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Inledning 

Bakgrund & avgränsning  

 

Område Ormsta Stensta 1 planläggs inför exploatering. Som underlag genomfördes i 

maj 2015 en naturvärdesinventering av WSP (Gustafsson 2015). I 

naturvärdesinventeringen utpekades fem naturvärdesobjekt med visst naturvärde. Ett 

antal villatomter i planområdets sydöstra del har dock inte inventerats likaså en 

obebyggd tomt i planområdets sydvästra del. För att få en helhetsbild av planområdet 

beslutades att genomföra en kompletterande inventering av dessa områden. 

Inventeringen innefattade även ett mindre skogsområde som ansluter i öster till 

planområde (Figur 1).  

 

 
 
Figur 1. Inventeringsområde (Ormsta Stensta 1, Vallentuna). 
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Syftet  

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska 

områden inom inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald, samt 

bedöma och dokumentera dessa. Denna rapport utgör ett underlag för pågående 

planarbeten. 

 

Metod 
Inventeringen har genomförts enligt standard för Naturvärdesinventering avseende 

biologisk mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 

199001:2014). Området har inventerats på nivå detalj, vilket innebär att ytor ner till 

10 m2 och linjeformade objekt med en längd av 10 meter eller mer och en bredd av 0,5 

meter eller mer har noterats. Tilläggen naturvärdesklass 4 har ingått i inventeringen. 

Objekten har bedömts i naturvärdesklasser 1-4, där klass 1 är högsta naturvärde, klass 

2 är högt naturvärde, klass 3 är påtagligt naturvärde och klass 4 är visst naturvärde 

(Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4.Tabell 1).  

 
Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4. 

Naturvärdesklass Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 
 

 
 
 

 

Högt 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 
 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass 
aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens 
klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 
uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt 
naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  
 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

Naturvärdesklass 4 Visst 
naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

 

Fältinventering genomfördes den 23 maj 2016 av Gundula Kolb. Identifierade 

naturvärdesobjekt dokumenterades med fotografier. 
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Osäkerhet 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för inventeringsarbetet 

inte är anpassad för att kunna identifiera alla förekommande arter. För att kunna 

göra det måste inventeringar utföras under olika tidpunkter på året. Vid tidpunkten 

för inventeringen är de flesta storsvampar svårt att upptäcka. 

 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet utgörs av skogs- och tomtmark. Det östra området som 

inventerades utgörs av både barrblandskog med tydligt inslag av björk och asp samt 

dikad lövsumpskog. Det västra området utgörs av tomtmark samt angränsande 

blandskog. 
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Objektbeskrivning 

 
 
Figur 2. Naturvärdesobjekt och grova träd i inventeringsområde från 2016 (Ormsta Stensta 
1, Vallentuna). 
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Naturvärdesobjekt 1    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Park & trädgård 

Biotop: Trädklädd tomtmark (tallskog)  

 

Figur 3. Grova tallar i naturvärdesobjekt 1. 

Objektet utgörs av trädklädd tomtmark. Trädskiktet domineras av tallar med inslag av 

gran och björk. I buskskiktet växer rönn, björk, hassel, en, hallon och svartvinbär. I 

fältskiktet finns blåbärsris, gräs, vitsippor och några örter. 

Naturvårdsarter: - 

Objektets naturvärde består främst av ett visst biotopvärde som utgörs främst av ett 

flertal grova 120 – 150 åriga tallar. Artvärdet bedöms som obetydligt. Objektet 

bedöms därmed ha ett visst naturvärde. 
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Naturvärdesobjekt 2    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Blandskog  

Objektet utgörs av blandskog och är en fortsättning av område 1 som beskrivs i 

inventeringen från 2015.  

 

 

Naturvärdesobjekt 3    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Lövblandskog  

 

Figur 4. Gammal björk i naturvärdesobjekt 3. 

Objektet utgörs av ett mindre lövblandskogsområde som sträcker sig fram till 

Lindholmsvägen. Trädskiktet domineras av björk och asp med inslag av sälg. På 

objektets nordöstra utkant står en gammal björk med sotlav. Längs objektets norra 
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utkant står flera grova aspar. Fältskiktet utgörs av olika unga lövträd. I fältskiktet 

växer bl a vitsippor, kärrviol, smultron, liljekonvaljer, gökärt och blåbär.  

Naturvårdsart: Sotlav (signalart)  

Objektets naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av grova 

lövträd och ett visst artvärde (sotlav). Sotlav visar på skogsmiljöer med höga 

naturvärden. Den indikera långvarig förekomst av gamla eller döda träd. På grund av 

sin begränsade yta och antalet grova träd är begränsade bedöms objektet ha ett visst 

naturvärde.  

 

Naturvärdesobjekt 4    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Lövsumpskog  

 

Figur 5. Lövsumpskog i naturvärdesobjekt 4. 

Objektet utgörs av en dikad lövsumpskog (Figur 5). Trädskiktet domineras av björk 

och klibbal med inslag av gran och tall. Grova träd saknas. Buskskiktet utgörs av unga 

träd. I fältskiktet växer ormbunkar, älggräs, vitsippor, enbär och fräken. Död ved 

förekommer rikligt i form av gamla lågor, stubbar, avverkade träd samt många 

grenar. Det finns tydliga spår av avverkning och körskador. Vid besöket fanns inga 

öppna vattenspeglar dock finns de under våren. Vid besöket observerades en snok och 

ett livligt fågelliv.  

Naturvårdsart: Ormbär (signalart), snok (fridlyst)  
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Objekts naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av det fuktiga 

mikroklimatet och rikligt förekommande död ved i olika nedbrytningsstadier. 

Objektet kan utgöra ett födosöksområde för både groddjur och fåglar. Artvärdet 

bedöms som obetydligt. Objektet bedöms ha ett visst naturvärde  

 

Naturvärdesobjekt 5    Naturvärdeklass 4 

Naturtyp: Skog 

Biotop: Blandskog  

  

Figur 6. Blandskog i naturvärdesobjekt 5. 

 

Objektet utgörs av blandskog. Trädskiktet är flerskiktigt och domineras av tall, gran 

och björk. Buskskiktet är rikt och utgörs av sälg, rönn, en, hassel och unga träd. I 

fältskiktet växer blåbär, viol, vitsippor, gökärt och ekorrbär. Vid besöket observerades 

en huggorm.  

Naturvårdsart: huggorm (fridlyst) 

Objektets naturvärde utgörs främst av ett visst biotopvärde som består av en 

flerskiktig skogsstruktur och en hög andel lövträd. Artvärdet bedöms som obetydligt. 

Objektet bedöms ha ett visst naturvärde.  

Skogen används som strövområde samt barnlek.   

 



 SID 10/10 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

  

 

 

 

 

Samlade bedömning & rekommendationer  

Planförslaget kommer att omvandla naturmark till tomt- och gatumark. I 

planområdet finns inga områden med påtagligt naturvärde dock flera områden med 

visst naturvärde. Dessa naturvärde kommer att gå förlorat. För att minska den 

negativa påverkan på naturvärdet bör så många grova träd som möjligt sparas. Grova 

träd bör mättas in och skyddas under byggfasen. 

För att kompensera för förlusten av naturvärden kan faunadepås anläggas. Grova träd 

samt en del av uppvuxna träd som avverkas bör användas som faunadepåer. 

Avverkade träd placeras i delen av planområdet som anges som NATUR i 

planförslaget. Träd tas ned och läggs ut så hela som möjligt. Död ved läggs ut på ett 

varierat sätt. Både i soliga och skuggiga lägen, både med hel markkontakt och delvis 

markkontakt säkert stödjandes på block eller häll. Mängden färsk granved får dock 

inte uppgå till mer än 5 m3/ha. Död ved är en bristresurs i vårt moderna landskapet. 

Många arter som insekter och svampar däribland många sällsynta och rödlistade arter 

är knutna till död ved. En ökning av mängden död ved skulle därmed höja områdets 

naturvärden och biologiska mångfald. För att skapa livsmiljö för flera arter bör död 

ved ”skapas” i olika former (stående, liggande med och utan direkt markkontakt), i 

olika förmultningsstadier samt i olika mikroklimat (solbelyst och fuktig eller 

skuggigt). Olika arter föredrar olika trädslag samt olika dimension av död ved, allt 

från pinnar till grova träd. Störst artrikedom återfinns dock på grov, död ved, där 

också flest hotade eller ovanliga arter återfinns. 

För att kompensera för förlusten av födohabitat för groddjur och fåglar kan en mindre 

damm anläggas. För instruktioner ser ”Förslag till riktlinjer för anläggning och skötsel 

av dagvattendammar i Varberg och Falkenberg - biologisk mångfald” av P Obrant 

(2013).  

Naturvärdesobjektet 5 bedöms ha relativt höga rekreativa värden och bör därför 

bevaras.   

 

 

Källor: 

Gustafsson A. 2015. Stensta-Ormsta, Vallentuna. Naturvärdesbedömning. WSP. 

Nitare J. 2000. Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens förlag, 

Jönköping.  

Obrant, P. 2013. Förslag till riktlinjer för anläggning och skötsel av dagvattendammar i 

Varberg och Falkenberg - biologisk mångfald 
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Uppdraget 

Fyra byggherrar planerar för att exploatera ett naturområde i Vallentuna. Kommunen har 

tagit fram en start-PM för området och efterfrågar en naturvärdesinventering som 

planerings- och beslutsunderlag. Området som studeras ligger i Stensta-Ormsta i 

Vallentuna kommun. Området avgränsas av Lindholmsvägen i väster och av bostads-

området Ormsta i söder. I norr och öster finns obebyggd åkermark och skog. Ormstaån 

rinner igenom området från Ubbysjön i norr till Vallentunasjön i söder, se figur 1. 

WSP Environmental har av byggherrarna fått uppdraget att utföra en naturvärdes-

bedömning av området, se figur 1 för avgränsning av undersökningen, samt att beskriva 

viktiga ekologiska funktioner i området, som t.ex. biologiska spridningsvägar. 

 

Figur 1: Området som har inventerats är inringat med rött på bilden.  

Uppdraget har omfattat följande moment: 

 Inventering av befintlig information rörande områdets eventuella skyddsvärda 

biotoper, rödlistade arter, ekologiska funktioner, m.m.  

 Naturvärdesinventering i fält 8 maj 2015. 

 Analys av naturvärden och ekologiska funktioner samt rapportering med förslag på 

förhållningssätt. 

  



Genomförande 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mång-

fald bedöms. Arbetssättet följer SIS-standarden för naturvärdesinventering (SS 

199000:2014), vilken ger områden fyra olika naturvärdesklasser efter deras samlade art- 

och biotopvärden, se figur 2. Naturvärdesbedömningen avser den biologiska mångfaldens 

nuvarande tillstånd. Detaljeringsgrad medel har använts, vilket innebär att alla naturvärdes-

objekt större än 0,1 ha identifieras.  

 

Naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta förutsättningarna för biologisk mångfald. 

I bedömningen ingår inte någon egentlig artinventering i fält av rödlistade arter, signalarter 

eller andra mer vanliga arter, även om arter av intresse som påträffas noteras.  

Naturvärdesbedömningen baseras på egenskaper i naturen såsom kontinuitet, ålders-

fördelning, strukturer, topografi, bördighet, kulturpåverkan, läge, storlek, m.m. som är av 

betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedsvampar, fåglar, insekter och övriga 

djur d.v.s. biologisk mångfald.  

 

 

 

 

 

 



Resultat 

Inventering av befintlig information 

Innan fältbesöket gjordes en inventering av befintliga data i GIS-skikt ifrån berörda 

myndigheter och informationssök i öppna databaser. 

Skogsstyrelsen redovisar inga särskilt värdefulla biotoper eller andra miljöer av intresse 

inom undersökt område. ArtDatabankens databas Artportalen redovisar inga observationer 

av arter inom området. Riksantikvarieämbetets databas Fornsök redovisar inga forn-

lämningar eller andra kulturvärden. Kommunen redovisar inte heller några särskilda 

naturvärden i området. 

Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesinventering gjordes vid fältbesök den 8 maj. Området gicks igenom, fotades, 

och delades in i sex delområden med likartad natur, för att möjliggöra beskrivning av de 

olika områdena, se figur 3. Markvegetationen var ännu ganska sparsam och bestod mest av 

gräs och vissa tidiga vårörter. Slutligen bedömdes den påverkan som planerat projekt kan 

få för naturvärdena. 

 

Figur 3: Inventerat område, uppdelat i sex delområden. 



 

Område 1 

 

Område 1 är ett blandskogsområde av asp, björk, gran och tall, med inslag av sälg och has-

sel. Området är utdikat sedan tidigare, men några enstaka partier är fortfarande fuktiga. 

Trädtäckningen är ganska gles, men vissa partier är på väg att växa igen med gran. Grova 

aspar kan utgöra hålträd och större hackspett observerades vid fältbesöket. Markvegetat-

ionen bestod vid inventeringstillfället av gräs, mossa, vitsippor, älggräs och harsyra. I norra 

delen av området finns inslag av ensartad granskog, där markvegetationen består av enbart 

mossa. En gammal överväxt husgrund observerades i områdets nordvästra del. 

