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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Detaljplan Gamla polishuset-antagande (KS 2020.043)
Beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag 
till detaljplan för Gamla polishuset och föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Gamla polishuset, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 
1:49 och del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 enligt 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen 2010:900, PBL

Ärendebeskrivning
Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 60-90 bostäder i ett centralt läge i centrala 
Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i flerbostadshus och 
detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för en ökad flexibilitet. Planen 
möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en framtida gång- och cykelväg. 
Utformning och placering av bostäder syftar till att stärka stråk och siktlinjer av 
kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även att upphäva stadsplan S710701. 
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det vinnande förslaget i en markanvisning för 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan byggas på platsen. Planarbetet bedrivs med normalt 
förfarande. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.

Yrkanden

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

Beslutsunderlag
 Plankarta_Gamla_polishuset_ANTAGANDE_20210216
 Gamla polishuset_planbeskrivning_antagande, 20210218
 Gestaltnings PM för fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149, Detaljplan Gamla 

polishuset, 2021-02-16
 Granskningsutlåtande_Gamla_polishuset
 Gamla Polishuset_samrådredogörelse 20200930
 Riskbedömning Polishuset inkl bilagor_slutversion 210129
 Vinnande förslag markanvisning för Gamla polishuset
 Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
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 Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, 
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Tjänsteskrivelse
Detaljplan Gamla polishuset-antagande 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 
förslag till detaljplan för Gamla polishuset och föreslår Kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Gamla polishuset, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, 
Vallentuna-Prästgård 1:49 och del av Vallentuna-Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 
1:436 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 2010:900, PBL

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 60-90 bostäder i ett centralt läge i 
centrala Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i 
flerbostadshus och detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för 
en ökad flexibilitet. Planen möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en 
framtida gång- och cykelväg. Utformning och placering av bostäder syftar till att 
stärka stråk och siktlinjer av kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även 
att upphäva stadsplan S710701. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det 
vinnande förslaget i en markanvisning för fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan 
byggas på platsen. Planarbetet bedrivs med normalt förfarande. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 4 
kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken. 

Redaktionell ändring har gjorts i plankartan sedan beslut om antagande togs i 
PlanMu. Byggnadsarean har utökats med en kvadratmeter från, 495 till 496 kvm BYA 
för att möjliggöra att uppförandet av förslagen bebyggelse kan ske i enlighet med 
detaljplanen.

Bakgrund
Detaljplanområdet ligger i centrala Vallentuna i korsningen Allévägen, Gärdesvägen 
och Skördevägen. Området används idag för kommunal verksamhet och bostäder i en 
liten skala och området omfattar ca 3000 kvm. Planområdet omfattar de 
kommunägda fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, del av Vallentuna-Prästgård 
1:163 samt Vallentuna-Rickeby 1:436. Planområdet innefattar även den privatägda 
fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. Den del av den stadsplan som planeras att 
upphävas är ungefär 25 kvm. Fastigheterna som berörs av upphävande av stadsplan 
S710107 avser den kommunalägda fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:163. Totalt 
möjliggör planen för mellan 60-90 lägenheter beroende på bostädernas storlek. Det 
vinnande förslaget från markanvisningstävlingen innefattar ca 40 studentbostäder 
och bland annat gemensamma ytor och ytor för återbruk. Placeringen av byggnader 
och byggnadsdelar har anpassats med hänsyn till omkringliggande bebyggelsen och 
karaktären inom närområdet. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafik och 
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service samt en växande befolkning inom kommunen skapar goda förutsättningar för 
att tillskapa ett ökat antal bostäder inom området. Detaljplanen syftar också till att 
iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur. Gärdesvägen tillåts 
breddas och möjliggöra för en framtida gång och cykelväg. Centrumanvändning tillåts 
inom detaljplanen för att vara flexibel för framtida cykelväg. 
Konsekvenser för barn
Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett område med befintliga 
trafiksäkra gångvägar till skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser. 
Närhet till natur, ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek 
och sociala möten nära hemmet. 

Annina Stadius Aina Larsson
Planchef Planarkitekt

Expedieras till:
Akten
Plankoordinator
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FAKTA Vad är en detaljplan?

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

1.2 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra utvecklingen av nya bostäder i centrala 
Vallentuna tätort i form av flerbostadshus. Kommunen vill genom projektet verka för 
ett hållbart bostadsbyggande med fokus att möjliggöra för unga och studenter att få 
en egen bostad i Vallentuna kommun. Planområdet har ett centralt läge i tätorten och 
planläggningen syftar också till att skapa en flexibel markanvändning över tid och 
planläggs därför även för centrumändamål. Verksamheter och butiker ger 
förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig i området och bidrar till 
ökad upplevelse av folkliv.

Området ligger intill Gärdesvägen som är en av entréerna till Vallentuna centrum. 
Användning av kvartersmark och bestämmelser som rör placering och utformning 
syftar till att komplettera befintlig miljö och skapa förutsättningar för att stärka stråk, 
siktlinjer och offentliga rum samt till att skapa förutsättningar för en trivsam 
boendemiljö.

Planen syftar till att iordningställa allmän plats för gata och tillhörande infrastruktur. 
Området används idag för kommunal verksamhet och bostäder i en mindre skala än 
vad som nu planeras. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafik och service 
samt en växande befolkning inom kommunen skapar goda förutsättningar för att 
tillskapa ett ökat antal bostäder inom området. 

Planen upphäver också stadsplan S710701, ca 25 kvm som är en rest av en tidigare 
större plan. Område för upphävandet ligger inom kommunens gata och kommer att 
bli planlöst. 

Kommunen genomförde en markanvisningstävling 2019 för delar av planområdet, 
fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49. Kommunen avser med planen att möjliggöra 
att det vinnande förslaget kan byggas på platsen. Enligt det vinnande förslaget 
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kommer lägenheter utföras av mindre storlek och upplåtas som hyresrätt med fokus 
på studenter. 

1.3 Plandata

1.3.1 Läge och areal

Planområdet som ligger i centrala Vallentuna är beläget i anslutning till Gärdesvägen, 
Allévägen och Mörbyvägen. Området omfattar ca 3000 kvm. Planen som upphävs är 
25 kvm.   

Figur 1 Bilden visar placering av planområdet och stadsplan S710107 som upphävs. 

1.3.2 Markägoförhållanden

Planområdet omfattar de kommunägda fastigheterna Vallentuna- Prästgård 1:49, del 
av Vallentuna- Prästgård 1:163 samt Vallentuna-Rickeby 1:436. Planområdet 
innefattar även den privatägda fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149. Fastigheten 
som berörs av upphävande av stadsplan S710107 är den kommunalägda fastigheten 
Vallentuna- Prästgård 1:163. 
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1.4 Planprocessen

1.4.1 Planuppdrag

Planuppdrag gavs den 27 januari 2020 med stöd av Kommunstyrelsens 
delegationsordning § 265 nr 9.3 Beslut i planuppdrag som baseras på beviljat 
planbesked eller i bostadsbyggnadsprognosen utpekade projekt.

1.4.2 Handläggning

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Standardförfarandet kan tillämpas 
då förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. 
Då båda fastigheterna är bebyggda i dagsläget bedöms effekten och påverkan på 
omgivningen av planen inte vara betydande. Enligt utförd behovsbedömning delar 
Länsstyrelsen kommunens bedömning om att planen inte har en betydande 
miljöpåverkan. Den 21 april 2020 beslutade Kommunstyrelsens plan- och 
miljöutskott att sända ut detaljplanen på samråd. Samrådet varade mellan 14 maj och 
11 juni 2020. Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 12 november och 3 
december 2020. Det aktuella planskedet är Antagande. Remissinstanser, 
fastighetsägare och andra berörda har fått tagit del av förslaget och har haft 
möjligheten att komma med synpunkter i granskningen. Efter granskningen har ett 
granskningsutlåtande upprättats där yttranden som framfördes under granskningen 
redovisas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Plan-samråd Samrådsredogöre
lse Granskning Utlåtande Antagande Lagakraft

Det aktuella planskedet är antagande Preliminär tidplan för detaljplan 

Samrådsbeslut 2:a kvartalet 2020

Samrådstid 2:a kvartalet 2020

Beslut om granskning 4:e kvartalet 2020

Granskningstid 4:e kvartalet 2020

Antagande (KF) 2.a kvartalet 2021
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2. Förutsättningar 

2.1 Nationella intressen och förordnanden

2.1.1 Riksintressen

Planområdet ligger inom influensområde för väderradar lokaliserad på Arlanda 
flygplats som utgör riksintresse för försvarsmakten. Riksintresset riskerar att skadas 
vid etablering av höga objekt inom 20 kilometers radie från väderradarn och särskilda 
analyser kan komma att krävas vid etablering av höga objekt. Området ligger i övrigt 
inte inom område som är av riksintresse eller som är skyddat på annat sätt genom 
miljöbalken.

2.1.2 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer utgör lagbundna normer enligt miljöbalkens femte kapitel.  En 
miljökvalitetsnorm anger förorenings- eller störningsnivåer och de kan bestå av 
gräns- och riktvärden. Miljökvalitetsnormer finns för olika föroreningar i 
utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, omgivningsbuller samt för 
miljöpåverkande ämnen i fiskevatten.

Luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft har gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid 
och kväveoxider, bly, bensen, kolmonoxid, luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, 
nickel, benso(a)pyren och ozon samt framtida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, 
gäller från 31 december 2014). De gränsvärden som generellt är svårast att klara är 
halterna för luftpartiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2), och utifrån Östra Sveriges 
Luftvårdsförbunds faktaunderlag klarar centrala Vallentuna dessa gränsvärden. 
Därmed görs bedömningen att även de övriga gränsvärdena för de andra 
parametrarna inte överskrids i området. 

