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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6
Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7 (KS 2020.405)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Reservationsavtal med bifogat Marköverlåtelseavtal 
för Vallentuna- Åby 1:170 och uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna 
avtalen i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen för kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
I detaljplan för Åby ängar, etapp 1 (D20140603) pågår en utbyggnad av kvartersmark. Det 
återstår för kommunen att sälja det sista kvarteret i detaljplanen. Kommunstyrelsen har enligt 
beslut 2008-04-01 lämnat markanvisning och tecknat ramavtal med Bolaget för att upprätta ca 
60 bostadslägenheter inom fastigheten Vallentuna- Åby 1:170. På grund av rådande 
omständigheter och osäkerheter på marknaden har Bolaget inte möjlighet att fullfölja 
markanvisningen i nuläget varför detta reservationsavtal har tagits fram som syftar till att 
ersätta ramavtalet. Bolaget avser att förvärva fastigheten Vallentuna- Åby 1:170 och fullfölja 
markanvisningen under år 2021.

I ramavtalet sattes köpeskillingen till 1 500kr/BTA med KPI uppräkning, basmånad oktober 
2007. Köpeskillingen förslås i Bilaga 1, marköverlåtelseavtalet, räknas upp med KPI till och 
med 2020-12-31, basmånad oktober 2007, och därefter med Svensk Mäklarstatistik för 
bostadsrätter i Vallentuna.
Exploateringsersättningen har höjts från ramavtalets 1 200kr/BTA till 1 500kr/BTA uppräknat 
med KPI med basmånad januari 2018. Exploateringsersättningen ligger fast till och med 
2021-12-31.

Vid parternas tecknande av reservationsavtalet ska Bolaget erlägga slutlig plankostnad om 
254 000 kr. Reservationslikviden ska erläggas i samband med Bolagets säljstart, ca 1 314 000 
kr motsvarande 10 % av totala likviden i marköverlåtelseavtalet. Enligt preliminär tidplan 
förväntas säljstart ske under kvartal 4 år 2021.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
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ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-26, Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7
 Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7
 Bilaga 1, Marköverlåtelseavtal
 Bilaga 2, Fastigheten
 Bilaga 3, Gestaltningsprogram
 Bilaga 4, Tidplan
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Tjänsteskrivelse

Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
förslag på Reservationsavtal med bifogat Marköverlåtelseavtal för Vallentuna- Åby 
1:170 och uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna avtalen i 
huvudsaklig överensstämmelse med förslagen för kommunens räkning.

Sammanfattning av ärendet
I detaljplan för Åby ängar, etapp 1 (D20140603) pågår en utbyggnad av kvartersmark. 
Det återstår för kommunen att sälja det sista kvarteret i detaljplanen. 
Kommunstyrelsen har enligt beslut 2008-04-01 lämnat markanvisning och tecknat 
ramavtal med Bolaget för att upprätta ca 60 bostadslägenheter inom fastigheten 
Vallentuna- Åby 1:170. På grund av rådande omständigheter och osäkerheter på 
marknaden har Bolaget inte möjlighet att fullfölja markanvisningen i nuläget varför 
detta reservationsavtal har tagits fram som syftar till att ersätta ramavtalet. Bolaget 
avser att förvärva fastigheten Vallentuna- Åby 1:170 och fullfölja markanvisningen 
under år 2021. 

I ramavtalet sattes köpeskillingen till 1 500kr/BTA med KPI uppräkning, basmånad 
oktober 2007. Köpeskillingen förslås i Bilaga 1, marköverlåtelseavtalet, räknas upp 
med KPI till och med 2020-12-31, basmånad oktober 2007, och därefter med Svensk 
Mäklarstatistik för bostadsrätter i Vallentuna. 
Exploateringsersättningen har höjts från ramavtalets 1 200kr/BTA till 1 500kr/BTA 
uppräknat med KPI med basmånad januari 2018. Exploateringsersättningen ligger 
fast till och med 2021-12-31.   

Vid parternas tecknande av reservationsavtalet ska Bolaget erlägga slutlig 
plankostnad om 254 000 kr. Reservationslikviden ska erläggas i samband med 
Bolagets säljstart, ca 1 314 000 kr motsvarande 10 % av totala likviden i 
marköverlåtelseavtalet. Enligt preliminär tidplan förväntas säljstart ske under kvartal 
4 år 2021.

Kristofer Uddén Elin Ericsson 
Mark- och Exploateringschef  Exploateringsingenjör 
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Mellan Vallentuna kommun, org.nr. 212000-0027, nedan kallad 

Kommunen och Riksbyggen Ekonomisk Förening, org.nr. 702001—7781, 

106 18 Stockholm, nedan kallad Bolaget har träffats följande  

Reservationsavtal  

Bakgrund  
Reservationsavtalet avser möjliggöra tillgång till fastigheten och påbörjan av 

byggnation för genomförandet av Bolagets byggnation inom fastigheten Vallentuna- 

Åby 1:170 inom detaljplanen för Åby ängar, etapp 1. Avsikten med reservationsavtalet 

är att fullfölja markanvisningen och möjliggöra påbörjande genomförandet innan 

slutligt Marköverlåtelseavtal tecknas. Marköverlåtelseavtalet kommer att behandlas 

av behörigt kommunalt organ samtidigt som detta reservationsavtal behandlas och 

biläggs detta Reservationsavtal, bilaga 1. Om behörigt kommunalt organ godkänner 

detta reservationsavtal kommer ett sådant godkännande även innefatta 

Marköverlåtelseavtalet. I Marköverlåtelseavtalet har markerats i vilka avseenden 

Marköverlåtelseavtalet kommer kompletteras innan det ingås.  

1. Område  
Kommunen reserverar för Bolagets räkning fastigheten Vallentuna- Åby 1:70, 

se bilaga 2, ”Fastigheten”.  

2. Markanvisning  
Kommunstyrelsen har enligt beslut 2008-05-01 lämnat markanvisning till Bolaget 

för att uppföra bostäder inom området Åby ängar, etapp 1. Parterna har med 

anledning av detta träffat ramavtal 2008-04-01, detta Reservationsavtal ersätter 

ramavtalet i sin helhet.  

3. Reservationstid  
Fastigheten reserveras under två år från och med undertecknandet av detta avtal.  

4. Förutsättningar, ändamål  
Fastigheten är planlagt för bostäder. På Fastigheten ska Bolaget uppföra bostäder i 

enlighet med Detaljplanen.  

5. Villkor för tecknande av marköverlåtelse  
Bolaget avser att förvärva Fastigheten under år 2021 och parterna har gemensamt 

tagit fram ett Marköverlåtelseavtal, bilaga 1, som avses att tecknas under år 2021. 

Marköverlåtelseavtalet kommer att tecknas under förutsättning att:  

 Bygglov har erhållits 

 Bolaget har tecknat entreprenadavtal rörande byggnation på Fastigheten  

 Bolagets tidplan för byggnation av Fastigheten som ska biläggas 

marköverlåtelseavtalet har godkänts av kommunens projektgrupp  
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6. Reservationslikvid  
6.1. För angiven reservationstid ska Bolaget erlägga 1 314 000 kr i 

reservationslikvid, motsvarande 10% av tänkt total likvid. Träffas slutlig 

överenskommelse om överlåtelse av den reserverade Fastigheten avräknas 

erlagd avgift mot den totala likviden enligt Marköverlåtelseavtalet, bilaga 1. 

Till detta tillkommer anläggningsavgift för VA, bygglovavgifter m m. 

Reservationslikviden ska erläggas i samband med Bolagets säljstart, se bilaga 

4 Tidplan. Det åligger Bolaget att meddela Kommunen när säljstart sker. 

Kommunen fakturerar Bolaget reservationslikviden efter säljstart som ska 

vara betald inom 60 dagar. Dröjer Bolaget med betalning utgår referensränta 

med tillägg om 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen.  

6.2. Om parterna inte tecknar marköverlåtelseavtal eller en förlängning av 

reservationsavtalet inte sker under reservationstiden enligt detta 

reservationsavtal ska Bolaget till Kommunen erlägga motsvarande 4% av 

totala likviden per år samt kostnader för återställande av Markområdet samt 

Kommunens projektkostnader. Detta avräknas från reservationslikviden, 

eventuell återstående reservationslikviden ska återbetalas till Bolaget.  

Avräkning om 4% av totala likviden, motsvarande preliminärt 525 600 kr,  

ska inte ske om slutlig överenskommelse inte kan träffas beroende på 

omständighet som Bolaget inte kan råda över såsom beslut av myndighet, 

påträffad fornlämning, dokumenterat försämrat marknadsläge i förhållande 

till marknadsläget vid ingåendet av detta avtal, händelse av force 

majeurekaraktär eller om Bolaget nekas finansiering för projektet inom 12 

månader från undertecknandet av detta avtal. Kostnader för återställande av 

Markområdet samt Kommunens projektkostnader ska avräknas från 

reservationslikviden.  

7. Förlängning av reservationsavtalet  
Ovan angiven reservationstid kan efter prövning av Kommunen förlängas, om Bolaget 

senast två månader före reservationstidens utgång skriftligen gör framställan om 

detta till Kommunen. Vid förlängning på två år kommer ny reservationslikvid att tas 

ut om ytterligare 1 314 000 kronor som, i enlighet med punkt 6.1 ovan, avräknas mot 

den totala likviden i enlighet med Marköverlåtelseavtalet, bilaga 1.  