I de östra delarna av området finns bebyggda tomter. De inventerades inte. 

Området bedöms ha ett visst biotopvärde, men obetydligt artvärde, varför området hamnar i 

naturvärdesklass 4, som innebär visst (lokalt) naturvärde. 

 

  



Område 2 

 

Område 2 är en tidigare betesmark med gles trädtäckning av framför allt gran och björk, 

med ett litet inslag av tall. Markvegetationen är frodig och består av gräs, vitsippor, lupiner 

och andra örter.  

Artvärdet bedöms vara lågt, men området har ett visst biotopvärde. Sammantaget har det 

visst (lokalt) naturvärde som motsvarar naturvärdesklass 4. 

Område 3 

 

Område 3 är en tidigare blandskog som nyligen har avverkats. Kvar står några enstaka tal-

lar, aspar och björkar. Här finns en liten våtmark och ställvis fin flora av gökärt, violer, vit-

sippor, m.m. En stenmurkla observerades vid fältbesöket. 

Eftersom området redan har avverkats finns inga biotopvärden kvar och bara obetydligt 

artvärde, vilket innebär att området nu har lågt naturvärde.  



Område 4 

Område 4 består av tomtmark i väster och av den skogsbård som finns kvar mellan avverk-

ningen och den öppna gräsmarken.  

Vissa av tomterna är små fritidsbostäder på skogsmark, andra tomter är mer bebyggda och 

ianspråktagna med gräsmattor och så vidare. De inventerades inte. Här finns stenmurar, 

husgrunder, diken, förråd och upplag i skogen. Intill tomterna ligger granskog med inslag 

av björk, tall och asp. I de öppnare områdena finns hassel. 

Stenmurar är biotopskyddade när de förekommer i odlingslandskap. Idag är  marken träd-

beväxt, men när skogen fälls och marken bebyggs kan stenmurarna, om de bevaras, utgöra 

livsmiljöer och reträttplatser för många växt- och djurarter (lavar, mossor, kärlväxter, öd-

lor, ormar, insekter, samt för spindlar, fåglar och smådäggdjur). Stenmurar skapar natur-

värden genom den variation de innebär i ett öppet landskap.  

 

Norra delen av område 4, skogsbården mellan avverkningen och den öppna gräsmarken, är 

en varierad, relativt öppen skog med grova tallar, björkar, gran, och inslag av sälg och 

rönn. Här är markvegetationen varierad med gräs, vitsippor, gökärt och andra örter (som 

ännu är svåra att identifiera, eftersom bara något enstaka blad sticker upp). Närmast den 

öppna gräsmarken, växer en bård av aspar. Svart-vit flugsnappare observerades här vid 

fältbesöket. 

 



 

I det nordvästra hörnet av område 4 ligger en gammal ladugård och flera förråd och upplag 

av ved och skrot, som t.ex. gamla bildelar och taggtråd. Gamla fruktträd står intill ladugår-

den. Här finns också några stenrösen, vilka kan ha en viktig funktion för bl.a. ödlor och 

ormar. 

 

Område 4 har vissa biotopvärden, men obetydligt artvärde, varför området hamnar i natur-

värdesklass 4, som innebär visst (lokalt) naturvärde. 

Område 5 

Område 5 är en öppen gräsmark. Marken har troligen använts för odling av vallgräs. Floran 

är trivial och består mest av bredbladigt gräs. Ormstaån rinner igenom området från Ubby-

sjön i norr till Vallentunasjön i söder. I den nordöstra delen av området går ån i ett djupt 

dike som omges av vass. Där ån viker av västerut, egentligen i södra delen av område 6, är 

den kulverterad och ligger under ett trädbeväxt före detta dike. 

Öppna diken i odlingslandskap omfattas av reglerna om biotopskydd enligt 7 kapitlet mil-

jöbalken. (Det innebär att man inte får bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som kan 

skada den naturmiljö (biotopen) som diket utgör. Det är till exempel förbjudet att kulver-

tera ett sådant öppet dike. Länsstyrelsen kan medge dispens från biotopskyddet om det 

finns särskilda skäl.) 



Den sydöstra delen av området är blöt och här växer vass, halvgräs, kärrtistlar och annan 

våtmarksflora.  

Vid fältbesöket observerade en sånglärka i området. 

 

Område 5 har ett visst biotopvärde, knutet till Ormstaån och det fuktigare partiet, men bara 

obetydligt artvärde, vilket innebär att området sammantaget endast har visst (lokalt) 

naturvärde som motsvarar naturvärdesklass 4..  

 



Område 6 

 

Område 6 är ett blandskogsparti som har karaktären av en stor åkerholme, då den omges av 

öppen gräsmark i tre vädersträck. Skogen är relativt gles och består av grova tallar, med 

inslag av gran, björk och asp. I kantzonerna växer mest asp, men även enstaka enar och 

fläder. Markvegetationen bestod vid inventeringstillfället av i huvudsak gräs och vitsippor. 

Ett område i den sydöstra delen var helt översållat med gullvivor, vilket kan tyda på att om-

rådet varit betat tidigare. 

Ormstaån är kulverterad i södra delen av området och ligger under ett trädbeväxt före detta 

dike. 

Söder om ån, längs med vägen, ligger ett smalt blandskogsparti med mycket solinstrålning. 

Här finns grova tallar, gran, björk, enar och rönn. Markvegetationen består även här av 

gräs, vitsippor och gullvivor. Här finns flera stenrösen.  

Området bedöms ha ett visst biotopvärde, men obetydligt artvärde, varför området hamnar i 

naturvärdesklass 4, som innebär visst (lokalt) naturvärde. 

  



Regionala strukturer och ekologiska funktioner 

Planområdet ligger mitt emellan de regionala gröna kilarna Rösjökilen och Angarnkilen. 

Det är inte utpekat som någon grön länk eller svagt avsnitt.  

WSPs bedömning är att det är det öppna landskapet och kantzonerna kring skogen och 

Ormstaån som utgör de viktigaste spridningsvägarna i området. Här finns miljöer för väx-

ter, insekter, fåglar, m.fl. artgrupper som är knutna till hävdad miljö och odlingslandskap. 

Slutsatser och rekommendationer 

Inget av de inventerade delområdena har naturvärden som överstiger naturvärdesklass 4, 

lokalt naturvärde. Här finns vissa naturvärden i form av äldre träd, stenmurar och stenrös-

en, hävdgynnad vårflora, samt Ormstaån. 

Det vore av mycket stort värde för den biologiska mångfalden i området om den kulverte-

rade sträckan av Ormstaån kunde öppnas upp igen. Småvatten tillför stora naturvärden till 

landskapet och är en bristvara.  

I den södra delen av område 6, blandskogspartiet mellan vägen och den öppna gräsmarken, 

möts det öppna odlingslandskapets och skogens arter. Om detta område sparas kan det ut-

göra en refug för många arter och även en spridningsväg mellan både skogsområden och 

öppna gräsmarker. Samma sak gäller även den norra delen av område 4. 
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PM AVSEENDE ANTAL PARKERINGSPLATSER VID 
ÄLDREBOENDE – ORMSTA, STENSTA I VALLENTUNA 

 
 
Med anledning av att ett lägre p-tal än det som Vallentuna kommuns nya p-norm anger 
är önskvärt att tillämpas i ovan angivet projekt upprättas detta PM för att beskriva 
användandet av p-platser vid detta äldreboende samt jämföra användandet av p-platser 
med likvärdiga redan färdigställda äldreboenden.   
 
Generellt brukar Odalen Fastigheter anlägga 15 parkeringsplatser för ett 54 – 60 platser 
äldreboende och 18 parkeringsplatser för ett 72 - 80 platser boende. I Göteborg i Västra 
Frölunda planeras för ett boende om 100 platser med 20 parkeringsplatser.  

Då kvarteret i Vallentuna ligger relativt kollektivtrafiknära samt det faktum att personal 
sällan använder egen bil, så bedöms utifrån tidigare projekt att max 50% av 
arbetsresorna sker med bil. Ofta rekryteras dessutom personalen helst lokalt i området 
för äldreboendet vilket gör att många cyklar eller går till sin arbetsplats.  

Ovan resonemang och observationer ger för ett boende med 60 platser ett behov av     
9 personalparkeringar.  

I jämförelse med de redan uppförda äldreboendena vid Norrgårdshöjden i Åkersberga, 
Sockerstan i Staffanstorp samt Kungsängen Upplands Bro har man likvärdiga 
förhållanden med kollektivtrafik gällande både turtäthet samt avstånd. 

 

 Norrgårdshöjden, Åkersberga 10-18 min turtäthet med promenad ca 850 m. 54 
platser äldreboende med 15 parkeringar. Sällan fullt, ofta lediga 
parkeringsplatser. Övriga gatuparkeringar utöver äldreboendets egna finns inte 
tillgängliga i närheten av detta boende. Observation av användning av 
parkeringsplatser tillhörande detta äldreboende har gjorts på platsen nyligen. 
Fotografierna över parkeringsplatsen visar beläggningen vid olika klockslag och 
dag: 
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 Fredag 16 augusti kl 12.34, 6 bilar 

 

  
 Fredag 16 augusti kl 12.36, 2 cyklar 

 

  
 Fredag 16 augusti kl 13.47 
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 Tisdag 20 augusti kl 16.14 

 

  
 Tisdag 20 augusti kl 17.51 
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 Lördag 24 augusti kl 16.33 

 

  
 Måndag 26 augusti kl 17.26 
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 Sockerstan Staffanstorp, 30 min turtäthet med promenad ca 200 m eller endast 
promenad fr centrum ca 900 m. 72 platser äldreboende med 18 parkeringar.  
även vid detta boende är det sällan fullt. Senast vid besök den 21/8, både kl 
10.00-11.00 samt kl 14.00-15.00 av Odalen Fastigheter med kunder var mer än 
hälften av parkeringsplatserna lediga. Övriga gatuparkeringar utöver 
äldreboendets egna finns inte tillgängliga i närheten av detta boende. 
 

 Kungsängen, Upplands Bro 15 min turtäthet med promenad ca 500 m. 72 
platser äldreboende med 18 parkeringsplatser. Övriga gatuparkeringar utöver 
äldreboendets egna finns inte tillgängliga i närheten av detta boende. 
 

 Ormsta, Stensta, Vallentuna 10-20 min turtäthet med promenad ca 850 m. 60 
platser äldreboende med 15 parkeringsplatser. Här kan man åka kommunalt till 
Östra Ormsta och sedan gå ca 850 m, (11 minuters promenad) enligt SL:s 
tidtabell. Övriga gatuparkeringar utöver äldreboendets egna finns inte 
tillgängliga i närheten av detta boende. 
 

De boende på äldreboendet har inte själva behov av parkering men de förväntas ändå få 
besök, varför 0,1 bilplats per bostad tillämpas. Det ger 6 bilplatser för besökare. Att 
besök infaller på samma dag/tid är inte vanligt. Alla anhöriga/familjer har olika 
förutsättningar och möjligheter att besöka familjemedlemmar. Kvällar på vardagar och 
helger är mer vanligt men aldrig fullt utnyttjad parkering även under peak-tid. 

Fler p-platser än 15 totalt för detta boende inte är nödvändigt och heller inget en 
vårdoperatör skulle kräva, de kommer inte att användas utan blir överflödiga. För 
områdets karaktär och miljö ser man också hellre större gröna ytor som kan utnyttjas av 
både boende, personal och besökare samt tillföra en hemtrevligare trädgårdskänsla. 

En av bilplatserna ska vara reserverad och anpassad för personer med 
rörelsehinder (handikapparkering). Besöksparkering för rörelsehindrade inom 25 
meter från entrén, som är reserverad för besökare till äldreboendet måste anordnas 
vilket vi säkerställer.  

Vi hoppas att denna skrivelse kan vara tillräcklig för att kommunen ska känna säkerhet 
i, och förtroende för oss exploatörer att vi bygger inget som vi på förhand skulle veta är 
otillräckligt. Att anlägga fler parkeringar bidrar inte positivt till varken områdets 
karaktär eller vision om färre bilresor för vår miljö. Det skulle heller inte tjäna något 
syfte utifrån den erfarenhet och observationer vi har gjort på redan byggda 
äldreboenden.  
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Skyfall Ormsta Stensta 
Simuleringar av extremregn i verktyget SCALGO har utförts för detaljplan Ormsta 

Stensta. I verktyget finns en redan utförd nationell skyfallskartering samt möjlighet 

att modifiera terräng och skapa egna karteringar. Analysen är relativt grov men kan 

användas för att visa om det är skäligt att ta fram en regelrätt skyfallskartering eller 

inte. Terrängen bearbetades genom att framtida bebyggelse höjdes upp, bebyggelsen 

är inritad utifrån situationsplan nedan. 

 

 
Figur 1. Situationsplan för detaljplan Ormsta Stensta.  

