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Redovisning förstudie Ormstaskolans tomt (KS 2019.316)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner förstudien för Ormstaskolans tomt samt uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att planera in det som ett kommande projekt.

Ärendebeskrivning
Plan- och miljöutskottet uppdrog 2019-10-22 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en 
förstudie avseende framtida användningen av Ormstaskolans tomt med närliggande 
kommunal mark.
Ormstaskolans tomt ligger centralt i norra Vallentuna tätort omgiven av ett bostadsområde. 
Tidigare låg Ormstaskolan på fastigheten Ormsta 1:16, del av Ormsta 1:17 och 1:18 men 
verksamheten på flyttades under 2019 till Hagaskolan. Ormstaskolans tomt består idag av en 
tomt där tidigare tillfälliga paviljonger för skolverksamhet funnits uppförda samt den gamla 
idrottshallen. Övriga skolbyggnader har rivits. För området gäller idag stadsplan Norra 
Ormsta från 1971. Området där skolan tidigare legat samt område där den gamla idrottshallen 
finns är planlagt som område för allmänt ändamål och delar av omkringliggande mark är i 
stadsplanen reglerad till allmän plats, park.
Förstudien bedömer att lämplig framtida användning utifrån de fysiska förutsättningarna 
fortsatt är skolverksamhet. Beroende på hur förutsättningarna bedöms vara när en ny 
skoletablering aktualiseras kan en etablering möjliggöras antingen på gällande detaljplan eller 
genom att kommunen tar fram en ny detaljplan. Vid framtagandet av ny detaljplan kan även 
möjliggörandet av bostäder inom delar av området utredas.
En etablering av en grundskola om ca 500 elever bedöms täcka framtida behov och 
omkringliggande infrastruktur så som yta för utevistelse/skolgård, angöring, säkra skolvägar, 
leverans av mat och hämtning av avfall mm kommer att behöva studeras ingående oavsett om 
etablering sker på gällande eller ny detaljplan.
Förstudien bedöms vara i linje med Översiktsplan 2040 och en komplettering/förtätning av 
bostäder inom området också vara möjlig och ge positiv verkan på exempelvis kollektivtrafik 
underlag, vilket också stöds av att området för Ormstaskolan ligger inom det influensområde 
för roslagsbanan som upptagits i Sverigeförhandlingen för ett totalt bostadsåtagande om 5650 
bostäder.
Förstudien har tagits fram i samarbete mellan BUF och SBF och gjorts på en något högre 
detaljeringsnivå än en vanlig planbeskedsutredning för att kunna ligga till grund för 
kommande utveckling – oavsett om den sker på nu gällande plan, genom en ny detaljplan 
eller genom ett parallellt förfarande där planen ändras samtidigt som delar av nu gällande 
detaljplan genomförs.
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Tjänsteskrivelse

Redovisning förstudie Ormstaskolans 
tomt

Förslag till beslut
Plan- och miljöutskottet föreslår för Kommunstyrelsen att godkänna förstudie för 
Ormstaskolans tomt samt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera in 
det som ett kommande projekt.

Ärendet i korthet
Plan- och miljöutskottet uppdrog 2019-10-22 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ta fram en förstudie avseende framtida användningen av Ormstaskolans tomt med 
närliggande kommunal mark. 
Ormstaskolans tomt ligger centralt i norra Vallentuna tätort omgiven av ett 
bostadsområde. Tidigare låg Ormstaskolan på fastigheten Ormsta 1:16, del av 
Ormsta 1:17 och 1:18  men verksamheten på flyttades under 2019 till Hagaskolan. 
Ormstaskolans tomt består idag av en tomt där tidigare tillfälliga paviljonger för 
skolverksamhet funnits uppförda samt den gamla idrottshallen. Övriga 
skolbyggnader har rivits. För området gäller idag stadsplan Norra Ormsta från 1971. 
Området där skolan tidigare legat samt område där den gamla idrottshallen finns är 
planlagt som område för allmänt ändamål och delar av omkringliggande mark är i 
stadsplanen reglerad till allmän plats, park. 
Förstudien bedömer att lämplig framtida användning utifrån de fysiska 
förutsättningarna fortsatt är skolverksamhet. Beroende på hur förutsättningarna 
bedöms vara när en ny skoletablering aktualiseras kan en etablering möjliggöras 
antingen på gällande detaljplan eller genom att kommunen tar fram en ny 
detaljplan. Vid framtagandet av ny detaljplan kan även möjliggörandet av bostäder 
inom delar av området utredas. 
En etablering av en grundskola om ca 500 elever bedöms täcka framtida behov och 
omkringliggande infrastruktur så som yta för utevistelse/skolgård, angöring, säkra 
skolvägar, leverans av mat och hämtning av avfall mm kommer att behöva studeras 
ingående oavsett om etablering sker på gällande eller ny detaljplan. 
Förstudien bedöms vara i linje med Översiktsplan 2040 och en 
komplettering/förtätning av bostäder inom området också vara möjlig och ge positiv 
verkan på exempelvis kollektivtrafik underlag, vilket också stöds av att området för 
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Ormstaskolan ligger inom det influensområde för roslagsbanan som upptagits i 
Sverigeförhandlingen för ett totalt bostadsåtagande om 5650 bostäder.
Förstudien har tagits fram i samarbete mellan BUF och SBF och gjorts på en något 
högre detaljeringsnivå än en vanlig planbeskedsutredning för att kunna ligga till 
grund för kommande utveckling – oavsett om den sker på nu gällande plan, genom 
en ny detaljplan eller genom ett parallellt förfarande där planen ändras samtidigt 
som delar av nu gällande detaljplan genomförs.
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Förutsättningar för planläggning 

2. Inledning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens plan- och 
miljöutskott att ta fram en förstudie avseende framtida användningen av 
Ormstaskolans tomt med närliggande kommunal mark.

Ormstaskolans tomt ligger centralt i norra Vallentuna tätort omgiven av ett 
bostadsområde. Tidigare låg Ormstaskolan på fastigheten Ormsta 1:16, del av Ormsta 
1:17 och 1:18  men verksamheten på flyttades under 2019 till Hagaskolan. 
Ormstaskolans tomt består idag av en tomt där tidigare tillfälliga paviljonger för 
skolverksamhet funnits uppförda samt den gamla idrottshallen. Övriga skolbyggnader 
har rivits. För området gäller idag stadsplan Norra Ormsta från 1971. Området där 
skolan tidigare legat samt område där den gamla idrottshallen finns är planlagt som 
område för allmänt ändamål och delar av omkringliggande mark är i stadsplanen 
reglerad till allmän plats, park. 

Förstudien bedömer att lämplig framtida användning utifrån de fysiska 
förutsättningarna fortsatt är skolverksamhet. Beroende på hur förutsättningarna 
bedöms vara när en ny skoletablering aktualiseras kan en etablering möjliggöras 
antingen på gällande detaljplan eller genom att kommunen tar fram en ny detaljplan. 
Vid framtagandet av ny detaljplan kan även möjliggörandet av bostäder inom delar av 
området utredas. 

En etablering av en grundskola om ca 500 elever bedöms täcka framtida behov och 
omkringliggande infrastruktur så som yta för utevistelse/skolgård, angöring, säkra 
skolvägar, leverans av mat och hämtning av avfall mm kommer att behöva studeras 
ingående oavsett om etablering sker på gällande eller ny detaljplan. 