Om slutlig överenskommelse inte träffas ska reservationslikviden regleras enligt 

punkt 6.2 ovan. Om reservationstiden förlängs enligt punkt 11 utgår ingen ny 

reservationslikvid. 

8. Nyttjande av den reserverade Fastigheten  
Från och med tecknandet av detta avtal får Fastigheten nyttjas för genomförande av 

exploatering i enlighet med detaljplanen. Under reservationstiden har Bolaget inte 

rätt att nyttja Fastigheten för annat ändamål än vad som är nödvändigt för 

byggnationen. De förutsättningar som beskrivs i bilaga 1, Marköverlåtelseavtalet, 

gällande bolagets rätt att genomföra tekniska undersökningar inom fastigheten före 
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tillträdesdagen ska även gälla under reservationstiden. Bolaget har inte rätt att 

överlåta eller inteckna detta avtal utan Kommunens skriftliga godkännande. 

 

Om marköverlåtelseavtal inte träffas och reservationsavtalet upphör har Bolaget inget 

besittningsskydd eller rätt till ersättning för att nyttjande upphör.  

9. Allmänna anläggningar  
Kommunen utför erforderliga anläggningar (gata, park VA m m) på allmän platsmark. 

10. Bestämmelser för byggnadsprojekt  
Bolaget ska i sin projektering följa de anvisningar och normer som redovisas i 

detaljplanens gestaltningsprogram, bilaga 3.  

11. Start av byggnadsprojekt  
Under reservationstiden har Bolaget skyldighet att samråda med Kommunen om 

möjlig tidpunkt för igångsättning av byggnadsprojektet. Förseningar av byggprojektet 

på grund av Kommunens anläggningsarbeten eller av andra skäl som inte är 

hänförliga till Bolaget (exempelvis avbrytande av byggnadsarbete enligt 

kulturmiljölagen), ska av Kommunen regleras i förlängd reservationstid. Någon 

ersättning till Bolaget på grund av framskjuten tidpunkt för igångsättning av 

byggnadsprojektet ska inte utgå.  

Bolaget har rätt att säga upp detta avtal om byggnadsarbete avbryts på grund av 

kulturmiljölagen. Reservationslikviden ska då återbetalas enligt punkt 6.2 andra 

stycket.  

12. Återställande  
Om Marköverlåtelseavtal inte träffas mellan parterna förbinder sig Bolaget att vid 

frånträde av Fastigheten på egen bekostnad, ta bort på Fastigheten gjorda 

anläggningar och iordningställa Fastigheten i skick som kan godtas av Kommunen 

alternativt ställa säkerhet för ett iordningsställande.  

 

Vid frånträde ska Bolaget och Kommunen göra en gemensam besiktning till vilken 

Bolaget ska kalla Kommunen (gata- och park och exploateringsavdelningen). På 

besiktningen ska det dokumenteras vilka åtgärder som ska genomföras av Bolaget, 

besiktningen ska godkännas av bägge parter. Vid behov kan denna besiktning ske i 

flera steg. När parterna godkänt besiktningen ansvarar Bolaget endast för de åtgärder 

som framgår i dokumentationen av besiktningen samt eventuellt ansvar som följer av 

10 kap. Miljöbalken. Äganderätten till kvarlämnade anläggningar tillfaller Kommunen 

efter 12 månader om Kommunen inte anmodat Bolaget om att ta bort dessa.  

 

Om fornlämningar påträffas under byggnationen ska återställning av Fastigheten ske 

inom 12 månader till nivå som godkänns av behörigt organ på Kommunen. 

Miniminivå för återställande innebär att Fastigheten inte utgör en fara för 

allmänheten och lämnas i avstädat skick.  
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Fram till dess att gemensam besiktning vid frånträde har utförts svarar Bolaget 

för kostnader och skador som Bolagets verksamhet har orsakat på Fastigheten 

och angränsande mark även sedan avtalet upphört att gälla. Parterna ska 

gemensamt syna området inom 1 månad från att detta reservationsavtal 

undertecknas av bägge parter, det åligger Bolaget att kalla Kommunen till en 

sådan syn. 

13. Giltighet  
Detta reservationsavtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning eller 

skadestånd från någondera parten om inte behörigt kommunalt organ godkänner 

reservationsavtalet senast den 2021-02-28 med beslut som senare vinner laga 

kraft.  

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Vallentuna, datum:   Stockholm, datum  

 

Vallentuna kommun  Riksbyggen  

 Ekonomisk förening  

 

  

 .....................................................................   .....................................................................  

    

 

 

 .....................................................................   .....................................................................  

Bilagor 

Bilaga 1  Marköverlåtelseavtal 

Bilaga 2 Fastigheten  

Bilaga 3 Detaljplanens gestaltningsprogram  

Bilaga 4  Tidplan  
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Marköverlåtelseavtal 

Åby ängar 
 
Detta avtal har under de förutsättningar som anges i punkt 4.4 nedan ingåtts mellan  
 
Vallentuna kommun (212000-0027), 186 86 Vallentuna, ägare till fastigheten 
Vallentuna-Åby 1:170, nedan kallad Kommunen  
 
och  
 
Riksbyggen Ekonomisk Förening, (org.nr 702001-7781), nedan kallat Bolaget.  
 

1. Markanvisning och detaljplan  

1.1 Markanvisning  
Kommunstyrelsen har enligt beslut 2008-04-01 lämnat markanvisning till Bolaget för 
att uppföra bostäder och lokaler för centrumändamål inom området Åby ängar, etapp 
1. Parterna träffade med anledning av detta ett ramavtal 2008-04-01 som ersatts av 
ett reservationsavtal till vilket detta marköverlåtelseavtal bilades som träffades mellan 
parterna xxxx-xx-xx. 
 
Detaljplaneområdet följer en etappvis utbyggnad och är indelat i totalt 8 kvarter. 
Bolaget har i ett tidigare skede förvärvat och genomfört byggnation ett kvarter och det 
här marköverlåtelseavtalet är det andra och sista kvarteret som Bolaget kommer att 
förvärva och genomföra inom området Åby ängar, etapp 1. 

1.2 Detaljplan  
Detaljplan Åby ängar, etapp 1, D 20140603, nedan kallad Detaljplanen, vann laga 
kraft 2014-06-03. Detta avtal reglerar de genomförandefrågor som ska hanteras i 
och med att Detaljplanen vunnit laga kraft. Se plankarta och tillhörande 
planbeskrivning, bilaga A samt bilaga B. Det geografiska område som omfattas av 
Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 

2. Marköverlåtelse och fastighetsbildning  

2.1 Marköverlåtelse  
Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Vallentuna-Åby 1:170 till Bolaget för en 
överenskommen köpeskilling om totalt  
 
 

6 000 000 kr 

Kommenterad [EE1]: Korrekt datum skrivs in inför att 
marköverlåtelseavtalet tecknas.  

Kommenterad [EE2]: Biläggs när inför tecknande av 
marköverlåtelseavtalet.  
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SEXMILJONER KRONOR 
 
Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt nedan. 
 
Köpeskillingen är baserad på ett pris i prisläge oktober 2007 (Värdetidpunkten) om 
1500 kr per m2 ljus BTA och en beräknad total area om 4 000 m2 ljus BTA i enlighet 
med detaljplanen som möjliggör för en bruttoarea ovan mark. Ovanstående pris för 
bostäder i kronor per m2 ljus BTA är bestämt i prisläge 2007-10 (Värdetidpunkten) 
och ska regleras till och med december 2020 med konsumentprisindex (KPI), därefter 
ska köpeskillingen regleras uppåt med svensk mäklarstatistik för bostadsrätter i 
Vallentuna kommun fram till tillträdesdagen. 
 
Om bygglov lämnas för en BTA som överstiger 4 000 m2 ska Kommunen fakturera 
Bolaget köpeskilling för del som överstiger 4 000 m2 motsvarande 1500 kronor per 
m2 ljus BTA. Dessa belopp ska då indexregleras till vid bygglovtillfället senast kända 
statistik för Svensk Mäklarstatistik för bostadsrätter i Vallentuna kommun enligt 
ovan. 
 
Fastigheten ska överlåtas fri från inteckningar.  
 
Bolaget har rätt att efter Kommunens godkännande genomföra tekniska 
undersökningar inom Fastigheten före tillträdesdagen.  
 
I ovan nämnda köpeskilling ingår inte gatukostnadsersättning eller 
exploateringskostnader enligt punkt 2.11 nedan.  

2.2 Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning inom kvartersmark ska följa detaljplanen om inget annat avtalats 
mellan parterna. De smärre avvikelser från antagen detaljplan som kan uppkomma i 
samband med Bolagets byggnation skall dock accepteras av parterna och bekostas av 
Bolaget.  

2.3 Tillträde  
Bolaget tillträder Fastigheten tio dagar efter att bägge parter undertecknat detta avtal.  

2.4 Betalning m.m 
Bolaget ska senast på Tillträdesdagen betala köpeskilling i enlighet med punkt 2.1 
ovan mot att Kommunen utfärdar kvitterat köpebrev. I köpebrev ska regleringen om 
tilläggsköpeskillingen upprepas.  