 

 Resultatet redovisas i figurerna nedan. Dessa visar att översvämningsrisken kan 

hanteras genom god höjdsättning av bebyggelse och avrinningsvägar längs med 

lokalgator. Vatten ansamlas nära bebyggelse för ett fåtal områden inom planen (figur 

3) men om mark höjdsätts för avrinning bort från byggnader förutsätts dessa 

ansamlingar inte orsaka någon skada. Vad gäller framkomlighet ansamlas vatten i ett 

dike vid sidan om Lindholmsvägen men inga vattendjup kan påvisas på själva 

vägbanan (figur 4). Planen medför därför ingen påverkan för framkomlighet för 

räddningstjänst eller ambulans.  

 

Nederbörsvolym sattes vid karteringen till 81,25mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn 

med en varaktighet på 120min inklusive en klimatfaktor på 1,25. Den relativt stora 
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nederbördsvolymen valdes för att påvisa att detaljplanen kan hantera stora 

vattenmängder. 

 

 
Figur 2. Resultat från skyfallskartering utförd i SCALGO. Varma färger innebär ett 

större vattendjup. Inom planområdet uppnår vattendjupen som mest ett djup runt 

0,4m. 
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Figur 3. Exempel på delar av området som kräver en god höjdsättning med 

avrinning bort från bebyggelse (röd markering). 

 

 
Figur 4. Ansamling av vatten i dike intill Lindholmsvägen. Denna ansamling blir ej 

större även om en nederbörd på 150mm simuleras för området. 
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En större yta längs med Ormstaån översvämmas vid ett hundraårsregn (figur 5), 

vattendjupet för denna är generellt ca 0,2m och inga närliggande bebyggelse 

påverkas. Avståndet till närmaste bebyggelse är ca 40m och denna är högre belägen i 

terrängen. Det finns en yta uppströms i Ormstaån med stora vattendjup och som 

delvis har detaljplanen inom sitt avrinningsområde men denna yta är inte belägen i 

närhet av någon bebyggelse eller väg. Endast halva området har avrinning till denna 

lågpunkt. 

 

 
Figur 5. Översvämmad yta längs med Ormstaån (röd markering). Vattendjupet är 

generellt 0,2m och ingen bebyggelse påverkas.  
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Figur 6. Flödesvägar för vatten i området (blå linjer) utifrån befintliga höjder samt 

framtida bebyggelse. Dessa kan antas förändras vid korrekt höjdsättning av 

kvartersmark samt nya vägar. 

 

 
Figur 7. Generell flödesriktning inom området (blå pilar). 

 



 

 

 

TRAFIKUTREDNING 

DETALJPLAN ORMSTA-

STENSTA  
 

 

   

 

 





 

 

 

 

TRAFIKUTREDNING 

DETALJPLAN ORMSTA-

STENSTA  
 

 

  

  

 ADRESS COWI AB 

Solna Strandväg 74 

171 54 Solna 

 

 TEL 010 850 23 00 

 FAX 010 850 23 10 

 WWW cowi.se 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.     

A118418 A118418-4-02-UTR-001 

      

VERSION UTGIVNINGSDATUM BESKRIVNING UTARBETAD GRANSKAD GODKÄND 

1.1 2019-01-30 (rev 

2019-02-01) 

Rapport Erik Nilsson Per Reiland Per Reiland 



Sammanfattning 

COWI AB har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram en trafikutredning för 

detaljplan Ormsta-Stensta. Detaljplanen möjliggör totalt cirka 320 bostäder, varav 

cirka 60 lägenheter planeras för vård/äldreboende. Utredningen syftar till att utreda 

hur exploateringen förväntas påverka kringliggande vägnät samt påverkan på de stat-

liga vägarna 950, 955 och 268. Trafiksituationen ska även beskrivas med och utan an-

slutning via Nyponvägen.  

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta den tillkommande 

trafiken, där den alstrade trafikens färdväg antagits utifrån kringliggande målpunkter, 

både lokalt och regionalt. Utifrån trafikfördelningen har kapacitetsberäkningar utförts 

på fyra utvalda korsningar. Beräkningarna har gjorts för maxtimme under både för- 

och eftermiddag, då trafikflödena är som högst. 

Totalt beräknas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Trafiken som tillkommer 

till följd av exploateringen beräknas endast öka trafikflödena på de statliga vägarna 

268, 950 och 955 med någon enstaka procentenhet, vilket innebär ett så marginellt 

tillskott att det inte ger några märkbara konsekvenser. Dock kommer exploateringen 

resultera i en lokalt märkbar trafikökning. Trots det beräknas inga kapacitetsproblem 

uppstå vid någon av korsningarna inom området. Trafiken inom området påverkas mi-

nimalt om Nyponvägen används som anslutning eller inte. I övrigt har även några 

mindre brister identifierats i området gällande detaljutformning och hastighetsbegräns-

ningar. 
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1 Inledning 

COWI AB har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram en trafikutredning för detaljplan 

Ormsta-Stensta. I detta kapitel beskrivs bakgrund, syfte och omfattning av detta PM. 

1.1 Bakgrund 

Vallentuna kommun planerar att möjliggöra bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort, 

Ormsta. Detaljplanearbetet syftar till att pröva möjligheten att utveckla det i dagsläget huvudsakli-

gen oexploaterade området Ormsta-Stensta till ett bostadsområde med friliggande småhus, rad-, 

par- och kedjehus. Vidare planeras även diverse service i form av vård/äldreboende, förskola samt 

gruppboende för personer med särskilda behov. Detaljplanen möjliggör totalt cirka 320 bostäder, 

varav cirka 60 lägenheter planeras för vård/äldreboende. För att säkerställa en positiv utveckling 

av norra Vallentuna centralort behöver trafiksituationen utredas.  

 

Figur 1 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext.  
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1.2 Syfte  

Uppdraget innebär att ta fram en trafikutredning för detaljplan Ormsta-Stensta. Syftet med trafik-

utredningen är att utreda och redovisa hur föreslagen exploatering förväntas påverka omkringlig-

gande kommunalt vägnät och statliga vägar 268, 950, 955 samt hur trafiksituationen ser ut utifrån 

Trafikverkets basprognos 2040. 

1.3 Omfattning/Avgränsning 

Utredningen syftar till att utreda hur exploateringen förväntas påverka kringliggande vägnät, där 

särskilt fokus läggs på hur trafikflöden och framkomlighet förväntas se ut vid utfarter mot Lind-

holmsvägen, Lingonvägen samt Nyponvägen. Trafiksituationen ska även beskrivas med och utan 

anslutning via Nyponvägen. Trafikutredningen har avgränsats till att analysera konsekvenser för 

biltrafiken. Prognosåret är 2040 och utredningen ska endast baseras på dagens vägnät samt före-

slagna vägar i planförslaget. Ingen hänsyn ska tas till förlängning av Arningevägen. Exploatering-

ens påverkan på de statliga vägarna 950, 955 och 268 ska även beskrivas.   

 

Figur 2 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive statliga vägar vars påverkan 

ska utredas. 
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Figur 3 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive de närliggande gatorna som 

ska utredas. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Området 

Planområdet är beläget öster om Lindholmsvägen strax norr om Ormsta. Planområdet avgränsas i 

öst och norr av fastigheterna Vallentuna-Veda 1:1 samt Ormsta 1:48 (öppen ängsmark samt 

skogsmark). I söder och väster kantas planområdet av befintliga bostadsområden. 

 

Figur 4 Planområdet med kringliggande målpunkter och väghållningsansvar. Källa: Vallentuna kommun 

2.2 Trafiksystem 

2.2.1 Gång- och cykeltrafik 

I området sker en viss separation av gång- och cykeltrafik samt biltrafik i form av friliggande ge-

mensamma gång- och cykelvägar som knyter samman bostadsenklaverna. Den huvudsakliga 
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cykeltrafiken sker dock i blandtrafik. Väster om planområdet, längs Lindholmsvägen, finns en ge-

mensam gång- och cykelväg som är separerad från bilvägen och förbinder Vallentuna centralort 

med Lindholmen. Sträckningen är en del av kommunens huvudcykelnät, vilket innebär ett stort an-

språk på framkomlighet för alla typer av cyklister. Från Lingonvägen och söderut saknar gång- och 

cykelvägen belysning. Huvudcykelnätet sträcker sig vidare söderut mot Vallentuna station samt 

västerut mot Ormsta station. I övrigt är det planerade området i huvudsak kopplat till det lokala 

cykelnätet, där framkomlighet inte är lika prioriterat som i huvudcykelnätet. Trafiksäkerhet priori-

teras vid korsningar och andra anslutningar till blandtrafiksträckor. Inget regionalt cykelstråk eller 

utredningsstråk sträcker sig genom området.  

Viktiga målpunker i närområdet är förskolor som återfinns väster och söder om planområdet och 

en låg- till högstadieskola lokaliserad i Hagaområdet, cirka 900 meter söder om planområdet. 

Största målpunkterna i området är Ormsta station cirka en kilometer väster om planområdet samt 

centrala Vallentuna cirka 1,5 km sydväst.  

I kommunens trafikstrategi är målsättningen att separera cykeltrafiken från biltrafiken på de vägar 

där hastigheten överstiger 30 km/h. I bostadsområdet söder om utvecklingsområdet sker cykling 

huvudsakligen i blandtrafik, vilket går emot målsättningen eftersom hastighetsgränsen är 40 km/h 

i hela bostadsområdet, bortsett från Smultronvägen där 30 km/h gäller vardagar klockan 07:00-

18:00.  

 

Figur 5 Framtida cykelvägnät i Vallentuna tätort enligt Vallentuna kommuns cykelplan. Källa: Vallentuna 

kommun 
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2.2.2 Kollektivtrafik 

Närområdet trafikeras av fyra busslinjer. Först och främst 660H/660V, som är en sluten busslinga 

runt Ormsta, därutöver 661 och 662 som sträcker sig från Vallentuna station norrut mot Kårsta re-

spektive Markim, och slutligen nattbuss 690 mellan Lindholmen och Östra Ormsta. Busslinje 660H 

& V har cirka en avgång per timme, och linje 661 och 662 har fem respektive två avgångar per 

dag. Slutligen har nattbuss 690 endast en avgång per helgdag. Närmsta busshållplats är Östra 

Ormsta som trafikeras av samtliga linjer nämnda ovan. I övrigt är Ormsta tågstation lokaliserad 

cirka en kilometer västerut, och kan nås av busslinje 660H/660V. Östra Ormsta har tre separata 

busshållplatser. Två längs med Lindholmsvägen i båda riktningar, samt en vid Askvägens vänd-

slinga för linje 660H och 660V.  

Endast hållplatsen vid vändslingan har väderskydd, hållplatserna vid Lindholmsvägen saknar helt 

väderskydd. Ingen av hållplatserna är tillgänglighetsanpassade.  

 

Figur 6 Karta över kollektivtrafik inom närområdet. Källa: sl.se 

2.2.3 Biltrafik 

Samtliga vägar inom området och det direkta närområdet är kommunala, dock övergår Lindholms-

vägen (väg 950) till statligt huvudmannaskap cirka en kilometer norr om planområdet. Lindholms-

vägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim med en 85-percentil på strax över 60 km/tim. 

Lindholmsvägen har ett körfält åt vardera riktningen och är klassad som huvudled. Omkörningsför-

bud gäller. Största andelen av trafiken på Lindholmsvägen går söderut i riktning mot Vallentuna 

centrum och centrala Stockholm. Lokalgatorna i anslutning till planområdet har en 
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hastighetsbegränsning på 40 km/tim där efterlevnaden är god. Enligt mätningar från 2016 har 

Lindholmsvägen ett flöde på cirka 4300 VMD vardag (veckomedelsdygn vardag) och Lingonvägen 

cirka 860 VMD. Korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen har i dagsläget en del brister gällande 

utformning. Lingonvägen har en vägbredd på cirka 10 meter, vilket är bredare än huvudleden Lind-

holmsvägen som har en bredd på cirka 6m. Över Lingonvägen går även ett 10 meter långt icke-

hastighetssäkrat övergångställe.  

 

 

Figur 7 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive de närliggande gatorna som 

ska utredas. 

 

Väg 955, som sträcker sig nordöst från Lindholmsvägen cirka 1 km söder om området, har ett tra-

fikflöde på cirka 450 fordon per dygn. Vägen har en bredd på 5–7 m med ett körfält i vardera rikt-

ningen. Hastighetsbegränsningen varierar från 30km/h till 70 km/h beroende på omgivande förut-

sättningar. 

 

Väg 268 går i öst-västlig riktning och möts av Lindholmsvägen cirka 1,5 km söder om området. Ös-

terut har väg 268 ett trafikflöde på cirka 4000 fordon per dygn och västerut cirka 10 000 fordon 

per dygn. Vid anslutningen till Vallentuna har vägen en hastighetsbegränsning på 50-60 km/h, en 

hastighet som sedan övergår till 70 km/h. Vägen har ett körfält per riktning och en utformning som 

speglar vägens utformning.  
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Figur 8 Planområdet (avgränsas med rödstreckad linje) i befintlig kontext inklusive statliga vägar vars påverkan 

ska utredas. 