Vatten

Planområdet ligger inom delavrinningsområde vars dagvatten rinner till 
Vallentunasjön. Vallentunasjön har idag dålig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är 
kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och perfluoroktansulfonat (PFOS). 
När det gäller kvalitetskravet att uppnå god kemisk ytvattenstatus har PDBE, 
kvicksilver och kvicksilverföreningar fått undantag eller mindre stränga krav på grund 
av att det idag saknas tekniska förutsättningar att åtgärda problemets omfattning och 
karaktär. Även utan de överallt överskridande ämnena (PDBE, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar) är den kemiska statusen för Vallentunasjön ej god.



DETALJPLAN FÖR GAMLA POLISHUSET, PLANBESKRIVNING, 
GRANSKNINGSHANDLING KS.2020.043

12

Målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status 2027.  Åtgärder behöver 
genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk och kemisk 
status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får tillkommande 
bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten. 

Omgivningsbuller

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer 
än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 
störs av buller

 från större vägar (över 3 miljoner fordon/år) 
 större järnvägar (30 000 tåg/år) samt 
 större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år).

Varken Väsbyvägen eller Gärdesvägen belastas av mer än 3 miljoner fordon per år, 
vilket alltså innebär att miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller inte gäller för 
området. 

Trafikbuller

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehåller 
bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser 
vid bostadsbyggnader. 

Läs mer om trafikbuller under punkt 2.8. Hälsa och säkerhet. 

2.1.3 Strandskydd

Området innefattas inte av strandskydd.

2.1.4 Förordnanden

Området omfattas inte av några förordnanden enligt tidigare gällande Byggnadslag.

2.2 Kommunala ställningstagande

2.2.1 Översiktsplan 

I Vallentuna kommuns översiktsplan, Översiktsplan 2040, är planområdet en del av 
ett större område i centrala Vallentuna utpekat för blandad bebyggelse där bostäder, 
verksamheter, service och gröna kvaliteter som parker eller närgrönområden ska 
utvecklas. Utvecklingen ska styrka användningen av hållbara färdmedel. 
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”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. Utveckling av nya byggnader och anläggningar 
ska ske så att den nya bebyggelsen inte gör det svårare att nå omgivande 
grönstrukturen.”

2.2.2 Detaljplaner

Området är sedan tidigare planlagt och omfattas av detaljplanen D 981119, 
byggnadsplan B630320-57 och stadsplan SS710507. 

Inom den norra delen av planområdet på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 gäller 
detaljplan D 981119. D981119 tillåter bostäder med handel och servicelokaler i 
bottenvåning i högst två våningar. Vinden får inte inredas. Resterande mark är 
prickad. Högsta höjd för huvudbyggnaden är 7,5 meter.

Byggnadsplan B630320-57 är området planlagt som allmän plats, gata. 

S710507 är planlagt för centrumändamål i två våningar och resterande mark är 
prickad. 

En drygt 25 kvm stor del av S710507 längre söderut på Gärdesvägen upphävs. Det 
innebär att S710507 i sin helhet har upphävts eller ersatts av ny detaljplan.
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Figur 2 Detaljplaner inom och i förslagets närhet, ljusgrönt längst söderut visar S710507 som 
upphävs. 

2.2.3 Program

Området ligger inte inom något programområde.

2.2.4 Oxunda vattensamverkan

Planområdet ingår i Oxundaåns avrinningsområde som omfattas av en 
vattensamverkan mellan kommuner inom avrinningsområdet, där Vallentuna 
kommun är en av medlemskommuner.



DETALJPLAN FÖR GAMLA POLISHUSET, PLANBESKRIVNING, 
GRANSKNINGSHANDLING KS.2020.043

15

De medverkande kommunerna har antagit en gemensam dagvattenpolicy som syftar 
till att förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag och kunna uppnå 
vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status samt de nationella 
målen för vattenmiljö. Dagvattenpolicyn innefattar punkterna:

 Minska konsekvenserna vid översvämning, enligt policyn innebär det 
exempelvis att planering och höjdsättning av mark utförs så att byggnader 
och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga regn eller höga 
vattennivåer i sjöar och vattendrag.

 Bevara en naturlig vattenbalans, enligt policyn innebär det att bortledning 
av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga ytor skapas så 
att dagvatten infiltreras lokalt. 

 Minska mängden föroreningar, förorening av dagvatten ska begränsas vid 
källan genom goda materialval och lokala lösningar för infiltration och 
rening. Dagvattensystem ska utformas så att föroreningar avskiljs under 
vattnets väg till recipienten. 

 Utjämna dagvattenflöden, innebär att dagvattenflöden reduceras och 
fördröjs såväl inom privat mark som statlig och kommunägd mark så att en 
jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter 
skapas.

 Berika bebyggelsemiljön, innebär att dagvatten ska hanteras som en resurs 
som berikar bebyggelsemiljön och görs såväl på mark som på tak. 

Mål 

Sjöar och vattendrag skall ha en god ekologisk och kemisk status enligt 
Vattendirektivet.

Sjöars och vattendrags biologiska mångfald, natur- och kulturvärden samt andra 
värden ur naturresurs-, naturvårds-, och landskapshänseende ska säkerställas genom 
att bevara, förbättra eller återställa miljöerna, i synnerhet i samband med mänsklig 
påverkan.

Vattenvårdsarbetet i avrinningsområdet skall kommuniceras med och förankras hos 
invånare och verksamhetsutövare.

2.3 Stads- och landskapsbild

2.3.1 Omgivning

Öster om planområdet ligger Vallentuna centrum där det finns service, 
matvarubutiker och restauranger. Inom 350 meter finns kollektivtrafik i form av tåg 
och buss. Planområdet är omgivet av villor från 50-talet i sydväst och i de norra 
delarna flerfamiljshus. Genom området finns viktiga rörelsestråk som sammanlänkar 
centrum med Vallentuna kyrka och Björkby-Kyrkvikens naturreservat över 
Väsbyvägen.
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Figur 3 Bilden visar planområdets omgivning

2.3.2 Bebyggelse i omgivningen

Planområdet ligger på varsin sida om Allévägen. Den södra delen av planområdet 
ligger inom en del av ett egnahemshusområde från 50-talet med villor och mindre 
flerbostadshus. Egnahemsområdet avgränsas av Väsbyvägen (268) i söder, Allévägen 
i norr och Gärdesvägen i öster. Bebyggelsens tid och formspråk lyser igenom 
renoveringar och ändringar av byggnader som skett med tiden. Villorna är uppförda 
till övervägande del i en våning med sadeltak. 

Flerbostadshusen längs Allévägen är uppförda i 2,5 våningar och har putsade fasader 
och varierande kulörer i en sammanhållen färgskala. De har kvar originaluttryck och 
detaljer. Byggnaderna är placerade som på en osynlig rak gemensam linje mot gata 
tillsammans med taknockar och takfötter. Allévägen har bevarade alléträd. 

Östra sidan Gärdesvägen finns en idag oexploaterad gräsyta men en ny gällande 
detaljplan (2019) med huvudsyfte att möjliggöra ca 100 bostäder i flerbostadshus med 
lokaler i entréplan till en högsta tillåtna höjd ca 4 våningar + inredd vind.
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Figur 4  Illustration över föreslagen bebyggelse inom detaljplanen för Gärdesvägen

Figur 5  Bilden visar exempel av bebyggelse i planområdet för Gamla Polishusets närhet
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Figur 6  Exempel på bebyggelse i planområdets närhet

2.3.3 Bebyggelse inom planområdet

Båda fastigheterna inom planområdet är bebyggda idag. På den södra fastigheten 
Vallentuna Prästgård 1:49 finns en gul tegelbyggnad uppförd. Den uppfördes år 1954 
som provinsialläkaremottagning. Byggnaden är utformad med två större volymer med 
en lägre byggnadshöjd i den del som möter Gärdesvägen och biblioteket. Sadeltakens 
lutning anknyter till den omkringliggande bebyggelsen. Byggnaden inrymmer i 
dagsläget kommunala verksamheter.

Inom planområdet norr om Allévägen, på fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149, finns 
idag en byggnad med tre hyreslägenheter, restaurangverksamhet i bottenplan med 
garage under. Fastighetens södra del är asfalterad och används som parkeringsplats, 
uteplats. Den norra delen av fastigheten är gräsbevuxen. 
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Figur 7 Fotot visar befintlig bebyggelse på Vallentuna- Prästgård 1:49 till vänster och 
Vallentuna- Rickeby 1:149 till höger

2.3.4 Grönstruktur och friytor

Inom 500 meter radie från planområdet finns flertalet grönområden. Vid 
Vallentunasjön finns Björkby-Kyrkvikens naturreservat som är ett populärt 
rekreationsområde. Ännu närmare finns en sociodukt som utgör en närbelägen park. 
Andra grönområden är Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet som 
möjliggör rekreation/friluftsliv och upplevelsevärden kopplade till kultur- och 
naturmiljöer.

Figur 8 Karteringen visar grönområden inom 500 meter från planområdet. Datan är 
hämtad från Statistiska centralbyrån och ett grönområde definieras som ett område av 
sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. 
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I dag är planområdet till mycket stora delar hårdgjort, det finns några enstaka träd 
och buskar. Precis norr om Allévägen står en hästkastanj, det är ett träd som gynnar 
pollinatörer. Hästkastanjen har en reglerande ekosystemtjänst eftersom trädet ger 
skugga och har en temperatursänkande effekt för de som vistas där. 

Restaurangverksamheten har en uteservering mot Allévägen som kan nyttjas av 
gästerna. Den är hårdgjord och innehåller bord och stolar. 

2.4 Naturmiljö

2.4.1 Riksintresse för naturvård, Natura 2000

Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för naturvård eller Natura 
2000. 

2.4.2 Övrigt

Planområdet ligger inte inom eller påverkar inte några omkringliggande naturvärden. 
Planområdet ligger i nära anslutning till Björkby-Kyrkvikens naturreservat men 
planen bedöms inte påverka reservatet negativt eftersom planområdet redan idag är 
exploaterat. 