2.5 Kostnader och intäkter  
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 
Tillträdesdagen ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Eventuell 
utgående fastighetskatt ska periodiseras som övriga kostnader. Bolaget står dock för 



 SID 3/10 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   

  

 

 

 

 

de kostnader som eventuellt uppkommer vid Bolagets byggande av Fastigheten, 
exempelvis anslutningsavgift för fjärrvärme.  
 
I det fall Kommunen faktureras för VA-avgift och/eller andra anslutningsavgifter äger 
Kommunen rätt att vidarefakturera dessa kostnader till Bolaget.  
 
Motsvarande ska gälla för intäkterna av Fastigheten. 

2.6 Fastighetens skick m.m. 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, 
förklarar sig härmed godta Fastighetens skick och avstår med bindande verkan från 
alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i Fastigheten. Beträffande 
markföroreningar se punkt 2.7. 

2.7 Markföroreningar  
I södra delen av Området har föroreningar från brandsläckningsskum (PFOS/PFAS) 
påträffats. Dessa kommer från en tidigare brandövningsplats strax söder om Området 
och kommunen och verksamhetsutövaren Storstockholms brandförsvar har 
genomfört sanering av den samt av anslutande dike. Saneringarna slutfördes under 
sensommaren 2016 i enlighet med föreläggande från Miljöavdelningen. De mest 
förorenade jordmassorna, som inte uppfyllde kraven för mindre känslig 
markanvändning (MKM), har grävts bort och förts till deponi. Vissa jordmassor med 
lägre föroreningshalt, som klarade kraven på MKM men som dock inte klarar kraven 
för Känslig Markanvändning (KM) har lämnats på platsen men har övertäckts av 
minst 1 meter jordmassor utan föroreningar. Dessa saneringsarbeten har skett helt 
enligt riktlinjerna från Miljömyndigheten vilket innebär att den i detaljplanen 
föreskrivna saneringen för att bygglov ska kunna lämnas har utförts. Slutrapporter 
från saneringen framgår av bilaga H och bilaga I.  
 
Vid grundläggning av kommande bostäder inom Området finns risk för att detta 
skyddslager påverkas vilket innebär att ytterligare jordmassor med låg 
föroreningshalt eventuellt måste grävas bort. Detta kompletterande saneringsarbete 
ska utföras innan byggnadsarbetena för bostäderna påbörjas och ska ske i samråd 
mellan Kommunen och Bolaget. Kostnader för eventuellt saneringsarbete bekostas av 
Bolaget. 

2.8 Lagfart  
Bolaget ska ansöka om och bekosta erforderlig lagfart med köpebrevet som grund 
inom 3 månader från köpebrevets upprättande. 

2.9 Servitut och ledningsrätter  
Kommunen har upplyst Bolaget om de ledningar inom Fastigheten som Kommunen 
har kännedom om. Kommunen känner inte till några andra ledningar som är i bruk 
inom Fastigheten. Kommunen kan inte garantera att Fastigheten är fri från övriga 
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ledningar. Bolaget ansvarar för och bekostar borttagandet av ledningar som inte 
längre är i bruk.  
 
Bolaget ska, i samband med den exploatering som detaljplanen medger, upplåta 
servitut till ledningsägare för VA, el, tele och fjärrvärme, avseende rätt att, utan 
ersättning, inom kvartersmark nedlägga och för all framtid bibehålla ledningar och 
tillhörande anordningar för sin verksamhet samt utföra erforderliga inspektioner och 
reparations- eller ombyggnadsarbeten på desamma. Detta gäller de ledningar och 
tillhörande anordningar som erfordras vid utbyggnaden av detaljplanen och som 
nedläggs vid utbyggnaden av anläggningarna inom allmän plats och som sker före 
byggnationen av kvarteren. Ledningsägarna äger rätt att göra ansökan om inskrivning 
av servituten eller omvandla dessa till ledningsrätt.  
 
Bolaget ska vid byggnation av kvartersmarken anpassa sig till Kommunens 
projekterade höjd för gata och naturmark.  
 
Eventuell nedfart till parkeringsgarage ska utformas för att minimera mängden 
dagvatten som rinner in. 
 
Vid fastighetsbildningen av fastigheten Vallentuna- Åby 1:170 säkerställdes även 
ömsesidigt servitut för de områden som på plankartan markerats med ”g” och som 
ska användas för gemensam parkeringsgata m.m. för Vallentuna- Åby 1:170 och 1:171. 
Det Bolaget som förvärvade Vallentuna- Åby 1:171 av Kommunen har getts en tillfällig 
rätt att iordningsställa och nyttja parkeringsplatser och körytor inom den del av 
Vallentuna- Åby 1:170 som enligt Detaljplanen ska upplåtas för 
gemensamhetsanläggning för parkering. Iordningställandet och nyttjandet av 
parkeringsplatserna ska samordnas mellan fastighetsägare till Vallentuna- Åby 1:171 
och blivande ägare till Vallentuna- Åby 1:170, Bolaget.  

2.10 Gemensamhetsanläggningar  
Vid utformning och anläggande av anläggningar inom kvartersmark ansvarar Bolaget 
för att följa riktlinjer i gemensamt framtaget gestaltningsprogram, bilaga D. En 
förutsättning för bostadsbyggnation inom Fastigheten är att Bolaget i samarbete med 
övriga Bolage inom Planområdet iordningställer för Fastigheten erforderliga 
parkeringsgator och parkerings-platser i enlighet med detaljplanen och tillhörande 
handlingar. 
 
Utformning av enskilda och samfällda VA-anläggningar inom kvartersmark ska följa 
de riktlinjer som ges i VA-bilagan, bilaga E. 
 
För parkeringsgatan i östra delen av fastigheten Vallentuna- Åby 1:170 har 
gemensamhetsanläggningen Vallentuna-Åby ga:7 bildats. Ändamålet avser 
”parkeringsgata inklusive belysning och dagvattenledningar inom område ga:7 ” och 
delägande fastigheter är Vallentuna-Åby 1:169 och 1:170. Gemensamhetsanläggningen 
avser den del av parkeringsgatan som behöver nyttjas av båda fastigheterna. Längs 
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parkeringsgatan ska tvärställda parkeringsplatser iordningställas och nyttjas så att 
Vallentuna-Åby 1:169 disponerar 23 parkeringsplatser och Vallentuna-Åby och 1:170 
disponerar 6 parkeringsplatser vilket motsvarar andelstalen i 
gemensamhetsanläggningen.  
 
Ägaren till Vallentuna-Åby 1:169 ska utföra anläggningen i samråd med ägaren till 
Vallentuna-Åby 1:170. I Kommunens avtal med ägare till Vallentuna-Åby 1:169 ska 
denna bekosta iordningställande och drift av anläggningen fram till dess att nya 
ägaren till Vallentuna-Åby 1:170, Bolaget, har behov av att använda denna. Bolaget 
har rätt att använda anläggningen och när Bolaget börjar använda den ska de stå för 
sin del av driftskostnaden men ska anses ha erlagt sin del av anläggningskostnaden. 
Vid bildandet och utbyggnaden av gemensamhetsanläggningar ska Bolaget, utan 
ersättning, upplåta den mark som behövs för gemensamma anläggningar. 
 
Vid bildandet och utbyggnaden av eventuella gemensamhetsanläggningar ska 
Bolaget, utan ersättning, upplåta den mark som behövs för gemensamma 
anläggningar för angöring till parkering. 

2.11 Gatukostnader, anläggningsavgifter och 
exploateringsersättning  
Byggaktören ska i ersättning till Kommunen för Fastighetens del i allmänna 
anläggningar erlägga exploateringsersättning som motsvarar Fastighetens del av 
dessa som redogörs för nedan. 
 
Kostnaderna avser Fastighetens del av iordningställande av: Smidesvägen, 
Lindholmsvägen, Vallentuna trafikplats och Våtmarksparken mm (enligt Ramavtalet) 
samt gator och grönområden inom och i anslutning till Planområdet. 
 
Exploateringsersättningen avser även flytt av VA-ledningar i Smidesvägen samt flytt 
av servisledning för fjärrvärme från huvudledning vid Smidesvägen till 
brandstationen.  
 
Fastighetens del av det sammanlagda beloppet för dessa gatukostnader och 
exploateringsbidrag uppgår till 1 500 kr per m2 BTA ovan mark, beräknat i värdenivån 
januari 2018. 
 
För Fastigheten uppgår exploateringsbidraget till 6 000 000 kronor, beräknat utifrån  
1 500 kr/m2 à 4 000 BTA för i antagen detaljplan medgiven byggrätt, (e1 = 4 000 m2), 
ljus BTA. 
 
Beloppet förfaller till betalning på Tillträdesdagen och ska senast erläggas med 
köpeskillingen. 
 
Exploateringsbidragets ligger fast till och med december 2021. I det fall detta 
marköverlåtelseavtal undertecknas av Byggaktören senare än 2021-12-31 ska 



 SID 6/10 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN   

  

 

 

 

 

exploateringsersättningen indexregleras med KPI, basmånad januari 2018 (KPI 
322,51).  
 
Om bygglov senare lämnas för en BTA som överstiger maximal BTA enligt 
detaljplanen kan Kommunen fakturera Byggaktören exploateringsersättning för 
överstigande del. Dessa belopp ska då indexregleras till vid bygglovtillfället senast 
kända KPI. 
 
Har Byggaktören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal ska ägare 
till Fastigheten anses ha erlagt Fastighetens andel av den gatukostnad och övriga 
kostnader som är relaterade till iordningställande av allmän plats enligt gällande 
detaljplan. 
 