Förstudien bedöms vara i linje med Översiktsplan 2040 och en 
komplettering/förtätning av bostäder inom området också vara möjlig och ge positiv 
verkan på exempelvis kollektivtrafik underlag, vilket också stöds av att området för 
Ormstaskolan ligger inom det influensområde för roslagsbanan som upptagits i 
Sverigeförhandlingen för ett totalt bostadsåtagande om 5650 bostäder.

3. Kommunala ställningstaganden och 
förutsättningar

3.1 Behov av nya skolor i norra Vallentuna tätort

Planeringen, och därmed planläggningen av fastigheter för skoländamål, tar idag sin 
utgångspunkt i de tioåriga befolkningsprognoserna och kommunens prognostiserade 
behov av skolplatser.  

Då elever fritt kan välja skola även utanför kommunens gränser kan förändrade 
rörelsemönster innebära ett ökat behov av skolor inom kommunen.
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Den första analysen under 3.1.1 och 3.1.2 utgår från nuvarande förutsättningar dvs hur 
befintliga skolor och rörelsemönster avseende skolval ser ut idag. 

3.1.1 Skolstrategi 

Utifrån ett längre tidsperspektiv (>10 år) kan det dock antas utifrån om omfattande 
nybebyggelse sker att en större skola behövs inom Nordöstra Vallentuna, där 
nuvarande Ormstaskolans fastighet bedöms vara lämplig för ny skolverksamhet. 
Uppförande av en ny skola är positivt ur ett valfrihetsperspektiv och medför att 
Vallentuna kommun som huvudman behöver anpassa sin organisation.

Vallentuna har en genomsnittlig planeringstakt, inklusive antaganden om byggstarter 
utanför detaljplan, för den kommande tioårsperioden om cirka 500 bostäder per år, 
inklusive bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Som en del av 
överenskommelsen att förlänga Roslagsbanan till Odenplan och T-centralen inom 
Sverigeförhandlingen har Vallentuna kommun åtagit sig att inom kommunen ska det 
byggas 5650 nya stationsnära bostäder fram till år 2035. 

Kommunen tar fram en bostadsbyggnadsprognos som totalt innehåller cirka 5000 nya 
bostäder under perioden 2020-2029. I prognosen redovisas fördelningen av nya 
bostäder i delområden, Ormstaskolans tomt ligger  inom det som kallas Nordsöstra 
Vallentuna. Där återfinns närmare 1800 bostäder av de progostiserade nya 
bostäderna fram 2020-2029 och redovisas ljusgrönt i diagrammet nedan.
 

Figur 1 visar fördelningen av planerat bostadsbyggande per kommundelsområde 
och år (Bostadsbyggnadsprognos, 2020-2029)

3.1.2 Demografi

Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i 
kommunen. Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor 
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betydelse för planering av den kommunala verksamheten och lokalisering och 
dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och 
fritidsanläggningar. Befolkningen beräknas öka med cirka 5 400 personer (16 procent) 
till år 2029 och takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade 
bostadsbyggandet i kommunen 

Inom före detta skoltomtens direkta närhet kan ett prognostiserat ökad 
befolkningstillväxt och elevunderlag kopplas till bland annat utbyggnadsprojeketen 
Ormsta-Stensta, ett pågående detaljplanarbete som förväntas antas 2020 
innehållandes 320 bostäder, till detaljplanen Haga 3 på andra sidan Lindholmsvägen 
innehållandes 55 bostäder som är under utbyggnad, samt de områden som finns 
beskrivna i den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen (se 
3.2.1 Fördjupad översiktplan). I vilken utsträckning som dessa områdena kommer att 
utgöra upptagningsområde för elever till en ny skola på Ormstaskolans tomt beror på 
etableringen av nya skolor inom tex  Molnby-Ubby och lokalisering av dessa. Hänsyn 
måste tas till eventuella begränsningar av planerade och kommande bostadsområden 
vid planering av ny skola.

3.1.3 Sammanfattande slutsats

Som synes ovan kan identifieras ett behov på sikt av en ny skola inom området. När 
det behovet uppkommer är beroende av flera parametrar som har en inbyggd 
osäkerhet på grund av de parametrar som ligger till grund för prognoserna. 
Exempelvis skulle en förändring i utbyggnadstakt medföra att behovet kommer att 
uppkomma tidigare eller senare, på samma sätt påverkar vilka som flyttar in i de 
nyproducerade bostäderna och flyttmönster i det befintliga bostadsbeståndet. 

Utöver det väljer idag flertalet elever en skola utanför kommunens gränser, det 
innebär att det inte bara är Vallentunas egen befolkningsökning som påverkar behovet 
av skolor i Vallentuna.  Ökad valfrihet vid val av skola inom skolkommunen bedöms 
kunna vända elevströmmarna från intilliggande kommuner. 

Med de förutsättningarna som är kända idag kan påvisas ett skolbehov på platsen, det 
är dock svårt att säga när exakt i tiden det kommer att uppkomma. Baserat på bara 
befolkningsökning ligger det i det längre tidsperspektivet men om förändringar sker i 
rörelsemönster avseende skolval kan behovet uppkomma även med dagens 
invånarantal.

3.2 Översiktsplan 2040

Utbredningsområdet är utpekat som blandad bebyggelse av t.ex. bostäder, 
verksamheter, service eller andra funktioner som tillhör en tätort. Utveckling av gröna 
kvaliteter som parker eller närgrönområden och att säkerställa kommunal försörjning 
(t.ex. skolor, förskolor, äldreboende, kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en 
viktig del av utvecklingen.

Generellt beskriver ÖP att Vallentuna tätort ska utvecklas med en tätare bebyggelse 
med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Man vill bygga i lägen där 
det redan finns bebyggelse, detta så att en attraktiv småstadsmiljö kan växer fram. 
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Nya områden som ligger centralt får fler flerbostadshus, stadsradhus och 
flerfamiljsvillor. Bebyggelse, gator och torg utformas med stor omsorg. Gamla och nya 
stråk knyter ihop olika delar av Vallentuna så att en samlad småstadskaraktär skapas. 
Kvaliteten på gestaltning är viktig. 

Skolor och förskolor 

I översiktsplanen beskrivs att det år 2017 finns tio1 kommunala grundskolor, fyra 
friskolor och ett gymnasium i kommunen. Kommunen tillämpar skolpeng och 
eleverna kan i mån av plats välja skola fritt. Det fria valet påverkar skolornas 
lokalisering och skolor som är lokaliserade nära pendlingsstråk är generellt mer 
attraktiva och lockar elever från andra ställen än närområdet. Föräldrar vill helst ha 
plats nära bostaden eller i pendlingsriktningen. 

Strategiska platser stödjer både möjligheten till ett mångfacetterat- och långsiktigt 
nyttjande såväl som påverkar omfattning av de åtgärder som krävs för att upprätthålla 
trafiksäkerhet vid och till och från skolor. 

Översiktsplanen visar på planeringsinriktning för skolor där man kan utläsa att skolor 
och förskolor ska:

 Placeras så att det är enkelt, tryggt, och säkert att ta sig till skolan gåendes, 
med cykel eller kollektivt färdmedel. 

 Ha utemiljöer som uppmuntrar till utevistelse och aktiviteter för lärande.
 Utformas för att möjliggöra ett effektivt samutnyttjande mellan olika 

verksamheter även utanför skoltid. 
 Ges en flexibel användning och byggrätt utifrån att behoven förändras över 

tid.

