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Tjänsteskrivelse
Remissvar, granskning detaljplan för Gamla 
Karlbergsvägen omfattande fastigheten 
Bällsta 2:158 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden har av kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fått en remiss
gällande samråd detaljplan Gamla Karlbergsvägen omfattande fastigheten Bällsta 
2:158. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus
och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa
ytor för nödvändig dagvattenhantering, bil- och cykelparkering. Detaljplanen syftar
även till att uppnå översiktsplanens intentioner med en blandad bebyggelse i ett
kollektivtrafiksnära läge.

Förvaltningens yttrande är bifogad som en bilaga till ärendet. Bilagan heter ”Yttrande 
2020-05-24 av remiss, granskning av detaljplan för Gamla Karlbergsvägen 
omfattande fastigheten Bällsta 2.158”.

Bakgrund
Området som föreslås planläggas utgörs idag av oexploaterad ängsmark och är 
lokaliserat i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan Stockholmsvägen och 
Gamla Karlbergsvägen. Området ligger söder om Bällsta station, väster om 
Vallentunasjön, nordöst om Kragstalunds station och öster om Arningevägen. 
Planområdet avgränsas som utgångspunkt till fastigheten Bällsta 2:158, men kan 
komma att utökas något under planarbetes gång. Området omfattar ca 3 500 kvm. 
Översiktsplan 2010-2040 pekar ut fastigheten som lämplig för blandad bebyggelse 
som bostäder, verksamheter, service eller andra funktioner som tillhör en tätort.  
Planläggning av området för bostadsändamål i kombination med kontor bedöms som 
förenligt med översiktsplanens intentioner. 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.
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Planområdet är obebyggt och innehåller inte några övriga identifierade materiella
värden. Planområdet utgörs av naturmark med ängsmark och delvis slybevuxet
skogsparti med begränsade/låga naturmiljö/naturresursvärden. Inga friluftsvärden 
eller andra sociala värden har identifierats inom planområdet eller i planområdets 
direkta närhet som bedöms påverkas av planen. Planområdet består idag av 
naturmark men nyttjas ej för rekreation eller friluftsliv. Området innehåller inga 
stigar, motionsspår eller liknande.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Som beskrivs ovan bor det en stor andel barn och unga i Sydvästra Vallentuna där 
planområdet ligger men det finns bara ett fåtal idrottsanläggningar enligt Vallentuna 
Lokalresursplan 2022-2031. Som också tidigare nämnts består enligt 
samrådshandlingarna planområde idag av naturmark som ej nyttjas för rekreation 
eller friluftsliv. Området innehåller idag inga stigar, motionsspår eller liknande. Att 
boende inte har god tillgång till dessa faciliteter i området är negativt för den sociala 
hållbarheten kopplat till folkhälsa, livskvalitet och utifrån ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Fritidsnämndens förslag i yttrandet är kopplade till nämndens mål för hållbar 
utveckling där fritidsnämndens verksamheter ska erbjuda lika rättigheter och 
möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Genom att utveckla ytor och lokaler för 
rekreation och motion i området får de boende större möjlighet att delta i det fria 
föreningslivet och att ha en aktiv och meningsfull fritid.

Konsekvenser för barn
Som det nämnts under rubriken Konsekvenser för hållbar utveckling så är bristen på 
lokaler och ytor för rekreation och motion i området där planområdet ingår negativ ur 
ett barn- och ungdomsperspektiv. Men genom att beakta Fritidsnämndens förslag 
nedan kan man dock följa barnkonventionen och tillgodose barnets bästa i form av 
rätt till utveckling vilket platser för rekreation och motion gynnar.

Petri Peltonen Anna Sommardal
Förvaltningschef Lokal- och anläggningsstrateg

Expedieras till:
Akten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Yttrande av remiss, granskning av detaljplan 
för Gamla Karlbergsvägen omfattande 
fastigheten Bällsta 2:158 

Fritidsnämnden ser positivt på utvecklingen av Gamla Karlbergsvägen omfattande 
fastigheten Bällsta 2:158 och i synnerhet satsningarna på goda och trygga gång- och 
cykelförbindelser samt det mellan områden förbindande trivselstråket då dessa 
satsningar främjar aktiv rörelse i vardag och på fritiden vilket är positivt för 
folkhälsan.

Enligt Vallentuna Lokalresursplan 2022-2031 bor det en stor andel barn och unga i 
Sydvästra Vallentuna där planområdet ligger men det finns bara ett fåtal idrotts-
anläggningar. Det innebär att det skulle behöva utvecklas fler ytor för rörelse inom 
området. Det saknas bland annat etablerade platser för spontanidrott. Det finns även 
potential att utveckla anslutande gångstråk och motionsspår till rekreationsområden i 
Kristineberg och övriga Sydöstra Vallentuna. Det finns behov av att öka utbudet av 
anläggningar, förråd och möteslokaler för områdets föreningar. En utredning är 
utförd kring etableringen av en föreningslokal och en fritidsgård i denna del av 
Vallentuna.

I strukturplanen för området föreslås att Gamla Karlbergsvägen utvecklas till en 
överordnad kvartersgata med trygga gång- och cykelförbindelser samt möjlighet till 
att trafikera med buss. Vägen pekas också ut som en potentiell sträcka att utveckla ett 
trivselstråk på för att förbinda de befintliga områdena väster om Stockholmsvägen 
och öster om Roslagsbanan. Planområdet består idag enligt samrådshandlingarna av 
naturmark som ej nyttjas för rekreation eller friluftsliv. Området innehåller idag inga 
stigar, motionsspår eller liknande.

Utifrån ovan nämnda redogörelser vill Fritidsnämnden lyfta:
 Att det vore positivt att skapa platser för rekreation och motion i anslutning 

till trivselstråket.
 Att det vore välkommet att utveckla rörelseytor för exempelvis spontanidrott 

såsom motionsspår och utomhusgym i området. 
 För att främja föreningslivet och dess utveckling vore det önskvärt att 

etablera möteslokaler/föreningslokaler och förråd för områdets befintliga och 
framtida föreningar.
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Kartor för Gamla Karlbergsvägen omfattande         
fastigheten Bällsta 2:158

        

        

Figur 1. Översiktsbild - Planområdet är lokaliserat i södra Vallentuna intill         
Stockholmsvägen.
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  Figur 2. Utsnitt av översiktsbild - Planområdets utbredning motsvarar som
  utgångspunkt fastigheten Bällsta 2:158.



 KS 2017.215 
 2021-04-13 
 SID 1/2 

 

VALLENTUNA KOMMUN  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
TUNA TORG 2 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Remissinstanser 
 

Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning Roslagsvatten AB  
Bygg- och miljötillsynsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 
Fritidsnämnden Polismyndigheten i Stockholms län 
Kulturnämnden Trafikverket 
Barn- och ungdomsnämnden Ellevio AB 
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Samråd 
Detaljplan för Gamla Karlbergsvägen omfattande 
fastigheten Bällsta 2:158 i Vallentuna kommun. 
 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2021-04-13 § 36 att ställa 
ut/sända ut förslag till detaljplan för granskning på samråd.  
 
Planområdet är beläget i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan 
Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 
bostäder i form av flerbostadshus och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar.  
 
Planförslaget avviker inte från vad som är redovisat i kommunens översiktsplan 
2040. Ett genomförande av planen bedöms inte kunna medföra betydande 
miljöpåverkan.  
 
Samtliga handlingar finns tillgängliga i Vallentuna kulturhus och på 
www.vallentuna.se.  
 
Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligen till 
nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 27 maj 2021*.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Planeringsavdelningen 
186 86 Vallentuna 
 

http://www.vallentuna.se/
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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

 En detaljplan är ett instrument för kommunen att föreverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska 
användas och hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst 
område, det vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har 
genom lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin 
geografiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av 
Samhällsbyggandsförvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för 
att ta fram en detaljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- 
och bygglagen. En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och 
bebyggelsen. Plankartan är juridiskt bindande i efterföljande bygglovprövningar 
och fastighetsregleringar. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, 
syfte, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av ett genomförande 
av detaljplanen. Som underlag till detaljplanen har ett flertal utredningar tagits 
fram för att klargöra befintliga förhållanden och hur vissa frågor som avser 
teknisk försörjning, miljö, hälsa och säkerhet ska regleras i planen och hur de 
ska hanteras när planen genomförs. 
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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

• Plankarta med planbestämmelser 1:500 
• Planbeskrivning 
• Gestaltnings-PM 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 

1.1.2 Övrigt underlag 

• Översiktsplan 2040 
• Strukturplan för södra Vallentuna 
• Utredningar (bilagor till detaljplanen) 

o Trafikbullerutredning, Sweco (2016) 

o Riskanalys, risker kopplade till närliggande bensinstation och 
transporter av farligt gods, Brandskyddslaget (2016)  

o Utredning av groddjur, Ecocom (2017)  
o Groddjursbedömning, Calluna (2020) 
o Översiktlig Geoteknisk utredning i detaljplaneskede, Bjerking (2017)  
o Förstudie - Miljöteknisk Markundersökning, Bjerking (2017)  
o Dagvattenutredning inklusive översvämning, Bjerking (2017)  
o Riskanalys för anläggningarbeten, Bjerking (2016) 
o Sammanfattande bedömning av genomförda utredningar, S. Hedbert 

Miljökonsult AB (2018)  

 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus 
och/eller kontorsändamål i 2-4 våningar. Syftet med planen är även att säkerställa 
ytor för nödvändig dagvattenhantering, bil- och cykelparkering. Detaljplanen syftar 
även till att uppnå översiktsplanens intentioner med en blandad bebyggelse i ett 
kollektivtrafiksnära läge.  
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Planen möjliggör för en angöring intill planområdet från Gamla Karlbergsvägen. 
Flerbostadshusen har tillgång till en innegård med gröna ytor och växtbäddar som 
fördröjer dagvattnets avrinning. 