De kostnader som nämns i denna punkt är inte momspliktiga enligt nu gällande 
lagstiftning. I det fall lagstiftningen ändras avseende mervärdesskatt så ska aktuell 
lagstiftning vid tidpunkt för fakturering av kostnaderna tillämpas.  

2.12 Plankostnader  
Kostnader för framtagande av detaljplan kan faktureras löpande enligt motsvarande 
överenskommelse i Ramavtalet. Hittills nedlagd plankostnad har beräknats och 
kommande plankostnader har uppskattats. Den planläggningskostnad som kan 
fördelas på Ramavtalets byggaktörer beräknas till ca 4 miljoner kr. Den del av 
plankostnaderna som belastar Byggaktören avseende utbyggnadsetapp 1b uppgår till 
100 kr/ m2 BTA, vilket motsvarar 400 000 kr. Delfakturering har skett med 146 000 
kr. Fakturering av resterande plankostnader, 254 000 kr, sker i samband med 
parternas tecknande av Reservationsavtalet till vilket detta marköverlåtelseavtal är 
bilagt.  
 
I plankostnaden ingår Kommunens kostnader för, kontroll av exploateringsarbeten, 
administration mm. enligt löpande räkning utifrån upparbetad tid och fastställd 
timtaxa för Kommunens personal. Plankostnaden fördelas efter antalet m2 BTA som 
detaljplanen medger för respektive område som överlåtes till byggaktör.  
 
Har Bolaget erlagt ovanstående plankostnad ska Byggaktören inte debiteras någon 
planavgift i samband med bygglovet. Kommunen fakturerar Bolaget plankostnaden 
som ska vara erlagd inom 30 dagar, dröjer Byggaktören med betalning utgår 
referensränta med tillägg av 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen. 
 

3. Genomförande 

3.1 Samordning och tidplan  
Kommunen och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att 
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- genomföra exploatering på Fastigheten och intilliggande allmän plats i enlighet 
med Detaljplanen och denna överenskommelse.  

 
- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning 

och kvalitet. Bolaget är skyldig att samordna sina entreprenader med 
Kommunens olika entreprenörer, övriga byggherrar inom Planområdet och med 
de ledningsdragande bolagen. 

 
- Bolaget ska ombesörja att erforderliga tillstånd såsom bygglov, TA-planer, 

schakttillstånd etc. finns i god tid före arbete vidtas. 
 

- Bolaget ska under byggtiden tillhanda hålla kontaktperson gentemot allmänheten 

respektive Kommunen. 
 
Kommunen och Bolaget har gemensamt upprätta en huvudtidplan för exploateringen, 
bilaga G.  

3.2 Bostäder  
Bolaget ska inom Fastigheten uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 60 
lägenheter. 

3.3 Bygg- och anläggningskostnader  
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten 
inom Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 
genomförande av återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän 
platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- och anläggnings-
arbeten på Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och 
anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Kommunen och enligt Kommunens 
standard. 
 
Fastighetsägare inom Planområdet ska mot faktura erlägga anläggningsavgift för 
anslutning till allmänt vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa 
om Roslagsvatten inte hänvisar till annan debiteringsgrund. 
 
Om anläggningsavgift eller motsvarande skulle debiteras Kommunen innan 
äganderättsövergång skett till Bolaget har Kommunen rätt att föra över denna 
kostnad på Bolaget på tillträdesdagen. 

3.4 Bygg- och informationsskyltar  
Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen informera allmänheten om 
projektet och byggnadsarbetena med vepor på byggstängsel samt kontinuerligt 
uppdatera med t.ex. brevutskick till kringboende. Vissa bygg- och informationsskyltar 
är bygglovspliktiga. Det åligger Bolaget att ansöka om bygglov för dessa. Kommunen 
tillhandahåller original/instruktioner avseende utformning av informationsvepa. 
Kommunen ska ges möjlighet att påverka utformningen av eventuellt andra vepor på 
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platsen. Kommunen har, utöver vad som nämns ovan, även rätt att sätta upp andra 
vepor för att marknadsföra Projektchefsområdet Centrala Vallentuna.  

3.5 Byggytor och byggetableringar  
Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheten. Skulle Kommunen och Bolaget 
bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, 
ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, i god tid före 
byggstart samråder med Kommunen om vilka ytterligare ytor som behövs för 
byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  
 
Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 
taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den 
med Kommunen överenskomna etableringsytan.  
 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
Fastigheten och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 
ordningslagen. Bolaget är införstått med att Kommunen kan komma att kräva 
skadestånd för olovlig markanvändning om Bolaget eller dess entreprenör nyttjar 
mark utanför Fastigheten och den godkända byggetableringsytan. 

3.6 Energiförsörjning och miljö 
Bolaget ska utforma och genomföra projektet med energisnåla bostäder och lokaler, 
sunda, beständiga och återvinningsbara material samt skonsam behandling av mark 
och vegetation. Målsättningen ska vara att minimera energiförbrukningen och 
miljöpåverkan med beaktande av energisparande och miljöhänsyn. 

3.7 Dagvatten  
Allt dagvatten inom Planområdet ska så långt som möjligt omhändertas lokalt enligt 
Vallentuna kommuns policy (Oxundaåns dagvattenpolicy 2001). Hårdgjorda, icke 
genomsläppliga ytor ska minimeras, olika former av fördröjningsåtgärder ska sättas 
in efter möjlighet och punktåtgärder ska vidtas för att minska belastningen på 
befintliga system. 
 
I detaljplanen och i VA-planen, bilaga E, regleras hur dagvatten får avledas till 
förbindelse-punkt för dagvatten. 
 
Bolaget förbinder sig att vidta åtgärder som krävs enligt ovan. 

3.8 Gestaltningsprogram  
För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen inom 
Planområdet har ett gestaltningsprogram upprättas, bilaga D. 
Gestaltningsprogrammet utgör ett för Kommunen och Bolaget gemensamt underlag 
för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 
Planområdet. 
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Bolaget förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling 
och uppförande av bebyggelse på Fastigheten, avsteg från gestaltningsprogrammet 
ska skriftligen godkännas av Kommunen och Bolaget har kostnadsansvaret för dess 
genomförande inom fastigheten. 

3.9 Avfallshantering  

Utrymmen för omhändertagande av det avfall som alstras inom Fastigheten ska 
utformas enligt Boverkets riktlinjer. Bolaget är medveten om kommande lagkrav på 
fastighetsnära insamling, år 2021 ska 60% av Sveriges hushåll erbjudas fastighetsnära 
insamling och år 2025 är målet att alla Sveriges hushåll ska erbjudas tjänsten. Det är 
fastighetsägare som kommer att ansvara för att upplåta utrymme så att fastighetsnära 
insamling kan ske och då utsedd aktör, utses under hösten 2020, som ansvarar för att 
tjänsten fastighetsnära insamling erbjuds och sköts.   

Bolaget ansvarar för att Fastigheten, efter eventuell samordning med övriga bolag 
inom planområdet, får erforderlig tillgång till sopbehållare av modellen ”nedsänkbara 
kärl” med möjlighet att ta hand om hushållsavfall och förberedd för att även kunna ta 
emot komposterbart avfall. 

3.10 Klottersanering  
Bolaget förbinder sig att klotter på kvartersmark saneras i enlighet med Kommunens 
klotterpolicy, bilaga F. 

4. Övriga villkor 

4.1 Upplåtelse av bostäder  
Bolaget äger själv rätt att förmedla lägenheterna. 

4.2 Viten 
I händelse av att tidplanen, bilaga G, för byggnationen förskjuts mer än 6 månader 
kopplat till byggnationens färdigställande i enlighet med bilagd tidplan skall Bolaget 
till Kommunen erlägga ett löpande vite motsvarande 4% av likviden per år. Gäller 
förseningen endast del av byggrätten på Fastigheten 1:170 ska vitet beräknas enbart 
på denna del som försenats. Detta gäller dock ej om förskjutningen beror på 
omständighet som Bolaget inte kan råda över såsom beslut av myndighet eller 
dokumenterat försämrat marknadsläge eller likande händelse. 
 

4.3 Överlåtelse av överenskommelse  
Om Bolaget överlåter avtalet och/eller Fastigheten eller del av Fastigheten som 
omfattas av avtalet förbinder sig Bolaget att på övertagande part överföra samtliga 
skyldigheter och åtaganden i enlighet med detta avtal gentemot Kommunen. Avtalet 
får inte överlåtas utan kommunens skriftliga tillstånd. Sådant tillstånd krävs dock inte 
vid överlåtelse till av Bolagets koncernbolag eller bildad bostadsrättsförening. Vid 
överlåtelse till koncernbolag eller bostadsrättsförening är Bolaget alltjämt ensamt 
ansvarig för samtliga skyldigheter och åtaganden i enlighet med detta avtal gentemot 
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Kommunen. Detta ansvar gäller även överlåtelser i flera led. Om Bolaget inte överför 
samtliga skyldigheter eller om överlåtelse sker utan kommunens skriftliga tillstånd är 
Bolaget solidariskt ansvarig för samtliga skyldigheter och åtaganden enligt avtalet. 
 
Vid överlåtelse av bolag eller del av bolag som exploateringsavtalet är träffat med ska 
Bolagets skriftligen underrätta Kommunen innan överlåtelsen sker. 
 