3.2.1 Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra Vallentuna och Lindholmen vann laga 
kraft 2018. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att samordna kommunal 
planering med statens och regionens planering bostäder och infrastrukturutbyggnad. 
Trots att utredningsområdet för den här förstudien ligger utanför FÖPområdet kan 
inte områdena ses som solitärer och av varandra oberoende. I området söder om 
Molnbyvägen som ligger närmast utredningsområdet anger FÖPen en möjlig 
utbyggnad om 300–400 bostäder i varierad utformning med en högre och tätare 
bebyggelse. 

I planen anges att en ny skola förskola och eventuellt en ny skola kan komma att 
krävas. Planeringsinriktningen för nya skolor och förskolor är att de ska placeras så att 
de underlättar livspusslet för invånarna vilket betyder att de bland annat ska 
lokaliseras nära bostäder och i pendlingsriktning. Skolor och förskolor bör förläggas 
invid grönområden eller grönkorridorer på mark med goda 

1 Sedan 2017 har fyra av dessa skolor slagits ihop till två skolor då Hammarbackskolan och 
Ekebyskolan slagits ihop till Rosendalsskolan samt Hjälmstaskolan och Karlbergskolan slagits 
ihop till Karlslundsskolan. Antalet platser är dock oförändrat. 



Sida | 8 

grundläggningsförhållanden i relation till befintliga skolor och förskolor. Nya skolor 
bör placeras nära kollektivtrafik för att kunna ta emot elever från annat håll än 
närområdet.  

Bilden visar utbyggnadsområden som anges i FÖPen. De för området mest 
relevanta delområdena är 1. Söder om Molnbyvägen (Molnby/Ubby) 2. 
Molnbyvägen (Molnby/Ubby) 3. Norr om kraftledningsgatan (Molnby/Ubby) 9. 
Ormsta Stensta 11. Väster om järnvägen (Foderby) 14. Ormsta

3.3 Detaljplaner

Stadsplan för norra Ormsta 

För området gäller byggnadsplan från 1971. Utredningsområdet utgör så kallad allmän 
tomt och allmän plats enligt gällande plan, se utsnitt av plankarta i figur 2 nedan. 

Det aktuella området betecknat med A (blått) får användas endast för allmänt 
ändamål och anses inrymma rätt till byggnaders uppförande eller inredande av lokaler 
som är knutna till anläggningens verksamhet. Med allmänt ändamål avses det som 
tillkommer stat eller kommun att tillgodose, historiskt har det varit exempelvis hus för 
post och tele, statskyrka, kommunalhus, brandstation, sjukhus, skola eller kommunal 
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barnstuga.2  Det finns en gränsdragningsproblematik när vi pratar om verksamheter 
som är kommunalt ansvar men drivs i privat regi. 

I övergångsbestämmelserna till Plan- och bygglagen §32a framgår:

”32 §   För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt ändamål, får 
bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i planen.

32 a §   Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 
ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt organ.

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock bygglov enligt första stycket ges 
endast om åtgärden innebär att fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det 
allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har använts för eller enligt senast 
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd.

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten avvikelse från den senaste eller 
avsedda användningen. Bygglov får dock inte ges om åtgärden kan antas medföra
   1. betydande miljöpåverkan, eller
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900).”

Det innebär att det är möjligt att bygga en ny skola på gällande plan – oavsett om så 
sker i privat eller offentlig regi.

Området har en prickad remsa runt tomten där planen anger att marken inte får 
bebyggas. Det bebyggelsebara området är ca 7300 kvm stort. Högsta byggnadshöjd för 
tomten är satt till 7 meter, vilket innebär att det är möjligt med en byggnad i två plan. 
Den i praktiken möjliga byggnadsarean blir dock mindre pga. BBR-krav m.m. på friytor, 
utevistelse, parkering, dagvatten etc.  Prövning av exakt möjlig byggrätt kommer med 
denna flexibla plan att ske vid bygglovsprövningen. 

Allmän plats så som gata och park möjliggör angöring till tomten för biltrafik samt 
gång- och cykeltrafik. 

.

2 Statens planverk, 1976 Anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. 
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Figur 2. Utsnitt av gällande stadsplan för området. 

3.4 Lov och tillstånd

Efter att verksamheten på Ormstaskolans tomt flyttades i samband med Hagaskolans 
öppnande har flertalet förslag uppkommit för den framtida användningen av tomten. 
Under en övergångsperiod stod de inhyrda paviljonger kvar på platsen trots att 
verksamheten hade flyttat ut. Denna förstudie syftar till att på ett strukturerat sätt 
analysera och presentera ett förslag för kommande markanvändning på den fd. 
skoltomten. På fastigheten finns fortfarande den fd. idrottshallen inom vilket ett 
skyddsrum är beläget. Detta skyddsrum behöver hanteras vidare i samband med ny 
detaljplan och ny bebyggelse på platsen. 
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3.5 Fysisk riksplanering

3.5.1 Riksintressen

En mindre del av Ormsta ägor, de allra östligaste, berörs av riksintresse för 
kulturmiljövården. 

3.5.2 Områdesskydd

Det finns inget strandskydd, naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområden, 
vattenskyddsområden inom utredningsområdet. 

3.5.3 Förordnanden

Området omfattas inte av förordnande enligt 113§ eller 110§ Byggnadslagen

3.5.4 Övrigt

Området gränsar till Lindholmsvägen, dock till en delsträcka med kommunal 
väghållning. Någon vägplan som påverkar området bör därmed inte finnas.

Området ligger inom influensområdet för Roslagsbanan till city. Dvs. det område 
inom vilket kommunen har ett åtagande om 5650 nya bostäder. 

Ytor för skola 

Bruksarea för skolor kan mätas genom bruksarea (BRA) per elev (BRA/elev). Skolor 
varierar i storlek beroende på utformningen exempelvis genom möjligheten till 
samnyttjande baserat på skolans storlek och elevantal. En yta jämförbar med övriga 
skolor i kommunen som bedöms vara rimlig som utgångspunkt i denna förstudie är 
mellan 10-12 kvadratmeter BRA /elev. Ytan inkluderar speciallokaler som salar för 
hemkunskap och slöjd.  Till verksamheter tillhör också ytor för övriga funktioner 
såsom till exempel arbetsplatser för lärare och rektor, bibliotek och grupprum. 

För utomhusvistelse har Boverket bedömt att ett rimligt mått på friytan 30 
kvadratmeter per barn i grundskolan. Forskning visar dock att den totala storleken på 
friytan bör vara minst 3 000 kvadratmeter. På mindre skolgårdar kan barnen, oavsett 
antalet barn, få svårt att utveckla den lek och det sociala samspel som de behöver. I en 
bedömning om ytan är tillräcklig ska hänsyn tas till den totala storleken på friytan, det 
vill säga den yta där barnen på egen hand kan vara utomhus och leka.

http://www.vallentuna.se/sv/kulturmiljowebben/Riksintressen/Riksintresset-Vada--Osseby-Garn-K-77/
http://www.vallentuna.se/sv/kulturmiljowebben/Riksintressen/Riksintresset-Vada--Osseby-Garn-K-77/
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3.6 Kända befintliga förhållanden

3.6.1 Bebyggelse

De berörda fastigheterna ligger insprängda i befintlig infrastruktur av 
bostadsbebyggelse. Inom angränsande tomt väster om aktuellt område ligger bl.a. 
Ormsta förskola.