2.5 Kulturmiljö

Planområdet ligger inte inom område för riksintresse för kulturmiljö och det finns 
inga fornlämningar. 

Planområdet ligger inom ett område som är klassat som höga kulturhistoriska 
kvaliteter. Enligt kommunens kulturmiljöprogram ligger värdet i de årsringar av 
bebyggelse som speglar samhällets framväxt och ska beaktas och förstärka de 
företeelser som bidrar till att kulturhistoriska värden och hög kvalitet i 
samhällsbyggandet upprätthålls. Bedömningen är att komplettering av bebyggelse 
kan vara möjlig om den utförs med hänsyn till områdets karaktärsdrag. Värden ligger 
bland annat i Allévägens och Gärdesvägens/Mörbyvägens sträckningar och deras 
möte i korsningen är viktiga och gatorna karaktäriseras av ett något tillbakadraget 
fasadliv. 

Den byggnad som idag kallas för Gamla polishuset uppfördes 1954 och har haft flera 
funktioner som samhällsfastighet. Byggnader är placerade i linje och siktlinjerna 
längs Allévägen följer i princip äldre fastighetsgränser. Bedömningen är att 
byggnaden i sig inte kan tillmätas sådana kulturhistoriska värden att den ska skyddas 
och finnas kvar. 
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Byggnaden på fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149 ligger inom ett större område 
med främst flerbostadshus i 3-4 våningar uppförda under senare delen av 1950-talet 
fram till 1990-talet. Den senast uppförda bebyggelsen i området ligger längs 
Mörbyvägen och tillkom under sent 1990-tal. De nya flerbostadshusen uppfördes 
medvetet om max 3 våningar av hänsyn till områdets i övrigt så sammanhållna 
hushöjder som bedöms vara exteriört välbevarad och en bra representant för sin tid. 
Den befintliga byggnaden inom planområdet uppfördes under samma tidsperiod som 
polishuset och villakvarteret längs Gärdesvägen och flerfamiljshusen längs med 
Allévägen. Byggnaden inventerades 1981 och hade då enkupigt rött lertegel, beige 
puts, ursprunglig fönstersättning etc. Byggnaden verkar ha haft affärsverksamhet 
inrymd i lokalen sedan den byggdes, bland annat skivaffär. Porten till 
bostadsvåningarna är bibehållen med trädörr och tegelmönstrade omfattningar. 

2.6 Geotekniska och hydrologiska förhållanden

2.6.1 Terräng

Generellt sett har terrängen en svag lutning mot en lågpunkt i sydväst vid 
Väsbyvägen. Inom planområdet finns mycket små variationer med några lågpunkter 
inom vardera fastighet. Planområdet är flackt med höjdskillnader på ca 2 meter. 
Markens höjd över nollplanet är cirka +14 till +16 meter.

2.6.2 Geoteknik

Det översiktliga kartmaterialet visar att planområdet består av lerjord. Generellt 
karaktäriseras de centrala delarna av Vallentuna tätort av mycket lera och krävande 
grundläggningsförhållanden. Geotekniska utredningar av närliggande fastigheter 
visar på lerjord av varierande djup som vilar på friktionsjord och därefter berggrund. 
Berggrunden ligger mellan 3,7- 7 meter under marknivå. Fastigheterna är bebyggda 
idag och lämplig stabilitet bedöms möjlig att uppnå. En ny markundersökning anses 
inte nödvändig. 

2.6.3 Avrinning

Eftersom planområdet idag har stora hårdgjorda ytor bedöms planen inte medföra en 
ökad ytvattenavrinning från planområdet ut mot Väsbyvägen och vidare till 
Vallentunasjön. Figur 9 visar hur ytvatten idag strömmar vid ett 100 års skyfall. 
Planförslaget och kommande exploatering får inte öka den här ytvattenavrinningen 
och förvärra översvämningsrisken vid Väsbyvägen. Läs mer om hanteringen av det 
här vattnet i avsnitt 3.5.4.

Planförslaget bedöms inte heller kunna medföra en ökad avrinning till det allmänna 
dagvattensystemet eftersom planområdet idag redan har hög andel hårdgjorda ytor. 
Planförslaget och kommande exploatering får inte öka avrinningen till det allmänna 
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dagvattensystemet. Läs mer om hanteringen av det här dagvattnet i avsnitt 2.8.3 
Översvämningsrisk.

Figur 9 Bild från Scalgo som visar avrinningspilar och vattenansamling vid ett 100 års regn. 
Planområdet är markerat.

2.6.4 Grundvatten

Under framtagandet av de miljötekniska markundersökningarna har 
grundvattennivån i området mätts till cirka 3 meter under marknivå. Det 
överensstämmer med mätningar gjorda i omkringliggande område där provtagningar 
från samlade utredningar talar för en variation i vattennivå djupare än 3 meter under 
marknivå. Rapporter från mätningar i omkringliggande områden (Gärdesvägen och 
Kulturhuset) beskriver att grundvattnets strömningsriktning kan förväntas följa 
områdets topografi. Grundvattennivån under året kan antas variera och vara både 
högre och lägre än uppmätt. För planområdet innebär det att grundvattennivån som 
högst bedöms ligga mellan +13 m i den norra delen av planområdet och +11 m i den 
södra delen.
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2.7 Gator och trafik

2.7.1 Kollektivtrafik

Inom 350 meter från planområdet finns Vallentuna station med Roslagsbanan linje 
27 mellan Kårsta och Östra station samt flertalet bussar.

2.7.2 Gång och cykel

Utmed anslutande vägar finns trottoarer. Separata cykelvägar saknas. Norr om 
planområdet finns en privat gångväg för boende i flerbostadshusen. Utanför 
planområdet planeras Mörbyvägen att utvecklas med ett gång- och cykelstråk längs 
gatans västra sida. 

2.7.3 Vägtrafik 

Gärdesvägen utgör en entré till centrum. Mörbyvägen och Allévägen utgör gator som 
direkt ansluter till planområdet. Angöring till planområdets norra del sker idag via 
Mörbyvägen och i den södra delen via Allévägen. Det finns planer på att utveckla 
Mörbyvägen som ska bibehålla sin karaktär som stadsgata men ge utrymme för 
belysning och snöupplag. Hastighetsbegränsningen på Gärdesvägen är 30 km i 
timmen. 

2.7.4 Parkering

Parkering för boende och besökare sker på markparkering inom respektive fastighet. 
Under byggnaden på Vallentuna- Rickeby 1:149 finns ett garage. Det finns 
parkeringsfickor längs Gärdesvägen och Mörbyvägen och flertalet parkeringshus och 
garage inom Vallentunas centrala delar. 

2.8 Hälsa och säkerhet

2.8.1 Markföroreningar

På grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 nordväst om planområdet har Svennes 
Skrädderi & Kemiska Tvätt samt Tryck Media AB (grafisk industri) bedrivit 
verksamhet och fastigheten är klassat som efterbehandlingsområde. Inom 
planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning utförts för vardera 
fastighet, (Geoveta 2019-03-07 och Geoveta, 2020-03-13) samt en riskbedömning och 
provtagning (Geoveta,2021-01-29).
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Undersökningarna har innefattat analyser för klorerade lösningsmedel och dess 
nedbrytningsprodukter samt andra vanligt förekommande föroreningar i bebyggd 
miljö så som olika metallföroreningar. Utredningarna har undersökt om en spridning 
av klorerade lösningsmedel från efterbehandlingsområdet har skett. Resultatet av 
utredningarna berörande klorerade lösningsmedel är att människor som kommer 
vistas i planområdet i framtiden inte bedöms komma att utsättas för hälsorisker. 

Klorerade lösningsmedel kan befinna sig som gas i jorden (porgas), löst i vatten i 
marken (porvatten), bundet till jordkorn och som fri fas (ren kemikalie). Beroende på 
förhållandena och nedbrytningsprocessen kan klorerade lösningsmedel röra sig 
mellan dessa medier. Inom aktuellt planområde har klorerade lösningsmedel 
provtagits i grundvatten och porgas inom de båda fastigheterna. I de två översiktliga 
miljötekniska markundersökningarna hittades inga halter av klorerade lösningsmedel 
i grundvattnet. Inom fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 hittades klorerade 
lösningsmedel i form av kloroform, tetraklormetan och tetrakloreten i två 
provtagningspunkter för porgas. Inom Vallentuna- Rickeby 1:149 hittades klorerade 
lösningsmedel i form av triklormetan (kloroform) i tre provtagningspunkter. 

På grund av de hittade halterna av klorerade lösningsmedel utförde Geoveta på 
uppdrag av kommunen runt årskiftet 2020/2021 en tredje miljöteknisk 
markundersökning samt en riskbedömning. Uppdraget syftade till att undersöka om 
det kan finnas en betydande risk för spridning av klorerade lösningsmedel inom, till 
och från planområdet under utbyggandsfasen och efter byggfasen (Geoveta,2021-01-
29). Provtagningspunkter för grundvatten och porgas sattes inom planområdet samt 
inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 där den tidigare kemtvätten varit 
placerad, utöver det sattes även en provtagningspunkt för porgas norr om 
planområdet på fastigheten Vallenuna- Rickeby 1:168. Samtliga analysresultat från 
provpunkter i grundvatten och porgas visade att det inte förekommer några halter 
över laboratoriets detektionsgränser av klorerade lösningsmedel eller dess 
nedbrytningsprodukter. 