4.4 Giltighet  
Detta avtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte 
kommunstyrelsen senast [åååå-mm-dd] godkänner överenskommelsen genom beslut 
som senare vinner laga kraft och Bolaget erhållit godkänt bygglov.  

 
 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 

Vallentuna, datum:          Stockholm, datum:        
 

Vallentuna kommun  Riksbyggen  
 Ekonomisk förening  

 
  

 .................................................................   ...........................................................  
    

 
 

 .................................................................   ...........................................................  
    

 
BILAGOR 
Bilaga A Detaljplan för Åby ängar, etapp I, lagakraftvunnen 2014-06-03 
Bilaga B Planbeskrivning för Åby ängar, etapp I, lagakraftvunnen 2014-06-03 
Bilaga C Överlåtet område 
Bilaga D Gestaltningsprogram 
Bilaga E VA- Bilaga 
Bilaga F Klotterpolicy 
Bilaga G Tidplan 
Bilaga H  Slutrapport sanering  
Bilaga I Slutrapport sanering  
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Bilaga 2, Fastigheten  

 
Figur 1 Karta över fastigheten Vallentuna- Åby 1:170, markaret i blått. 

Vallentuna- Åby 1:170  



Åby Ängar, Vallentuna, Kvarter 1 Perspektiv fån Smidesvägen      2011-03-15

Gestaltningsprogram
Åby ängar 
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INLEDNING

Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband 
med planläggningen av Åby ängar, etapp 1.

Syftet med programmet är att, för kommunen och ex-
ploatörerna, ta fram gemensamma riktlinjer och strate-
gier för områdets utveckling.

Vallentuna kommuns vision lyder:

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad 
natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt 
till en växande och hållbar storstadsregion. ”

Kommunens översiktsplan som antogs den 17 maj 2010 
har följande riktlinjer för centrala Vallentuna:

”Kring Vallentuna station och den ursprungliga stadsbe-
byggelsen i Vallentuna utvecklas en kärna med starka 
småstadskvaliteter. Bebyggelsen på båda sidor om Ros-
lagsbanan kopplas samman och stärker helheten.  Vallen-
tunasjön och kyrkan ger Vallentuna en stark identitet 
som också kan stärka centrum. 

Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning 
stödja offentliga rum och stråk. Varje ny åtgärd i form av 
byggnader eller anläggningar ska förutom sitt egenvärde 
även tillföra kvaliteter till helheten.” 

För att säkerställa visionens kvalitet och hållbarhet har 
strategier för områdets utveckling formulerats.

Stad och stadsutveckling förutsätter samverkan mellan 
många olika intressenter – kommunen i dess olika roller, 
trafikhuvudmän, fastighetsägare, byggherrar, företagare, 
föreningsliv m.fl. 

BAKGRUND OCH SYFTE

INLEDNING



4

Vallentuna centrum är i dag synonymt med den västra 
sidan om Roslagsbanan. Den östra och västra delen av 
centrala Vallentuna upplevs idag som åtskilda. Samtidigt 
har det tidigare industriområdet på östra sidan successivt 
omvandlats och fått gemensamma funktioner som gym-
nasium, simhall och gym, samt även inslag av butiker och 
andra kommersiella lokaler. En samlad stadskärna förut-
sätter att de två delarna förenas genom olika åtgärder. 

Flertalet målpunkter i kommunen och tätorten finns i 
centrala Vallentuna. Det är den naturliga handels- och 
mötesplatsen. För att knyta ihop de olika målpunkterna 
i centrala Vallentuna med övriga tätorten till en sam-
manhängande stadsbygd ska gator och stråk komplet-
tera den befintliga strukturen, och därmed skapa goda 
förutsättning för nya centrala bebyggelseområden. Det 
centrala läget gör att biltransporter i närområdet bör 
kunna undvikas till stor del. För att minska bilberoen-
det ska stråken vara attraktiva, gena och upplevas som 
trygga. 

Åby ängar är beläget cirka 300 meter öster om Vallen-
tuna centrum och utgör en länk i den fortsatta utbygg-
naden av centrala Vallentuna öster om Roslagsbanan. 
Åby ängar är indelat i flera detaljplaner, Åby ängar etapp 
1 och 2 samt  Åbyholmsvägen och på sikt Östra Åby. Åby 
ängar planeras utgöra en blandad bebyggelse i två till 
sex våningar, och innefatta cirka 900-1000 bostäder.

Bebyggelsens utformning och placering planeras att ge 
en inramande effekt, samt skydda området mot buller 
från främst Angarnsvägen, men även från Smidesvägen 
och Lindholmsvägen. 

ÅBY ÄNGAR, DEL AV EN FRAMVÄXANDE STADSKÄRNA

INLEDNING

Högre byggnadshöjd, främst mot Angarnsvägen, förstär-
ker upplevelsen av stadsfront, sett från vägen. I övrigt 
planeras en blandning av flerbostadshus, radhus, stads-
villor, parhus, enbostadshus, företagsvillor och större 
byggnader för verksamheter. I strategiska lägen möjlig-
görs verksamheter i flerbostadshusens bottenvåningar. 
Glesare och lägre bebyggelse planeras bland annat i 
närheten av befintliga villor samt in mot ett centralt park 
och naturområde. 

Etapp 1
Detaljplanen för Åby ängar etapp 1, som detta gestalt-
ningsprogram behandlar, innefattar cirka 400 bostäder, 
en förskola samt centrumverksamhet i strategiska lägen. 
I planförslaget föreslås flerbostadshus i måttlig skala upp 
till 5 våningar och i enstaka markerade lägen upp till 6 
våningar, samt stadsradhus i 2-3 våningar. 

Planområdet sluttar svagt mot sydväst och utgörs idag 
huvudsakligen av ängs- och skogsmark. I områdets östra 
del är terrängen brantare med inslag av berg i dagen. 
Höjdskillnaden mellan Smidesvägen och bostadskvarte-
rens högsta punkt är cirka 10 meter. 

I öster angränsar planområdet till Åbyholms gård, vars 
gårdsmiljö är av bevarandevärde. Runt om Åbyholms 
gård föreslås ett parkområde, som integrerar lämningar 
av ett sandtag, en del av Vallentunas tegelbruksepok. I 
söder angränsar planområdet till Vallentuna brandsta-
tion, vilken på sikt kan få en annan funktion.
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ÖVERGRIPANDE KONCEPT

Åby ängar har småstaden som förebild, en tät struktur 
med människan i fokus. Här finns kvarter i måttlig skala 
där bebyggelsen är rik på variation i typ, höjd, form och 
stil. 

Åby ängar är en modern stadsdel som präglas av sam-
tida och framåtblickande arkitektur.

Åby ängar är en viktig länk i den fortsatta utbygg-
naden av centrala Vallentuna som skapar en samman-
hängande och levande stadsbygd. 

I Åby ängar har man nära till service, stora natur och 
kulturvärden, Roslagsbanan och huvudstadens utbud.

I Åby ängar är det enkelt att röra sig och naturligt att 
mötas. Tydlighet och orienterbaret ökar tryggheten och 
skapar en välkomnande och trivsam atmosfär. 

VISION

“I Åby ängar bor man urbant med det småskaliga sam-
hällets alla fördelar inom räckhåll”

Collage som visar karaktär av småskalig stadsgata

ÖVERGRIPANDE KONCEPT - VISION
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Skapa sammanhang
En viktig utgångspunkt i utformningen av Åby ängar 
är att koppla stadsdelen till intilliggande områden och 
den övriga staden. Sammankopplade stråk och visuell 
kontakt mellan stadens delar bidrar till genomströmning 
av människor och stort potential för möten. 

STRATEGIER 

Följande strategier prioriterar fortsatt planering och utveckling av Åby ängar för att 
säkerställa visionens kvalitet och hållbarhet.

Ge plats för möten
Utemiljöer utformas för att inbjuda till social kontakt. 
Gata, förgård, uteplats och bostadsgård utgör verktyg till 
att främja informella möten mellan människor.

Skapa blandning
Bebyggelsens utformning, skala, täthet och innehåll ska 
vara varierad, för att bidra till en blandad stad. 

ÖVERGRIPANDE KONCEPT - STRATEGIER
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GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER

Bebyggelsens struktur och uttryck är varierad och 
utformas i två till sex våningar. Den högre bebyggelsen 
placeras utmed områdets yttre gräns. Den lägre be-
byggelsen placeras längs områdets inre lokalgator. Detta 
gör att bebyggelsen trappas ned från Smidesvägen mot 
grönstråket och parkområdet kring Åbyholms gård. Be-
byggelsen innehåller en blandning av bostadstyper och 
upplåtelseformer och kvarteren präglas av småskalighet 
och variation som medverkar till god orienterbarhet.

Grönt i gatumiljö bidrar till att förstärka stadsrummet 
och ge en tilltalande stadsmiljö. Naturliga landmärken, 
t.ex. befintliga uppvuxna träd, användas som accenter i 
stadslandskapet. 

Det offentliga rummet byggs upp av gedigna material 
som åldras vackert och som refererar till den traditionella 
staden. Offentliga platser ska utformas med god tillgäng-
lighet och inbjuda till vistelse. 

Kvarteren utförs halvöppna för att bidra både till god 
solinstrålning och visuell och fysisk kontakt mellan gata, 
plats och gård, samtidigt som bebyggelsen skapar ett 
sammanhållet gaturum. Längre obrutna fasader tillåts 
mot omgivande gator i områdets yttre gräns.