2.3 Framtida utveckling 

Sammantaget bedöms planområdet rymma cirka 320 bostäder. Det inkluderar cirka 170 radhus, 

80 villor samt 60 lägenheter för vård/äldreboende som planeras längs Nyponvägen i planområdets 

östra del. I planområdets nordvästra del möjliggörs det för boende för personer med särskilda be-

hov, cirka 15 lägenheter för vårdboende. Dessutom planeras en förskola i planområdets sydöstra 
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del. Ytan för förskoletomten uppgår till cirka 6470 kvadratmeter och fem förskoleavdelningar be-

döms rymmas på fastigheten.  

 

Figur 9 Planillustration från samråd. Planerade bebyggelsetyper markerade. Blått=Småhusbebyggelse, frilig-

gande hus. Rosa=rad, par- eller kedjehus. Orange=Vård/äldreboende, förskola samt boende för personer med 

särskilda behov. källa: Vallentuna kommun 

Längs Lindholmsvägen skapas även förutsättningar för en återvinningsstation. Återvinningsstat-

ionen bedöms fungera som insamlingsplats för tillkommande bebyggelse samt för befintliga bostä-

der inom närområdet. Tillfart till återvinningsstationen kommer att ske via befintlig infart till bo-

stadsområdet samt direkt mot Lingonvägen. 

Planområdet trafikförsörjs via ny direktinfart från Lindholmsvägen genom en cirkulationsplats samt 

från Lingonvägen och eventuellt Nyponvägen. För gående och cyklister skapas ytterligare anslut-

ningspunkter. Även en ny busshållplats längd Lindholmsvägen planeras i samband med exploate-

ringen. 

Detaljplanen utformats med fyra typer av lokalgator som utformas efter mängden trafik som be-

döms uppstå utifrån bebyggelsen samt behovet av att anlägga dagvattenlösningar i anslutning till 

vägen. Vid den nya infarten från Lindholmsvägen till detaljplaneområdet anläggs en cirkulations-

plats. Cirkulationsplatsen ges en körbana på sex meter samt en överkörningsbar yta på två meter. 

På båda sidor av cirkulationsplatsen ska en tre meter bred gång- och cykelbana anläggas. En ny 

gång- och cykelpassage över Lindholmsvägen anläggs även strax söder om cirkulationsplatsen. 

Storleken på cirkulationsplatsen är utformad för att en ledbuss ska kunna vända i den. 

2.4 Övriga planer/tidigare utredningar 

I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen som vann laga kraft 2018-

07-14 är detaljplaneområdet utpekat som utbyggnadsområde, och är en del av Vallentunas 
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övergripande planering. I övrigt finns inga aktuella detaljplaner i närområdet som påverkar pro-

jektet. Inga åtgärdsförslag finns i kommunens cykelplan som påverkar utvecklingsområdet.  
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3 Trafikanalys 

3.1 Underlag och antaganden 

Befintliga trafikflöden baseras på ett antal kommunala trafikmätningar från 2014–2017 som pre-

senteras i avsnitt 3.2. Vid väglänkar utan trafikmätningar har antaganden gjorts baserat på närlig-

gande trafikmätningar.  

Trafiken uppskattas öka med 1% per år till prognosåret 2040. I addition till den nuvarande trafiken 

har tillkommande trafik till följd av den nya exploateringen skattats genom Trafikverkets trafikal-

stringsverktyg där öppningsåret antagits till 2021.  

Färdmedelsfördelningen baseras på SLL:s resvaneundersökning i Stockholms län för 2015 som i 

Vallentuna kommun besvarades av 1300 personer (37 % svarsfrekvens). Enligt undersökningen 

görs 70% av resorna med bil inom kommunen, vilket även antagits stämma för den tillkommande 

exploateringen. 

Maxtimme förmiddag har antagits infalla klockan 07:00-08:00 och maxtimme eftermiddag klockan 

17:00-18:00. En riktningsfördelning på 80/20 har antagits (80% ut från området/20% in till områ-

det) under förmiddagens maxtimme och motsatt riktningsfördelning under eftermiddagen. Både 

förmiddagens och eftermiddagens maxtimme har antagits vara 10% av ÅDT. 

Svängandelar i korsningarna Smultronvägen/Lingonvägen, Lingonvägen/Lindholmsvägen samt 

Lindholmsvägen/Smålandsvägen har uppskattats baserat på trafikräkningar under ett 15-minuters 

intervall mellan 08:00-09:00. Intervallet faller dock inte inom maxtimme, vilket kan komma att på-

verka resultatet. Baserat på kringliggande kommunala och regionala målpunkter har antagandet 

gjorts att 5% svänger norrut vid Lindholmsvägen och 95% svänger söderut.  

3.2 Trafikmängder, nuläge 

Det direkta närområdet består i princip uteslutande av bostäder, bortsett från förskolan vid Smult-

ronvägen. Flödet på lokalgatorna i direkta närområdet går därmed till största del ut via Lingonvä-

gen som har ett flöde på cirka 860 VMD, vidare till Lindholmsvägen som enligt mätning från 2016 

har ett flöde på VMD 4329. 
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Figur 10 Kommunala trafikmätningar från 2014–2017. 

Korsningarna Lindholmsvägen/Lingonvägen, Lingonvägen/Hallonvägen/Smultronvägen samt Lind-

holmsvägen/Smålandsvägen filmades under en 15-minuters period under förmiddagen för att få en 

uppskattning kring svängandelarna samt riktningsfördelningen på Lindholmsvägen. Cirka 60% av 

trafiken på Lindholmsvägen går i sydlig riktning, och enbart några enstaka procentenheter svänger 

in mot bostadsområdena från Lingonvägen och Smålandsvägen. Resten av trafiken på Lindholms-

vägen, cirka 38% färdas norrut.  

3.3 Trafiktillväxt/trafikprognos 

Trafiken inom utredningsområdet antas öka med 1% per år fram till prognosåret 2040 vilket base-

ras på basprognos 2040. Det resulterar i en trafikökning på cirka 25% från 2017. 
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Figur 11 Prognosticerade trafikflöden 2040, uppräknat 1% årligen. 

3.4 Trafikalstring 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att uppskatta den tillkommande trafiken, där 

alstringen kalibrerats för att uppnå 70% bilresande för att överensstämma med SLL:s resvaneun-

dersökning  i Vallentuna kommun för 2015 (figur 12). 
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Figur 12 SLL:s resevaneundersökning, resultat för Vallentuna kommun samt hela länet. Källa: Stockholms Läns 

Landsting 

Exploateringsområdet har delats upp i delområden där trafikalstringsverktyget använts för varje 

delområde. Delområdena har grupperats utifrån exploatör för att kunna identifiera påverkan vid 

eventuella förändringar från exploatörens håll. Antalet bostäder och verksamheternas storlek base-

ras på detaljplanebeskrivningen och input från kommunen. Vid oförenlighet i underlaget har alter-

nativet som resulterar i högst trafikalstring valts för att ge höjd för eventuella osäkerheter. Exploa-

teringen antas vara klar 2021, vilket innebär att den årliga trafikuppräkningen inleds då och forts-

ätter fram till prognosåret 2040. 

  

Figur 8 Karta över delområden för trafikalstring 

3.5 Trafikfördelning  

För att tydligare identifiera lokal påverkan har vägnätet delats upp i länkar och delområdena från 

trafikalstringen grupperats baserat på vilka som antas välja samma färdväg. En viss förenkling har 

gjorts för att möjliggöra rimliga beräkningar. Samtliga resor som utgår från ett delområde antas 

inledas vid samma länk. Exempelvis antas samtliga resor i delområde F inledas vid länk 17, på 

samma sätt som resorna från delområde K inleds vid länk 19. Där ett delområde kan antas välja 

flera vägar, exempelvis delområde A och D som kan både kan inleda resan via länk 14 eller länk 

20, har fördelningen uppskattats.  

Även färdvägen från varje delområde har antagits utifrån kringliggande målpunkter, både lokalt 

och regionalt. Den enda egentliga målpunkten som tillkommer inom området är förskolan som 
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antas attrahera totalt cirka 50 bilresor per vardagsdygn från kringliggande bostäder. Även 

vård/äldreboendet och bostäderna som är anpassade för personer med fysiska eller psykiska funkt-

ionsnedsättningar (LLS boende) är målpunkter, men antas inte attrahera någon betydande mängd 

trafik från de kringliggande bostäderna. I övrigt antas all trafik ansluta till Lindholmsvägen.  

Trafikfördelningen har utförts både med samt utan anslutning via Nyponvägen (länk 12). 

 

 

Figur 14 Länkar (siffror) och delområden (bokstäver). 

Den nya exploateringen är av liknande karaktär som kringliggande områden, d.v.s. stor andel bo-

städer och få målpunkter. Totalt uppskattas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Denna 

trafik antas följa samma färdmönster som kringliggande bostadsområden, d.v.s. att förmiddagen 

präglas av stor andel resor ut från området, och vice versa på eftermiddagen.  

Nedan presenteras en sammanställning av trafikflödena i varje väglänk. Siffrorna nedan har en in-

neboende osäkerhet och bör endast ses som en uppskattning. 
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Figur 15 Trafikflöden länkar. Utan anslutning via Nyponvägen. 

Figur 16 Trafikflöden länkar. Med anslutning via Nyponvägen. 

  

Då 95% av den alstrade trafiken väntas färdas söderut kommer påverkan på den statliga delen av 

väg 950, cirka en kilometer norr om området, vara minimal. 

Av den södergående trafiken förväntas en försumbar andel färdas vidare via väg 955 eftersom 

vägen inte leder till någon utpräglad målpunkt utan passerar endast ett antal mindre bostadsområ-

den och ett naturreservat för att sedan ansluta till väg 970. I dagsläget har vägen endast ett trafik-

flöde på cirka 450 fordon per dygn. 

Av den resterande södergående trafiken väntas cirka 10% färdas vidare längs väg 268 västerut 

mot destinationer som Uppsala/Arlanda, och cirka 5% österut mot exempelvis Norrtälje. Dessa 

färdriktningar har ett trafikflöde på cirka 10 000 respektive 4000 fordon per dygn, vilket innebär 

att trafiken som tillkommer till följd av exploateringen inte förväntas öka trafikflödet på väg 268 

mer än någon enstaka procentenhet.  
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4 Konsekvensanalys 

4.1 Kapacitetsanalys 

Med utgångspunkt i trafikfördelningen från avsnitt 3.5 har kapacitetsberäkningar utförts på fyra ut-

valda korsningar. Beräkningarna har gjorts för maxtimme under både för- och eftermiddag, då tra-

fikflödena är som högst. Resultatet av analyserna redovisas i detta PM i form av belastningsgrad. 

Belastningsgrad används för att bedöma framkomlighet för fordon i korsning och anges normalt för 

varje tillfart. Vid nybyggnation av en korsning rekommenderas belastningsgraden under dimens-

ionerande timme vara lägre än 0,6–0,8 beroende på korsningstyp. Vid belastningsgrad större än 1 

överskrider tillflödet kapaciteten och inkommande trafik kan då inte avvecklas, och köerna kommer 

att växa kontinuerligt.  

Följande korsningar har utretts:  

1 Lindholmsvägen/Länk 3  

2 Lindholmsvägen/Lingonvägen 

3 Lingonvägen/Länk 8  

4 Lingonvägen/Nyponvägen.  

 

Kapacitetsberäkningen för Lingonvägen/Nyponvägen har utförts utifrån scenariot där Nyponvägen 

agerar anslutning. Övriga tre kapacitetsanalyser har utgått från att Nyponvägen inte ansluter till 

området, eftersom Nyponvägens roll som anslutning visat sig vara en försumbar faktor i samtliga 

beräkningar.  

 

Figur 17 Korsningarna vars belastningsgrad beräknats i CapCal. Källa: Vallentuna kommun 
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Tabell 1 Resultat kapacitetsberäkning, Lindholmsvägen/Länk 3 

1. Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Länk 3 

Tillfart Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

A 0.27 0.27 

B 0.09 0.02 

C 0.16 0.20 

 

Tabell 2 Resultat kapacitetsberäkning, Lindholmsvägen/Lingonvägen 

2. Lindholmsvägen/Lingonvägen 

 Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

Tillfart Exkl. expl. Inkl. expl. Exkl. expl. Inkl. expl. 

A 0.24 0.29 0.15 0.22 

B 0.15 0.31 0.04 0.21 

C 0.15 0.16 0.22 0.32 

 

Tabell 3 Resultat kapacitetsberäkning, Lingonvägen/Länk 8 

3. Lingonvägen/Länk 8 

Tillfart Belastningsgrad 

2040 FM 

Belastningsgrad 

2040 EM 

A 0.03 0.12 

B 0.02 0.01 

C 0.07 0.02 

 

Figur 18 Lindholmsvägen/Länk 3 

Figur 19 Lindholmsvägen/Lingon-

vägen 

Figur 20 Lingonvägen/Länk 8 
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Tabell 4 Resultat kapacitetsberäkning, Nyponvägen/Lingonvägen 

4. Nyponvägen/Lingonvägen 

 Belastningsgrad  

2040 FM 

Belastningsgrad  

2040 EM 

Tillfart Exkl. expl. Inkl. expl. Exkl. expl. Inkl. expl. 