Dagvatten föreslås fördröjas genom avrinning från söder och inpå planområdet ner i 
dagvattenmagasin och genomsläppliga ytor och växtbäddar för att sist ledas ut i 
befintligt dike och dagvattenledning.  

1.3 Plandata 

1.3.1 Läge och areal 

Området som föreslås planläggas utgörs idag av oexploaterad ängsmark och är 
lokaliserat i södra Vallentuna, sydöst om korsningen mellan Stockholmsvägen och 
Gamla Karlbergsvägen. Området ligger söder om Bällsta station, väster om 
Vallentunasjön, nordöst om Kragstalunds station och öster om Arningevägen.  

Planområdet avgränsas som utgångspunkt till fastigheten Bällsta 2:158, men kan 
komma att utökas något under planarbetes gång. Området omfattar ca 3 500 kvm. 

 
Figur 1. Översiktsbild - Planområdet är lokaliserat i södra Vallentuna intill 
Stockholmsvägen. 
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Figur 2. Utsnitt av översiktsbild - Planområdets utbredning motsvarar som 
utgångspunkt fastigheten Bällsta 2:158. 

1.3.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheten Bällsta 2:158 som är privatägd. Bällsta 2:807 och 
Bällsta 2:789 är kommunalt ägda fastigheter som angränsar till planområdet. Bällsta 
2:807; 2:789 utgör delar av Stockholmsvägen (huvudgata), Gamla Karlbergsvägen 
(uppsamlingsgata) samt ett naturområde. 

1.4 Planprocessen 

1.4.1 Planuppdrag 

Kommunstyrelsens näringsliv- och planutskott (NäPlu) gav 2015-01-08 § 7 
Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt planbesked att inleda planarbete för ny 
detaljplan för Gamla Karlbergsvägen. 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2017-06-13 § 56 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Bällsta 2:158. 
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1.4.2 Handläggning 

Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 7 §. Ett standardförfarande tillämpas om planförslaget; 

• är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande,  
• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

och 
• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför inte behöver 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

I det aktuella ärendet bedöms kriterierna för standardförfarande vara uppfyllda. När 
kommunen genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som 
kommit in. Vid standardförfarandet är det tillräckligt att kommunen redovisar 
synpunkter från samrådet i granskningsutlåtandet tillsammans med de synpunkter 
som har kommit fram under granskningen. 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra 
berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas 
en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet redovisas. 
Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett 
granskningsförslag upprättas. 

1.4.3 Preliminär tidplan för detaljplan  

Samrådsbeslut 2:a kvartalet 2021 

Samrådstid   2:a kvartalet 2021 + 3 veckor 

Beslut om granskning  4:a kvartalet 2021  

Granskningstid  4:a kvartalet 2021 + 3 veckor 

Antagande (KF)  2:e kvartalet 2022 

 

  

Samråd Samrådsredogörelse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft
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2.  Förutsättningar  

2.1 Nationella intressen och förordnanden 

2.1.1 Riksintressen 

Planområdet överlappar inte med något område som utgör riksintresse. 
Roslagsbanan som utgör riksintresse för järnväg ligger ca 160 meter från 
planområdets nordöstra kant.  

2.1.2 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. Planområdet 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 detaljplanen påverka övriga miljökvalitetsnormer enligt 
5 kap. Miljöbalken. 

2.2 Kommunala ställningstaganden 

2.2.1 Översiktsplan 2040 

Gällande översiktsplan, ÖP 2040, antogs 2018. Översiktsplanen pekar ut fastigheten 
som lämplig för blandad bebyggelse. Planläggning av området för bostadsändamål i 
kombination med kontor bedöms som förenligt med översiktsplanens intentioner. 
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Figur 1. Utsnitt från översiktsplanen - Planområdet är orangemarkerat och är ett utpekat 
område för ”utveckling av blandad bebyggelse”. 
 

Översiktsplanen beskriver blandad bebyggelse som 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. 

Översiktsplanen hänvisar till den strukturplan som tagits fram för södra Vallentuna. 

2.2.2 Strukturplan för södra Vallentuna 

Strukturplanen för Södra Vallentuna antogs 2013, och berör förutom ett program för 
detaljplanering av Kristineberg framförallt strategier för kommunikation och 
grönstruktur i Södra Vallentuna.  

I strukturplanen föreslås att Stockholmsvägen utvecklas till en överordnad huvudgata 
inom tätorten med en mera stadsmässig karaktär, t.ex. genom trädplanteringar och 
nya g/c-vägar. Gamla Karlbergsvägen föreslås utvecklas till en överordnad 
kvartersgata med trygga gång- och cykelförbindelser samt möjlighet till att trafikera 
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med buss. Vägen pekas också ut som ett föreslaget trivselstråk för att förbinda de 
befintliga områdena väster om Stockholmsvägen och öster om Roslagsbanan.  

Längs Gamla Karlbergsvägen definieras en del av ett dagvattenstråk som leder 
dagvatten ifrån områdena öster om Roslagsbanan ner mot Vallentunasjön. Väster om 
Stockholmsvägen och Bällsta 2:158 utpekas ett område möjligt för anläggande av en 
dagvattenpark för att fördröja och rena vattnet som leds genom stråket.  

I strukturplanen anges området öster om Roslagsbanan (idag bl.a. handelsträdgård) 
för förtätning och utveckling av en blandad bebyggelse. Inom det området pågår i 
dagsläget planläggning för bostadsändamål. För den aktuella fastigheten finns ingen 
utveckling definierad. 

2.2.3 Detaljplaner 

Bällstalund – D 98 09 10 

Området omfattas av gällande detaljplan D 98 09 10 från år 1998. Enligt gällande 
detaljplan medges användning för kontor och hantverk. Vidare anges att 
verksamheten skall vara prydlig och inte får vara störande för omgivningen. Största 
byggnadsarea är 500/800 kvm, största byggrätt 800 kvm och högsta byggnadshöjden 
är 8 m. Planens genomförandetid är 15 år och har därmed gått ut.  

Med det här nya planförslaget upphävs detaljplanen D 98 09 10 för fastigheten Bällsta 
2:158 i sin helhet.  

 

 

Figur 2 – Gällande detaljplan (D 98 09 10) täcker hela fastigheten Bällsta 2:158.  
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2.2.4 Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 

Vallentuna kommun har tagit fram en bostadsbyggnadsprognos som baseras på 
översiktsplanens intentioner, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen att bygga ett flertal stationsnära 
bostäder.  

Förlängningen av Roslagsbanan har resulterat i en överenskommelse att planera för 
5650 nya stationsnära bostäder fram till år 2035. Planläggningen för Gamla 
Karlbergsvägen bidrar med ca 38 av dessa.   

2.3 Befintlig markanvändning (Stads- och 
landskapsbild) 

2.3.1 Bebyggelse  

Området som föreslås planläggas är oexploaterat. Omkringliggande område 
domineras av småhus i form av friliggande villor, rad- och kedjehus samt ett fåtal 
flerbostadshus.  

2.3.2 Grönstruktur och friytor / Vegetation 

Inga friluftsvärden eller andra sociala värden har identifierats inom planområdet eller 
i planområdets direkta närhet som bedöms påverkas av planen. Planområdet består 
idag av naturmark men nyttjas ej för rekreation eller friluftsliv. Området innehåller 
inga stigar, motionsspår eller liknande.  

Området är till stor del gräsbevuxet med en mindre trädridå bestående främst av 
triviallövträd mot närliggande bebyggelse i Bällstalund och slybevuxen skog. Längs 
diken invid Stockholmsvägen växer vass.  

