ”Stensättningsliknande lämning närmast rund, ca 4 m 
diam och 0,4 mh. Övertorvad med i ytan enstaka stenar ”(FMIS). Den beskrivningen överensstäm-
mer med det nu påträffade objektet som mättes in som objekt 323. Då inget mer framkom i de 
omkringliggande schakten bedöms objekt 323utgöra Orkesta 105:1. 

FIGUR 8. Objekt 394 med 
ytterkanten markerad med 
rött. Fotat mot öster. 
Fotograf K. Westrin

FIGUR 9. Objekt 323 
(Orkestra 105:1 ?) efter 
framrensning. . Fotat mot 
öster. Fotograf K. Westrin
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Slutsats och utvärdering
 
 
Inom utredningsområdet framkom ett nytt objekt, 394. Lämningen ligger i utredningens sydöstra 
hörn inom det området som är registrerat som gravfältet Orkesta 106:1 i FMIS. Vid framrensning 
av objektet kunde inget kol, sot eller ben ses i fyllningen. Den del av lämningen som framkom sak-
nar kantkedja men Objekt 394 kan inte uteslutas vara en grav tillhörande gravfältet. En vidare un-
dersökning av den del av objektet som finns inom utredningsområdet kanske inte med säkerhet 
kommer att kunna fastställa om det är en grav eller inte. Den nuvarande gränsen för gravfältet går 
cirka tio meter in på den aktuella fastighet, vilket med nuvarande utredningsresultat kan flyttas 
närmare objekt 394. 

Det som tolkas vara Orkesta 105:1 påträffades fem meter sydost om den plats registreringen 
ligger på och kunde efter framrensning konstateras vara en naturlig samling stenar. 

Utredningsområdet var för övrigt detta tomt på fornlämningar.
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Bilaga 

 
Schaktlista

Längd m Bredd m Djup m Jordkaraktär i botten

300 3,0 1,5 0,05–0,1 Stenhäll

305 2,5 1,5 0,05–0,1 Stenhäll

310 1,0 1,5 0,05–0,1 Stenhäll

314 4,0 3,0 0,3–0,4 Silt

319 3,0 2,0 0,5 Mull, myrstack i förmult. stubbe

332 6,0 7,0 0,4–0,5 Siltig jord

338 2,0 1,5 0,2–0,4 Siltig jord

352 7,0 1,0 0.4–0,5 Siltig sand

358 8,5 3,0 0,2–1,0 Grus med recent material

364 8,0 1,5–3,0 0,3–1,0 Lera

374 6,0 2,0 0,5 Silt

382 4,0 3,0 0,2–0,4 Stenhäll

398 3,0 2,0 0,2 Stenhäll

404 4,5 4,0 0,2–0,3 Stenhäll 

407 14,0 3,0–4,5 0,2–0,4 Grus 

421 6,0 3,5–4,5 1,0–2,0 Igenfylld grop

430 4,0 2,0 0,3–0,4 Silt

435 6,0 5,0 0,3–0,4 Silt

441 6,0 4,0 0,2–0,4 Grus

448 2,0 1,5 0,2 Stenhäll

452 2,0 1,2 0,3–0,4 Stenhäll

456 18,0 1,5–5,0 0,3–0,5 Grus

467 8,5 2,0 0,3–0,4 Grus

473 4,0 3,0 0,2–0,4 Lera
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