Gränsen mellan allmän plats och kvartersmark ska vara 
tydlig. Ägoförhållanden, fastighetsindelning och ge-

mensamhetsanläggningar ska speglas i och stödja dessa 
gränser. Tydliga gaturum och tydliga gränser mellan 
privat, halvprivat och offentligt gör att människor kan 
röra sig i området på ett bekvämt sätt. Odefinierade ytor 
och impediment mellan funktioner får inte förekomma.

Byggnadernas entrésidor utförs med förgårdsmark mot 
angränsande lokal- och kvartersgata. Bottenvåningarna 
kan i kombination med förgårdsmarkens användning 
bidra till gatans liv och känslan av trygghet. Huvuden-
treér placeras mot gata och lokaler nås direkt via gata 
och/eller torg.
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GESTALTNINGSPRINCIPER
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ALLMÄN PLATS

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - LOKALGATA

Lokalgata
Lokalgator ska ha en stadsmässig karaktär. I gaturummet 
står gatan i nära förhållande till bebyggelsen och där 
samsas bilar, cyklar och gående. Gator som är möjliga för 
genomfart ska vara allmän plats.

Gatunätet ska vara tydligt, förgrenat och väl sam-
mankopplat, vilket bidrar till god orienterbarhet, samt 
möjlighet att välja olika vägar. Gatorna ska gå mellan 
kvarter och parkrum och ibland över torg där trafiken 
sker på de gåendes villkor. Torgen blir sociala mötesplat-
ser i staden samtidigt som de bidrar till lägre hastigheter 
i gaturummen.

Gång- och cykelstråk till viktiga målpunkter i centrala Val-
lentuna ska vara utformade så att de blir attraktiva och 
tydliga i stadsbilden. 

Parkering sker längs gata, i garage och inom mindre 
parkeringsplatser.

Utformning
Gestaltningen av gaturummet är av stor vikt för hur 
stadsmiljön upplevs. Gator och gång- och cykelstråk 
ska utformas med tanke på trygghet och orienterbarhet 
bland annat genom överblickbarhet och god belysning. 
Gator ska vara trädplanterade, gärna i olika trädslag för 
varje gata. 

Gaturummet utformas med små dimensioner vilket 
bidrar till rumslighet och låga hastigheter. Utformnin-
gen ska dock inte påverka gatornas funktionalitet. För 
gående finns det gångbanor på båda sidor om gatan. 
Cyklister hänvisas till körbanan.  Gatusektionen är 2 m 
gångbana - 2 m parkering - 5,5 m körbana - 2 m parker-
ing - 2 m gångbana. 

Lokalgatorna utförs med kantstensparkering och allé-
plantering. Träden placeras i en ficka mellan bilarna. Ett 
träd placeras per två bilar.  Kanstensparkering på gata är 
till för besökande i området men till viss del även för de 
boende. Parkering för besökare till lokaler ordnas på gata 
i anslutning till lokalerna. 

`Shared-space´- miljö. Dragarbrunnsgatan, Uppsala.

Gatuparkering och trädplantering. Sophie Sagers gata, Kärrtorp.
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GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - LOKALGATA

Material
Gator och gångbanor beläggs med asfalt och kantstöd 
av granit. En fris av storgatsten skiljer parkering från kör-
bana. Infarter till kvartersgator över gångbana kan med 
fördel markeras med natursten eller plattor. Samordning 
med gestaltningsprinciper för kvartersgata ska ske.

Trädplantering
Genom att variera trädsort får varje gata sin egen karak-
tär. Träden får inte bli för stora, utan ska vara anpassade 
till stadsmiljöns skala. Träd som får frukt, avger dagg eller 
alstrar andra problem med nedfall, ska undvikas. Under 
träden planteras marktäckande växter. 

Längs Åby allé föreslås lind och längs Häggatan samt Ox-
elgatan föreslås oxel. Området kantas idag av naverlönn 
längs Smidesvägen och skogslönn längs Lindholmsvä-
gen.

Grönska ska användas för att lätta upp stora parkerings-
ytor. Parkeringsplatser ska utformas med omsorg och 
med rytm och variation. De ska vara säkra och upplevas 
som trygga genom god belysning och överblickbarhet. 
Anläggning av samlade parkeringar i kvartershörn bör 
undvikas.

Träden ska planteras i skelettjord enligt anvisningar i 
Stockholms stads handbok för växtbäddar. 

Krav vid anläggande av lokalgata

Trädallé ska ordnas

Granitkantsten

Belysningsstolpar lackerade i samordnad kulör.

Alléplantering. Allévägen, Vallentuna.
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GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - TORG OCH PLATS

Platser och torg
Platser och torg ska utformas med tanke på trygghet 
bland annat genom överblickbarhet och god belysning.  

Utformning av platsbildning vid Åby allé/Smidesvägen
Platsen ligger centralt i stråket mot centrum. I de angrän-
sande byggnaderna möjliggörs lokaler i bottenvånin-
garna.

Från platsen leder två övergångställen över Smidesvä-
gen. Anslutande gångbanor och vägar utförs med asfalt 
men platsen markeras med ett annat material förslagsvis 
naturmaterial, t.ex. smågatsten. Övergången över Åby 
allé lyfts till omgivande gångbanors nivå för att hålla 
samman platsen . Nivåskillnaden sänker hastigheten och 
ökar bilisternas vaksamhet. 

Fiskartorget, Enköping.

Markdetalj. Liljeholmstorget, Liljeholmen.

Platsen ligger i norrläge. För att få grönska att trivas i 
detta läge behövs en större sammanhängande växtbädd 
med träd och perenner. Platsen lämpar sig väl för ett 
mindre konstverk. I den nordvästra delen dit kvällssolen 
når kan det finnas plats för uteservering. I den södra de-
len av platsen uppstår nivåskillnader mot Smidesvägen. 
Dessa tas upp med trappsteg.

Förslag på utformning av torg vid Åby allé/Smidesvägen. (Landskapslaget)
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GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - TORG OCH PLATS

Krav vid anläggande av torg

Torg ska utföras som markerad yta med en variation av 
material. Inslag av naturmaterial ska finnas

Utformning av torg vid Häggatan/Oxelgatan
Korsningen Häggatan/Oxelgatan blir den södra entrén 
till Åby ängar. Denna plats utformas som ett mindre torg 
med ”shared space” lösning. Vid torget möjliggörs lokaler 
på båda sidor om Häggatan. Längs Oxelgatan leds  ett 
gång- och cykelstråk parallellt med Angarnsvägen. 
Stråket leder över torget och vidare mot centrum. 

Torget markeras med ett annat material än omgivande 
gator, förslagsvis naturmaterial. Torget höjs upp något för 
att öka bilisternas vaksamhet. Gatornas trädplantering 
anpassas till torgets utformning. Möjlighet ges för lokaler 
att ha uteservering mot torget. Parkeringsplatser ska fin-
nas i närheten av de planerade lokalerna. Parkeringsytor 
vid BraBil angränsar till området vilket måste beaktas vid 
utformningen.

Trädplantering
Vid torgytorna föreslås Gulbarkig hägg, Prunus Maakii 
’Amber Beauty’ som solitär träd. 

Vällingby centrum, Vällingby

Förslag på utformning av torg vid Häggatan/Oxelgatan. (Landskapslaget)
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NaturBostadskvarter Etapp 2NaturBostadskvarterBrandstation
Sektion genom grönstråket där det är som smalast Sektion genom grönstråket där det är som bredast

Park och parkstråk
Grönstrukturen inom Åby ängar utformas så att den 
binder ihop området med naturen i centrala Vallentuna 
och de grönområden som finns i angränsade planom-
råden.

Utformning av grönstråk mellan etappområden
Ett grönstråk anordnas mellan Åby ängar  etapp 1 och 2. 
Grönstråket sträcker sig mellan ekbacken vid Angarnsvä-
gen och en planerad park vid Åbyholms gård. 

För att skapa en bra miljö i bostadskvarteren måste de 
höjdskillnader som finns i området jämnas ut. Detta inne-
bär att i delar av det föreslagna naturstråket kommer den 
befintliga marknivån att sänkas med upp till en meter. 
I slänt ned mot bostadskvarteren måste därför marken 
bearbetas så att den inte ser anlagd ut. 

Förutom ett bestånd av uppvuxna ekar saknar den södra 
delen av naturstråket egentliga naturvärden då det till 

stor del utgörs av gamla Lindholmsvägen. Den pop-
pelallé som finns vid Brandstationen bedöms inte vara 
lämplig på platsen när närområdet bebyggs på grund 
av rotinträngningar i ledningar. I denna del av området 
måste därför ny naturmark anläggas. Växter som till 
exempel slån, rönn eller hassel bör planteras.

Mellan brandstationen och Åby allé finns ett litet skogs-
parti som har relativt höga naturvärden, äldre tallar och 
berg i dagen. Inom denna del finns en befintlig stig som 
kan utnyttjas i grönstråket. Från Angarnsvägen anläggs 
en ny stig som ansluts till den befintliga. Denna sträcka 
föreslås vara obelyst.

Krav vid iordningställande av grönstråk

Asfalten på gamla Lindholmsvägen tas bort 

Ny växtlighet planteras där det behövs

Befintlig gångstig förlängs

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - PARK OCH PARKSTRÅK

Översikt parker och grönstråk.