2.3.3 Omgivning 

Området ligger utmed den relativt trafikerade Stockholmsvägen, strax söder om 
Gamla Karlbergsvägen. Norr om området och Gamla Karlbergsvägen ligger en 
bensinstation med tillhörande försäljning. Sydöst om området, dold bakom en 
skogsridå reser sig en mindre höjd och bortom den breder bostadsområdet 
Bällstalund ut sig. 150-200 meter öster om området går Roslagsbanan förbi. 
Stockholmsvägen har karaktär av en mindre genomfartsled och närliggande 
bebyggelse skyddas genom grönpartier eller bullerplank utmed hela sträckningen 
inom Vallentuna kommun. Ingen bebyggelse eller dess entréer vänder sig ut mot 
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vägen. Likaså ligger Gamla Karlbergsvägen undangömd ifrån närliggande bebyggelse, 
innan den dyker under Roslagsbanan och mot Bällsta där den antar karaktär som 
matargata inom villaområdet. Platsen saknar i dagsläget en tydlig koppling till 
närliggande bostadsområde och vänder sig i istället tydligt emot Stockholmsvägen 
och den närliggande bensinstationen. 

Söder om planområdet finns Bällstalund som utgörs av villabebyggelse, 
flerbostadshus i lägre skala, Bällstalund förskola och några enstaka företag.  

Mellan Vallentunasjön och väster om planområdet består majoriteten av bebyggelsen 
av villor.  

Öster om planområdet pågår ett detaljplanearbete för Bällsta-Björnboda där den idag 
öppna marken planläggs med bostadsbebyggelse av varierande typologier. Den 
detaljplanen skapar förutsättningar för Bällsta 2:158 att exploateras. 

2.4 Naturmiljö 

Inom planområdet bedöms eventuell påverkan som liten och ej betydande.  

2.4.1 Naturvärden 

Padda, vanlig groda och liten salamander har setts i närområdet enligt Artportalen. 
Inventerade individer är troligtvis individer som antingen är på väg till 
sumpskogsområdet öster om exploateringsområdet eller som har hittat lämpliga 
övervintringsmiljöer i villaträdgårdarna. Troligtvis använder vanlig padda 
Vallentunasjön som lekvatten. Inom planområdet har inga fynd gjorts i Artdatabasen 
och innehåller inga identifierade lekplatser för groddjur som kan förstöras vid 
exploatering enligt befintligt underlag. En exploatering av området kommer inte 
påverka groddjursfaunan nämnvärt är bedömningen i den desktopstudie (Ecocom, 
2017) som är utförd.  
 
Enligt den groddjurshabitatsbedömningen (Calluna, 2020) har utförts finns inga 
lämpliga habitat för groddjur inom fastigheten Bällsta 2:158. Inventeringen utfördes 
under den biologiskt mest aktiva perioden på året, när groddjuren vaknar, för att få 
en så komplett och rättvis bedömning som möjligt. De habitat som identifierades 
under fältbesöket är belägna utanför planområdet och kommer därmed inte att 
påverkas av en eventuell exploatering. Dessutom är de identifierade livsmiljöerna 
utanför fastigheten av relativt dålig kvalitet. Bedömningen är att inga ytterligare 
groddjursinventeringar behövs göras inom fastigheten.  
 
Planområdet är obebyggt och innehåller inte några övriga identifierade materiella 
värden. Planområdet utgörs av naturmark med ängsmark och delvis slybevuxet 
skogsparti med begränsade/låga naturmiljö/naturresursvärden. 
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2.5 Kulturmiljö 

Inom planområdet uppfattas inga särskilda kulturhistoriska värden eller 
fornlämningar finnas. Den historiska strandlinjen, en inre vik, från bronsåldern går in 
över fastighetsgränsen i nordvästra hörnet. Historiskt sett har fastigheten troligen 
utgjorts av äng, åkermark eller utmark. Det kan indikera att okända fornlämningar 
kan finnas bevarade under mark. 
 

 

Figur 3 – Strandlinjen är enligt den digitala översiktsplanens kartering från 
bronsålder.  

2.5.1 Riksintresse för kulturmiljö & fornlämningar 

 
Inga fornlämningar har påträffats inom planområdet. Kommunens antikvarie som 
utrett planområdet har i dialog med länsstyrelsen kommit fram till att det aktuella 
planområdet troligen inte varit bebyggd tidigare. Strax öster om planområdet (inom 
100 meter) ligger fornlämning ”Vallentuna 489:1, L2014:1900” Vägmärke. 
Lämningen är inte antikvarisk bedömd men föreslås bedömas till fornlämning enligt 
fornsök.  
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Om markingrepp planeras i anslutning till fornlämningarna måste tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen. Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) och får 
inte täckas eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas 
(2 kap 6 §). Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet avbrytas kring den fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen (Kulturmiljölagen 1988:950).  

2.6 Geotekniska förhållanden 

SGU:s jordartskarta ger en uppfattning över områdets geotekniska markförhållanden. 
Enligt SGUs jordartskarta 1:50 000 indikeras att området ligger i utkanten av ett 
område med moräner och berg i dagen. I närområdet finns stora områden med 
postglacial finlera.  

 

Figur 4 – Utdrag ur SGU:s jordartskarta med inritad ungefärlig 
planområdesgräns.  

Karteringen från den översiktliga geotekniska utredningen visar att fastare 
förhållanden förekommer i det centrala och södra delen av området. Fastjorden 
utgörs av friktionsjord i form av morän omringat av uppstickande bergklackar. I de 
västra delarna, ner mot Stockholmsvägen är marken lägre och flackare. Där utgörs 
jorden av kohesionsjordar, främst i form av lera.  
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I den översiktliga geotekniska utredningen framgår att utredningsområdet i huvudsak 
är lokaliserat på lera vilket innebär att vatten ej kan infiltreras naturligt. 
Överskottsvatten avleds idag från området mot vägdike längs Stockholmsvägen. I ett 
senare skede utförs mer detaljerade undersökningar. Undersökningarna kommer att 
verifiera den utförda karteringen och kompletteras med sondering och provtagning 
som underlag för projektering. Grundvattenytan kommer att bestämmas. 

2.6.1 Terräng 

Det är inte stora höjdskillnader inom planområdet. Mot villabebyggelsen i sydöst 
(Bällstalund) ökar terrängen och landskapet är mer kuperat.  

 

Figur  5: Höjdkurvor på 0.5 meter.  

2.7 Hydrologiska förhållanden & avrinning 

Ytvatten sjunker normalt ner i mulljord och friktionsjord. Vid överskott eller tjälade 
förhållanden sker ytavrinning i markens lutning, d.v.s. ner mot Stockholmsvägen.  
I det norra lerområdet finns ett diffust dike som avbördar ytvattnet mot 
Stockholmsvägen och vidare i befintliga vägdiken.  
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Figur 6: Skyfallskartering intervall 0,1 – 1 meter.  

 

Figur 7: Lågpunktskartering enligt den digitala översiktsplanen. 

Avrinning och miljökvalitetsnorm för vatten 
Området tillhör Oxundaåns avrinningsområde (huvudavrinningsområde Norrström – 
SE61000). Vallentunasjön är närmsta klassade vattenförekomst. Vallentunasjön har 
otillfredsställande ekologisk status på grund av växtplankton och 
näringsämnespåverkan. Den har god kemisk ytvattenstatus enligt senaste 
klassificering 2009. Miljökvalitetsnorm för Vallentunasjön är att en god ekologisk och 
kemisk status ska uppnås till 2027.  
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Dagvattenpolicy finns för Oxundaån som innebär att dagvatten i första hand ska tas 
omhand lokalt. I ungefär samma sträckning som Gamla Karlbergsvägen tar från 
Karlbergsvägen till Stockholmsvägen finns en kulverterad dagvattenledning. 

För att säkerställa planens genomförande får inga åtgärder vidtas som kan hindra att 
miljökvalitetsnormer för Vallentunasjön nås.  

Problem med dagvattenhantering och ökade tillflöden i närområdet har 
uppmärksammats sedan Roslagsbanans utbyggnad. Området berörs inte av några 
markavvattningsföretag. 

Markhydrologi  
Inom området finns ett dike utmed Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen, samt 
ett dike centralt inom fastigheten (möjligtvis rest ifrån avvattning av tidigare 
åkermark). Området ligger låglänt i förhållande till sin omgivning, och vegetationen 
på platsen vittnar om att vatten står i området (eventuellt periodvis). I länsstyrelsens 
lågpunktskartering indikeras att vatten vid skyfall ansamlas inom fastigheten utmed 
Stockholmsvägen. Dagvattenhantering, grundvattennivåer, lokal avrinning och 
höjdsättning inom området bör studeras vidare under planarbetet för att undvika 
risken för översvämning, se även under avsnitt 3.4.5.  

2.7.1 Grundvattenförhållanden 

Grundvattenbildning sker i princip inom partier med morän och sand. Morän och 
sand ses som inströmningsområden. Grundvattnets trycknivå är inte kontrollerad vid 
det här skedet av planläggningen. Uppskattningsvis ligger grundvattenytan i nivå med 
markytan i de lägre partierna i den nordvästra delen av området enligt den utförda 
dagvattenutredningen. 