Byggnaderna norr om området utgörs till största del av enfamiljshus i form av kedjehus 
och radhus i ett och ett halvt till två plan. De är uppförda under mitten på 1970-talet i  
tidstypisk gestaltning. Tomtstorlekarna varierar men ligger mellan är ca 300-400 kvm 
och bostadshusen har en byggnadsarea omkring 40 procent av tomtstorleken. 
Byggnaderna är placerade parallellt med gatan och parkering och angörs via en infart 
på tomten. Många av fastigheterna har komplementbyggnader på tomten av varierande 
storlek. 

Det finns också exempel på friliggande villor i närområdet. Tomtstorlekarna uppgår till 
ca 750-850 och villorna har en byggnadsarea om ca 140 kvm med komplementbyggnad 
på ca 50 kvm. 

Även byggnader utanför det direkta närområdet har en låg skala, vanligtvis 1-2 
våningar.

Figur 3 visar bebyggelsestrukturer kring utredningsområdet med kedje- och radhus 
norr om fastigheten. Väster och öster om skoltomten ser man ett grönstråk i nord-
sydlig riktning.
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Figur 4. Bild över enfamiljhus norr om utredningsområdet. 

3.6.2 Gator och trafik

Gator till utredningsområdet och mellan områden i dess närhet inklusive 
Lindholmsvägen har kommunalt huvudmannaskap. Inre körvägar och angöring inom 
bostadsområdet norr om Blekingevägen är gemensamhetsanläggningar för 
samfälligheten.
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Figur 5 visar vägtrafiknätet, kollektivtrafikhållplatser runt utredningsområdet. Här 
syns Gång- och cykelvägskopplingar i nordsydlig koppling i sammanhängande 
grönområden. Utredningsområdet visas i mörkgrönt. 
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Figur 6. Bild över gång- och cykelstråket som leder till och förbi utredningsområdet. 

Väster om utredningsområdet sträcker sig ett grönstråk i nord-sydlig riktning från 
Vallentuna Golfklubb i norr och ner till Vallentuna Centrum i söder. I delar av 
grönstråket finns en gång- och cykelväg (GC). Flera av delarna är i dåligt skick. 

Barn och ungdomar cyklar i stor utsträckning till skolan, både med och utan 
vårdnadshavare. 

Det är av intresse att denna koppling bevaras så att man lätt kan ta sig till fots eller 
med cykel in till centrum och att grönstråket fortfarande kan fungera som en 
spridningskorridor.  Utefter Lindholmsvägen sträcker sig ytterligare en gång-och 
cykelväg i nord-sydlig riktning och även denna koppling bör bevaras.

Det har funnits en problematik med att det är många människor som springer över 
Lindholmvägen i höjd med skoltomten. Den GC-tunnel som finns under 
Lindholmsvägen är trång och är dåligt belyst vilket kan vara en bidragande orsak till 
det. Om en ny skola etableras på platsen ökar behovet av att vidta åtgärder för att öka 
tryggheten och viljan att använda den befintliga GC-tunneln.

Blekingevägens gångbana uppmäter 1,4 meter i bredd vilket inte bedöms som 
tillräckligt bred och bör breddas till 2 meter.

3.6.3 Kollektivtrafik

Det finns busshållplats för kollektivtrafik inom 250 meter från skolan vi korsningen i 
Lindholmsvägen/Blekingevägen som trafikeras av 660, 661,662, 690. I och med 
utbyggnaden av Ormsta-Stensta kan rutterna komma att utökas eller ny slinga trafikera 
Lindolmsvägen förbi utredningsområdet. Projektet bör bevaka frågan då en 
nyetablering av skola kan ha positiv påverkan på busstrafikens turtäthet. 
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3.6.4 Parkering

I enlighet med gällande parkeringsnorm ligger Ormstaskolan i zon 2 enligt 
parkeringsnormens zonindelning. Parkeringsnormen för förskola och grundskola 
baseras på läget, korta besök och möjlighet för personalen att parkera under 
arbetsdagen. Om det finns idrottsanläggningar vid skolan måste en enskild 
parkeringsutredning tas fram eftersom det påverkar parkeringsbehovet. 

Antal cykelplatser ska enligt nu gällande norm är 30 platser per 1000 m² BTA 
(utbildning). Normvärdet innefattar även personal. Dessutom ska en stor andel 
platser vara väderskyddade.  

Antal bilparkeringsplatser ska anordnas i enlighet med gällande norm. För 
utbildning/skola ska enligt den 8 platser per 1000 m² BTA (utbildning) anordnas, 
personalparkering är inräknad. Mobilitetslösningar för personalen kan ge en 
reduktion på antalet parkeringsplatser som krävs.

3.6.5 Skyddsrum

På fastigheten finns idag ett skyddsrum under den tidigare idrottshallen. I förstudien 
har inte gjorts någon utredning över skyddsrumsbehovet i framtiden. Sett till liknande 
projekt i andra kommuner är det troligt att ett ev. borttagande av detta skyddsrum 
skulle förenas med en skyldighet att tillskapa motsvarande antal skyddsrumsplatser i 
direkta närområdet. 

3.6.6 Teknisk försörjning

Tomten ligger inom verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. 
Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområden för allmänt VA inom Vallentuna 
kommun. Huvudmannen äger samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av 
allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggningar. Planområdet kommer att tas in i 
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten (”dagvatten fastighet” samt 
”dagvatten gata”).

Det finns närhet till el, fiber och annan infrastruktur.

3.6.7 Fastighetsrättsliga förhållanden

Ormsta 1:16  Vallentuna kommun är lagfaren ägare. Fastigheten är 12 510 kvm stor 
och ingår i sin helhet i utredningsområdet. Fastigheten är planlagd som allmän tomt 
enligt gällande stadsplan. 

Rättigheter: Ledningsrätt (0115-05/1.1) till förmån för Olhamra 1:76 belastar 
fastigheten. Rättigheten är upplåten för ändamålet fjärrvärme. Ledningen ligger inom 
utredningsområdet och berör område där föreslagen bebyggelse pekats ut. Ledningen 
går som sin huvudsträckning öster om gc-banan, utmed Lindholmsvägen, men grenar 
av och går längs med Ormsta 1:18s norra gräns. Se ledningens sträckning i figur 7 
nedan. 
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Figur 7. Karta över läge för ledningsrätt för fjärrvärme inom fastigheten Ormsta 
1:16. Ledning för fjärrvärme är markerad med tjock svart linje.  

Ormsta 1:17 - Vallentuna kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ormsta 1:17. 
Fastigheten är 6 923 kvm och ingår till större del i exploateringsområdet. Fastigheten 
är planlagd som parkmark enligt gällande stadsplan.  Fastigheten belastas av fem 
olika fornlämningar för hällsristning, se fig. 8. Fastigheten belastas inte av någon 
rättighet. 

Ormsta 1:18 Vallentuna kommun är lagfaren ägare. Fastigheten är 74 000 kvm, 
endast del av fastigheten ingår i exploateringsområdet, cirka 4 900 kvm. Berörd del är 

planlagd som park i gällande stadsplan. Fastigheten belastas av följande rättigheter:

Ledningsrätt för ändamålet fjärrvärme ligger inom utredningsområdet. Inom 
fastigheten Ormsta 1:18 är ledningsrätten lokaliserad till öster om gc-banan utmed 

Ändamål Last/förmån Rättighetstyp Beteckning Ligger inom 
utredningsområdet 

Berörs/berörs 
ej 

Väg Last Avtalsservitut 0115IM-
07/40452.1

Berörs ej

Fjärrvärme Last Ledningsrätt 0115-05/1.1 Berörs 

Väg Last Officialservitut 0115-84/16.1 Berörs ej 
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Lindholmsvägen och berör därför inte område för föreslagen bebyggelse.  Fastigheten 
belastas vidare av fornlämning för hällristning, se fig. 8 under avsnitt 3.3.8 
Kulturmiljö

Ormsta 1:20 Vallentuna kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ormsta 1:20. 
Fastigheten är 10 120 kvm stor och ingår i sin helhet i utredningsområdet. Fastigheten 
är planlagd som allmän plats park i gällande stadsplan.