Park

Ekbacke

Åbyholms gård
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Krav vid i ordningställande av naturområde 

Naturområden gallras

Träd högre än ca 15 m höjd samt större inmätta tallar 
sparas

Gallra fram lövträd, som björk, asp och lönn

Rönn, en, ek och hassel bevaras

Utformning av naturområde vid förskoletomt
Området kring den föreslagna förskoletomten bär spår 
av den tidigare tegelbruksepoken. I detta område togs 
sand till tegeltillverkningen. Terrängen är därför relativt 
kuperad och gropig och med högar av utsorterad sten. 
Här växer kraftiga granar och tallar. 

Ett skålformat område (ca 2000m2) har bedömts vara 
värt att bevara av kulturhistoriska skäl. I området kan 
med fördel anläggas en naturlekplats eller gradänger så 
att det bildas en liten amfiteater. Området har på senare 
tid används bland annat av scouterna. 

Äldre tallar bevaras medan granar tas bort. Förslagsvis får 
förskolan en egen grind in till naturområdet. 

Från Åby allé nås området via ett naturstråk som leder 
vidare till den föreslagna parken vid Åbyholms gård. 

Befintlig stig i grönstråket mellan Åby Ängar etapp 1 och 2.

Naturområde intill den planerade förskoletomten.

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - PARK OCH PARKSTRÅK
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Utformning av ekbacken vid Angarnsvägen
Naturområdet vid Angarnsvägen innehåller gamla 
kraftiga ekar. Backen gallras så att de största ekarna 
friställs samt belyses.

Utformning av fickpark vid Smidesvägen
Parken ligger längs ett av de planerade stråken mot 
centrum. I detta läge finns inga befintliga naturvärden så 
miljön måste gestaltas.  Närområdet består av hårdgjor-
da ytor; parkering vid BraBil och trafikmiljön vid Smides-
vägen/Angarnsvägen. Samtidigt kan parken bli ett bra 
blickfång vid entrén till Åby ängar. Parken har även ett 
bra solläge.

Parken utformas som en lummig fickpark med sittbänkar 
och plantering av exotiska trädslag.  

Intill parken finns en nätstation och längs Häggatan 
planeras en kompakt återvinningsstation, se avsnitt om 
Teknisk försörjning.

Ekbacken vid Angarnsvägen.

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - PARK OCH PARKSTRÅK

Förslag på utformning av fickpark vid Häggatan/Smidesvägen. (Landskapslaget)
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Utformning av park vid Åbyholms gård
Nordöst om planområdet inom detaljplaneförslaget 
för Åbyholmsvägen bevaras ett naturområde. Området 
karakteriseras av närheten till Åbyholms gård samt dess 
goda naturliga förutsättningar.  

Området består av två delområden; en öppen västvänd 
sluttning med ett antal bevarandevärda träd söder 
om Åbyholms gård samt ett område väster om gården 
bevuxen med sly och några björkdungar. Dessa element 
ger förutsättningar för att skapa en öppen och generös 
grönyta centralt i hela Åby ängar. 

Åbyholms gård. Grönområde vid Åbyholms gård.

Området behöver omhändertas och bearbetas för att 
det ska kunna fungera som rekreativt område för den 
planerade omgivande bebyggelsen. Förslagsvis skapas 
en park med utgångspunkt i kulturmiljövärdena kring 
Åbyholms gård.
 
Gränserna mot gården förtydligas; i dag finns t.ex. inget 
staket. Ask, lönn, björk och äldre fruktträd friläggs och 
utgör växtstommen i parken. Väster om Åbyholms gård 
anläggs gräsmatta och björkdungarna friläggs.

I den norra delen måste gestaltningen särskilt ses över då 
den gamla Lindholmsvägen går genom parkområdet. 
Genom parken föreslås gångstråk iordningställas. Vid 
Åbyholmsvägen måste nivåskillnaden mot parken tas 
upp med en trappa.

Parken har ett strategiskt läge mitt i den nya bebyggels-
en, varför en allmän lekplats vore lämplig att anlägga.     

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - PARK OCH PARKSTRÅK
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Belysning

Belysning ska vara vacker och ändamålsenlig och bidra 
till ökad trygghetskänsla och orienteringsförmåga.

Den allmänna belysningen placeras i bakkant av gång-
banorna. De stolpar som föreslås längs lokalgata är 8 m 
höga. 

Vallentuna Kommun kommer under 2013 att ta fram ett 
program för belysning vilket ska ligga till grund för val av 
belysning inom allmän plats.

Landmärken, t.ex. vackert placerade träd, ljussätts för att 
skapa blickfång. 

Ekbacken längs Angarnsvägen belyses.  

Dagvatten
Dagvatten är bra för den biologiska mångfalden och kan 
vid lämpliga ställen synliggöras i den offentliga miljön 
för att på så vis bidra till trivsel och estetisk tilltalande 
miljöer.

Dagvatten inom naturmark ska avledas ytledes innan det 
ansluts till det allmänna dagvattennätet.

Exempel på armatur Maya. 
Kyrkvägen, Vallentuna

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - BELYSNING OCH DAGVATTEN 



19

Teknisk försörjning
I dagsläget finns två återvinningsstationer i centrala 
Vallentuna. Ytterligare ytor för återvinning kommer att 
behövas då befolkningsunderlaget ökar.  Nya återvin-
ningsstationer ska placeras så att de är lätt åtkomliga. 
Placering och utformning måste integreras i bebyggels-
en så att de blir estetisk tilltalande och funktionella.  

Avfallshanteringen ska kännetecknas av ett kretslopps-
tänkande. Planeringen ska utgå från att det i varje nytt 
bostadskvarter ska finnas möjlighet till bostadsnära 
källsortering. Planeringen ska också inriktas på att det på 
sikt ska vara möjligt att ta hand om organiskt avfall. 

Tekniska anläggningar som sopkärl och elskåp ska 
utföras i lackad färg RAL 7022 eller i samma färg som ba-
komliggande fasad. Större anläggningar som nätstation 
bör anpassas till kvaliten i den omgivande bebyggelsen. 
Förslagsvis genom växtlighet eller inklädnad av pass-
ande material.

Kompakt underjordisk återvinningscentral. Södermälarstrand, 
Stockholm

GESTALTNINGSPRINCIPER - ALLMÄN PLATS - TEKNISK FÖRSÖRJNING
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Kvartersgata
Kvartersgatorna utgör korta återvändsgator med 
tvärställd parkering, då bostädernas parkeringsbehov i 
huvudsak ordnas inom kvartersmark. Gatorna kan dock 
ses som en del av det offentliga rummet. 
Val av markbeläggning, gatuträd och belysning samord-
nas med gestaltningsprinciper för lokalgata inom allmän 
plats.

Gestaltningsprogrammet innefattar fyra kvartersgator 
placerade mellan kvarter 1 och 5, kvarter 2 och 3, kvarter 
6 och 7 samt kvarter 7 och 8. En del av Oxelgatan ingår 
även och innefattar trottoar, trädplantering, kantstens- 
och tvärställd parkering. Utformning av Oxelgatan 
samordnas med gestaltningsprinciper för lokalgata inom 
allmän plats.
 
Infart till kvartersgatan sker över lokalgatans trottoar och 
ska samordnas med gestaltningsprincip för lokalgata 
inom allmän plats.

Förgårdsmarken är tydligt avgränsad mot kvartersgatan, 
se vidare under avsnitt Förgårdsmark.

Förgårdsmark och öppningar mot bostadsgårdar skapar 
lokala mötesplatser och variation i gaturummet.

Vy kvartergata

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - KVARTERSGATA

KVARTERSMARK
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Exempel på markbeläggning som indikerar infart till kvartersgata;
A-B

Exempel på tydlig avgränsning mellan gata och förgårdsmark; C-D

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - KVARTERSGATA 

Planutsnitt kvartersgata

A

B

C

D

Krav vid anläggande av kvartersgata

Anslutning mellan kvartersgata och lokalgata ska tyd-
liggöras med markerad yta med inslag av naturmaterial

Parkeringsyta längs kvartersgata ska utföras med träd-
plantering med samordnat trädslag
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Förgårdsmark
Förgårdsmarken utgör zonen mellan byggnad och gata 
och bidrar i största möjliga mån till gatans liv, genom 
exempelvis användning för privata uteplatser. 

Förgårdsmark avgränsas mot kvarters- och lokalgata, 
genom exempelvis låg mur, plantering, ytmarkering och 
upphöjning. 

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - FÖRGÅRDSMARK
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Förgårdarna kan även bidra till områdets grönstruktur, 
genom exempelvis låga planteringar och gestaltade 
dagvattenlösningar. Val av växter ska samordnas inom 
kvarteren för att uppnå enhetlighet längs gata.

Upphöjd förgårdsmark, för anpassning till bostäder-
nas golvnivå, studeras särskilt för att i möjligaste mån 
undvika höga socklar. Förgårdsmarken kan exempelvis 
underbyggas med garage och känslan av hög sockel kan 
minskas genom planteringsyta på en mellannivå.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - FÖRGÅRDSMARK
FASAD MOT VÄSTER STRATOSGATAN

+11,50

PARADGATAN

+6,70

NEKTARGATAN

Radhus typ A2

Genom att kulörmässigt koppla ihop olika
radhustyper skapas ett varierat
volymspel.