2.8 Gator och trafik 

2.8.1 Kollektivtrafik 

Både Kragstalund och Bällsta station nås inom gångavstånd (ca 1 km resp. 750 m). 
Alldeles i närheten av planområdet, längs med Stockholmsvägen finns även 
hållplatser för flertalet busslinjer. 

2.8.2 Gång och cykel 

Längs med Stockholmsvägen mot Vallentuna centrum och till Kragstalund och Bällsta 
station finns utbyggda gång- och cykelvägar. Längs södra sidan av Gamla 
Karlbergsvägen finns en trottoar men vägen saknar separat cykelbana. 
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2.8.3 Vägtrafik 

Stockholmsvägen mot Vallentuna Centrum passerar förbi området och området har 
god tillgänglighet till det utbyggda vägnätet.  

2.8.4 Parkering 

Inom planområdet finns inga bilparkeringsplatser. Det finns ett antal parkeringar på 
bensinstationen, avsedda för kunder på bensinstationen. Allmänna cykelparkeringar 
finns i anslutning till busshållplatserna och utanför planområdet, längs med Gamla 
Karlbergsvägen och mitt emot bensinstationen.  

2.9 Service 

2.9.1 Offentlig & kommersiell service 

Förskolorna i Lovisedal, Bällstaberg och Karlberg ligger på ca 1-1,5 km gång- och 
cykelavstånd från planområdet. Närmsta förskolorna finns i södra Bällstalund eller i 
Bällsta väster om Stockholmsvägen. Båda ligger på ca 600 m gång- och cykelavstånd. 
Närmsta lekplats finns i Bällstalund ca 450 m ifrån planområdet.  

Närmsta dagligvaruhandel finns i Kragsta utmed Stockholmsvägen på ca 800 m gång- 
och cykelavstånd, fler butiker finns i Vallentuna centrum ca 2,3 km bort. 

2.10 Hälsa och säkerhet 

2.10.1 Markföroreningar & farligt gods 

Inga verksamheter har förekommit inom planområdet som skulle kunna ge upphov 
till förorening av mark och vatten. Inom närliggande historiska fastighet 2:154 har det 
bedrivits odlings- och växthusverksamhet som kan ge upphov till föroreningar i form 
av metaller och pesticider. Inga förhöjda halter hittades då en miljöteknisk 
undersökning genomfördes för delar av fastigheten år 2014. Det saknas också 
naturliga spridningsmöjligheter för föroreningar från växthusområdet till 
planområdet. Norr om planområdet ligger en bensinstation. Bedömd 
grundvattenföring är i västlig riktning mot Vallentunasjön. Eventuell 
föroreningsspridning från verksamheten bedöms inte påverka aktuellt planområde 
negativt.  
 
Olyckor och risker från verksamheter som medför risk för omgivningen är en 
bensinstation som ligger ca 40 meter från planområdet (50 meter från 
bensinpumparna). Då avståndet understiger det skyddsavstånd (50 m (om en inte 
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räknar från bensinpumparna)) som rekommenderas av länsstyrelsen i Stockholms län 
har en riskanalys upprättats, i vilken risker kopplade till brand på bensinstationen har 
utretts. I utredningen bedöms risknivån med avseende på brand på bensinstationen 
vara acceptabel. Omgivande vägar utgör inte transportleder för farligt gods.  

2.10.2 Ras- och skredrisk 

Kommunen har tagit fram en översiktlig kartering för ras- och skredrisk (WSP, 2013) 
som visar att planområdet saknar förutsättningar för initialskred. På 
Stockholmsvägen och en liten del av bensinstationens utkant finns det initial ras- och 
skredrisk. Det innebär få konsekvenser för planförslaget än om det skulle finnas 
byggnader där det finns ras- och skredrisk.  

  

Figur 1. Figuren visar de förutsättningar som finns för ras och skred utanför 
planområdet.  

2.10.3 Översvämningsrisk 

En dagvattenutredning (Bjerking, 2019) har upprättats, i vilken det beskrivs att 
områdets västra delar kan komma att översvämmas i samband med ett 100-årsregn. 
Dagvatten från området samlas idag på en yta som underlagras av lera öster om 
vägdiket. 
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Figur 2 – Kartering kommer ifrån den översiktliga karteringen av risker avseenseras, skred 
och översvämning (WSP, 2013).  
 
I den översiktliga geotekniska utredningen framgår att utredningsområdet i huvudsak 
är lokaliserat på lera vilket innebär att vatten ej kan infiltreras naturligt. 
Överskottsvatten avleds idag från området mot vägdike längs Stockholmsvägen.  

I länsstyrelsens Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag 
och sjöar i Stockholms län, (2017) rekommenderas att ny bebyggelse kring 
Vallentunasjön inte bör grundläggas på lägre nivå än + 8,9 över nollplanet i 
höjdsystem RH2000 med hänsyn till översvämningsrisk som följd av 
klimatförändringar. Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse inte ska placeras inom 
översvämningskänsliga områden med syfte bland annat att bespara samhället 
framtida kostnader för att minska översvämningsrisker. Därmed menar Länsstyrelsen 
att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid nybebyggelse. 

Marknivån inom planerat bebyggelseområdet ligger idag på ca + 20-21 m över 
nollplanet i RH2000, det vill säga ca 12 meter över rekommenderad lägstanivå för 
grundläggning med hänsyn till översvämningsrisk vid ett 100-årsflöde. 

2.10.4 Buller 

Inomhusmiljö och utomhusmiljö  
En bullerutredning (Sweco, 2016) för trafikbuller har upprättats, vilken visar att 
Stockholmsvägen ger det största bidraget till bullernivåerna i planområdet. 
Lägenheter i huskroppar med fasad mot endera Stockholmsvägen eller Gamla 
Karlbergsvägen måste utformas så att de har tillgång till en ljuddämpad sida för minst 
hälften av bostadsrummen. Detta eftersom riktvärdet 55 dBA som gäller för 
nyproduktion av bostäder överskrids för stora delar av fasaderna. Samtliga fasader 
mot innergården uppfyller kriterierna för ljuddämpad sida. Det kommer att vara 
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möjligt att anlägga uteplatser i anslutning till samtliga hus som uppfyller gällande 
riktvärden. Buller bedöms inte som ett hinder för den planerade bebyggelsen under 
förutsättningen att buller beaktas vid utformning av kvarter och lägenhetsutformning.  

 

3.  Planförslag 

3.1 Kvartersmark 

3.1.1 Användning 

Planen möjliggör för uppförande av B1 bostäder i flerbostadshus och K för 
kontorsändamål. Fördelningen mellan användningarna är fri i hela planen.  

Att planen medger både bostadsändamål och kontorsändamål möjliggör en flexibel 
användning vid förändringar av behov. Dessutom skapar verksamheter i markplan 
förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig utmed Stockholmsvägen 
och Gamla Karlbergsvägen och därmed öka upplevelse av folkliv och social kontroll i 
området. 

3.1.2 Bebyggandets omfattning 

Planen tillåter sammanlagt ca 850 m² byggnadsarea och möjliggör ca 38 lägenheter 
beroende på lägenheternas storlek. Utöver det får väderskydd för cykelparkering 
uppföras med största tillåtna byggnadsarea om 90 m² och väderskydd för 
bilparkering och uppföras med största tillåtna byggnadsarea om 70 m². 
Komplementbyggnader och gårdsutrustning får uppföras med en största tillåtna 
byggnadsarea om 70 m². Det möjliggörs med beteckningen e1 på plankartan. 
 
Exploateringen regleras med bestämmelse om en fast andel största tillåtna 
byggnadsarea inom B1K-området. Byggrätten begränsas genom bestämmelser om 
högsta tillåtna nockhöjd om 37 m över nollplanet och mark som inte får förses med 
byggnad.  
 
För att anpassa byggnaden till omkringliggande byggnader och harmonisera med 
närmiljön tillåter planen en högsta nockhöjd om ca 16-17 meter från marknivå (+37 
meter över nollplanet i RH2000) vilket möjliggör för ca fyra våningar. 
Bensinstationen på motsatt sida av Gamla Karlbergsvägen har en byggnadshöjd på 
max 4,5 m med ett platt tak. 1,5 plansvillorna söder om planområdet i Bällstalund 
som redan ligger på en höjd (+28 meter över nollplanet), har en ungefärlig nockhöjd 
mellan 6 – 8 meter och har takvinklar mellan 14 och 38 grader. De planerade 
flerbostadshusen som planförslaget möjliggör för möter villornas nockhöjd i 
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Bällstalund. Genom att ange en största takvinkel om 38 grader tillåts taklutningen att 
variera från platt tak till sadeltak likt omkringliggande bebyggelse. 

 

Figur 1: Illustrationsplan över byggaktörens exploateringsförslag.  