Rättigheter: Ledningsrätt (0115-05/1.1) till förmån för Olhamra 1:76 belastar 
fastigheten. Rättigheten är upplåten för ändamålet fjärrvärme. Ledningen ligger inom 
utredningsområdet men är lokaliserad till öster om gc-banan utmed Lindholmsvägen 
och berör därför inte område för föreslagen bebyggelse. 

Fastigheten belastas vidare av 3 stycken fornlämning (gravfält och hällristningar), se 
fig. 8. 

Ormsta 1:21 Vallentuna kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ormsta 1:21. 
Fastigheten är 9 725 kvm och endast del av fastigheten ingår i utredningsområdet. 
Fastigheten belastas inte av någon rättighet. Fastigheten belastas av fornlämning för 
hällristning, se fig. 8. 

Ormsta 1:474  Vallentuna kommun är lagfaren ägare av fastigheten Ormsta 1:474. 
Fastigheten är 11 875 kvm och ingår i sin helhet i utredningsområdet. Fastigheten 
belastas inte av någon rättighet.  Fastigheten belastas av fornlämning för hällristning, 
se fig. 8. 

3.6.8 Kulturmiljö

Inom utredningsområdet förekommer flertalet fornlämningar, utbredningen av dessa 
finns redovisade i figur 8. Föreslagen exploatering har placerats med avstånd till 
befintliga fornlämningar. Möjlig exploaterings läge inom utredningsområdet måste 
dock utredas vidare i samråd med länsstyrelsen så att möjlig exploatering av området 
kan säkerställas. 

Figur 8. Karta över befintliga fornlämningar 
inom utredningsområdet. 
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3.6.9 Landskap och terräng

Området norra delar där tidigare skolbyggnad som varit belägen är asfalterat och 
flackt. Söderut blir marken mer kuperad är flackt och asfalterad. De södra delarna av 
utredningsområdet består av ett kuperat grönområde som sluttar ner mot 
Ormstavägen. Det är även här som flertalet lämningar finns.  

Väster om området sträcker sig ett grönstråk i nord-sydlig riktning från Vallentuna 
Golfklubb i norr och ner till Vallentuna Centrum i söder. I delar av grönstråket finns en 
gång- och cykelväg. Den västra gc-kopplingen bedöms vara av särskild vikt då den 
sträcker sig både söder och norrut i en grön ”kil”.

  

 

Figur 9. Grönområde söder om skolgården

3.6.10 Miljökvalitetsnormer

Som följd av EU:s ramdirektiv för vatten har miljökvalitetsnormer (MKN) införts i 
Sverige. Miljökvalitetsnormer för ytvatten är ett juridiskt styrmedel med 
bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. Vattenförekomster 
statusklassificeras inom ekologisk och kemisk status. Ingen försämring i statusen till 
en lägre klass får ske, varken gällande den sammanvägda statusen eller för var och en 
av de enskilda kvalitetsfaktorerna. 

Utredningsområdet avvattnas till ytvattenförekomsten Vallentunasjön. 
Vallentunasjöns ekologiska status har klassats som dålig och den kemiska statusen 
som uppnår ej god. Miljökvalitetsnorm (MKN) för Vallentunasjön är vid beslut 2017-
02-23 att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status år 2027 samt god kemisk 
ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter. I övrigt antas 
inte utredningsområdet påverka övriga miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 
Miljöbalken. 
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Även om nuvarande detaljplan redan tillåter att marken hårdgörs bör vid en ny 
detaljplan åstadkommas en bättre situation än idag och Oxundaåns dagvattenpolicy 
om rening nära källan tillämpas. 

3.6.11 Markförhållanden

Kända geotekniska och hydrologiska förhållanden, markföroreningar, radon, risk för 
ras och skred, översvämning, grundvattenförhållanden, dagvatten

För marken kring Ormstaskolan har år 2012 tagits fram ett övergripande 
projekterings- PM för geoteknik, syfte med utredningen var att undersöka 
undergrundens beskaffenhet som underlag av ny skolbyggnad som var aktuell vid 
tidpunkten. I rapporten konstaterades att den primära undergrunden av berg och 
morän inte är känslig för tillskottslasten att i den sydöstradelen av 
undersökningsområdet, där lera noterats, samt i förekommande fyllning kan dock 
mindre sättningar uppträda vid belastningsökning – vid dessa områden får en mer 
detaljerad undersökning karlgöra om pålning eventuellt kan bli aktuell. 

Beroende på projektets art kan schakt i berg komma att bli aktuellt. 

3.6.12 Förorenad mark

Finns ett efterbehandlingsområde på Ormsta 1:16. Enligt länsstyrelsens data har ingen 
åtgärd gjorts. Objektet bedömdes tillhöra branschen
”Verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel” (branschriskklass 3). 
Användning av halogenerade lösningsmedel kan dock inte uteslutas.

En miljöundersökning genomfördes av Bjerking 2012 i samband med att 
projekterings-PM för området togs fram. Endast ett jordprov togs för miljöanalyser. 
Ingen förorening indikerades. Analysresultatet visade att provet uppfyller 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning med avseende på 
PAH. 

3.6.13 Hälsa och säkerhet

Buller

Enligt Naturvårdsverkets Riktvärden för buller på (2017) får en skolgård innehåller 
olika nivåer av buller från väg- beroende på om det är en ny skola eller en äldre 
skolgård. På ny skolas skolgård som exponeras för buller gäller nivåer enligt tabellen 
nedan. Lindholmsvägen är den mest trafikerade vägen i direkt anslutning till området.
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Figur 10. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård, 
Naturvårdverket vägledning, 2017,  I Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 
07-18).

Figur 11.  Bullerkartering över området som visa de uppskattade ekvivalenta 
ljudnivåerna över området år 2020 och kommer från en översiktlig bullerkartering 
som kommunen tog fram 2014. 
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Figur 12. Bullerkartering över området som visa de uppskattade maximala 
ljudnivåerna över området år 2040 och kommer från en översiktlig bullerkartering 
som kommunen tog fram 2014. 

Karteringen visar att delar av området idag och år 2020 kommer ha bullernivåer över 
naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård.

I ett fortsatt skede bör bullernivåerna från Lindholmsvägen ses över för att kunna 
avgöra om bostadsbebyggelse utefter vägen klarar gränsvärden för buller. Angöring 
till de nya bostäderna bör ske från en ny tillfartsväg från Blekingevägen.

Risk

Lindholmsvägen har tidigare var sekund transportled för farligt gods men ska 
eventuellt avskrivas enligt dialog med Länsstyrelsen.

4. Bedömning av förutsättningar

4.1 Skola

Behovet av nya skolor följer normalt sett befolkningsökningen och när i tid en 
etablering ska ske bör studeras närmare. Utifrån ett valfrihetsperspektiv är en 
etablering av ytterligare en aktör positiv och medför en anpassning av 
huvudmannaorganisationen.  