Resultatet från samtliga tre undersökningar är att det inte förekommer några 
föroreningar av klorerade lösningsmedel eller dess nedbrytningsprodukter i halter 
över tillämpbara riktvärden inom undersökningsområdet, de ämnen som har hittats i 
porgas har detekterats i mycket låga halter. Analysresultaten av klorerade 
lösningsmedel i porgas har utvärderats mot Naturvårdsverkets referenskoncentration 
(RfC) för inomhusluft (Naturvårdsverket, 2009) som anger tolerabla koncentrationer. 
Klorerade lösningsmedel kan i de fall de förekommer i marken spridas upp genom 
husgrunder in till inomhusluften. Det är endast en liten del av den förorenade 
porluften i marken som bedöms spridas till inomhusluften på grund av 
utspädningseffekter när föroreningar transporteras från mark och in i en byggnad. 
Halterna i porgasen är mycket låga och bedöms inte innebära en risk varpå 
inomhusluft inte provtagits.

Riskbedömningen har inkluderat resultat från samtliga undersökningar i området 
(Geoveta 2019-03-07, Geoveta, 2020-03-13, Geoveta 2021-01-29). Bedömningen är 
att ingen miljö- eller hälsofarlig spridningsrisk finns i området, då grundvattnet inte 
har några detekterbara halter av klorerade lösningsmedel och porgasen har halter 
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långt under rekommenderade gränsvärden, bedömningen är även att det inte finns 
något källområde inom undersökningsområdet. Resultaten som visat att det inte 
finns klorerade lösningsmedel i grundvattnet bedöms som pålitliga och de låga 
halterna i porgasen och avrinningens riktning (yt-och grundvatten) som inte leder in 
på planområdet stöder det. Bedömningen är att det inte finns någon betydande 
mängd lösningsmedel i grundvattnet i planområdet. Därmed finns det inte någon risk 
för att klorerade lösningsmedel kan spridas av att marken penetreras och 
grundvattnet påverkas vid markarbeten. Människor som kommer vistas i 
planområdet i framtiden bedöms inte komma att utsättas för hälsorisker (Geoveta, 
2021-01-29).

För de övriga föroreningar har analysresultaten för jordproverna utvärderats mot 
Naturvårdsverkets (2016) generella riktvärden för förorenad mark. Naturvårdsverkets 
generella riktvärden har tagits fram för två olika typer av markanvändning, känslig 
mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). Till känslig markanvändning räknas 
bland annat mark som används för bostäder eller områden där barn vistas. Mindre 
känslig mark kan exempelvis vara kontorsmiljöer eller industriområden.

Inom fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149 visar analyserna av jord en generell 
föreningssituation i marken. Halter över KM har påvisats för PCB7, kobolt och zink. I 
en punkt påträffades koppar över MKM. Dessa förhöjda halter förekommer främst i 
den ytligaste halvmetern, medan underliggande jordlager generellt inte bedöms vara 
påverkade av föroreningar. Det rekommenderas att metallföreningar och PCB7 
avgränsas och åtgärdas genom bortschaktning (Geoveta, 2020-03-13). 

Inom fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49, visade utredningen att det förekommer 
PCB7 som ligger över KM men under MKM. Vid arbetet med att avgränsa PCB7 kan 
båda riktvärdena behöva tas hänsyn till, beroende på om föroreningen hittas inom 
både kommande kvartersmark och allmän platsmark (Geoveta 2019-03-07).

2.8.2 Ras- och skredrisk

Kommunen har tagit fram en översiktlig kartering för ras- och skredrisk (WSP, 2013) 
som visar att planområdet till största del saknar förutsättningar för initialskred. Inom 
gult område saknas förutsättningar för initialskred men kan påverkas om ras och 
skred sker i angränsande områden, se figur 10 nedan. Inom röda områden finns 
förutsättningar för initiala, spontana eller provoceradeskred och ras. Det finns en 
punkt inom Vallentuna- Prästgård 1:49, som i karteringen är markerad med rött. 

Utredningen ger rekommendationen att det inom röda områden ska ägnas särskild 
uppmärksamhet för risken av skred, att stabiliteten ska bedömas med hjälp av 
undersökningar och beräkningar samt att risken för erosion skall beaktas. 

Den samlade bedömningen utifrån karteringen och uppgifter från geotekniska 
utredningar som tagits fram i omkringliggande områden samt att marken är i stort 
sett horisontell, är att planområdet inte har stabilitetsproblem eller utsätts av risk för 
ras och skred. I framtiden förväntas ett fuktigare och varmare klimat vilket kan 
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förändra markens geotekniska egenskaper, bedömningen är att dock densamma, att 
det inte finns en betydande risk för ras och skred och att stabiliteten bedöms kunna 
vara tillfredsställande under bebyggelsens förväntade livslängd.  

Det står en byggnad på fastigheten idag och byggaktören ska utföra en detaljerad 
geoteknisk undersökning inför genomförandet av detaljplanen när byggnaden inom 
Vallentuna- Prästgård 1:49 är riven. 

Figur 10 Inom gult område saknas förutsättningar för initialskred men kan påverkas om ras 
och skred sker i angränsande områden. Inom röda områden finns förutsättningar för 
initiala, spontana eller provoceradeskred och ras. Aktuellt planområde utgörs av svart 
markering.

2.8.3 Översvämningsrisk

Kartan nedan, figur 11, visar ett översiktligt material för ett 100-årsregn med 30 
minuters varaktighet inklusive klimatfaktor på 1,2. Planområdet för Gamla Polishuset 
är markerat med svart tjock linje. Risk för översvämning vid 100-årsregn noteras på 
ett par platser inom planområdet, dessa lågpunkter är befintliga nedfarter till garage. 
I avsnitt. 2.6.3 Avrinning, kan man se att avrinning från planområdet vid ett 100-
årsregn sker ner mot Väsbyvägen.

Planområdet ligger centralt i Vallentuna i redan befintlig bebyggelse vilket medför att 
hantering för översvämningsrisker i närområdet är ett övergripande problem. Den 
stora ansamlingen av vatten vid Väsbyvägen beror sannolikt på att vattnet stannas 
upp på grund av problem med eller underdimensionering av kulvert som går under 
Väsbyvägen, därmed är det funktion och skötsel av detta system som är av betydelse 
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för att minska översvämningsrisken i området. Avrinning av skyfallsflöden ska ske 
ytligt, men i det här fallet utgör Väsbyvägen en barriär som hindrar skyfallsflöden att 
avrinna. 

Figur 11 Informationen kommer från utredningen Översiktlig kartering av risker avseende 
ras, skred och översvämning (WSP, 2013). Bilden visar två punkter inom planområdet som 
utgörs av två nedfarter.  Blått innebär stående vatten 0,1- 0,5 m, gult 0,5- 1 m, rött 1,0 m och 
högre.

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.

2.8.4 Radon

Tidigare mätning på Vallentuna- Prästgård 1:49 visar på 0 Becquerel (bq), vilket 
indikerar mätfel. Närliggande fastigheter uppvisar årsmedelvärden i intervallet 160-
370 bq. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är referensnivån 200 Bq/m3 i befintliga 
bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Gränsvärdet för radonhalter i nya 
byggnader är 200 Bq/m3.
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2.8.5 Buller

Närheten till omgivande trafikanläggningar utgör källor för bullerstörningar i sin 
omgivning. Roslagsbanan utgör en bullerkälla i närområdet men bedöms inte bidra 
till att rekommenderade riktvärden för buller överskrids inom område för aktuell 
exploatering sett till områdets läge samt till utredningar som legat till grund för 
precisering av riksintresset Roslagsbanan. 

Enligt Förordning (2015:216 med ändringar) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör buller från spårtrafik och vägar 
inte överskrida: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. 
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad om bostaden är 

mindre än 35 kvadratmeter. 
 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids 
bör: 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå överskrids vid en uteplats, om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden, bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida 
trafik som har betydelse för bullersituationen. Området och byggnaden berörs idag 
främst av buller från Gärdesvägen och Mörbyvägen. En bullerutredning har tagits 
fram 2018 inför planarbete som även visar hur aktuellt planområde berörs av buller 
år 2030.

År 2018 visar utredningen att planområdet får ekvivalenta fasadnivåer uppemot 60 
dBA på fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen vilket innebär att bullernivåer för 
fasader vid båda fastigheterna är inom gällande riktvärde.

Med trafikflöden antagna för år 2030 visar utredningen att planområdet får 
ekvivalenta fasad-nivåer uppemot 61 dBA på en mindre del av respektive 
bottenvåning vid fasad mot Gärdesvägen/Mörbyvägen. För övrigt är bullernivåer 
inom gällande riktvärde vid fasad för planområdet. 
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Figur 12 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot 
Gärdesvägen/Mörbyvägen, ekvivalent nivå, 2030.

Figur 13 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot väster, ekvivalent 
nivå, 2030.

Figur 14 Bild från bullerutredningen som visar 3D-vy med fasader mot väster, maximal nivå, 
2030.

2.8.6 Farligt gods

Området ligger inte nära väg för transport av farligt gods. Den närmaste fastigheten 
är belägen cirka 200 m från väg 268 som är rekommenderad sekundär transportväg 
för farligt gods. Paragon Nordic f.d. Aeorosol, klassas som farlig verksamhet i 
Sevesolagstiftningen ligger ca 700 meter från området. Området bedöms inte beröras 
av några restriktioner eller kräva riskutredning/skyddsåtgärder eftersom det inte är 
beläget inom några rekommenderade skyddsavstånd.
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3. Planförslag

3.1 Kvartersmark

3.1.1 Användning 

Planen möjliggör för uppförande av B1 bostäder i flerbostadshus och för C 
centrumändamål. Fördelningen mellan användningarna är fri i södra delen av 
detaljplanen. Inom den norra delen av planområdet är användningen 
centrumändamål endast tillåten i markplan. 

Att detaljplanen medger både bostadsändamål och centrumändamål möjliggör en 
flexibel användning vid förändringar av behov. Dessutom skapar verksamheter och 
butiker i markplan förutsättningar för att fler människor kommer att röra sig utmed 
Gärdesvägen och Mörbyvägen och därmed öka upplevelse av folkliv och social 
kontroll i området. 