3.1.3 Placering och utformning  

För att skapa en tydligare rumsbildning än vad det är idag regleras detaljplanen så att 
huvudbyggnaderna placeras mot Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen med 
planbestämmelsen  

• p1 ”Huvudbyggnader med fasad mot Stockholmsvägen och/eller Gamla 
Karlbergsvägen ska placeras parallellt med egenskapsgräns mot 
Stockholmsvägen och/eller Gamla Karlbergsvägen.”  

Bebyggelsen är placerad så att en bullerskyddad innergård bildas och att lägenheterna 
får en tyst sida. Innegården blir solig tack vare det södervända läget. De nedersta 
lägenheterna har lägenhetsträdgårdar och på den gemensamma delen av innegården 
finns lekplats, planteringar och platser för samvaro. 

Detaljplanen reglerar även följande; 

• f1 ”Utrymningsmöjligheter ska finnas mot innegården och ej mot Gamla 
Karlbergsvägen” 

• f2 ” Loftgångar/entrébalkonger får ej placeras mot Stockholmsvägen 
• och Gamla Karlbergsvägen” 
• & en generell bestämmelse om att ”Gestaltnings-PM ska vara vägledande vid 

utformning av kvartersmark”. 
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3.1.4 Markens anordnande 

Kvartersmark anpassas i höjd till varandra inom området och till anslutande område. 
Kvartersmarken består delvis av genomsläppliga ytor. Gårdsytor kan utformas med 
lågpunkter som fungerar som översvämningsytor vid regn, tillsammans med 
fördröjningsmagasin som avser hantering av dagvatten från egen fastighet placerat 
under gård. En planbestämmelse om att fördröjningsmagasin får anläggas inom 
kvartersmarken säkerställer att en sådan hantering möjliggörs.  

Detaljplanen reglerar att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda 
översvämmande vatten från byggnader med självfall mot vägen och/eller friyta. Det 
görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken på högre nivå än vägen och/eller 
omkringliggande friytor. Där  kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än 
omkringliggande gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att översvämmande 
vatten ej blir stående intill byggnader.  

3.1.5 Angöring och parkering 

Parkering för nytillkommande bostäder förutsätts anläggas inom kvartersmark och i 
enlighet med kommunens parkeringsstrategi. Enligt parkeringsstrategin tillhör 
fastigheten zon 2 för parkeringsnormen. Zon 2 innebär att ett nybyggt område med 
flerbostadshus behöver möjliggöra för 13 st bilplatser varav 2 st för besöksparkering 
per 1000 m2 BTA. För cykelplatser krävs 28 st för parkering per 1000 m2 BTA, varav 
2/3 ska finnas inomhus, 1/3 utomhus och 3/4 utomhus i väderskydd.  

I parkeringsstrategin finns möjlighet för flexibilitet i parkeringstalet för åtgärder som 
minskar behovet av bil. Mindre lägenheter som ofta används av ungdomar och 
studenter gynnar också ett bilfritt resande. Planområdets centrala läge med närheten 
till offentlig service och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för 
mobilitetsåtgärder inom kvartersmark som minskar behovet av bil och kan minska 
antalet parkeringsplatser inom kvartersmarken. Exempel på sådana åtgärder är enkel 
tillgång till cykelverktyg, luftpump, skyddade cykelparkeringar och god tillgång på 
information och om kollektivtrafiken, t.ex. genom informationstavla i entré.  

Planförslaget möjliggör för kantstensparkeringar. Parkeringsplatser i markplan kan 
med fördel anläggas med genomläsläppliga ytor vilket bidrar till fördröjning av 
dagvatten och reducering av översvämningsrisk. Markytan på t.ex. markparkeringar 
och innergårdar föreslås därför bestå av genomsläppligt material för infiltration av 
dagvatten, exempelvis grus, stenmjöl, öppen asfalt, smågatsten och gräsarmering där 
det är lämpligt.  
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Figur 2: Visualisering av byggaktörens exploateringsförslag där stora delar av kvartersmarken 
utgörs av växtlighet, gröna och genomsläppliga ytor.  

Planområdet nås genom angöring från Gamla Karlbergsvägen i kvarterets nordöstra 
del. Via infarten nås parkeringsplatserna för bil och cykel.  

3.2 Fastighetsindelning 

3.2.1 Ledningsrätt 

Bällsta 2:158 är ansluten till en vatten- och spilledning och den befintliga 
pumpstationen som finns på Bällsta 2:807. Bällsta 2:807 belastas även av ledningsrätt 
för ledning 0115-00/47.1. Ledningsrätten gäller oförändrad i den kvarstående delen 
av Bällsta 2:807. 

3.3 Teknisk försörjning 

3.3.1 Dagvatten 

En dagvattenutredning har upprättats, i vilken det beskrivs att områdets västra delar 
kan komma att översvämmas i samband med ett 100-årsregn. I syfte att minska 
risken för att skyfallsregn påverkar den tillkommande bebyggelsen är det av stor vikt 
att marken höjdsätts så att dagvatten avrinner mot grönområde söder om 
planområdet. I samband med projektering kommer marken att höjdsättas så att 
underkant på byggnader ligger 300 mm över Stockholmsvägen. Tillrinnande regn 
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från befintligt bostadsområde öster om planområdet leds till samma 
översvämningsområde.  
 
Se avsnitt 3.3.2 Hantering av översvämningsrisk & dagvatten för fler åtgärder 

3.3.2 Vatten och avlopp 

Området ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

  

Figur 1: Kartering över vart kommunalt vatten och avlopp finns.  

Pumpstationen som finns utanför planområdet i söder har en kapacitet för det antalet 
planerade bostäder. Pumparna i pumpstationen kan behöva uppgraderas innan 
genomförandet av planen. Det bör dock vara ett skyddsavstånd på 50 m från 
pumpstationen till bostäder om inte exploatören bekostar en anläggning för 
luktreducering för att minska avståndet mellan pumpstation och bostäder.  

Ledningsnät för spillvatten har kapacitet att klara bostadsökningen, dock föreslås det 
att en ny vattenledning dras för att öka kapacitet i ledningsnät för vatten. Det finns 
två alternativa dragningar för en ny vattenledning då den som finns ansluten redan 
inte skulle klara av exploateringen.  

För övrigt sker en uppdimensionering av befintliga vatten- och spilledningar intill 
planområdet.  

3.3.3 Värme 

Miljövänlig uppvärmning förespråkas. Vattenburna system bör alltid installeras vid 
nybyggnad. 
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3.3.4 El 

En nätstation som ägs och underhålls av Ellevio AB finns lokaliserad på Bällsta 2:789 
som kan försörja fastigheten Bällsta 2:158.  

3.3.5 Avfallshantering 

Hämtning av avfall sker vid fastighetsgräns. Vid Bällsta 2:158 kan sopbilen stanna på 
Allévägen. Det bedöms som trafiksäkert då svängrörelser över gångbanan kan 
undvikas och avstånd hållas till korsningen Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen. 
Sopbilen är uppställd i ca 10 minuter under hämtning av avfall. Hämtning från Bällsta 
2:158 föreslås ske från Stockholmsvägen i söder för att hämta avfall på rätt sida av 
Gamla Karlbergsvägen.  

Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas. Gemensamma utrymmen för avfall 
iordningställs inom fastighet i enlighet med kommunens riktlinjer och miljörum ska 
anpassa så att det går fort och smidigt att tömma avfallet så att sopbilen inte stör 
trafiken. Avfallskärl måste anordnas på ett sätt så att olägenhet i form av dålig lukt 
inte når närliggande fastigheter.  

Enligt kommunens avfallsriktlinjer bör det finnas ett avfallsutrymme på ca 50 kvm för 
det antalet planerade bostäder, vilket kan inrymma en komplett källsortering av alla 
fraktioner i soprummet. Det får inte vara mer än 10 meter i avstånd mellan 
uppställningsplats för sopbil eller anslutningspunkt vid hämtning av avfall och det 
måste vara 50 meters avstånd mellan huvudbyggnadernas entréer och 
avfallsutrymmet.  

3.3.6 Räddningstjänst 

Angöringen behöver ha en minsta fri vägbredd på 3 meter och en fri portalbredd på 
3,5 meter för att möjliggöra för räddningstjänstens åtkomst till huvudbyggnaderna. 
Räddningstjänstens uppställningsplats behöver ha en minsta bredd på 5 meter och en 
längd på 11 meter enligt Storstockholms brandförsvar.  

3.4 Hälsa och säkerhet  

3.4.1 Grundläggning & radon 

En översiktlig geoteknisk utredning (Bjerking, 2018) har utförts som visar att 
grundläggning kan i fastmarkspartierna ske på packad sprängbotten eller morän.  
I områden med lera sker grundläggning med hjälp av pålar, alternativt urgrävning av 
lösa jordar och återfyllning med friktionsjord om lerans mäktighet tillåter. 
Byggnaderna kommer att grundläggas med platta på mark. Grundläggning kan vidare 
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ske med hjälp av pålar, alternativt urgrävning av lösa jordar och återfyllning med 
friktionsjord om lerans mäktighet tillåter. 