Sida | 23 

4.1.1 Planreserv

Den nuvarande detaljplanen möjliggör byggande av en ny skola på platsen, se 3.3, 
vilket innebär att platsen idag kan ses som en befintlig planreserv. En ny skola går att 
bygga på gällande detaljplan även om det är rekommenderat att genomföra 
förändringarna och ta hänsyn till samma faktorer som i förstudien är listade för 
utredning i en ev. ny detaljplan för att möjliggöra både en ny skola och bostäder. 
Rekommendationerna i denna förstudie blir alltså tillämpbara oavsett val av process 
framåt. 

Det är möjligt att parallellt bygga en ny skola och ta fram en ny detaljplan under 
förutsättning att det sker i tät dialog med en byggaktör.  

Det är även möjligt att ta fram en ny detaljplan efter att en ny skola byggts även om 
det kan kräva ytterligare avtal om det inte är kommunen som bygger skolan i egen regi 
för egen förvaltning. 

Alternativ två och tre ovan förutsätter dock att en den nya skolan med tillhörande 
infrastruktur ryms inom nuvarande detaljplaner även om alternativ två möjliggör ett 
mellanting där vissa frågor kan lösas parallellt med byggnationen så länge som 
byggnaden ryms i nuvarande detaljplaner. 

Oavsett vilket av ovanstående alternativ som genomförs bör det vid varje tidpunkt 
finnas en detaljplan för grundskola på platsen och valet av process framåt kan ske 
beroende på andra faktorer, såsom kommunens övriga projektportfölj eller när i tid en 
skola ska etableras – dvs om detaljplanen har ändrats vid den tidpunkten. 

4.1.2 Lokalisering

En ny skola kommer att utgöra en målpunkt. Till viss del finns infrastruktur för detta 
då det tidigare funnits en skola på platsen med flöden av elever och personal som tagit 
sig till platsen varje dag.  Det är viktigt att det ska vara enkelt att ta sig till skolan via 
cykel och gång och den redan utbyggda infrastrukturen och skolans placering inom 
befintligt bostadsområde bedöms som positiv utifrån det perspektivet. Vid etablering 
av en ny skola på platsen bör den befintliga infrastrukturen i närområdet ses över för 
att säkerställa att den motsvarar dagens krav. 

Ormstaskolans tomt bedöms som en lämplig lokalisering av ny skola då placeringen är 
nära pendlingsstråk samt inom befintlig bostadsbebyggelse. Geografisk närhet till 
skola är en viktig faktor för vårdnadshavare för elever i yngre skolår, med stigande 
ålder på elever ökar pendlingsbenägenheten.

Placeringen bedöms utifrån det som attraktiv med möjlighet att locka elever utanför 
närområdet då föräldrar helst vill ha plats nära bostaden och i pendlingsriktningen. 

Strategiska platser stödjer både möjligheten till ett mångfacetterat- och långsiktigt 
nyttjande såväl som påverkar omfattning av de åtgärder som krävs för att upprätthålla 
trafiksäkerhet vid och till och från skolor. 
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4.1.3 Storlek 

Behov förväntas för ca 500 elever vilket enligt nyckeltal från kommunens 
fastighetsavdelning (10-12 kvm/elev) ger en total BTA mellan 5000 -6000 kvm 
beroende på nyckeltal. Ytan inkluderar speciallokaler som hemkunskapssal och 
slöjdsalar. Däremot ligger idrottssal utom denna siffra. 

En skola med 500 elever skulle i enlighet med Boverkets riktlinjer om yta per elev ge 
till en skolgård på 15000 kvm.

I samtal med kommunens fastighetsavdelning har det framkommit att en idrottshall 
som används någon gång i veckan per person skulle kunna förläggas högre upp i en 
byggnad än klassrum som utnyttjas mer konstant med många rörelser till och från 
varje dag. 

En matsal utgör en ytterligare funktion som kan förläggas på ett högre våningsplan. I 
presenterade förslag är idrottshallen fristående alt. nedgrävd under skolbyggnaden. 

Att gräva ner idrottshallen är ett dyrare alternativ men om ytor istället kan tillskapas 
för bostäder kan ett sådant alternativ ändå vara värt att utreda vidare.   

4.1.4 Utemiljöer

Skolan ska ha utemiljöer som uppmuntrar till utevistelse och aktiviteter för lärande 
och kan, förslagsvis, om möjligt ska utformas för att möjliggöra ett effektivt 
samutnyttjande mellan olika verksamheter även utanför skoltid. 

I bedömningen av storlek och kvalitéer kan även ingå tillgång på och tillgänglighet till 
närliggande områden som kan användas för lek och utevistelse, ex. parker och 
grönområden Något att beakta gällande detta är att allmänna platser ska vara 
tillgängliga för allmänheten och kan utgöra viktiga komplement för skolor, förskolor 
och fritidshem.  Om skolor och förskolor använder parker och grönområden innebär 
det ofta ett ökat slitage på dessa områden. Om kommunen är huvudman för den 
allmänna platsen ska drift och förvaltning av platsen finansieras genom skattemedel. 
Detta innebär att kommunen inte kan sluta avtal med exempelvis en fristående skola 
som ska nyttja parken som friyta för lek och utevistelse på raster under skoltid. Den 
ökade kostnaden för skötsel, som en följd av ökat slitage, får kommunens 
parkförvaltning eller motsvarande stå för. Om platsen är allmän har kommunen heller 
inte möjlighet att ge skolan mer rätt än andra medborgare att nyttja platsen. 

Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på 
friytan per barn och till den totala storleken på friytan. 

4.1.5 Utformning

Entréer ska placeras så att gående och cyklister leds in på skolgården från öst och väst 
i anslutning till GC-nätet och undvika att de leds in på Blekingevägen.
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Skolbyggnaden förslås placeras i den sydöstra delen av exploateringsområdet för att 
skolgården ska gränsa till det befintliga grönområdet söderut som då skulle kunna 
användas av skolbarnen.  

Genom att placera byggnaden mot Lindholmvägen kan riktvärden för buller 
innehållas genom att huskroppen skapar en tyst sida för skolgården. Ytterligare 
utredningar bör göras för att säkerställa att bullernivåer inte överskrids.

Det är positivt om tomten kan ges en flexibel användning och byggrätt så att området 
har möjlighet att anpassas om behoven förändras över tid.

Ytan framför skolan mellan Lindolmsvägen kan eventuellt utformas med parkering för 
funktionshindrade och eventuellt enstaka personalparkeringar. Viktigt att 
utformningen visar att ytan är på gåendes villkor med fokus på en gestaltning som 
leder till en bättre upplevelse, attraktivitet och trygghet. 

4.1.6 Leveranser

Det är viktigt att ta med tankar kring transporter både för livsmedel etc. men även 
hämta- och lämnatrafik så att ytor för dessa funktioner dimensioneras 
proportionerligt sätt till den funktion som eftersträvas. 

Angöring för varutransporter (mat, sopor, post resp. övrigt material) behöver angöra 
nära skolbyggnaden.  Eventuellt ska matleveranser ha egen ingång. Transporterna ska 
undvika backrörelser varpå vändzon eller annan lösning som möjliggör leverans med 
lastbil på ett sånt ska helst rymmas inom kvartersmark. Vändzonen inom området 
bedöms som en passande plats för leveranser till och från skolan. En sådan plats kan 
kombineras med lösning för både kiss and ride och leveranser/avfallshämtning. 
Vändplatsen kan utformas på flera sätt, tex som en avlång vändplats med några 
korttidsparkeringar, ytan för kiss and ride samt ytan får leveranser/avfallshantering. 