A 0.02 0.02 0.07 0.07 

B 0.01 0.01 0.00 0.00 

C 0.08 0.08 0.02 0.02 

 

De högsta uppmätta belastningsgraderna är vid de två anslutningarna till Lindholmsvägen. Den 

planerade cirkulationsplatsen Lindholmsvägen/Länk 3, har en belastningsgrad på 0,27 som högst, 

vilket infaller både på för- och eftermiddagens maxtimme.  

I övrigt har korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen en belastningsgrad på som högst 0,31, vilket 

infaller under förmiddagens maxtimme när största delen av trafiken flödar ut från området. 

Belastningsgrader på 0.31 och 0.27 innebär dock klart godkänd framkomlighet. Ingen korsning i 

området uppskattas därmed få några betydande problem gällande belastning eller köbildning. 

4.2 Påverkan på omgivande vägnät 

Totalt beräknas exploateringen alstra cirka 2000 fordon/dygn. Lokalt sett resulterar det i en märk-

bar trafikökning, dock innebär denna trafik ett så marginellt tillskott till den totala trafiken att det 

inte ger några märkbara konsekvenser utanför det direkta närområdet. Majoriteten av den alstrade 

trafiken förväntas färdas söderut, vilket innebär en minimal påverkan på den statligt ägda delen av 

väg 950 (Lindholmsvägen) som är lokaliserad cirka en kilometer norr om utvecklingsområdet. Inte 

heller de statliga vägarna väg 955 och väg 268 förväntas uppleva någon trafikökning större än en 

enstaka procentenhet eftersom de är lokaliserade cirka två respektive fem km söder om utveckl-

ingsområdet. 

Både utvecklingsområdet samt området direkt söderut är bostadsområden med endast förskolor 

som utpräglade målpunkter. Det innebär att i princip samtliga resor i området startar eller slutar 

vid en bostad och följer ett typiskt pendlingsmönster med 80% utgående trafik på förmiddagen och 

tvärtom på eftermiddagen. Av dessa resor går samtliga via Lindholmsvägen.  

 

Oavsett från vilket delområde resan inleds eller avslutas är den absolut smidigaste vägen till Lind-

holmsvägen via den nya uppsamlande lokalgatan som ansluter till Lindholmsvägen via cirkulations-

platsen. Länk 3 beräknas därmed bli den högst trafikerade länken inom utvecklingsområdet med 

ÅDT på cirka 1400 fordon. Det innebär även att endast en liten andel av de tillkommande resenä-

rerna beräknas färdas via Lingonvägen, cirka 500 fordon/dygn. Båda dessa utfarter har en klart 

godkänd belastningsgrad och förväntas klara de ökade flödena utan märkbara problem. 

Figur 21 Nyponvägen/Lingonvägen 
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Totalt beräknas cirka 2000 fordon per dygn ansluta till Lindholmsvägen, 1400 via cirkulationsplat-

sen och cirka 500 via Lingonvägen. Det innebär en trafikökning på cirka 25%. Majoriteten av dessa 

beräknas färdas söderut. Dessa ökade flöden förväntas dock inte resultera i någon påtaglig skillnad 

i framkomlighet längs Lindholmsvägen.  

 

Trafikflödet på Lingonvägen beräknas öka med 50% från cirka 1100 fordon/dygn till cirka 1700 for-

don/dygn. Till följd av den ökade trafikmängden beräknas belastningsgraden vid tillfarten från 

Lingonvägen till Lindholmsvägen öka från 0.15 till 0.31, vilket dock innebär en klar godkänd fram-

komlighet.  

Om Nyponvägen används som anslutning till utvecklingsområdet eller inte påverkar trafikflödena 

minimalt. Detta eftersom största mängden resor sker i öst-västlig riktning till och från Lindholms-

vägen. Vid eventuella nord-sydliga resor är kopplingen strax till väster i många fall ett genare och 

mer attraktivt alternativ. Används Nyponvägen som en anslutning till området beräknas endast ett 

tiotal fordon per dygn från den nya exploateringen trafikera vägen. Dessa låga flöden, oavsett om 

Nyponvägen används som anslutning eller inte, innebär att belastningsgraden i korsningen Nypon-

vägen/Lingonvägen i princip inte påverkas. 
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5 Slutsatser 

Trafiken som tillkommer till följd av exploateringen beräknas endast öka trafikflödena på de stat-

liga vägarna 268, 950 och 955 med någon enstaka procentenhet, vilket innebär ett så marginellt 

tillskott att det inte ger några märkbara konsekvenser. Dock kommer exploateringen resultera i en 

lokalt märkbar trafikökning. Trots det beräknas inga kapacitetsproblem uppstå vid någon av kors-

ningarna inom området. Den högsta belastningsgraden uppgår till 0,31 vilket är klart under den 

godkända nivån på 0,6.  

 

Den planerade exploateringen beräknas öka trafikmängden på Lindholmsvägen med cirka 30%, 

men förväntas inte resultera i några framkomlighetsproblem. Även inom området förväntas inga 

framkomlighetsproblem, där Nyponvägens roll som anslutande väg inte påverkar trafikflödet märk-

bart.  

 

Vid korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen bör utformningen av Lingonvägen och dess tillhö-

rande övergångsställe utvecklas för att bättre anpassas för den gällande hastigheten och säker-

ställa en trygg passage för gående och cyklister. Ett förslag är att smala av Lingonvägen och skapa 

en skarpare svängradie för att uppnå en mer hastighetsanpassad utformning. Utöver en avsmal-

ning av Lingonvägen bör det även övervägas att anlägga en refug vid Lingonvägens anslutning till 

Lindholmsvägen, dels som en hastighetsdämpande åtgärd, dels för att öka tryggheten för gång- 

och cykeltrafikanter som passerar övergångsstället. 

 

Vidare bör hastighetsgränserna inom bostadsområdet söder om utvecklingsområdet utvärderas om 

kommunen avser vidhålla vid målsättningarna från trafikstrategin om att inte ha cykling i blandtra-

fik där hastigheten överstiger 30 km/h. Slutligen saknas belysning på den separerade gång- och 

cykelvägen längs med Lindholmsvägen söder I övrigt har få tydliga brister identifierats. 
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SAMMANFATTNING 

Vallentuna kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området Ormsta-Stensta. I 

anslutning till den norra delen av planområdet finns ett dike som omfattas av Veda-

Ubby torrläggningsföretag som bildats genom en förrättning 1930. Vallentuna kommun 

önskar få utrett på vilket sätt torrläggningsföretaget kommer att påverkas av att 

detaljplanen antas.    

Det dike som omfattas av torrläggningsföretaget ligger utanför planområdet och inga 

åtgärder är planerade i detta. Genom en dom (M31116-04) från 2007 har delar av 

torrläggningsföretaget avvecklats. Ansvaret för att underhålla de kvarvarande delarna av 

företaget åligger Vallentuna kommun.  

Utgångspunkten för det dagvattensystem som anläggs inom planområdet är att detta 

dimensioneras så att dagvattenflödet ut från området inte ökar med den nya 

markanvändningen. Dagvattensystemet inom planområdet har därför dimensionerats för 

att utjämna vattenflöden upp till ett 20-årsregn.  

Genom att dagvattnet under normala situationer fördröjs så att utflödet mot 

torrläggningsföretaget inte är större än det utflöde som idag kommer från det 

oexploaterade området, så bedöms inte torrläggningsföretaget påverkas i någon större 

omfattning i dessa situationer.      

Vid situationer med stora regn (över 20 års återkomsttid) kommer det föreslagna 

dagvattensystemet vara mättat med en ytavrinning som följd. Vid dessa tillfällen kan 

mer sediment och partiklar komma att rinna av till torrläggningsföretaget från 

planområdet än tidigare, vilket kan medföra ett ökat behov av underhåll av detta dike.  

För de skador som uppstår på torrläggningsföretaget vid stora regn på grund av den 

ändrade markanvändningen inom planområdet är det skäligt att den som ansvarar för 

hantering av skyfallsflöden inom planområdet ersätter eller åtgärdar sådana skador.  

Nedströms Veda-Ubby torrläggningsföretag ligger Molnby-Ormsta-Ubby 

torrläggningsföretag. Vallentuna kommun har även önskat få en övergripande utredning 

angående förutsättningarna för detta företag. Utredningen kommer fram till att detta 

företag inte påverkas av den förändrade markanvändningen inom planområdet.  

Torrläggningsföretaget är bildat 1934 och har samma juridiska status som en vatten- 

eller miljödom. Detta innebär att om ändringar ska göras på företagets anläggningar så 

behöver dessa prövas av domstol, alternativt att företaget avvecklas och tänkta 

vattenverksamheter anmäls till tillsynsmyndigheten.  

Då företaget bildades ingick 16 fastigheter i den kostnadsfördelningslängd som visar på 

vilka fastigheter som fått nytta av företaget. Idag finns 12 av dessa kvar och de har 

ansvaret för att underhålla de anläggningar som ingår i företaget. Inom båtnadsområdet 

finns idag även ett stort antal villafastigheter vilket gör att det finns anledning att 

uppdatera kostnadsfördelningslängden.     
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1. INLEDNING 

Structor Miljöbyrån Stockholm AB har fått i uppdrag av Vallentuna kommun att ta fram 

ett underlag angående hur Veda-Ubby torrläggningsföretag kan komma att påverkas av 

att en ny detaljplan tas fram för området Ormsta Stensta. I uppdraget ingår att beskriva 

förutsättningarna för torrläggningsföretaget och hur detta kan hanteras juridiskt om 

sådant behov skulle finnas.   

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Området  
Det område som är aktuellt för planläggning består idag till övervägande del av skog. I 

den norra delen finns ett kalhygge och längs med Lindholmsvägen och i mitten av 

området finns några befintliga bostäder och andra byggnader. Totalt finns ca 15 

bebyggda fastigheter. Området utgörs således huvudsakligen av naturmark.  

Planområdet består till största del av morän med inslag av lera i den nordöstra samt 

sydvästra delen. I de högre delarna är berget ytnära med ett tunt moräntäcke. 

Mäktigheten av moränen ökar norrut mot Ormstaån där denna även överlagras med lera. 

I den nordöstra delen av området finns ett mindre område med postglacial lera.  

 
Figur 2.1 Ormstaåns läge i förhållande till planområdet. Figur hämtad från  

dagvattenutredningen (WRS -Dagvattenutredning Stensta-Ormsta, 2017-12-19) 
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Figur 2.2 Ungefärlig avgränsning av planområdet på ortofoto hämtat från Eniro.  

2.2. Detaljplan 
Vallentuna kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området Ormsta Stensta i 

den nordöstra delen av Vallentuna samhälle. Planens syfte är att möjliggöra byggandet 

av friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus. Sammantaget bedöms ca 320 bostäder 

kunna anläggas. Detaljplanen har varit på samråd under 2018 och är nu i ett 

granskningsskede.  

2.3. Hantering av dagvatten 
Stora delar av planområdet kommer att hårdgöras vilket ändrar förutsättningarna för 

dagvatten i området. Enligt utförda dagvattenutredningar genererar ett 5-års regn ett 

flöde om 84 l/s mot Ormstaån och ett 20-års regn 131 l/s, i dagens situation.  Då 

planområdet realiseras ska dagvattensystemet dimensioneras för att kunna hantera ett 

klimatkompenserat 20-års regn. Hanteringen av dagvattnet planeras att ske inom 

planområdet.  Målsättningen är att planerade flöden från området ska motsvara 

befintliga flöden, det vill säga 84 l/s vid ett 5-års regn och 131 l/s vid ett 20-års regn. 

Ansvaret för det dagvatten som uppstår inom planområdet kommer att fördelas på tre 

parter. Vägdagvatten ska hanteras av väghållaren (Vallentuna kommun), 

fastighetsdagvatten och vägdagvatten som genomgått viss rening i väghållarens 

anläggning ska hanteras av VA-huvudmannen (Vallentunavatten) och skyfallsflöden 

ska hanteras av Vallentuna kommun (Enligt uppgift från Jurgita Pakina, Roslagsvatten).     
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2.4. Veda - Ubby torrläggningsföretag 
Strax norr om planområdet finns Ormstaån som omfattas av Veda-Ubby 

torrläggningsföretag. Företaget bildades 1930 med syftet att avvattna jordbruksmark 

genom att anlägga ett öppet dike och rör. Av figur 2.4 nedan framgår vilka delar av 

företaget nedströms Ubbysjön som ska vara öppet dike respektive rör. I det betänkande 

som legat till grund för förrättningen framgår att de flöden som utgjort grund för 

dikessystemets dimensionering är ett maxflöde om 370 l/s och ett medelflöde om 37 l/s.  

 
Figur 2.4. På företagets profilritning ses att dikessektionen 2 till 5 ska utgöras av ett rör med en invändig diameter 

om ca 80 cm (30 tum). Övriga delar ska vara öppet dike.    

Torrläggningsföretaget är bildat genom en förrättning som har vunnit laga kraft. 

Företaget har därmed samma juridiska status som ett tillstånd från en vatten- eller 

miljödomstol. Genom en miljödom från den 28 mars 2007 (M31116-04) har delar av 

torrläggningsföretaget upphävts (se bilaga 1). Den del av förtaget som återstår sträcker 

sig från punkten A på plankartan till dikessektion nr 10, se bilaga 2. För denna sträcka 

gäller att de anläggningar som redovisas i handlingarna inte kan ändras utan att detta 

föregås av en prövning enligt miljöbalkens bestämmelser.    