I ett senare skede utförs mer detaljerade undersökningar. Undersökningarna kommer 
att verifiera den utförda karteringen och kompletteras med sondering och 
provtagning som underlag för projektering. Grundvattenytan kommer att bestämmas.  
Markradonmätningar kommer även att utföras. 

3.4.2 Hantering av markföroreningar 

Inom fastigheten Bällsta 2:158 har det historiskt varit åkermark och hela området 
utgörs av både åker och skogsområden. Åkerbruk bedöms inte vara en verksamhet 
där föroreningsrisk förekommer.  
 
Risken för föroreningsspridning från närliggande växthusområde bedöms enligt 
Brandskyddslagets riskanalys som liten (2018) utifrån resultat från del av den 
historiska fastigheten samt att det saknas spridningsvägar från området mot aktuellt 
planområde. 
 
Norr om planområdet ligger en bensinmack. Bedömd grundvattenföring är i västlig 
riktning mot Vallentunasjön. Eventuell föroreningsspridning från verksamheten 
bedöms inte påverka aktuellt planområde negativt. 
 
Risken för förorenad mark inom planområdet bedöms därför som liten utifrån 
verksamheter på platsen och eventuell sekundär spridning till planområdet. Utifrån 
utredningen är bedömningen att förorenad mark inte bör utgöra ett hinder för 
planläggning av hela berörda området till bostadsmark och behöver därför inte 
hanteras vidare.  
 
Vid misstanke om förorening vid exploatering ska tillsmyndighet kontaktas för beslut 
om eventuell provtagning. Detta är reglerat i plankartan med en administrativ 
bestämmelse som lyder: ”Startbesked får inte ges för byggnadsverk eller väsentlig 
ändring av markens användning förrän eventuell markförorening har avhjälpts. 
Samråd ska ske med kommunens hälsoskyddsmyndighet.”  
 
Vid en eventuell ledningsdragning vid Stockholmsvägen i samband med 
exploateringen behöver risken för föroreningar i vägens fyllnadsmassor beaktas.  

3.4.3 Hantering av farligt gods 

Området är avgränsat av tre vägar (Stockholmsvägen, Gamla Karlbergsvägen och 
Bällstalundsvägen). På andra sidan Gamla Karlbergsvägen finns en befintlig 
bensinstation, Circle K. Ingen av vägarna som omger planområdet är enligt 
Länsstyrelsen klassade som transportleder för farligt gods. Säkerhetsavstånd från 
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bantrafik bör inte understiga 150 meter, vilket det inte gör då Roslagsbanan ligger ca 
165 meter från planområdet och anses därför ej som en risk.  
 
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd mellan bensinstation och tät 
kontorsbebyggelse är 25 m och sammanhållen bostadsbebyggelse är 50 meter. 
Riskkällan är dock bensinpumparna och därför räknas skyddsavståndet från dem. 
Avsteg kan göras om risknivån bedöms som låg eller om man genom att 
tillämpa säkerhetshöjande åtgärder kan sänka risknivån.  
 
Risknivån bedöms med andra ord vara acceptabel för den tänkta planförändringen 
när det gäller transporter av farligt gods och närhet till bensinstationen. Antalet 
transporter är så pass få att risknivåer utmed planområdet bedöms vara under 
ALARP1 och då krävs egentligen inte säkerhetshöjande åtgärder. Vissa åtgärder 
föreslås dock trots den låga risknivån. Åtgärderna är följande: 

• Utrymningsmöjligheter ska finnas bort från vägen regleras med 
planbestämmelsen f1 ”Utrymningsmöjligheter ska finnas mot innegården och 
ej mot Gamla Karlbergsvägen”. 

• Friskluftsintag ska riktas bort från vägarna regleras med planbestämmelsen 
m2  ”Friskluftsintag ska placeras mot innegård och sida som inte vetter mot 
Gamla Karlbergsvägen”.  

Utsläpp av brandfarlig vätska ska inte kunna rinna närmare planområdet än diket 
som finns utmed Gamla Karlbergsvägen och Stockholmsvägen. Planen föreslår därför 
att ny körväg in till området bör utföras så att ett läckage inte riskerar att rinna mot 
husen via körbanan. Exakt lösning kan tas fram i markprojekteringen av området 
men exempel på lösningar kan vara: 
 

• att anslutningen av ny angöring och Gamla Karlbergsvägen utgörs av ett 
backkrön 

• att den nya vägen doseras mot diken för att hindra avrinning från Gamla 
Karlbergsvägen mot området 

• att den nya vägen utförs som bro utan hårdgjord yta över befintligt dike 
 

Ovanstående regleras på plankartan på följande sätt; 
 

• b1  ”Ny angöring in till planområdet ska utföras på ett sätt så att läckage inte 
riskerar att rinna mot byggnaderna via körbanan”. 

 
 
 

                                                             

1 Står för "as low as reasonably practicable" och är en vägledande tillämpningsprincip i 
riskanalyser 
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3.4.4 Hantering av ras- och skredrisk 

 
Inget problem med områdets totalstabilitet bedöms föreligga med befintlig marknivå 
och lastförhållanden. Vid högre marknivåer måste totalstabilitet ses över.  
 
Det ska vid schakt bedömas om det föreligger tillräcklig säkerhet mot skred, speciellt 
vid våt väderlek (regn, snösmältning). Schakt djupare än 2 meter kan komma att 
utföras varför fallrisken då måste beaktas.  

3.4.5 Hantering av översvämningsrisk & dagvatten 

 
Exploateringen innebär att dagvattenflödet från området ökar. Mot bakgrund av detta 
erfordras åtgärder för att minska flöde och belastning på vatten- och avloppsnätet. 
Fördröjningsbehovet avser dagvatten som uppkommer vid ett 20-årsregn och 
magasinen dimensioneras utifrån detta.  
 
Från dagvattenutredningen framgår det att områdets västra delar kan översvämmas i 
samband med ett 100-årsregn. Dagvatten från området samlas idag på en yta som 
underlagrats av lera öster om vägdiket. I syfte att minska risken för att skyfallsregn 
påverkar den tillkommande bebyggelsen är det av stor vikt att marken höjdsätts så att 
dagvatten avrinner mot grönområde söder om planområdet. I samband med 
projektering kommer marken att höjdsättas så att underkanten av byggnaderna ligger 
300 mm över Stockholmsvägen. Tillrinnande regn från befintligt bostadsområde 
öster om planområdet leds till samma översvämningsområde. För att inte låsa fast 
plankartan till en specifik höjdsättning regleras höjdsättningen på det här sättet: 
 
”Kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda översvämmande vatten 
från byggnader med självfall mot vägen och/eller friyta. Det görs lämpligast genom att 
höjdsätta kvartersmarken på högre nivå än vägen och/eller omkringliggande friytor. 
Där kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande 
gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att översvämmande vatten ej blir 
stående intill byggnader” 
 
Det befintliga diket som sträcker sig genom området flyttas så att tillrinnande vatten 
samlas och leds vidare till vägdike längs Stockholmsvägen. I syfte att uppnå rening 
och fördröjning föreslås att dagvatten från utredningsområde renas i grönytor, 
makadammagasin och växtbäddar. Makadammagasinets effektiva volym (porvolym 
30 %) skall uppgå till 90 m3 och förläggs enligt bild nedan.  
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Figur 1. Förslag på placering av avskärande dike, växtbäddar och makadammagasin. 
 
Dagvatten från takytor leds till makadammagasinet. Växtbäddarna placeras så att 
dagvatten från parkeringsytor och lokalgata leds via gräsarmerade plattor till 
bäddarna. Växtbäddarnas volym, vid parkeringsytor, skall uppgå till 20 m3 (5 m3 
västra parkering och 15 m3 östra parkeringsytan). Väster om byggnaderna 
(grönmarkerat område) anläggs växtbäddar för omhändertagande av dagvatten från 
dess hårdgjorda ytor. Dessa växtbäddars totalvolym skall uppgå till 10 m3 och en area 
på 45 m2. Det avskärande diket anläggs som ett krossdike för reduktion av 
föroreningar och flöde. Det föreslås regleras på följande sätt i plankartan; 
 

• n1 ”Makadammagasin samt växtbäddar för dagvattenhantering eller annat 
lämpligt dagvattensystem ska anläggas” 

 
Efter det att dagvatten renats och fördröjts i de föreslagna magasinen leds vatten 
vidare i nyförlagda dagvattenledningar som ansluts till de befintliga ledningarna 
väster om Stockholmsvägen. Makadammagasinets och växtbäddarnas slutliga 
placering väljs i samband med detaljprojekteringen. De föreslagna 
dagvattenlösningarna utförs inom utredningsområdet.  
 