3.1.2 Utnyttjandegrad

Detaljplanen tillåter sammanlagt ca 900 kvm byggnadsarea vilket medger ca 4000 
kvm BTA. Det möjliggör mellan ca 60-90 lägenheter beroende på lägenheternas 
storlek. 

Exploateringen regleras med bestämmelse om en fast andel största tillåtna 
byggnadsarea inom respektive B1C-område. Byggrätten begränsas genom 
bestämmelser om högsta tillåtna byggnadshöjd och högsta tillåtna nockhöjd angivet 
över nollplanet och bestämmelse om mark som inte får förses med byggnad. 

Mark som inte får förses med byggnad eller mark där endast komplementbyggnad får 
placeras bekräftar idag bebyggelsefritt område med hänsyn till avstånd från 
grannfastigheters bebyggelse och kulturmiljövärden.  

Inom den södra fastigheten syftar bestämmelserna till att anpassa byggnationen till 
omkringliggande bebyggelse och för att få den att harmonisera med närmiljön tillåter 
planen en högsta byggnadshöjd om ca 12 meter från marknivå (+27,5 meter över 
nollplanet i RH2000). Det möjliggör för fyra våningar. Kulturhuset på motsatt sida 
om Gärdesvägen, som har liknande byggnadshöjd, domineras på så sätt inte av den 
tillkommande bebyggelsen. Genom att anges en största takvinkel om 30 grader knyter 
utformningen an till omkringliggande byggnader då taklutningen tillåts att variera 
från platt tak till sadeltak.

Inom den norra fastigheten regleras nockhöjden till +31 meter över nollplanet och en 
största takvinkel om 30 grader. Bestämmelserna möjliggör för fyra våningar med 
vindsvåning/takkupor eller fem våningar och samtidigt en lokal i markplan med en 
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högre rumshöjd. Bestämmelsen reglerar att minst 55 kvm av markplan ska ha en inre 
rumshöjd på minst 2,7 meter för att möjliggöra för verksamheter. 

3.1.3 Gestaltning 

Bebyggelsen mot Gärdesvägen och Mörbyvägen kommer att vara mycket exponerade 
och utgöra en entrévy till centrum. Korsningen Allévägen/Gärdesvägen, en knutpunkt 
där vägar sammanstrålar, kräver omsorg och tydlighet både i den offentliga miljön 
och utformningen av kvartersmarken. 

Bestämmelserna syftar till att det bildas tydliga gaturum genom att bebyggelsen 
placeras längs angivna linjer eller i fastighetsgräns. Gränserna mellan offentlig mark 
(gator, torg och parker) och privat mark ska vara tydliga. Ny bebyggelse får inte 
försämra sikten mellan centrums olika delar. Siktlinjer och tydliga axlar genom 
bebyggelsen ger översikt och sammanhang och kyrkan i fonden ger ett vackert 
blickfång och en historisk förankring i området.

Ny bebyggelse ska samverka med befintlig miljö i skala, detaljer och utföras i gedigna 
material. Samverkan betyder inte upprepning av formspråk och material utan 
byggnader får gärna ha egna arkitektoniska kvalitéer. Ny bebyggelse ska kunna 
samverka med befintlig miljö och ändå ha ett tydligt modernt arkitektoniskt uttryck. 
Stor omsorg ska visas de fasader som vetter mot Allévägen. Övriga byggnader eller 
konstruktioner som tillexempel tak för cykelparkering eller förråd ska ha en prydlig 
utformning som samspelar med övrig bebyggelse. 

Placering och utformningsbestämmelser för kvartersmarken syftar till att ny 
bebyggelse ska utformas beaktandes mötet med omkringliggande bebyggelse och 
närboende. Placeringsbestämmelser anges som p i plankartan och anger hur 
huvudbyggnad ska placeras. 4 meter från fastighetsgräns bedöms skapa ett 
hänsynsfullt avstånd till närboende och också anpassa bebyggelsen så att 
brandskyddsavstånd mot byggnad på angränsande fastigheter uppnås. Utformning 
regleras med f bestämmelser i detaljplanen. Huvudentréer ska riktas mot gaturummet 
och vara omsorgsfullt utformade vilket skapar variation i fasadlivet och gör 
stadsmiljön levande. Entrédörrar får inte inkräkta på allmän plats.  Balkonger, 
beroende på hur de placeras och utformas, påverkar fasaduttrycket och hur 
gaturummet upplevs. Inga balkonger får kraga ut över allmän plats eller prickmark. 

För att möjliggöra för lokal i bottenvåning regleras den norra fastigheten med 
bestämmelse om att ny byggnation ska ha minst en 55 kvm i markplan med en inre 
rumshöjd på minst 2,7 meter. Korsningen Allévägen/Mörbyvägen är en strategisk 
plats med koppling till Tuna tog och en lokal i markplan kan bidra till att ge liv till 
platsen, både under dag och kvällstid. Byggnationer och växtlighet som blockerar 
sikten bidrar till minskad överblickbarhet och kan skapa känslor av otrygghet som 
följd. Gestaltningen och utformning av kvartersmarken mot den privata gång- och 
cykelvägen norr om Vallentuna- Rickeby 1:149 ska visa hänsyn med tanke på detta. 
Placering och utformning av fasader, belysning, förråd, garage och parkeringsplatser 
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ska tillsammans verka för att vara trygghetsskapande, vilket som uppnås genom att 
undvika undangömda prång, nischer vrår eller hörn. 

Gestaltnings PM med principer för utformning inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 
1:149 har tagits fram inom detaljplanearbetet. Se Gestaltnings PM för fastigheten 
Vallentuna-Rickeby 1:149, Detaljplan Gamla polishuset.

Figur 15 Illustration över hur del av kvartersmarken kan gestaltas utifrån vinnande förslag i 
markanvisningenstävlingen för Vallentuna- Prästgård 1:49

Figur 16 Illustration över hur en möjlig utformning av kvartersmarken kan komma att se ut 
utifrån vinnande förslag i markanvisningenstävlingen för Vallentuna- Prästgård 1:49. 

3.1.4 Angöring och parkering 

Parkering för nytillkommande bostäder förutsätts anläggas inom kvartersmark och i 
enlighet med kommunens parkeringsstrategi. 

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 
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till service, kollektivtrafik och regionala cykelstråk 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. Utöver 
att planområdets centrala läge skapar goda förutsättningar för mobilitetsåtgärder 
inom kvartersmarken skapar även detaljplanens läge förutsättningar för 
mobilitetsåtgärder utanför planområdet som exempelvis samnyttjande i Vallentuna 
centrums befintliga garage. Parkeringsplatser i markplan inom kvartersmark kan med 
fördel anläggas med genomläsläppliga ytor vilket bidrar till fördröjning av dagvatten 
och reducering av översvämningsrisk.

Kvarteret norr om Allévägen angörs via Mörbyvägen. Utfartsförbud mot Allévägen 
reglerar att inga utfarter för motorfordon kan tillåtas ur trafiksäkerhetsperspektiv och 
närhet till korsningen Allévägen/Mörbyvägen. Antalet in- och utfarter på Mörbyvägen 
bör hållas nere med tanke på gatans karaktär som en infartsgata till centrum. Mest 
lämplig plats för angöring från Mörbyvägen till fastigheten bedöms vara i höjd med 
angöringen till Alléhuset, och skapa förutsättningar för god trafiksäkerhet. En in och 
utfart till fastigheten är lämpligast.  

Den södra fastigheten nås genom angöring från Allévägen i kvarterets nordvästra del. 
Via infarten nås ytor där parkeringsplatser kan anläggas. Utfartsförbud för fordon 
längs Gärdesvägen och delar av fastighetsgränsen mot Allévägen regleras i plankartan 
och syftar till styra läget för bebyggelsens in och utfart med hänvisning till 
trafiksäkerhet och framkomlighet på omkringliggande gator. På så sätt skapas ett 
tillräckligt avstånd mellan in och utfarten och korsningen 
Allévägen/Gärdesvägen/Mörbyvägen. 

3.1.5 Markens anordnande

Gator och kvartersmark anpassas i höjd till varandra inom planområdet 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 dagvattenanläggning 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 gatan och/eller friyta. Det 
görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken på högre nivå än gatan och/eller 
omkringliggande friytor. I de fall kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre 
än omkringliggande gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att 
översvämmande vatten ej blir stående intill byggnader. 
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3.2 Allmän platsmark

3.2.1 Gator

Del av befintlig gata som ingår i planområdet säkerställs i planen som GATA. 
Gaturummet för Gärdesvägen breddas för att göra plats för en framtida cykelväg. 
Gärdesvägen är i dagvattenutredningen för centrala Vallentuna utpekad som 
rekommenderat sekundär väg för avrinning vid skyfall vilket innebär att framtida 
projektering, höjdsättning och förändringar i gatan inom planområdet, men också i 
anslutande gator, ska anpassas för att möjliggöra sådana flöden. 

Längs Allévägens södra sida breddas gatan. Utöver körbana och gångbana inom 
planeras perennodlingar och lågväxande buskar placerade inom allmän plats. 
Placeringen av planteringen ska skapa en tydlighet mellan privat och allmän plats. 
Buskar kan planteras ihop med perennerna för att ge lite höjd i planteringarna utan 
att blockera siktlinjen mot kyrkan. Planteringarna behöver minimum vara 1 meter 
breda men helst 1,5 m. Gatan innehåller också en skyddzon för snöupplag.

Figur 17 visar en exempelbild på plantering i centrala Vallentuna

3.2.2 Parkering

Allmänna parkeringar längs gata och i form av parkeringsfickor finns inom området. 
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3.2.3 Gång och cykel

Genom området finns viktiga rörelsestråk med befintliga trafiksäkra gångvägar som 
sammanlänkar området till centrum, skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och 
lekplatser. Stråket förstärks genom att planen ger möjlighet att bredda Gärdesvägen 
för att göra plats för gång- och cykelväg. Hänsyns tas till den privata gångvägen norr 
om planområdet gällande avstånd och utformning av kvartersmark i så passagen 
upplevs som trygg, både i utformning av bebyggelse och vegetation. 