Då företaget bildades angavs de deltagande fastigheterna i en kostnadsfördelningslängd 

(KFL) med ett andelstal som motsvarade den nytta de fått av förrättningen. Andelstalet 

motsvarade den del av underhållskostnaden som respektive deltagare skulle stå för. 

Denna fördelning har upphört att gälla i och med miljödomen 2007 i vilken det anges att 

Vallentuna kommun ska överta hela ansvaret för den återstående delen av företaget.    

3. DETALJPLANENS PÅVERKAN PÅ 

TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET 

3.1. Normalsituation 
Av plankartan och planbeskrivningen framgår att det dike som ingår i 

markavattningsföretag ligger utanför planområdet och att inga åtgärder kommer att ske i 

detta.   
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Markavvattningsföretagets dike är dimensionerat för att kunna ta omhand ett maxflöde 

om 370 l/s och ett medelvattenflöde om 37 l/s. I dagvattenutredningen utgår man ifrån 

att dagvattnet från planområdet ska fördröjas så att utflödet motsvarar dagens nivåer. 

Det innebär att ett utflöde från området mot torrläggningsföretag vid ett 5 års-regn 

begränsas till 84 l/s och vid ett 20-års regn till 131 l/s.   

Genom att dagvattnet fördröjs så att utflödet mot torrläggningsföretaget inte är större än 

det utflöde som kommer från det oexploaterade området idag, så bedöms inte 

torrläggningsföretaget påverkas i någon större omfattning under normala förhållanden.      

3.2. Sällan förekommande regn 
Vid regn som är större än ett 20-års regn kommer fördröjningsanläggningar inom 

planområdet att vara fulla vilket medför en större ytavrinning från hårdgjorda ytor till 

torrläggningsföretagets dike jämfört med dagens oexploaterade situation. Detta kan 

innebära att slam och sediment förs till diket i större omfattning, vilket gör att behovet 

av underhåll ökar. Vid extrema regn kan det även finnas en större risk för skador på 

dikessystemet genom erosion eller igensättning av bro- och vägtrummor.   

För sådana skador som uppstår på grund av en ändrad markanvändning inom 

planområdet med större andel hårdgjord yta är det skäligt att den part som har ansvar för 

skyfallsflöden från planområdet (Vallentuna kommun) ersätter/åtgärdar dessa skador.      

4. BEHOV AV JURIDISK HANTERING 

Idag är det enbart fastigheten Vallentuna Veda 1:1 som har båtnadsmark inom den del 

av torrläggningsföretaget som finns kvar. Ägare till denna fastighet är Vallentuna 

kommun som även enligt miljödomen från 2007 är ensamt ansvarig för 

torrläggningsföretaget. Nuvarande fastighetsindelning medför därför inget behov av att 

uppdatera företaget.   

Att det finns ett torrläggningsföretag innebär att förändringar av dikets sträckning och 

utformning behöver hanteras juridiskt, exempelvis genom en tillståndsprövning hos 

mark- och miljödomstolen. Så länge inga sådana åtgärder är planerade utgör dock inte 

företaget något hinder.  

Av texten i avsnitt 3 ovan bedöms att den ändrade markanvändningen inom den 

föreslagna detaljplanen kan leda till förhöjda kostnader för underhåll av 

torrläggningsföretaget vid regn med en återkomsttid som är större än 20 år. Eftersom 

Vallentuna kommun har ansvar för hantering av skyfall inom planområdet och även är 

ensamt ansvarig för underhåll av torrläggningsföretagets anläggningar så finns inget 

behov av att uppdatera torrläggningsföretagets kostnadsfördelningslängd.     

Sammantaget är bedömningen att det idag inte finns något behov av att avveckla eller 

uppdatera Veda-Ubby torrläggningsföretag.   
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5. MOLNBY – ORMSTA – UBBY 

TORRLÄGGNINGSFÖRETAG 

Direkt nedströms Veda-Ubby torrläggningsföretag ligger Molnby-Ormsta-Ubby 

torrläggningsföretag som bildats genom en förrättning år 1934, se bilaga 3. 

Torrläggningsföretaget anger hur utformningen ska vara på de vattenanläggningar som 

behövs för att avvattna den omgivande marken. Vid förrättningen bildades även en 

vattensamfällighet för företagets administration.  

5.1 Juridisk status 
Genom att förrättningen från 1934 godkänts vid en besiktning i november 1935, har 

denna fått laga kraft och har därmed samma legala status som ett tillstånd från domstol. 

Det innebär att de vattenanläggningar som ingår i företaget inte kan ändras utan tillstånd 

från mark- och miljödomstolen samt att ägarna till de fastigheter som räknas upp i 

företagets kostnadsfördelningslängd har ansvar för att underhålla dikessystemet.  

Efter kontroll med arkivet vid mark- och miljödomstolen kan konstateras att företaget 

inte är uppdaterat sedan förrättningen.  

5.2 Deltagare 
Av torrläggningsföretagets kostnadsfördelningslängd (KFL) framgår att totalt 16 

fastigheter fick nytta av att företaget bildades. Av dessa finns idag 12 fastigheter kvar. 

Ägarna till dessa 12 fastigheter har ett gemensamt ansvar att underhålla de anläggningar 

som omfattas av företaget.   

Totalt finns idag en stor mängd fastigheter inom företagets båtnadsområde, genom att 

delar av båtnadsområdet ställts om till villaområden i Ormsta. Samtliga fastigheter som 

har mark inom båtmadsområdet har nytta av den avvattning som åstadkommits. Ägarna 

till sådana fastigheter har därmed möjlighet att begära en uppdatering av 

markavvattningsföretaget hos mark- och miljödomstolen. 

Ägare till fastigheter med mark inom båtnadsområdet bör ses som berörda sakägare till 

sådana frågor som kan påverka markavvattningsföretagets anläggningar.  

5.3 Behov av juridisk hantering 
Då företagets KFL inte har uppdaterats sedan 1934 och det finns ett antal fastigheter 

inom båtnadsområdet som inte är upptagna i KFL, så bör denna uppdateras. Detta kan 

antingen ske genom att berörda fastighetsägare träffar en överenskommelse om en ny 

KFL och denna godkänns av mark- och miljödomstolen.  

Om det inte är möjligt att få till en överenskommelse kan någon av de fastighetsägare 

som berörs av företaget begära att detta ska omprövas. En markavvattningssakkunnig 

ska då tillsättas för att ta fram ett förslag till ny KFL. Detta förslag prövas sedan av 

mark- och miljödomstolen som fattar beslut om detta ska gälla eller inte.      



 

  

  

  10 av 10 

 

Ett behov av att ompröva företaget kan även uppstå om förändringar behöver göras i 

företagets anläggningar, exempelvis om diken behöver flyttas, dammar anläggas etc.  

Sådana åtgärder behöver tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.  

Ett alternativ till tillståndsprövning, om det är mindre åtgärder som ska utföras, kan vara 

att först avveckla torrläggningsföretaget och därefter hantera vattenverksamheten som 

en anmälan om vattenverksamhet. Detta förutsätter att det kan tydliggöras vem som i 

framtiden ska ha ansvaret för att underhålla de anläggningar som ingår i företaget samt 

att den vattenverksamhet som blir aktuell är möjliga att hantera som en anmäla om 

vattenverksamhet.     

 

BILAGOR 

1. Miljödom (M31116-04) rörande ändring av Veda-Ubby torrläggningsföretag 

2. Plankarta med återstående del av Veda – Ubby torrläggningsföretag. 

3. Plankarta för Molnby – Ormsta – Ubby torrläggningsföretag  
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Uttå.tancle

Synsmåinnens ut1á l:ande nörando ut-

cllknlng av marlc tillhör'ande MoInbYr Ub-

iry och Onrnsta I Vallontuna soclron ooh

S1;ockholms 1å[n, avglvet, vid s¡mefönr¿itt-

ntng; on1-lgt vattenl-ag-'ên ttr lrjjl4.

I,fle;Þ '

ffnâ gavai-'nncle a r¡cll-krrin61sornr,åcie åir be1åJf.llet omkr.ì.ng

2rj ]xnc nord-rror.c-].ost orn Vallentuna kyrka. R bffoge.de rjver-

silrbeka.r'ta har avdtknlnpìsonrr"å.de rrarkerats med gu.l färg vâr,-

iälnte PJven nederbürdsotnråtlet marlcera.ts rrred ou blå llnie,

AvclJ.knln¡rsonrrå"tlot utgiires av såv¡j1 odlad sor.n ej odlad Jor.r1

och orrf¿+ttr'-li' on alleal av ss.nLmanlaÁ{t llriz hetrct,¿x'.

ltl e d erb tir rl sonrnÉ. rlo t .#

Avdlknin¿'.sområ.det t1llhör' oJ nô¡rot narrrnglvot vatben -

system" Det 11¡4ger nrollan de onllgt Kung1. Kungör,elson den

11 ap1I l^922 mod n:ris 6l octr l2p betrrckn¡cto noderbörds-

or¡rr.d.dena.

Forordna.nde.

--=i¡¡ir

Genorn Låinsst,ynelsens rosorutfôn av den 1.1 decenil¡en



lgli förorclnadr¡s undertoolnnacl a-tt handlÈlgga fö¡'enåÌrnûr1a för'iråittnlng

obh hÉrr på F,ìrun{:]. hi,ipnv och i ànslutnlng tf.l-i. fcû'rÊ.Íttni.ngssÕlrandenas

vicl undersök¡r.tngen clci:. vlcl ss.rnnÞ.nttrËlde i. hl::endot frFrmst¿il-Jda yrkanden

förellgBro.nde plan f o-r' avdiknl ngen uppr^Ëitta.ts.

Benlimnin6_r.

S¡menännÊïÌ ¿ìnse, att frlireta6let bör betnaktas sorn dlknlng och

best?ilnma. e i;t företagot ,ji,imlLkt bestiimmelserrra 110 lraçc 6e li va.ti;en-

. laÉren s1,;a-11 klenåiinnas triolnby-Orrnsta-Ubby torrlÉiplgningsf öretag"

HLnilsn mo t forotasot.

lfot s-ynof örrirìtt,nÍngens ha.ncl1Êiggni tr¿1 e1-1or f öretagets trtf ijt'-

anile lre.:r Je.lre något iSÍncl.er blJ.vit anrnir'lt oeh hair något sådant eJ

heJ- Jen av synom/innen lunn¿rt utnönas.

F¿J ts om.f n ttn" n och avl rllkonas 1 I

Den 1 företaget ingåoncle vai;tenska<i¡¡ide.tnal:kôn f:innes ¿Ï-

hlth.öranc).e planirart,a Ltl-)ptaf{e.n oe'lr ?ran ft:llstiinrlLg beslrrlvnlng hi.[r'-

5ve;r. u¡rpr:'iti;a, 1-,s. Sor:n vel-t'l:ensJradad. hat' afl de,:, ma:rk betra.lll;¿.ts

som lnnehar ett hr,JdlÊige lii.64re ärr 1str2 nrØ'Lûr över ntrr¡at'ande rûe-

rlelvat,tenlrl,azr vfd nilr'masto puntrrt i avloT:pscli]te dft vattern Jcan le-

das¡ rnod t111ä¡rg för'fa11 för längre från avlopp hilåtgen marlc.
erforder'}f-ga "

lftir. områrlets o.vdl-lfoing föresltìs ett huvuclavl-opp ¿i kartan be-

t,ecr.nat ned A*B-c-D samt trsì1ne sidosvlopp fi karban betoaknade

,o*¿- 3-1rì, 0-F-lI'och F-G, Avloppen h.ava JrinrVåil markerats med

tvonnç JÈilrmlÖpande r'öcla l1nJ-e¡r.

Nedorbi-lnclsområcl.et þa¡, Í:li,' i:l¿¡.'crrudarrLôppot þer"{iknats tfLl

-lL
u¡ u?) \3.m- tiecl h ålns¡nr. t111 riede:'i¡$rdsonr.r{idet s bes}raf ferù:'rot har

2

rnaxtnLlavi:1nnin¡ten her.ålicnats t11.1 l.?n) soJrlo frr¡ lrtn. ocìi niodel-

2.