I syfte att minska risk för skada på byggnader är det av stor vikt att tillrinnande vatten 
samlas i avskärande diken vilket skapar förutsättning för att vatten, kontrollerat, kan 
ledas från området och vidare till vägdiket. Det befintliga och det tillkommande diket 
kan förhindra att läckage av brandfarlig vara rinner in mot den nya bebyggelsen. Ny 
körväg in till området bör utföras på ett sätt så att läckage inte riskerar att rinna mot 
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byggnaderna via körbanan. Gröna sedumtak underlättar även dagvattenhanteringen 
ytterligare. Det regleras i plankartan på följande sätt; 
 

• n2 ”Marken är vid skyfall avsedd för tillfällig fördröjning av dagvatten innan 
avledning till dagvattensystem sker” 

 
Efter det att dagvattnet passerat de föreslagna dagvattenlösningarna reduceras det 
momentana flödet till dagens nivå. 
 
Grundvattenytans nivå kommer att bestämmas i senare planeringsskede tillsammans 
med andra mer detaljerade undersökningar. Undersökningarna kommer att verifiera 
den utförda karteringen och kompletteras med sondering och provtagning som 
underlag för projektering.  

3.4.6 Hantering av buller 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Stockholmsvägen som trafikeras av mellan 
ca 8437-8941 fordon/dygn, både lätta och tunga fordon samt regelbunden busstrafik. 
Ca 1763 fordon trafikerar Gamla Karlbergsvägen. Cirka 165 meter öster om 
planområdet passerar Roslagsbanan. Enligt förordning (SFS 2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande:  

 

Figur 2 – Förordningens gällande riktvärden för trafikbuller 

Bullerutredningen (Sweco, 2016) visar att Stockholmsvägen ger det största bidraget 
till bullernivåerna i planområdet. Roslagsbanan som ligger öster om området bidrar 
inte nämnvärt till bullernivåerna då banan ligger på långt avstånd och skärmas av 
terrängen. Lägenheter i huskroppar med fasad mot Stockholmsvägen eller Gamla 
Karlbergsvägen som har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA måste anpassas så att de 
har tillgång till en ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen. Minst 
hälften av bostadsrummen måste med andra ord utformas så att den ekvivalenta och 
maximala ljudnivån inte överskrider 55 respektive 70 dBA. Hanteringen av 
bullernivåerna regleras med bestämmelsen m1 på plankartan. Samtliga fasader mot 
innergården uppfyller kriterierna för ljuddämpad sida. Buller bedöms därför inte som 
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ett hinder för den planerade bebyggelsen under förutsättningen att buller beaktas vid 
utformning av kvarter och lägenhetsutformning.  
 
Idag är villaområdena som omger planområdet bullerutsatta. En exploatering av 
fastigheten Bällsta 2:158 skulle innebära att planförslaget sänker bullernivåerna för 
de villorna i Bällstalund som är ligger närmast planområdet. 
 

3.1 Administrativa bestämmelser 

3.1.1 Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen är 5 år och börjar när planen vunnit laga kraft. 
Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att 
genomföras. När genomförandetiden gått ut fortsätter dock detaljplanen att gälla tills 
att en ny tas fram.  

3.1.2 Huvudmannaskap 

Exploatören är huvudman för kvartersmarken (Bostäder & Kontor).  

Planområdet omfattas ej av allmän plats. 

Se även under organisatoriska frågor 

3.1.3 Villkor för lov 

Startbesked får inte ges för byggnadsverk eller väsentlig ändring av markens 
användning förrän eventuell markförorening har avhjälpts. Samråd ska ske med 
kommunens hälsoskyddsmyndighet. 
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4.  Genomförande 

4.1 Organisatoriska frågor 

4.1.1 Tidplan för genomförande 

I samband med att planen vinner laga kraft kan utbyggnad påbörjas. Bebyggelsen 
inom kvartersmark kan färdigställas inom ett år från att bygglov beviljats. 

4.1.2 Huvudmannaskap 

Byggherren är huvudman för kvartersmark inom planområdet. För de allmänna 
vatten-, spill- och dagvattenanläggningar som planeras inom området är det 
Roslagsvatten AB, genom sitt dotterbolag Vallentunavatten AB, som är huvudman. 

Se även under administrativa bestämmelser 

4.1.3 Ansvarsfördelning 

Ledningar allmän plats 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten-, spill- och 
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna 
kommun. Vallentunavatten AB ansvarar för utbyggnad av ledningar från befintliga 
ledningar inom allmän plats fram till anslutningspunkterna som ofta ligger vid gräns 
för kvartersmark.  

Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Ellevio 
AB. Stadsnätsbolaget är huvudman för fibernätet, IP-only för bredbandsnät, Telenor 
och Tele2 för bredband- och telekommunikationsnät. Huvudmän för ledningsnät 
ansvarar för eventuell flytt av befintliga och utbyggnad av eventuella nya ledningar 
inom allmän plats. Exploatören bekostar eventuella flyttningar och anslutningar till 
ledningar.  

Kvartersmark  

Byggaktör ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anläggningar och 
byggnader på kvartersmark för bostads- och kontorsändamål. Byggaktör ansvarar 
även för nedläggande av servisledning för vatten, spill och dagvatten från utlagda 
anslutningspunkter och fram till kommande bebyggelse. Byggaktören ansvarar för att 
ansöka om erforderliga lov och tillstånd som krävs för anläggande och utförande av 
åtgärder inom kvartersmark. Byggaktör/fastighetsägare ansvarar för att överlämna 
drift- och underhållsinstruktioner till nya fastighetsägare. 



 

 
 
 
 
 
DETALJPLAN FÖR GAMLA KARLBERGSVÄGEN, PLANBESKRIVNING, 
SAMRÅDSHANDLING / KS 2017.215 

 

37 

4.1.4 Avtal 

För fastigheten Bällsta 2:158 har planavtal tecknats som reglerar parternas samarbete 
och åtaganden under planarbetet. Ett exploateringsavtal ska innan antagande tecknas 
med fastighetsägaren där genomförandet ska regleras. 

4.2 Fastighetsrättsliga frågor 

4.2.1 Fastighetsbildning 

Planområdet utgörs av fastigheten Bällsta 2:158.Planförslaget innebär att inga nya 
fastigheter behöver bildas.   

4.3 Ekonomiska frågor 

4.3.1 Planekonomi 

Planarbetet finansieras av den privata byggaktören, vilket regleras i avtal. 

En anläggning för luktreducering av befintlig pumpstation bekostas av exploatören 
om skyddsavståndet på 50 meter ska minskas mellan pumpstation och bostäder. 
Vidare bekostar exploatören uppdimensionering av befintliga el-, vatten- och 
eventuellt fjärrvärmeledningar fram till fastigheten. 

4.3.2 Gatukostnader, fördelning av kostnader 

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

Kostnader för allmänt VA regleras i avtal mellan Vallentunavatten AB och byggaktör.  

4.3.3 Tekniska utredningar 

Vid genomförandet av detaljplanen och senast vid byggskedet behöver en mer 
detaljerad geoteknisk undersökning tas fram som redogör lerområdets utbredning 
och som bekräftar pålning som lämplig grundläggningsmetod samt fastställer dess 
omfattning. Byggaktören behöver även fastställa åtgärder kopplad till eventuell 
förekomst av radon i samband med geotekniken. Sprängning av berg kommer 
förmodligen inte att ske inom planområdet. 
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Utredningarna behöver tas fram innan markarbeten som innebär att schaktning 
påbörjas. Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, 
dokumentationer och kontroller som behövs för planens genomförande inom 
kvartersmark.  

Det ska vid schakt bedömas om det föreligger tillräcklig säkerhet mot skred, speciellt 
vid våt väderlek (regn, snösmältning). Schakt djupare än 2 meter kan komma att 
utföras varför fallrisken då måste beaktas i en eventuell utredning inför 
genomförandet.  
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5.  Konsekvenser 

5.1 Miljökonsekvenser  

Bedömningen görs att detaljplanen som helhet inte i dagsläget innebär en betydande 
miljöpåverkan, behovsbedömningen är dock ett levande dokument. Bedömningen ska 
omprövas när så är lämpligt.  

Om exploatering uteblir sker i princip ingen förändrad dagvattenförutsättning av 
området. Recipienten Vallentunasjön kommer att belastas av samma näringsämnen 
som idag från fastigheten och ingen förbättring kommer att ske vilket försvårar att en 
god ekologisk status i Vallentunasjön uppnås.  

I och med reningen av dagvattnet bidrar planförslaget med mindre utsläpp av 
näringsämnen och miljöstörande ämnen till recipienten. Den påverkan som planen 
kan ha uppvägs och skuggas av den långsiktiga positiva effekten för att minska 
utsläppen av näringsämnen till recipienten Vallentunasjön. Fördröjningsmagasin ger 
säkerhet mot överbelastning i samband med stora nederbördsmängder.  

Bedömningen är att eventuella föroreningar kan hanteras inom planen och andra 
viktiga såsom dagvatten och buller. 

5.1.1 Riksintressen  

Planen bedöms inte påverka något riksintresse. 