3.3 Fastighetsindelning

3.3.1 Servitut

Servitut som har koppling till området:

Vallentuna- Prästgård 1:49 belastas av avtalsservitut för ledning 01-IM4-51/1673.1 till 
förmån för Vallentuna- Prästgård 1:163.

Till förmån för Vallentuna- Prästgård 1:49 finns avtalsservitut för avloppsledning 01-
IM4-55/1672.1 som belastar Vallentuna- Prästgård 1:50.

Del av Vallentuna- Prästgård 1:49 kommer att regleras till den kommunala 
fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:163. Den del som överförs till den kommunala 
fastigheten kommer inte överföras utan inskrivna rättigheter. Servituten ovan gäller 
oförändrat i den kvarstående del av Vallentuna- Prästgård 1:49.

3.3.2 Ledningsrätt

Vallentuna- Prästgård 1:49, Vallentuna- Prästgård 1:163 och Vallentuna- Rickeby 
1:149 belastas av ledningsrätten 0115-05/1.1 för fjärrvärme. Fastigheterna är anslutna 
till fjärrvärmenätet.

3.4 Teknisk försörjning

3.4.1 Dagvatten

Planområdet ligger inom Vallentunavatten ABs verksamhetsområde för dagvatten 
från gata och fastighet. Befintliga ledningar för dagvatten finns i angränsande gata, 
och har i dagsläget viss kapacitetsbrist. Nybyggnation av flerbostadshus föreslås 
fördröja/rena ett regndjup om 20 mm inom kvarteren. Avtappning ska räknas för 12 
timmar.

http://s1247.vallentuna.local/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=01&document=01-IM4-51/1673
http://s1247.vallentuna.local/ArkenService/arkenproxyclient/simpleFetchDocument?county=01&document=0115-05/1
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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.  

Planområdet är bebyggt och ytorna är till stor del hårdgjorda varpå ett genomförande 
av planen bedöms minska flöden från kvartersmarken till det allmänna ledningsnätet 
och från planområdet till recipienten i stort. På så sätt förbättras nuvarande situation 
och ansträngningarna på ledningsnätet.

Vallentuna kommun planerar att anlägga en dagvattendamm som en gemensam 
systemlösning för centrala Vallentuna för att hantera dagvatten från både befintlig 
och planerad exploatering, se systemområde i figur 17. Planområdet Gamla Polishuset 
ingår i denna systemlösning som syftar till att planerad exploatering inte ska påverka 
MKN för Vallentunasjön negativt. Höjder och ledningsnivåer för dammen hanteras i 
en framtida projektering vilket kommer att avgöra om dagvatten från planområdet 
kan hanteras i dammen, vilket i så fall ger ytterligare minskad föroreningsbelastning 
från planområdet.

Planförslaget innebär att hantering av dagvatten så långt som möjligt sker inom 
planområdet för att minska belastningen på det allmänna nätet. Hantering av 
dagvatten ska ske enligt Oxunda dagvattenpolicy 2016. 

I planen föreslås att dagvatten ska renas och fördröjas inom kvartersmark samt i 
allmänna anläggningar inom allmän plats, GATA. Detaljplanen reglerar att 
dagvattenanläggningar får integreras i gatan. Längs Gärdesvägen och Allévägen 
planeras perennplanteringar i gatan, vilka kan utformas så att växtbäddarna får en 
fördröjande och renande effekt. Utformning av gata kommer att fastställas i 
kommande projektering.

Inom kvartersmark föreslås vatten fördröjas och renas genom att marken utformas 
med ytor av genomsläppligt material, t.ex. parkeringsplatser kan utföras med 
semipermeabla ytskikt där dagvatten kan infiltrera och fördröjas i kassettmagasin och 
vegetationsmattor på tak, ”gröna tak”, kan fördröja dagvatten inom fastigheten. 
Fördröjningsmagasin/dagvattenanläggning tillåts under mark och lågpunkter för 
vattenansamlingar vid regn inom fastigheten kan möjliggöras. Ändrad lovplikt 
reglerar att marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet och syftar till att infiltrationsmöjligheterna inom planområdet 
säkerställs över tid. 

Avtal om hantering av dagvatten ska tecknas mellan byggaktör och Vallentunavatten 
AB. 
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Figur 17. Svart yttre linje markerar systemområdet, planområdet Gamla Polishuset ligger 
längst väster ut inom området markerat med rött, blått område i nedre delen av bilden 
symboliserar den planerade dagvattendammen.

3.4.2 Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom Vallentunavatten ABs verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Befintliga ledningar för allmänt vatten och spillvatten finns i angränsande 
gata. 

3.4.3 Värme

Inom planområdet finns fjärrvärme, vilken fastigheterna är anslutna till. Miljövänlig 
uppvärmning förespråkas. Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad.

3.4.4 El

Befintliga ledningar för el och tele finns i angränsande gata. Exploateringen påkallar 
inte att särskilda ytor för tekniska anläggningar behöver reserveras i planen för den 
tillkommande bebyggelsen.
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3.4.5 Avfallshantering

Hämtning av avfall sker vid fastighetsgräns vid ett gemensamt hämtställe vid 
respektive fastighet. Vid Vallentuna- Prästgård 1:49 kan sopbilen stanna på 
Gärdesvägen. Det bedöms som trafiksäkert då svängrörelser över gångbanan kan 
undvikas och avstånd hållas till övergångsställe och korsningen 
Allévägen/Gärdesvägen. Hämtning från Vallentuna-Rickeby 1:149 föreslås ske från 
Mörbyvägen. 

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. 

3.5 Hälsa och säkerhet 

3.5.1 Grundläggning

I samband med genomförandet utförs kompletterande geoteknisk undersökning 
tillsammans med vidare grundvattenmätningar och radon och markprover efter det 
att befintlig bebyggelse har rivits och då kan vidare metod för grundläggning utredas. 
En vattentät konstruktion för byggnader kan behöva utföras om källarnivå görs under 
högsta grundvattennivån. 

3.5.2 Hantering av markföroreningar

Inom båda fastigheterna hittades PCB7 som markförorening. Byggnaden på 
Vallentuna- Prästgård 1:49 har tidigare PCB-sanerats och den ytliga PCB7- 
föroreningen är sannolikt en rest från den saneringen. Den ytliga markföroreningen 
av PCB7 på Vallentuna- Rickeby 1:149 har okänd källa, vilket betyder att föroreningen 
kan vara en indikation på att byggnaden på fastigheten kan bestå av material 
innehållandes PCB7, även om byggnaden inte uppförts/renoverats under de typiska 
PCB-åren 1965-1973. Därmed görs bedömningen att byggnaden på Vallentuna- 
Rickeby 1:149 bör genomgå en PCB-inventering innan startbesked ges. 

Området vid föroreningen på Vallentuna- Prästgård 1:49 planläggs till GATA vilket 
inte omfattas av begreppet känslig markanvändning och uppmätta halter når heller 
inte över halter för mindre känslig markanvändning.  En ytterligare provtagning 
rekommenderas för att avgränsa föroreningen horisontellt och på så sätt avgöra 
förekomst av förorening i mark som planläggs för bostadsändamål. Därmed kan båda 
riktvärdena (KM, MKM) behöva tas hänsyn till. Vid en efterbehandling avlägsnas 
översta jordmaterialet från och omkring denna punkt ner till 0,5 meter under 
nuvarande markyta, där tidigare provtagning påvisat att jorden är fri från PCB7. Efter 
slutförd efterbehandling ska kontrollerande schaktbottenprover tas. Föroreningen av 
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PCB7 bedöms vara begränsad och inte innebära betydande kostnader för 
genomförandet av detaljplanen, föroreningen bedöms kunna avgränsas och hanteras i 
genomförandefasen.

Metallföroreningarna av koppar och zink och PCB 7 på Vallentuna- Rickeby 1:149 
behöver framöver också avgränsas i sidled, i djupled bedöms föroreningen 
förekomma ner till 0,5 meter under markytan. För föroreningen av dioxiner krävs 
inga vidare åtgärder eftersom halterna var långt under riktvärdena för KM. 
Föroreningar bedöms vara hanterbara och inte innebära betydande kostnader för 
genomförandet av planen. Avgränsning och efterbehandling av föroreningarna 
bedöms kunna hanteras i genomförandefasen av detaljplanen. För båda fastigheterna 
reglerar detaljplanen att startbesked inte får ges för byggnadsverk eller väsentlig 
ändring av markens användning förrän markförorening har avhjälpts. Samråd ska ske 
med kommunens hälsoskyddsmyndighet. 

Vid markarbeten inom planområdet rekommenderas att personal är uppmärksam på 
avvikande jordmaterial och dofter. Påträffas okända markföroreningar på andra delar 
av planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.

För klorerade lösningsmedel är bedömningen att det inte finns något behov av att 
utföra några åtgärder inom undersökningsområdet och att ingen åtgärdsplan behöver 
tas fram. Vid markarbeten inom planområdet rekommenderas dock att personal ska 
vara uppmärksam på avvikande material och dofter i marken. Om avvikelser upptäcks 
vid markarbeten rekommenderas ytterligare provtagning (Geoveta, 2021-01-29). 

Under planens genomförande ska rivnings, schakt och markarbeten genomföras i 
samråd med kommunens tillsynsmyndigheter.

3.5.3 Hantering av ras- och skredrisk

Med avseende av vad som beskrivs ovan i kap. 2.8.2 anses ingen ytterligare hantering 
behövas inom den allmänna platsmarken. Den samlade bedömningen är att 
markförhållanden inom planområdet inte har stabilitetsproblem eller utgör en risk 
för ras och skred som kräver restriktioner eller åtgärder varken inom och utanför 
planområdet. Inom kvartersmarken som ska bebyggas bör Byggaktören genomföra 
kompletterande geotekniska utredningar för att säkerställa att rätt 
grundläggningsmetod används.