Evrinrrinp:€n t111- L2,9 "=elr1 t 'pr'. lrtä. lifaiti.mtv¿rttenrniingcl"en slnrLle

, i,
sålunda b11va q166 m'/sel';. och meclelvatltenmlin¡rden 0107 m /selKn

F'lir' lluvr-;d avl o pi: : et f c'jr e s ]'ír ivo s e¡n tn'ln s t¿ bo t' ton lu tn 1 ng

s.v 0r!:1.rJQü,¡ ofl si.<l.olutninÉi e.v 1:J-'! oc'h I:LzJ i. ;lor"dseletton

oc.li 1:0.f i Lrergseletllc¡n¡ e:o. trottenb¡'ecld av 0.1 mote¡: f Jorclsok-

t:1o och l-.01.) s¿rvrt 1,1 trtoter J. i:oxgsektlon"

iúeri cles;siL d.:ir-censioner b,:.'r'lilr'rlets f'lorlvatterrtniin¿¡don. ]ctnna

avböt.ti¿rs vi.d ett vattenrljup av 0ng0 ruetr;l: och ¡r,edelvattonmi'rngden

virl et'b vattencl;jrt.t; B.v 0s)J nøI'or,

För sidoaVlOppen äi: nerierbôrdsoiirråäet a.v rf.n8;4. oi'rf¿rti;-

nin¡i:, varf'(ip ¡rìflï,¿r sÍ,i.rsktl¡:ir,r tryd,rogra.fLske. betiikiilnga.r eJ anset"æ



Avloppens dJup hava förosJ-aglts med hänsyn t111 en I fön-
vattendomstol fõre nëirnnda tlcls utgrTng an.stËtnd erhål.las med

håtLande t111 kostnadon för företagets utfönando sâ. vltt nöJ11gt fuI1-
f,öretap;ets fuDborrlanclo på högst tto Érn.

stÊtndLg tornlÞiøgnlng av sökandenas 1 företageù lrrgående marko
Då lngen do läg;aro frarLställt yrkantie orn att pfi oÉ

Â Oen vld fönr.Êittntngen uppnåittade profilr'ltntngen Êiro
gen mark få. utföra dlknln.¡r;en komrner för'ei;alTjot att utfora.s

avloppens dJun vld var ooh. en av de lËIngs desaruna nedslag4a avvägrtngs-
pìemensarnt.

pål-anna anglvnar varJünte P!öJden.övor dot antagna Jâìrnförelsep)"anet av
Jitmlllct J kap. 6f $ vattenlapion skall för han<lha-

den bttvande bottenllnlen vtd ett flortaL stäIlen angtvLts. Avlop-
vandoù av med förotaget fiírenade anp:elÈíg:enheüen utses en

pens dimensLongr" ô- o1lka platger. av desarur.ra fnarngå t övrlgt av do
stynoLso.

u¡rprtittade sektiongrna samt av gråivntngstabellen. VaI av styrelse skall anmÈi-Ias tlll LÈin¡:styneLsen.

Vattenverk¡ Sker ündning; 1 sùynelsens sarmansåit;tnlng4, skall styr.eJ.sen

Något vattenverle bonöres ej av företagets utfönandd. ofördrðJrfgen gûra anmi.ilan dÈirom tlLI Lärrsstyrolsen, JÊirrr-

Anbotoùe uüförando. llkt el iì l lcrap. vattenlagon Íir sbyrelseleitarnot ansvari¡4

Förota.gçt skall om Lntressenterna vLlja ftrllborda deü- for sLna åtgönanden.

,ssffrr,¡a, utfiiras I fulI gvorensstÊimruelse med det n.ü f¡arrrLagda fo::-
Innan anm¿llan orn styrelseval gJonbs hos Lålrrssty*

slaget s6.våi1 mo<l hiinsyn titt r:lan- sorl T¡rofí-lnltn:ingen och får på- nelsen "rnå. etj arbete å annans mark vorkstíillas ollor åtgärd

börJas efter den I Julf L)JI4 ocþ skall vara fultbordat s€nast l-n- tr-l.:l fúrfån¡"r fön anna.n vidtagas,

nan ilon 1 novembër 1917. Ilar företa.p;et lcke bragts t111. slut DlkesJorden.

tnorn nyssnblrrnrda t1d vare frågan o¡u förotagot filnfalIon. Onr p;11-
Eon un avLop¡ren upptâe;na .Jondurassan skal_1 såvåil

tfgt skiÍ1 fön dröJsrn¿5õot vl-sas oJ.ler' gonoür f ür:eta¡rets í.nstiill.a.nde vld dess f ûnste uppllar,:anrle soril Vlcl fratirtfda rensntng;ar upp_

synnorlt¿:;t men ekulle u¡:¡-:stå¡ kan É5€Jnon ansc¡kan lros .usterby¡.rdons lÊiggas vlrl sldan o.v avloppen men fdr oJ 1åi54gas nåirrirare de



nya avlop.pens kanter tí.n l meter och elrola Jordvallarna pri liimpl-1ga

stÈillen clock mínst pfr var fewtlondo mêtor genorrrski:1r'as ftrn att be-

reda y.bvattnet fn¿in anF;ritnsande mark frltt avlopÏr' Jot'dvallarna

f{i ej läggas mer-i brsnùaro sldol-utntng å. <len mot diket vända sldat:r

'pacl,e slam- och växtblldninp:r,r-r, oó1r sJ,rall- r'lêtto. åx-be'co l/ara fUll--

bordnt sen¡st 'i:nnan r'len I oktcber" ctet år, r:eneninp-; sål-unda skall

f o.i'r:tagas. lioetnr¡der,nå. slrola fqlrdelas efter saïma Érrund som

hiîr nedan ang-:ives f ör, trrostnadernås f tjrrclelnlnF; för av]_o1¡i.rcns för-

iin I : l-'¡
sta up1;,to-p.4andel. 'V1d rensi'1néI gkal-l lala:tta.¡tas a-1;l; k¡ot'ùenllnlen

Broar r
erh¿l1.1.r.¡r det z5 pnof Ílr,ltntnfien an{';lvna t:.öJdläf4et.

Företnp.;ets utförancle vtedfiir ornby6¿gnad av 2 st' Êi'govügs- Al 1t unclersì:rål.lsart¡e1;o älgen för,eta¡1ets stynelse vldta,ga

broalr. Desa.srn¿r. skol-a ornbyggas på tornlåigp-inl'n gsf i'rretagets belcost- utan övrt 6r;¿. intt'es senters l,.ri-r¡arrcle .

naclpå'sätts¿íns]rf.Idförsx.agsrJ.tnlngrrtv.!.sÐr. Tlråibr"oa:rna a.nordna s De nzur.rpförda broarnas uniterh¿i11 skall'hetrcostas av den

så att f.t al-14 î/tor: dÊir" tnä llnger mot trä:, Iägples ni'ivcr ell"er t:ilir'- el.ler rle sôr,. f,örrltr ; Ìraft sl.fr cìenrrr.r skylcltgtret ¿î1a¿rd.

Pa'Pf-).
DämnJ.n g, anliirrgg1nç:: av v¿lbtn rrspJats rÍ .r1 .

Avsyn1n¡l . Dätnnin¡r, an1äggn1r.t{ rìv Vattnlngspìtats l. o.vloppen e11er

Serlern E¡nbetet bl1vtt fiirdip;t och' om så erfordras un- annan åtguÍr'd varl-g4enonr skada upirstdr elrcn sorn hindrâ.r vattnets

der doss utfÖra.nde, ska1L c1ot avsJma.s oJ-l-er Lnspokteras ¡v I 1ä- fr'1a 1or,'p, må plì 1nÉ:a vl_l-lkor Étör'as ellr¡r t¡,ïl_as¡ ooh slra.Jl dåirest

net tJå1nstg.örande sta'hsns Lantbru-Ìrsl-n¡r;enlÓr eller annân â.v v€- ekncla u.i'rt'stdr' éîenorll dolÞl¡gares eller a:!.rnâ.ns påtagli.grr å.bgörando av

derbönando myndighet cliirttll förordnad' cionnG on?e;delbart avhJiÌlpas. HËjrvl.cl. ial<ttages att den slracla, gotn

underhå111
t'crc¡nsakEl,g É,;enoTn brsùancl.e kroaturs eventuc;lla. necitrånpninir. av

De hiir föresla.grra avLopperr skolp' for"sta gfrngen uncler sl-i-i,niiernar betnal:tas gor.r1 å,ver1,,an, vå.r,Él.v fc.rlJero att ilei:na skaclas

första åreb efter sectan arÏret;ot bl-1v:Ì"t avs¡milt sa'rn.t tl'âlrsfter vat't avh.l¡il-pa"ndqr slralL ál f gi''a don ;joniltìgar.eo ¿i vãlr,s m.ay;¿- nedtrarnp-

artnat¡ijr.sarilt,såoftacletdessellolle,nerforrlr'ast¡ensa.sfnånâ-l]hcl- n:i¡g-; sl..eÌ'. Kostnoclen f iir s]¡ndans uncla.nr.ö.Je,nde slrall s¿T.Iunda



botnakt,as ßon unctrerhåIlstrrostnad.

Jorclvåilnderlnfl"

Dd, -tngen overcns]':ornnol-s€ anir:å-encie ksstnaderr'ras fclrdel-

nÍ.rrg; läropllf,:en ltunn:lt tr.åjffaso hat, åi¿4og;rederl"ng vo.r':it nüilviindlp;

och har rlenga.rtna verlrsttilltsþftc¡r följanctra g:ïlrntlêro
I

G€n,ori, gnüvning ?ra,r Jordonr: ví,irde ncd l:üns;rn tl-lL dess

naturl.:lg¿r p-;odh<¡t sch hûsÞ.:affenliet ooh undor fi¡:rutsÈittning av orr-

sor¡rsfu1-1 skötsdl- och ful.letiimdf ¡r; torr'1åt,::¿îning for var'.jé ägoflg,xrr

uplrte.xerats pr. l'1glçfrr ooT: fl-nna.s dessa viinden fijr í'u1lt t,orr3-ng-

its. åt¡¡;oflgurer¡ 'lnfürda I kpJ"urrn 1i av vä.rderingrslàn5çdèn,

¿-,;of'1gp-rer¡ vl-Ika iiro belåtgna 1ä¡1ro ¿in 1sJ xneLr¡r, över l¡l1-vancle rne-

deLvs.tl:çnytan, vllka sÉiluncla e,j ltTisrz¡. fullt tor.rla¿4dê.¡ 11lr on r--

ducorln6i Ílv o\raTr angf.vn,a vålrclen skett oftor sd-clan grundn att a1J

rrrark be1åi5.,;en övcr ell-er L Jåilrnhöjd med Lej :nel,ea öv,rr ny:rsníimnitå

iröJd ansetts ha.va tor-r'lä¡:gn-:lngsg;raden 1.0 c1.v.s. clo blir¡a. fullt

torr'la.e;tio., u4(ler cict att mark be1Ètgen unr:lc:r rvrln a.ri¡:;ivna höjdl¿i"-

go n a.nnotts h.;¡t¡a tor':r1åig¡1ni rrpls¿Tr'ac1cn 0 r:.'l-.vo s . ilena s bl-1v¡rnde víi-r-

lo efter"fiirota¡;ets utfij¡.ancie är ut'torr.lÈiggni.n¡Tssyniarnkt -l1l<a

netcl O . I¡iif Sijcl.a:n- jor:d Þ .eü¡t f irr.sl, Oftr¡r' u¡r¡r1;:r.¡r:;arrde Ðrr yttr,r¡,1 Lga.ne

t¿i.*Ì.''ör

tvlop¡r cl.vos. s¿iil¿rn jo.t'<1, sorn irlr beliì¡,ien prT ìünp,:1.s avstrilrici flrriri ff-guners hü.îd1åi¿'ic) 9r¡r',1' saÉi:c!¿l vär;terr Lan. i)e frÈi.f.F,€nofn GF-

hor.åilrrrl.nfi o.v nuvn:.åyrde våÍr.dot hag" den neg:eln

f ölJts, att arlav¡¡¿pla berli¡¡.cn unctor. n-uvâ.:r,¿,ìn(Le medelvattenytan

ansetts l" siÙL nuva'ranclo slri-ck våinclelös och. sfilunrla lcornn¿r iíe*

n<)iri frlllstiind.j.¡: l:ax,æ\;;î-¡,:g¡ni-n¡r; aj:.h f,örhiiti;ras tl"ll ur tortr-

liri6'l¿yrÍ,ngssynpr.mlet förstp;raciip,: rna,r:k n-lêdan ma.rlr belzÌp:cn

avloí;i-'el*n v:[i'n.r nytta av r]en t d.otta företag; für.eslagna

d'Lkntn¿ren ?rar ¡'edu.coring av rrf r-va.nrre vå'¡rdet pr. trektar

verlr--stül_lt o n

För,

OVâ.N

AV

de:n 1 irr':rnen-bet l'r.ogående rrup-rrrpiltninpl,í 
ornnåirrncla hlrvan ansetts

ur toill3li{¡'p:."¡1:Ìn¡1ss.r¡npunkt reda..fl Liit;tna..flrI]. r.:vlra.stnÌng, varfön

tlen e;i p.'Ðrroil für'etn.5r.ts utfcir.anrle vinnor nrî5ron .frörbiittringe

dett,n uncJer,, f c,nrts.lîtl;nj rrp; al;t Jnf¡;a ailrlna onstÈirrcllg;Ïrt+t,cr. ¡¿n

ot:Ï11--.freclss¡tåill-¿-rncle toi rf pj¡,,pnn.i.ng vo_r..:,it; onsa.l< tlll nlnskriin¡1

i eventriell-t slxor.dercsLrlt¡: i;. 1,,îar:kens n_uva¡,¡¡.ncle vålr.de å[r

cii'ir'f i';r' þ1¡v¡¡"ncïe dels a.v' ctr:t blf i¡arrr:[e viii¡,d<,.t uncj,.;r, f iir,utsi,itt_
'nirt6,; p¡.v firll torr.lÉ{Ê;f4nfr¡,; ooh dets doqs huJdlÍ:l¿.,lcr t ilI

clon fir.r'su-r.n'ira.nc'o va.tten¡¡ta'L avloppen, ss.r't" er,håtl.ltss {i.,_

noia riru:Ltiirlfcelr,fn.{T t\T Jo:.dons välz.cle f fr.¿ltlt ùor.r,la.¡lt slrfck

mr¡def 'c et't pr()rrenttal, s'¡n utnirrì:ïlå,tf¡ pÉi f4ïì,r-ïrcl âv rðE!ï-rektrve



hËjIlna vär'dena äno pr. hektar infcirda 1 vÉirder'l-ngslängdens koLurnn
Bet:..üffancl.e êrs¿ittning; f or r,rark som åt¡lår för avloppenB