De sju mittre radhusen dras in lite längre
från gatan för variation åt gaturummet.
Förgården kan då även nyttjas till en
större uteplats med eftermiddagssol.

Radhus typ A1 + Radhus typ B Radhus typ A2 + Radhus typ B

Loftets fönster skapar känsla av en
extra våning.
Tegel med putsade fält.

Krav vid anläggande av förgårdsmark

Tydlig gräns mellan kvartersmark och gata

Samordnat växtval inom kvarter

Nivåskillnader längs med angränsande gata kan med 
fördel tas upp med hjälp av förgårdsmarkens utförande.

Om tillgänglighet är tillgodosedd via trapphus kan en “smitväg” från 
den upphöjda altanen vara praktisk.
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Byggnad
Arkitekturen inom Åby ängar ska vara varierad och 
spegla sin samtid. Arkitekturen kan med fördel upp-
levas unik och nyskapande, men ha förankring i centrala 
Vallentunas småskaliga mångfald.

Bottenvåning i flerbostadshusen utformas med särskild 
omsorg och med tydliggjorda entrépartier för att i största 
möjliga mån främja aktiva bottenvåningar. 

Fasad mot gata kan varieras genom vertikal och horison-
tell indelning.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - BYGGNAD

Vid lägen för lokaler bör flexibilitet i användandet efter-
strävas.

Ändrad användning från bostad till lokal kan till exempel ske 
genom anpassning av bostadens planlösning och entré.

Utformning av bottenvåningens väggöppningar kan främja flexi-
bilitet i användning.

Tydliggjort entréparti välkomnar besökaren.
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Byggnadselement så som balkonger/terrasser, burspråk 
och fönster kan användas som accenter och  bidra till ett 
intressant fasaduttryck i kombination med material och 
färg. Variation inom kvarteren kan utgöras av olika 
uttryck, fasadkompositioner, materialval, kulör och 
texturer.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - BYGGNAD

Variation kan uppnås genom olika material, kulörer och texturer.

Byggnadselement så som tex. fönster och balkonger kan använ-
das för att skapa ett varierat fasaduttryck.
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Bebyggelsen utförs med markerad takfot. Takfoten kan 
brytas upp med uppstickande fronter, partier, hisstoppar 
etc. för att ge ett livfullt perspektiv längs gaturummet. 
Taklutningar varieras för att förstärka områdets flerfald. 

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - BYGGNAD

Varierat taklandskap bidrar till områdets flerfald. Elementskarvar kan bidra till en god fasadgestaltning om de utfor-
mas på ett medvetet sätt.

Bebyggelsen utförs med markerad takfot.
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Gavelfasader och gavelradhus ska utformas med särskild 
omsorg, så att de bidrar till ett levande gaturum.

Nivåskillnader i topografin omhändertas omsorgsfullt i 
bebyggelsen.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - BYGGNAD 

Krav på utformning av byggnad

Byggnader ska upplevas som variationsrika genom 
att använda olika material, kulörer och texturer samt 
genom en varierad utformning av taklandskapet

Gavelfasad och gavelhus ges särskild omsorg.
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Gård
I Åby ängar utgör förgårdsmark och bostadsgårdar en 
viktig del i områdets grönstruktur. 

Gårdar i koppling till flerbostadhusen delas in i yta 
för uteplats till angränsande marklägenheter, ett 
omslutande gångvägssystem, samt plats för lek och 
samvaro. Direktaccess från gård till omgivande lokalga-
tor, kvartersgator och grönstråk bör finnas.

Uteplatserna kan ses som bostadsgårdarnas förgårds-
mark som bidrar till gårdens sociala liv. Uteplatsen är 
avskild och tydligt markerad. Direktaccess till den ge-
mensamma gården bör finnas. 

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - GÅRD
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Bostadsgårdarna ska upplevas gröna med inslag av 
buskar och träd. Nivåskillnader i topografin omhändertas 
på ett naturligt och medvetet sätt.

Småbarnslek, sittplatser och cykelparkering utgör cen-
trala funktioner på gården och utformas som attraktiva 
mötesplatser. Lekplatser ska erbjuda variation av lek-
utrustning för både sociala och motoriska aktiviteter.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - GÅRD
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Komplementbyggnader som trädgårdsförråd, cykelför-
råd, carport eller liknande, integreras i gårdarnas struktur 
och gestaltning. Komplementbyggnaderna kan verka 
rumsbildande i kombination med växtlighet, spaljéer och 
plank. 

Markparkering inom bostadsgårdarna kombineras med 
trädplantering och integreras i gårdens gestaltning. 
Infart till gårdsparkeringen sker över angränsande gatas 
trottoar. 

Garagenedfarter ges en medveten bearbetad utformn-
ing och belysning, så att de upplevs trygga och ljusa.

Placering och val av belysning inom kvarteren är friare än 
längs lokal- och kvartersgata, men ska följa givna princi-
per under avsnitt Kvartersmark - Belysning.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - GÅRD
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Trädgård eller uteplats ska finnas till samtliga stadsrad-
hus. Direktaccess till gemensam gård/gränd bör finnas.

Placering av komplementbyggnader kan främja variation 
och öppenhet i kontakt med den gemensamma gården/
gränden. Komplementbyggnad mot gata bör undvikas, 
alternativt utgöra del av en sammanhängande gatu-
fasad.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - GÅRD

FASAD MOT NORR NEKTARGATAN

+6,40

CRONHIELMS ALLÉSTRATOSGATAN

+6,60

FEROXGATAN

+6,70

2 st ihopbyggda 3-plans radhus
vid gatuhörnet. Ett burspråk för
extra markering.

2-plans atriumradhus med putsad
gatufadas i varierad färgsättning.
Gårdsfasaden i ljus träpanel.

Genom att blanda hustyper med olika bredd
och sätta de högre typerna vid gatuhörn kan
man utnyttja kvarterets längd mer effektivt.

Gavelradhusets ljusöppning
längs trappan får ljus från sidan
i stället för via taklanternin.

Bodar och murar kan växa ihop
med husen för kontinuitet längs
gatan.

Indragning vid entré med skärm
och balkong över hörn skapar
ett motiv i gatuhörnet.

Vi är inte främmande för en kraftfull,
mustig färgsättning. Gärna blandat
med en varierande volymskala.

Nedtrappad putsfasad möter
den ljusa träpanelen i
gårdsfasaden.

Radhus typ B Radhus typ BRadhus typ C Radhus typ D Radhus typ D

Krav på utformning av bostadsgård

Lekplats med varierat utbud för små barn 0-6 år ska   
finnas på varje gård
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Belysning
Belysning ska främja trygghet och orienterbarhet på 
gårdarna och i de gångstråk som passerar gårdarna. 
Belysning ska inte verka bländande och störande för 
bostädernas rum. Stolphöjder bör vara låga, inte över 3.5 
meter.

Belysningsarmaturernas karaktär ska samverka med 
bebyggelsens arkitektur.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen utförs genom lokalt omhänderta-
gande, genom fördröjning och infiltrering, där det är 
möjligt innan avledning får ske.  Takvatten ska avledas 
ytledes innan det ansluts till det allmänna nätet.

Fördröjning kan ske direkt eller genom uppsamling till 
magasin på större gårdar och grönytor. Ett synliggörande 
av dagvattnet, till exempel genom mindre dagvatten- 
damm eller bäckfåra kan vara lämpligt när så är möjligt. 
Dagvattenhantering kan med fördel utföras som ett 
pedagogisk inslag i stadsbilden. 

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - BELYSNING OCH DAGVATTEN

Belysning ska verka stämningsbildande och accentuera 
gårdarnas rumslighet. 

Gårdarnas entréer och komplementbyggnader ska tyd-
liggöras med belysning.

Belysning på kvartersgata samordnas med gestaltnings-
principer för allmän plats.

Till stöd för val av belysning ska kommunens belysnings-
program användas.
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Teknisk försörjning
Sophantering sker i nedsänkbara behållare som uförs i 
samordnad diskret kulör och modell.

GESTALTNINGSPRINCIPER - KVARTERSMARK - TEKNISK FÖRSÖRJNING
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Rapporter och planer 

•	 Vallentuna kommun, Riktlinjer för utvecklingsom-
rådet centrala Vallentuna med Strukturplan och 
gestaltningsprogram, 2005

•	 Vallentuna kommun, Aktualiserad strukturplan för 
centrala Vallentuna, samrådshandling 2012 

•	 Vallentuna kommun, Översiktsplan 2010-2030, 2010
 
•	 Vallentuna kommun, Parkeringsnormer för bostäder 

i Vallentuna kommun, 2012

Bilder
•	  Bild på Åbyholms gård, sid 17 är tagen av Johanna 

Alton WSP

Övriga bilder ägs av Vallentuna kommun respektive 
Tengbomgruppen AB.

Medverkande
Gestaltningsprogrammet för Åby ängar har upprättats 
av Vallentuna kommun genom Oskar Pihl och Maria 
Rydell, och Tengbomgruppen AB genom Lars Wahlström 
och Annica Fagerberg i samråd med byggherrarna; 
Riksbyggen, Åke Sundvall Byggnads AB/Hemgården och 
Veidekke Bostad AB.

BAKGRUNDSMATERIAL
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tuna torg 11 · 1 tr, 186 86 Vallentuna
Tfn 08-587 850 00 · Fax 08-587 854 03
sBf@vallentuna.se

www.vallentuna.se
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