4.1.7 Hämtning och lämning

Plats för kortare stopp för vårdnadshavaren att lämna/hämta eleven möjliggörs 
genom en så kallad ”Kiss and ride”. Kiss en ride-lösningen förespråkas att den 
placeras inom gata/allmän plats då det ökar möjligheten för kommunen att 
kommunen kan säkerställa säkra skolvägar och ökad möjlighet att genomföra åtgärder 
om behov skulle uppkomma. 
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Figur 13. Konceptuell lösning för leverans, lämning och korttidsparkeringar inom 
utredningsområdet.

4.2 Bostäder

Enligt plan- och bygglagen går det att bevilja bygglov för markanvändning som är 
lämpligt komplement till den i detaljplanen angivna markanvändningen när 
detaljplanens genomförandetid har gått ut. Med nuvarande planutformning bedöms 
det inte vara ett möjligt alternativ som är värt att studera närmare. 

En passande typologi för bostäder inom utredningsområdet bedöms vara radhus. 
Placering förslås längs Blekingevägen och radhuset kan vara upp till trevåningar höga, 
så kallade stadsradhus. Utifrån infrastrukturen som krävs runt en skola bedöms 
lämplig kvartersmark för bostäder kunna innefatta 10-12 radhus, beroende på storlek. 

Placeringen möjliggör uteplats i sydläge inom bostadsfastigheten och angöring via 
Blekingevägen. Det är av stor vikt att ytor i mötet mellan bostäder och mark för skolan 
utformas på ett omsorgsfullt sätt för att skapa en tydlig gräns mellan de olika 
användningarna.  Utformning av ytorna ska bidra till att uppmuntra elever att 
uppehålla sig inom skolområdet och att inte olägenhet skapas för boende.

Parkering ska lösas på kvartersmark, förslagsvis på tomten mot Blekingevägen. 
Angöring ger via Blekingevägen.

I nedan skiss syns ett förslaget med kvartersmark inom utredningsområdet om 2000 
kvm vilket kan möjliggöra ca 2000 BTA, med tre våningars stadsradhus.
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Figur 14. Skiss över fungerande placering av bostäder tillsammans med övrig 
infrastruktur för skolverksamhet.  

Figur 15. Skiss över markanvändning för fungerande infrastruktur för 
skolverksamhet.  
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Figur 16. Tabell över möjliga arealer för markanvändning inom utredningsområdet. 

Figur 17. Bilder från Halmstadsvägen i Johanneshov, det här är ett exempel på 
utformning, storlek och täthet, på radhus om kan vara passande läng 
Blekingevägen.



Sida | 29 

Figur 18. Bilder från Halmstadsvägen i Johanneshov, det här är ett exempel på 
utformning av radhus om kan vara passande läng Blekingevägen.

4.2.1 Gång och cykel

Det är positivt att ett finns välutbyggda gång och cykel vägar både öster och väster om 
tomten i nordsydlig riktning. Den västra GC-vägen som i höjd med skoltomten är i 
dåligt skick bör rustas som en del i projektet. 

Trafiksäkerhet, vare sig det rör sig om kollektiv, - gång eller cykeltrafikanter eller plats 
för avlämning och upphämtningsplats för barn som blir lämnade/hämtade av 
vårdnadshavare är en viktig funktion för en välfungerande trafiksituations som också 
uppmuntrar till trafiksäkra rörelser och hållbart resande. Leveranser av mat och 
avfallshantering ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt skiljt från platsen för 
upphämtning och lämning av barn. 

Placering av entréer och upprustning av GC-tunnel och GC-vägar ska uppmuntra 
vårdnadshavare och elever att resa hållbart till skolan på ett trafiksäkert sätt. 
Utformningen av skolgård, placering av byggnader, hållplatser för kollektivtrafik, 
parkeringsplatsers och tex övergångsställen ska bidra till att trafikanter med skolan 
som målpunkt inte leds upp på Blekingevägen utan angöring skolan från öster eller 
väster via gång och cykelväg. 

Blekingevägen har en bredd om 5,5 m vilket enligt bedömning är tillräckligt. Däremot 
är den gångbana längst Blekingevägen för smal och bör breddas till 2 meter vilket 
talar för en breddning av gaturummet söderut med ca 0,6 meter. 
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GC tunnel under Lindholmsvägen bör rustas upp inom projektet.

Figur 19. Måttsättning på Blekingevägen

4.2.2 Biltrafik

Blekingevägen ska främst innehålla trafik till bostäderna och leveranser till och från 
skolan. Hastigheten kan behöva sänkas.

4.2.3 Kollektivtrafik 

Projektet motiverar, tillsammans med utbyggnaden av Ormsta-Stensta en ökad 
trafikering av befintliga busslinje eller eventuellt en ny tur som kommer att åka till 
Ormsta-Stensta och vända. I båda fallen kommer kollektivtrafiken förbi 
Orsmstaskolan öka. 

4.2.4 Parkering

Det finns parkeringar vid förskolan. Personalparkeringar kan eventuellt samordnas 
med förskolan västerut och samutnyttjas med de parkeringar som finns där. 
Beläggningen bör utredas vidare. 

Oavsett vilket alternativ man väljer behövs olika mobilitetsåtgärder för att bidra till 
hållbart resande samt för att skapa en optimal och attraktiv miljö. 

Vid en ny idrottsanläggning bör undersökas och eftersträvas om det finns potential till 
samnyttjande av parkeringsplatser mellan idrottsanläggningen och 
skolorna/förskolan. När besökare till en idrottsanläggning börjar komma på 
vardagarna (ca kl 16.30) är en del elever/förskolebarn och anställda kvar i 
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skolorna/förskolan men de flesta antas ha lämnat området. På lov och studie-
/planeringsdagar är det verksamhet i idrottsanläggningen samtidigt som anställda på 
skolorna/förskola arbetar. Detta är en sällanhändelse och den gemensamma 
anläggningen bör därför inte dimensioneras för detta. 

4.3 Risker 

Kritiska knäckfrågor och vad kan ge för konsekvenser (jämför projektmodellens risk-
analys)

Eftersom det identifierats tre möjliga processer framåt avseende skoletablering delas 
de kritiska knäckfrågorna upp på respektive process:

Gemensamt för alla:

- Befintliga skyddsrummet kan innebära ett krav på ersättning av 
skyddsrumsplatser vilket är kostnadsdrivande

- Idrottshallen tar upp stor del och är kostnadsdrivande – finns lediga tider på 
annan plats påverkar det projektekonomin.

- Om en skoletablering kommer längre fram i tid:
o kommer det innebära många förfrågning av att göra något annat på 

tomten
o en obebyggd tomt kan uppfattas som en otrygg plats
o en obebyggd tomt kan trigga skadegörelse samt annan brottslig 

verksamhet
o risk att ev. tillfällig användning av tomten uppfattas som permanent – 

oavsett om det används som obebyggt grönområde eller för 
verksamhet under tiden fram till skola etableras.

Etablering av skola på befintlig plan och ingen detaljplaneändring för bostäder:

- Detta alternativ innebär i huvudsak risk att det inte går att genomföra 
projektet utan skattefinansiering då bostäder inom området står för en stor 
del av intäkten. 