5.1.2 Miljökvalitetsnormer 

De miljökvalitetsnormer som planen behöver beakta är riktvärden/gränsvärden för 
vatten och buller.  

Bullerutredning har utförts och genomförbara åtgärder finns för att klara riktvärdena. 
Därmed görs bedömningen att genomförandet av planen kan ske utan risk för att 
överskrida riktvärden för buller.  

Ett genomförande av planen bedöms inte bidra till att möjligheten försvåras att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Vallentunasjön 2027. Dagvattnet hanteras med hjälp av en 
höjdsättning av kvartersmarken, ett avskärande dike som fördröjer till ett befintligt 
dike som ska bevaras, dagvattenmagasin och genomsläppliga ytor där det inte byggs 
bostäder. Efter det att dagvattnet passerat de föreslagna dagvattenlösningarna 
reduceras det momentana flödet till dagens nivå. Bedömningen är att genomförandet 
av planen inte riskerar att försämra möjligheten att uppnå MKN jämfört med 
dagsläget. Exploatören planerar även att inom planområdet anlägga gröna tak vilket 
bidrar med en viss rening av dagvatten. Samt planeras ett fördröjningsmagasin vilket 
har en positiv inverkan på flödet till Vallentunasjön.  
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Kommunens krav på minsta åtgärdsnivå för dagvatten är att genomförandet av en 
plan inte ska riskera att försämra möjligheten att uppnå MKN för vattenförekomster 
jämfört med dagens påverkan. Utöver det finns en del av ett dagvattenstråk längs med 
Gamla Karlbergsvägen som leder dagvatten ifrån områdena öster om Roslagsbanan 
ner mot Vallentunasjön. Väster om Stockholmsvägen och Bällsta 2:158 utpekas ett 
område möjligt för anläggande av en dagvattenpark för att fördröja och rena vattnet 
som leds genom stråket. Detta bidrar idag till en mer positiv påverkan på MKN för 
Vallentunasjön. Det betyder därmed att genomförandet av Gamla Karlbergsvägen kan 
ske utan att riskera att försämra MKN för Vallentunasjön. 

5.1.3 Stads- och landskapsbild 

Ny bebyggelse stärker korsningen Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen och 
bebyggelsen anpassas till närområdets uttryck. Villaområdet Bällstalund ligger högre 
upp i terrängen vilket innebär att planförslaget inte skapar skymd sikt för de 
villaboende. Planens genomförande påverkar inte nämnda siktlinjer negativt. 

Planförslaget möjliggör för kontorsbebyggelse, något som kan stärka 
Stockholmsvägen som överordnad huvudgata inom tätorten med en mera 
stadsmässig karaktär.  

Ett gestaltnings-PM har tagits fram i samverkan med exploatören, något som har 
skapat goda förutsättningar för tillkommande bebyggelse.  

5.1.4 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Planområdet ligger inte inom område som bedöms ha höga kulturhistoriska kvaliteter 
och får därför inga sådana konsekvenser.  

5.1.5 Hälsa och säkerhet 

En luktredceringsanläggning för pumpstationen föreslås anläggas för att möjliggöra 
bebyggelse närmare pumpstationen.  

Planen i övrigt bedöms inte medföra betydande risker för människors hälsa eller 
säkerhet. Området bedöms inte beröras av några restriktioner eller kräva 
riskutredning/skyddsåtgärder eftersom det inte är beläget inom några 
rekommenderade skyddsavstånd.  

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av planen förväntas även innebära nya skatteintäkter tack vare att 
planen ger möjlighet för nya bostäder i samband med Sverigeförhandlingen. Ett 
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tillskott av nya bostäder och boenden bidrar med skatteunderlag och ett ökat 
nyttjande av privat och offentlig service.  

Detaljplanens genomförande kommer, tillsammans med andra projekt i södra 
Vallentuna, att ställa krav på åtgärder inom omkringliggande allmän plats för att öka 
trygghet och trafiksäkerhet i området samt stärka Stockholmsvägen till en mer 
stadsmässig gata.  

5.3 Sociala konsekvenser 

5.3.1 Barn och unga 

Planförslaget kan bidra till en tydligare rumsbildning i området och därmed en 
tryggare miljö för den yngre generationen att befinna och röra sig i. Närheten till både 
buss och Roslagsbanan underlättar också för barn och unga att transportera sig inom 
och utanför kommunen. Barn och unga kan därmed röra sig mer fritt och behöver 
inte ha lika stort behov av t.ex. föräldrars skjuts till och från skolan.  

5.3.2 Jämlikhet 

Planförslaget bidrar till att flerbostadshus exploateras i området, vilket innebär en 
variation av bebyggelsetyper, något som i längden kan hjälpa till att motverka 
socioekonomisk- och boendesegregation.  

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformer men det här planförslaget förespråkar 
och uppmuntrar till att bygga hyresrätter. Variationen av byggnadstyper och 
upplåtelseformer kan bidra till en blandning av människor med olika 
socioekonomiska bakgrunder, som av brist på ekonomiska resurser vanligtvis inte 
hade haft möjlighet att bosätta sig i kommunen.  

Planförslaget möjliggör även för mindre lägenheter vilket kan göra det mer prisvärt 
för människor med en låg socioekonomisk status att flytta in i området. Detta 
sammanlänkar människor från olika bakgrunder och kan motverka utanförskap och 
klyftor i samhället.  

Planförslaget bidrar även till en variation av familjekonstellationer, då ett varierat 
bostadsbestånd leder till att olika typer av människor flyttar in. Det i sin tur skapar en 
levande kommun med människor i olika åldrar och bakgrunder.  

5.3.3 Tillgänglighet 

Planförslaget bidrar till en förtätning av befintlig struktur vilket resulterar i en mer 
hållbar planering. Närhet till busshållplatsen och Bällsta station (Roslagsbanan) 
skapar en tillgänglighet för boende i flerbostadshus som inte har bil. I och med 
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planförslaget och exploateringen kommer fler människor att använda sig av 
kollektivtrafiken. Tillgängligheten gör så att människor lättare kan ta sig till olika 
platser, inom och utanför kommunen, vilket förbättrar levnadsstandarden för 
människorna och öppnar upp fler möjligheter för transportval. 

5.4 Fastighetskonsekvenser 

Planförslaget innebär en exploatering av fastigheten Bällsta 2:158. Det innebär 
därmed inga konsekvenser för omkringliggande fastigheter utöver eventuell 
ledningsdragning.  

6.  Medverkande

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

Planchef 
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Exploateringschef 

Kristofer Uddén 
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7.  Bilagor

• Utredningar som ligger till grund för planförslaget
• Gestaltnings-PM
• Behovsbedömning
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b1

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

FlerbostadshusB1

KontorK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största tillåtna byggnadsarea är 850 m². Utöver det får väderskydd
för cykelparkering uppföras med största tillåtna byggnadsarea om
90 m² och väderskydd för bilparkering uppföras med största tillåtna
byggnadsarea om 70 m². Komplementbyggnader och
gårdsutrustning får uppföras med en största tillåtna byggnadsarea
om 70 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+37 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

38 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Huvudbyggnader ska placeras med fasad mot Stockholmsvägen

och/eller Gamla Karlbergsvägen ska placeras parallellt med
egenskapsgräns mot Stockholmsvägen och/eller Gamla
Karlbergsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Utrymningsmöjligheter ska finnas mot innegården och ej mot Gamla

Karlbergsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Loftgångar/entrébalkonger får ej placeras mot Stockholmsvägen
eller Gamla Karlbergsvägen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Gestaltnings-PM ska vara vägledande vid utformning av kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Ny angöring in till planområdet ska utföras på ett sätt så att läckage

inte riskerar att rinna mot byggnaderna via körbanan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Makadammagasin samt växtbäddar för dagvattenhantering eller

annat lämpligt dagvattensystem ska anläggas,  4 kap. 10 §

n2 Marken är vid skyfall avsedd för tillfällig fördröjning av dagvatten
innan avledning till dagvattensystem sker,  4 kap. 10 §

Kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda översvämmande vatten från
byggnader med självfall mot vägen och/eller friyta. Det görs lämpligast genom att höjdsätta
kvartersmarken på högre nivå än vägen och/eller omkringliggande friytor. Där
kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande gator/friytor ska
kvartersmarken utformas så att översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader,  4 kap.
10 §

Skydd mot störningar
m1 Bostadsfasader vända mot Stockholmsvägen och Gamla

Karlbergsvägen med ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA ska
utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet
ges tillgång till sida där den ekvivalenta och den maximala ljudnivån
inte överskrider 55 respektive 70 dBA,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras mot innegård och sida som inte vetter
mot Gamla Karlbergsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Fastighetsgräns
FastighetsbeteckningBERGA 1:1

När två gränser sammafaller kan redovisningen bli heldragen linje.

+0.00 Avvägd höjd

Bostadshus
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