3.5.4 Hantering av översvämningsrisk

Baserat på den översiktliga karteringen för kommunen (Översiktlig kartering av risker 
avseende ras, skred och översvämning, WSP, 2013) bedöms inte exploateringen 
enskilt orsaka eller förvärra eventuella översvämningsproblem i närområdet. 
Planområdet är inom redan bebyggd miljö och eftersom planområdet är litet samt 
redan idag utgörs till största delen av hårdgjorda ytor, bör planerad ändring inte 
medföra betydande förändringar vad gäller översvämningsrisk. 
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Lågpunkterna inom planområdet ska beaktas vid planläggning så att det inte kommer 
finnas lågpunkter som kan översvämmas, detta för att skydda planerad bebyggelse 
och infrastruktur. Principen för hantering av översvämningsrisk som planförslaget 
utgår från är att placera byggnader högt, att luta marken bort från byggnaden mot 
gator eller friytor som inte är översvämningskänsliga, att färdigt golv ska ligga 
ovanför gatunivå för att inte riskera att vatten rinner in i entréer och byggnader och 
att gatorna ska fungera som sekundära avrinningsvägar för att leda bort dagvattnet 
mot grönytor eller andra ytor som inte är översvämningskänsliga. I planen regleras 
detta genom att kvartersmarkens höjdsättning ska anpassas för att avleda 
översvämmande vatten från byggnader med självfall mot gatan och/eller friyta. 
Bestämmelsen i planen beskriver att detta lämpligast görs genom att höjdsätta 
kvartersmarken till högre nivå än gatan och/eller omkringliggande friytor. I de fall 
kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande gator/friytor 
ska kvartersmarken utformas så att översvämmande vatten ej blir stående intill 
byggnader. 

I dagvattenutredningen för centrala Vallentuna är Gärdesvägen rekommenderad 
sekundär avrinningsväg vid skyfall. 

Placering av fördröjningsmagasin eller annan dagvattenanläggning tillåts inom 
kvartersmark och ej heller inom områden med prickmark där byggnader ej får 
uppföras. 

I avtal med kommunen ska gårdsytan på Vallentuna-Prästgård 1:49 utformas med en 
lågpunkt i mitten som ska fungera som en översvämningsyta vid regn tillsammans 
med ett fördröjningsmagasin placerat under mark.

Lågpunkten vid Väsbyvägen där vatten ansamlas bedöms inte påverkas negativt av 
planens genomförande och det ligger inte inom detaljplanens genomförande att 
hantera det. En åtgärd som skulle minska översvämningsrisken vid Väsbyvägen skulle 
vara uppdimensionering av trumman under vägen som troligtvis är 
underdimensionerad och anpassa den till skyfallsflöden. 

3.5.5 Hantering av radon

Då det finns nivåer i planområdets närhet som överskrider referensnivåer i befintliga 
bostäder kommer kompletterande markprover, även innefattandes radon, tas efter 
det att befintlig bebyggelse har rivits. Vid radonmätningar som inte ligger inom 
gränsvärden ska bebyggelsen radonskyddas och anpassning av grundläggning göras. 
Bedömningen är att byggnadstekniska åtgärder kan vidtas vid uppförande av 
nybyggnation om gränsvärdet 200 Bq/m3 riskeras att överstigas. 

3.5.6 Hantering av buller

Detaljplanen reglerar så att bostäderna ska uppföras på sådant sätt att gällande nivåer 
för buller inte överskrids. På de delar av den nedre botten som får ekvivalenta fasad-
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nivåer över 60 dBA vid fasad kan godkända bullernivåer uppnås i enlighet med 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader genom att:

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

 Våningsytorna används till små bostäder om högst 35 m2, eller 
 Våningsytorna används till verksamhetslokaler. 

På fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 ska det uppföras studentbostäder med 
planerad storlek mindre än 35 kvm, vilket kan medföra att kraven på riktvärdena kan 
klaras. Annan möjlig åtgärd är att skapa en tyst sida. 

Bullerskyddande uteplatser kan anordnas på västra gavlarna inom planområdet eller 
vid bildande av innergård.  På fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49, norr om 
Allévägen, möjliggörs även uteplats på norra gaveln genom att detaljplanen tillåter att 
en lokal skärm mot buller från Mörbyvägen får uppföras på korsmarken.

3.5.7 Hantering av farligt gods

Planområdet ligger inte inom ett riskområde för farligt gods, därför sker ingen vidare 
hantering av frågan. 

3.6 Administrativa bestämmelser

3.6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är 5 år och börjar när planen vinner laga kraft.

3.6.2 Ändrad lovplikt 

Ändrad lovplikt som reglerar att marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan 
försämra markens genomsläpplighet syftar till att infiltrationsmöjligheterna 
säkerställs över tid så att en försämring av fördröjningen som kan skapa olägenhet för 
tillexempel grannfastigheter inte ska ske.

3.6.3 Villkor för lov

Markens lämplighet för bebyggande säkerställts med en administrativ bestämmelse i 
detaljplanen som reglerar att lov inte får ges förrän markförorening har avhjälpts och 
att det ska ske i samråd 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. 
Anslutningsarbetena inom allmän plats färdigställs i samband med färdigställandet 
av bostadsbebyggelsen. Bebyggelsen inom kvartersmark kan färdigställas inom ett år 
från att bygglov beviljats.

4.1.2 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats 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. 

4.1.3 Ansvarsfördelning

Allmän plats

Kommunen ansvarar för iordningställande av allmän plats i enlighet med 
detaljplanen. Kommunen ansvarar även för den framtida driften inom allmän plats. 
Innan arbete påbörjas ansvarar huvudmannen för att erforderliga tillstånd och lov är 
beviljade.

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. Huvudmän för el- och telenätet ansvarar för eventuell flytt av befintliga ledningar 
och utbyggnad av eventuella nya ledningar inom allmän plats. 

Kvartersmark 

Framtida byggaktör ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga 
anläggningar och byggnader på kvartersmark för bostads- och centrumändamål. Om 
befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas till följd av utbyggnaden av 
kvartersmarken ska detta ske i samråd med ledningsrättsinnehavaren och bekostas av 
exploatören. Framtida byggaktör ansvarar även för nedläggande av servisledning för 
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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. 
Byggaktörer/fastighetsägare ansvarar för att överlämna drift- och 
underhållsinstruktioner till nya fastighetsägare.

4.1.4 Avtal

För fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 har ett markanvisningsavtal upprättats 
som ger tilldelad byggaktören en option på att få fastigheten upplåten med tomträtt 
givet vissa förutsättningar.

För fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 har planavtal tecknats som reglerar 
parternas samarbete och åtaganden under planarbetet. Ett exploateringsavtal ska 
innan antagande tecknas med fastighetsägaren där genomförandet regleras.

4.2 Fastighetsrättsliga frågor

4.2.1 Fastighetsbildning

Delar av fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49, närmast Allévägen och Gärdesvägen, 
föreslås avstyckas och fastighetsregleras till den kommunala fastigheten Vallentuna 
Prästgård 1:163 för att där utgöra allmän plats i detaljplanen. Ansökan om 
fastighetsreglering är inskickad till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.

Vidare var vissa av gränserna i anslutning till fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149 
bestämda med osäkerhet varför en fastighetsbestämning beställdes, 
fastighetsbestämningen har vunnit Laga Kraft. 

4.3 Ekonomiska frågor

4.3.1 Planekonomi

Detaljplanen är en del i det större utbyggnadsområdet Centrala Vallentuna där 
kommunen kommer investera och rusta upp allmän plats. Detaljplanen kommer bära 
del av denna övergripande kostnad.

Planarbetet finansieras av de privata byggaktörerna, vilket regleras i avtal.

Kommunen planerar att upplåta fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 med tomträtt 
och genom upplåtelsen få löpande intäkter i form av tomträttsavgäld. 
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4.3.2 Gatukostnader, fördelning av kostnader

Kostnader för allmän plats regleras i avtal mellan kommun och byggaktör.

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

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

Förrättning för fastighetsbildning bekostas av byggaktören. Kostnader för 
fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lantmäteriets gällande taxa. 

Reglering av kommande kostnader kommer att ske i avtal som upprättas mellan 
kommunen och byggaktör. Kommer det att krävas omfattande ombyggnader och 
höjdjusteringar av nuvarande gator för att anpassa den planerade bebyggelsen till 
gatunätet kommer byggaktören att stå för dessa kostnader utöver överenskommen 
ersättning.

4.3.3 Inlösen och ersättning

Planens genomförande förutsätter att mark som kommer utgöra allmän plats överförs 
från Vallentuna- Prästgård 1:49 till Vallentuna- Prästgård 1:163. Båda fastigheterna är 
i kommunens ägo.

4.4 Tekniska frågor

4.4.1 Tekniska utredningar

För att inte orsaka skador på närliggande byggnader och infrastruktur, med hänsyn 
till risk för grundvattenförändringar, i samband med genomförandet behöver vidare 
utredningar om metod för grundläggning genomföras innan markarbeten som 
innebär schaktning påbörjas. Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska 
undersökningar, dokumentationer och kontroller som behövs för planens 
genomförande inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för kompletterande tekniska 
undersökningar, dokumentationer och kontroller som behövs för planens 
genomförande inom allmän plats.

4.4.2 Dokumentation

Dokument behöver tas fram av byggaktör som redogör för vilka förutsättningar och 
vilket underhåll som krävs för att åtgärder/skydd som påkallats av planen med 
hänsyn till högt grundvatten och buller ska upprätthållas. Byggaktör och 
fastighetsägare ansvar för att dokumentationen förs vidare till eventuella nya ägare så 
att skydd mot vattenskador och buller kan upprätthållas genom rätt underhåll.
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5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning

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

Fastigheterna är små och är redan i princip helt exploaterade och hårdgjorda idag, 
vilket betyder att det inte kan komma ske stora försämringar ur miljösynpunkt.  
Bedömningen är att föroreningarna kan hanteras inom planen och andra viktiga 
aspekter att belysa kulturmiljöaspekter 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. Planen påverkar inte miljökvalitetsnormer vad gäller något av 
dessa.