11,
u.bvlcl6qn inp-l f rireskrlva synerrtÊinnon J åiinllkt l-rrtressentcrnas il¿i'rorû

Skll"l-rrs.den rnelLan b1l-vande och nuvarande vürdet eI1or.
Pi.ìorcla ul;ta.]-alrt1-e; att sö.Clarl s].ra.l..r ui;gl:1 ft)r:, st::iici:an l"-6 e? âv-

É.k. förbättringsvirlrdeü finncs infrir,t I vírlrderlngslün¡¡:den ko]unn
loppet -Ét-B var<;irr åî,veLl såirslctld överenskornmelse ì:rijffats"

lf ocir avse dossa sl-ffron v¿inde;t pr, Ìrokt¿rt".
Betriìflfancle orsi-ittnLnß íioÏ' niarl¿ sorrr rîtgår för jordupplag

ï vilrdorlngslËrlngdon hava e1utl:ìgen de enl-igt ovan an-
föreskrlva synenriinnen J?inrllkt in.tressentennas däron gJorda ut-

p;lvna rogler utn¡ikrrade blIv¿rncle ooh .n?rvËil'ando vändena sarnt för-
tal-ancle att, säclan sl'r¿-rl] ut;gå ftrr stråickan !2-6 av ovloppot 'A'*B

tråttünlngsväfdena bltvit för va.nJe Ëigoflgur med hiins¡m t111 dess
vå,rrorl även sÞ.rsktl-cÍ överensltomrnclse tråì.ffats ocT¡ ornfettar' clenna

ytinnehå11. bor"?it<na.de oah i-nförda.
ersåittnlrrg; sÊ"väl ersi.ittnf rr¡q fôr cl rt lnj,rfìng gçril fororsakas ge-

Båtaaden fionom f öretaûet,
rorn Értt vâ.1-1a1lna íiro upplagdae ell41 orr val-lr¡¡na t¡ortf örast eL'*

Den vattenskadadê rrarlreir sora lçornrnor att fih'brittr.as
soì'', crfordras fiir valla.¡-'nas hontförandesä'!,tning f .lr det arbr:'be,

€Ìenolri fc.rr.etaget ornfattar en âT(:)â.1- av r-rarrùnanlap:t 2B¡72O krektan.
I4rsiittnin¡4 utbetalas i sankt¿:incl nred slut1t¡rt upir¡,r;oran-

Dess bl-lvande vä¡,de 2' .'(Ll1-rl¡-0 kr-onon
ile av räkenskaTlerna f i)r förete5tet"

It nuv&rgncje rr Li.Bh6,to lt

Ersårttn:ìnp; fÖr intrÉìng É¡ìeYìoIr'1 uppkastad jord vlcl fra.trr-

Fönbüttringsvärde så. lund a B.868 r7o
tlcla renFritnÉrar eL(411 eJ utp:fi.

Vatt,end olnstoLsaveif t.
Jordåi¡-far,e ka.n lcke 51öra a¡s¡r¡iìtrc på trÍdya¡r: &v arrnarì

I-¡¡.ì förbåittringsvärdet eJ u1¡pgáìr t11l högro belopp
l.nt,ressent I -'iiirot¿¡f¡;ct f irx' k¡optkôrni.n¿'; ¿v Jo¡dVa'I1Ð'rna eller

h'n B .868rr)O lcronor trohövr¡¡. nrlgon vatterdomst;olsavgLft eJ erl?ip;-
Irn,clansl¡.affanile âr¡ clesairnria. Hf*r Jordii¡rare verkstå:11t detta ar'-

gas fön d.eti;a föneta¡r.

i lns iit tni.ngar.
ber;u9, ì:ì,getr"lran clär'eL'tcr riten Í'ritt dfsponera över den rnar:lcr gol'r1



vârtt tåí-clct âv .Jondvallar.ñB.r

För' skatia, osir lrrùrfrnp-;r soril vicl detta utl¿itancles r¡re<ldel-anilo

loi¡.o hnnira'Í Ð.'r' g,-Vnorfl¿iirnen fr;rutses, lnå don, som lidet' skad¿l.n crller

lntr¿?rnÉlet frarnstj¡ll1a a.ns'pråìk pr3- ersiit:tnrÌ.n¡l errlt¡,:t bestrirnrrrelserna t

9 kaË. v¿r'h'Lerl.a,riotln dock elral1 só-c1o.nt anspr.rik.fcir att liunna uupta¿1as

t11l pr"cvnlrr¡4 annriil¿ls Ïro¡¡ i)stcz,byr,clens val;tenclomstol inorr fern år. niilr-

nat frÉin r.Ltg;ån6ren av cl.en -f'ör,fij¡.otagets fu-llborclande i <lotta utl¿?-

tanrle ê1lc'r oci,, serier¡llgI'Ël- f 6,irledninfr o-V gökt anstÄnc-t bestiimrla ti<1on.

är skadan eller fntr¡ingct av iretyclenhot g¿r:11or va.d I -( ka.p. ,7 it

Vatterr-l a ¡L,err andra sÙyckei; StacIrSas .

o

Bot¡:äffs.ndei kosJ,nadernasr fördelnlng ha.r' särsklld tal¡ol-l

hèir.i)ver uf¡f:rFitt..-rts, vLl-]ren b11a.p:ts detta ut,1,.4talc'to, voi,f'ör 'ì.rårir en-

das hiinvisr:.s bi,.l-1 riiurnda ironcl I lrr gar'. Ila,mfåi1l 1¡rhei:en há.r bctralc-

ta.ts som en avriolyrl_"rr,<i ocl.r h¡r I tabellen angirilts hunuvl_ctrr <lel_éi_

gare är sök¿rncle t111. foreta.got ellen oj. All cleltagn'lnp.,;selryldig-

Iter ¿ir g:T'u.ncl.a,il ¡rrli vü¡'dot atr der-r b¿3tnad sorir vLRnös {¿:()ytoril Lrv cl.tk-

ininge¡r up-trkOrirrn¿Lnci-e Jordf<.'f.båittrÍ.n.g. Do1åip:a.r'e sorn ej sökl; företa-

p.ot o11et' för'onat slg rncd s t'irandon onl für,etage;t; ii,r. e;i skyl.dlg

att vidi(îintr.prr¡ s¡törro bLdnar t:il.l lrc¡stnadon fi,r cli-lnrl-rrp-1<¡n iin sorn

ii¿)l.n,. .l¡{ir taJ",ang i:lë1¡¿rI'¡rncie s!.al-1 snl':Éig,a:r,e llrclrt gextio r.1a-

svaT'ä.r" moü '¡äfdct ri den. båtnad, Ìran* ntarli rJåinf-¡r:errorn beredöB.

ilr1 nzî.¡,,;¡¡;1 fr:anrs'i,íill-ni'ng att f¿T. orlåigg;a b1cìnnp; t11.1 kostrraden

ì

för, foret*,F,;r':,tr¡ UtforancLeþråi vi*Èf; arital f¡r cj arÉlr-ts Ïral' r:ü.-

g;on sáìda.n för'deLnlng:, oJ heL1er vi.lrlrstiillùs.

Synekost;n¿ìdr¡¡'ira skole,för'sl'r,ju'i;as av s i)I<ancle.m.q c¡r:h, ske

la f ör' dsssa ko¡¡tnac;$rs slutl.igia fi,irdr:ln:ing gå:l114 enahan<14

',trtzndor soirr g;äil,la firr för.delrrln¿i ¿r.r.' lro,gtnade¡rna f ilf foretaget

F'ördel-nlrÌ.lr aÌ¡ syrrefonnrjl;lnirrgskostn¿¡.de¡rna fi.nnes verkstä1,ld

l- clv'&rrnÍimnrla tabcl1.

F:i¿ purrkÞeg.

'f111 lecirilnp; för arbc¡1,uts lli;förancle :rar.nt i'ür kontrol-

lenl-,r¡q av ð-*t-nørnr¿a flnnas t\rË- flxpirnkften anbtra.g;ta pá. si¡ltt av

plan nch- profilrltnf.ng'en iriirrnar.e fra.ru¡_,:åro Ðs sltoL¿r no¿re Íre-

T¡â:L,as ocir .frli e.i eiòr1;jas 3\r Joi.c? e 11or a.nnat, Borttø-ge.s et*

l-er f ör'rlåirvas flr1-sr.1¡1r¡¿ uppsr:ìt1:igern üy, âi;p;iirclen belagcl rrrerl

straff onl1¡:;t bestiirr¡¡rel-senna L L, l<nTr. th t; vattenla.fitonn

D€n ,snr¡r önskar för'a t¿a]-an nrot dennå l'crrrüttntrrg

s.lça 1l plör-n dcrtta v"d [rstq¡x¡gyrrd.ens vs.l;'tjeïrdolns.Lol o-dr" stock-



p-;ar xiiknait frfin tienna dag t'i1T" r¡attenz'ättsd.omapen Ln1íi,lújt.Ð. sl"'.a

b1lt vattendc¡tnÉtc)lrìr'r sti;il}cta þesviiz, i t;re exernplar .ch skola í

lessa fulls tiinri.ågÈ ri¡rlitaga.sr hlr.r.¡ln:ntlens alla péìst5ioncrerr sarnt slrii-

Le¡ dÈ;rt:1 11¡

IJt]åtanÇet s undonstäl-InÍne.

Då f denna fn6ga nå¡4on undersl;älllninp; t111 vattendom-

stolen av detta utli.Ltnnde e.i erfordras, kommer í enligþet med

10 kap. 75 $ vattenla6r:en. rletta utl¿Stande gá. I ve¡'lrstäl-1lp¡et

I <ler: ordrring som f ör J-aga k::a ft äp;ancle dom än stacl¡¡acl f ör. så

vltt lcke inon den I föregå,onde noment stadgacle tlden nå.gon ln-

tressent lnl-?ininat slne t11"1 va.ttendoinstolen sti.il-J<La besvär.

1,{/a11bo clen 26 apnf-I \g1l+

Ntls Risbeng

St¿¡ t ens Lantbrnrlrslngeniör .

A.F" Sandln Hi.ldor Karlsson

Bttnädancle gode män"

ïlält avsknivet betyga:

-- 
- v4z--
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över r¡erkst¿ill-d avsyt-¡f1¡.g av to$orljå,3;g¡-Ì-nEs.1,þre1:'a,g;, errli-¡¿b för-

ordira.ncle a,v l(ung1. LairtLrrulcssrtlrrelsen clen 2- -l'ebrua-r:l )c)11s"

Före'baglr:ì,s narnn l1[o1rib;r---Orn;sta-I]bby"bo::r1'a-¡:;g11;i.11g;s.flöre'bag; J-

Va-'!..1 entuna socken och Sboclahol:¡s -[Êìrr.

P1¿.nei:r f,'ast.s bä-Lll-c-L cìerr J c-[c:ccrrt]re:r L91\ 
"

Làn -[i:å.n SLa.l.,ens ¡rrrc]i]cui-ngsl.Snefo::rd J-¡" Ol:0. ^ l.elotLor

S,'ba.tstri c-Lrag l1:r"ån Sba,bc'r¡.s arzcl-ikn:ingsa-ns1ag \,\.1O.-- tt

,S b;rr,6l-ssrß o::clf iirc,nd.e fierr" C. J, Ek-stli)rn.n V.q,l-1enLr.:.n¿r"

Avsyr:rÍ-ngelr vc:rlcstLÌ-Llclesr Ð,v Élssi-s t en'bolr ll . l\Lngt'en

det:. -'ì-t norrernl-,er )-c,)75.

f'ör,eta¡re-b befa¡rrrs; cl¡irvid. \to;t?Ð :1. sjn trel.het ut-fiirL

i örrerensstünlmel se rÌed clen :flastsLbil--lc1¿r nrbe'bslr.J-aneLr ocli ti-1,1-

s t¡r¡]ae s 'b i..l- l ¡4oc1Lcäi:na-:rrcle "

S;toctrcho1¡r den 28 vei'rtber 1915"

S'batens Lanbbrulesingeni

't Lf.)fi.
ì"r

\

'll

[i ,','u
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20 JUNI

Kl 10.00 Kl 13.00 Kl 16.00
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20 MARS och 20 SEPTEMBER

Kl 10.00 Kl 13.00 Kl 16.00
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20 DECEMBER

Kl 10.00 Kl 12.00
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Kl 13.30

20 DECEMBER
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