- Vissa av de saker som behöver åtgärdas i närområdet kan bli svåra att 
åstadkomma eftersom det bygger på att alla åtgärder ska följa nu gällande 
detaljplaner

Etablering av skola på befintlig plan och senare detaljplaneläggning för bostäder

- De risker som finns utan detaljplaneläggning för bostäder:
- Risk att bostadstomterna inte blir optimala eftersom en skola tagit i anspråk 

delar av markområdet enligt gällande detaljplan
- Detaljplaneläggningen för bostäder efter etablering av skola innebär 

ytterligare minst en sakägare (skolan)
o Grannar i närområdet kan ha större förståelse för skola så att en 

senare plan för bostäder blir överklagad

Ny detaljplan för skola utan bostäder
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- Detta alternativ innebär i huvudsak risk att det inte går att genomföra 
projektet utan skattefinansiering då bostäder inom området står för en stor 
del av intäkten. 

Ny detaljplan för skola och bostäder 

- Om en skola planeras som kräver planändring så kommer planberedskapen 
för skola inte finnas under framtagande av detaljplan fram till laga kraft.  

Parallell planprocess

- Risk att grannar ser att de ”bara” kan få skola och inte behöva fler grannar
- Vid en extern aktör som bygger skolan krävs att formerna för detta regleras i 

avtal och ett tätt samarbete
- Behov av en beredskap så att ny skolbyggnad fungerar även på gällande plan 

om en ändring av planen inte går att genomföra

4.4 Frågor som särskilt bör studeras

 Avgränsning och koppling mellan allmän plats park och skola - användning 
skolgård, samnyttjande.

 Skyddsrummet
 Idrottshall, behov och beläggning
 Bebyggelse
 Gator och trafik
 Trygga gång- och cykelstråk utanför förstudieområdet till målpunkter
 Teknisk försörjning
 Fastighetsrättsliga förhållanden
 MKN
 Markförhållanden
 Hälsa och säkerhet
 Barnperspektivet ska beaktas vid detaljplanearbetet. 

4.5 Ekonomi

I det här avsnittet diskuteras de ekonomiska förutsättningarna för fallet att det på 
platsen möjliggörs både bostäder och skola. Skulle ett annat spår väljas så kommer de 
ekonomiska slutsatserna förändras. 

Bedömning av troliga marknadsvärden är i dagsläget svårt, delvis eftersom det 
handlar om ett läge inom tätorten där få försäljningar av obebyggda tomter skett, och 
delvis då det råder en stor osäkerhet kring marknadsförutsättningarna beroende på 
den pågående pandemin kring Corona. Vid markanvisningstävlingen för Kristineberg 
var genomsnittspriserna för radhustomterna 1,3 Mkr/tomt. I Åbyholm finns ett 
bedömt marknadssvärde för byggrätter av radhustomter om 1,5 Mkr/tomt 
Värdetidpunkt 2018-06-25) och i värdering som är gjord i Ormsta-Stensta finns ett 
bedömt marknadsvärde om 0,95 MKr/tomt. 
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Vid byggande av flerfamiljshus kan som överslag ett marknadsvärde om 4000 kr/BTA 
som ett stabilt värde på råtomtmark i centrala Vallentuna användas. Värdet är 
exklusive kostnader för VA men inkluderat gatukostnader och plankostnader. 

Förstudien pekar på en möjlig bostadsbyggrätt om 10-12 radhustomter med en totalt 
ca 2000 BTA byggrätt. 

Det skulle innebära att bostadsdelen i förstudien innebär en potentiell 
försäljningsintäkt i storleksordningen 8 miljoner (om beräknat som flerfamiljshus). 
Om dessa säljs som radhustomter är det inte orimligt att tro att värdet är högre. Det är 
rimligt att tro att radhustomterna betingar ett högre värde än i Ormsta-Stensta då det 
här området är mer centralt beläget, dock inte så högt som i Kristineberg eftersom det 
handlar om en mindre volym bostäder inne i en befintlig tätort vilket innebär dyrare 
produktion. Ett bedömt stabilt marknadsvärde är ca 1 Mkr/tomt. 

Om markanvisning av radhustomterna sker vid ett gynnsamt marknadsläge i en 
senare del av processen bör alltså en markintäkt i storleksordning ca 10 miljoner 
kunna erhållas. 

Värdet av byggrätt för skoländamål är en mer svårbedömd fråga som bl.a. är beroende 
av skolpengens storlek.  I denna del används därför som underlag de värdenivåer som 
värderingen av Åbygläntan (2018-11-06) anger om 2500-2900 kr/ljus BTA. 

Det skulle innebära att en ekvivalent byggrätt om 5-6000 ljus BTA innebär en 
köpeskilling mellan 12,5 MSEK och 17,4 MSEK.

Möjlig markintäkt, inklusive intäkt för gatukostnader och planavgift är således 20-25 
miljoner beroende på marknadsläge. 

Ett genomförande av projektet, inklusive framtagande av detaljplan samt 
anpassningar i det befintliga gatunätet bedöms således kunna finansieras om både 
skoltomt och bostadstomt säljs till externa aktörer. En reservation för detta är om en 
upprustningen av gångtunneln under Lindholmsvägen i praktiken innebär 
anläggandet av en ny gångtunnel  under Lindholmsvägen vilket skulle innebära att 
kostnaderna överstiger intäkterna. 

Projektets genomförande blir ekonomiskt framtungt eftersom ovan givna antaganden 
bygger på att kommunen säljer marken först när det är rätt marknadsläge för att 
uppnå de givna prisnivåerna. 

4.6 Angelägenhetsgrad

Ur perspektivet skoländamål fungerar tomten redan idag som planreserv med 
gällande plan. Ur det perspektivet är det bostäderna som skulle avgöra när en ny 
detaljplan ska tas fram och projektet genomföras. Ett genomförande av skoldelen av 
projektet underlättas dock om en ny detaljplan har tagits fram vilket gör att det trots 
det är önskvärt att projektet läggs in i projektportföljen så att en ny detaljplan om 
möjligt tagits fram innan behovet av den nya skolan tillkommer. 
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4.7 Avtal

Marken är idag helt i kommunens ägo, beroende på hur projektets genomförs krävs 
olika typer av avtal.

4.8 Tidplan 

Tidplanen är beroende av vilket av de tre alternativen för genomförande som beslutas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Annina Stadius Aina Larsson
Planchef Planarkitekt

Kristofer Uddén Olle Nordberg
Mark- och exploateringschef Projektchef Centrala Vallentuna

Samt

Lisa Dahlman

Samordnare
Barn- och ungdomsförvaltningen
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Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2019-10-22

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76
Uppdrag förstudie Ormstaskolans tomt (KS 2019.316)

Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram en förstudie avseende framtida användningen av Ormstaskolans tomt med närliggande 
kommunal mark.

Ärendebeskrivning
I samband med Hagaskolans öppnande flyttade Ormstaskolans verksamhet. Sedan 
verksamheten flyttade har flertalet frågor kommit – både från intresserade närboende men 
också från intressenter som vill bebygga tomten för olika ändamål. I anslutning till tomten 
finns en färdigbyggd förskola. Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar därför uppdraget att 
studera det närmsta området genom en enkel förstudie för att kunna lämna rekommendationer 
för fortsatt arbete, eventuella planändringar men också för att genomföra utredningar på 
strukturerat sätt samt bibehålla en god markberedskap så att projektet kan tas in i kommande 
planering. Tänkt ungefärlig avgränsning på studien redovisas under bakgrund till ärendet.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en förstudie avseende framtida 
användningen av Ormstaskolans tomt med närliggande kommunal mark.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Uppdrag förstudie Ormstaskolans tomt

Expedieras till 
Akten
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