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. Området i dagsläget har redan en hög 
grad av hårdgjorda ytor vilket nyexploateringen inte kommer att öka, därmed görs 
bedömningen att genomförandet av planen inte riskerar att försämra möjligheten att 
uppnå MKN jämfört med dagsläget. Man 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.

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 ingår planområdet i systemlösningen för dagvattenhantering för centrala 
Vallentuna som när den är anlagd och tagen i drift kommer bidra till än mer positiv 
påverkan på MKN för Vallentunasjön. Den här kommande systemlösningen för 
centrala Vallentuna har inte beaktats i bedömningen om planens påverkan på MKN. 
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Det betyder därmed att genomförandet av Gamla Polishuset kan ske utan att riskera 
att försämra MKN för Vallentunasjön, även innan den stora systemlösningen för 
centrala Vallentuna är anlagd.

5.1.3 Stads- och landskapsbild

Ny bebyggelse stärker korsningen Gärdesvägen/Mörbyvägen och Allévägen och 
bebyggelsen anpassas till närområdets utryck.  Det finns siktlinjer mellan 
Roslagsbanan och Allévägen/Stendösvägen, samt mellan Mörbyvägen och Vallentuna 
kyrka. Planens genomförande påverkar inte nämnda siktlinjer negativt. 

5.1.4 Gator och trafik

Planförslaget omfattas av cirka 50-70 stycken små lägenheter med fokus på unga och 
studenter i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Gärdesvägen kommer att breddas 
för att möjliggöra för en framtida cykelväg när behov uppstår. Trafikalstring från 
tillkommande boende inom området bedöms inte ha någon negativ påverkan på 
närliggande vägnät inklusive väg 268 och cirkulationsplats väg 268/Gärdesvägen.

5.1.5 Kulturhistoriskt värdefull miljö

Planområdet ligger inom område som bedöms ha höga kulturhistoriska kvaliteter. 
Byggnadshöjden och utformning på ny bebyggelse utformas för att inte dominera 
Kulturhuset. 

Värdet anses bestå i synligheten av de årsringar som samhället vuxit fram under och 
Allévägens och Gärdesvägens/Mörbyvägens sträckningar och deras möte i 
korsningen. Viktigt är att gatorna karaktäriseras av ett något tillbakadraget fasadliv 
vilket planen har anpassas till. 

Byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 blir i och med att planen vinner 
laga kraft planstridig och kan bevaras med inte byggas till. Istället syftar 
bestämmelsen om placering till att ny byggnad ska för att förstärka den historiska 
siktlinjen från Rickebyhöjden och Mörbyvägen mot kyrkan.

För fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 och den f.d polishusbyggnaden kan ett sätt 
att kompensera för värde som försvinner vara att sätta upp skyltar eller andra 
åtgärder som hänvisar till byggnadens historia som polishus och läkarhus. 

5.2 Hälsa och säkerhet

Planen bedöms inte medföra betydande risker för människors hälsa eller säkerhet. 
Området bedöms inte beröras av några restriktioner eller kräva 
riskutredning/skyddsåtgärder och är inte beläget inom några rekommenderade 
skyddsavstånd.
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5.3 Ekonomiska konsekvenser

Kommunen kommer genom upplåtande av tomträtt i fastigheten Vallentuna- 
Prästgård 1:49 få löpande intäkter från tomträttsavgälder. Projektet bedöms med 
tanke på detta gå med vinst på längre sikt. Ett genomförande av planen förväntas 
även innebära nya skatteintäkter på grund av att planen ger möjlighet för nya 
bostäder. 

Detaljplanens genomförande kommer, tillsammans med andra projekt i centrala 
Vallentuna, att ställa krav på åtgärder inom omkringliggande allmän plats för att öka 
trygghet och trafiksäkerhet i området.

5.4 Sociala konsekvenser

5.4.1 Barn och unga

Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett område med befintliga 
trafiksäkra gångvägar till skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser. 
Närhet till natur, ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek 
och sociala möten nära hemmet. 

Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och ungdomar kan ta sig till skola, 
kollektivtrafik och andra målpunkter utan att vara beroende av föräldrar som 
skjutsar. 

5.4.2 Jämställdhet

Ett genomförande av planen innebär nya bostäder i ett centralt och 
kollektivtrafiknära läge. Läget ger möjlighet till goda förbindelser med olika 
transportmedel mellan hemmet och service, fritidsanläggningar, rekreationsområden 
samt andra målpunkter. Fler bostäder i området skapar förutsättningar för ökad 
social kontroll i området och planens utformning möjliggör att området kan bebyggas 
och utformas så att området upplevs tryggt och säkert dygnet runt för kvinnor, män 
och ickebinära. Planen medger variation i bostadsbyggandet och bidrar till 
hyresrätter.

5.4.3 Tillgänglighet

Ett genomförande av planen innebär ingen förändring avseende tillgänglighet i 
området. Gällande tillgänglighet, i bemärkelsen framkomlighet och orienterbarhet, 
hindrar inte planens utformning att en tillgänglig fysisk miljö kan skapas i området 
för alla oavsett funktionshinder.
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5.5 Fastighetskonsekvenser

Del av fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49, närmast Allévägen och Gärdesvägen, 
fastighetsregleras till den kommunala fastigheten Vallentuna Prästgård 1:163 för att 
där utgöra allmän plats i detaljplanen. Kommunen äger i dagsläget båda 
fastigheterna. 

Byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 blir planstridig. Bedömningen är 
att byggnaden kan bevaras som den är idag men att bygglov för 
ombyggnad/tillbyggnad inte kommer att beviljas då kravet på planenlighet inte är 
uppfyllt.  Ett genomförande av planen innebär att befintliga byggnader rivs och nya 
bstäder uppförs på platsen.

6. Medverkande
I planarbetet har följande personer medverkat: Aina Larsson, 
projektledare/planarkitekt, Elin Ericsson, exploateringsingenjör, Emilie Carlsson, 
miljöplanerare, Irena Juric, trafikplanerare och Olle Nordberg, projektchef centrala 
Vallentuna. 

7. Bilagor
o Riskbedömning Polishuset inkl bilagor 2021-01-29
o Gestaltnings PM för fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149, Detaljplan 

Gamla polishuset, 2021-02-16
o Vinnande anbud markanvisning för Gamla polishuset
o Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
o Bullerutredning, Gamla polishuset Trafikbuller Rev 190209
o Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna Prästgård 1:49, Gamla 

Polishuset, 2019-03-07
o Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, 2020-03-

13
o Dagvattenutredning centrala Vallentuna, Structor, rev 2019-04-02
o Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy
o Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning, 

WSP, 2013

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning

Planchef Annina Stadius Planarkitekt Aina Larsson
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Syftet med detta dokument är att från kommunen ange principer för 
utformningen av kvartersmark för att uppnå kvalitet och omsorg i 
gestaltningen av den byggda miljön. Vallentuna kommun har inget 
övergripande styrdokument för gestaltningen av den byggda miljön  
motsvarande ett arkitekturprogram och tar därför separat fram PM för 
gestaltning av kvartersmark. 
 
Målet är att sätta förutsättningar för byggaktören att ta fram ett 
bebyggelseförslag som förhåller sig till gestaltningsprinciperna och visar 
och följer kommunens intentioner och redovisas konkretiserat genom en 
tydlig gestaltningsidé med illustrationer, färdigställda referensprojekt 
samt material och färgval.   

• SYFTE: UPPNÅ KVALITET OCH OMSORG I 
GESTALTNINGEN AV DEN BYGGDA MILJÖN. 
 

• MÅL: REDOVISA ETT BEBYGGELSEFÖRSLAG 
SOM FÖRHÅLLER SIG TILL FASTSTÄLLDA 
GESTALTNINGSPRINCIPER MED KVALITET 
OCH OMSORG. 

SYFTE OCH MÅL 

1  
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Genom att formulera en gestaltningsidé och definiera de viktigaste 
betydelsebärande delarna kan projektets värde och utmärkande drag lättare 
kommuniceras och kvaliteter kan bibehållas. En gestaltningsidé kan utgå 
från hur man tar vara på platsens värden och omgivande byggnader. En 
annan gestaltningsidé kan handla om tydlighet i hur byggnaden är 
konstruerad.  

Lokal anknytning 
Bebyggelsen ska utformas utifrån en analys av platsen som återspeglas i 
utformningen. Detta kan göras genom att ta utgångspunkt i platsens 
befintliga värden ex. i landskapet, i omgivande bebyggelse eller i historier 
från platsen. Det skulle exempelvis kunna handla om att ta fasta på 
Mörbyvägens och Allévägens karaktär eller något kännetecken för centrala 
Vallentuna och omgivande landskap. 

Röd tråd 
Det ska finnas någon form av röd tråd, samspel eller tydlighet genom 
utformningen av bebyggelsen eller kvarteret. Från hur bebyggelsen förhåller 
sig till omgivningen i form, skala och placering till hur byggnadskroppens 
skala och form förhåller sig till val av fönster, entréer och balkonger. 
Detsamma gäller hur bebyggelsens material- och kulörpalett förhåller sig till 
omgivande bebyggelse och mellan bebyggelsens fasadmaterial, takmaterial 
och övriga material till en sammanhållen helhet.  

Värdeskapande 
Ett fokus på värdeskapande är att höja blicken från det enskilda projektet 
och skapa något som bidrar med något mer till platsen utöver det rent 
ändamålsenliga som projektet vill möjliggöra. På den mindre skalan kan det 
handla om insatser som en sittplats eller ett entrétorg som kan användas av 
boende eller förbipasserande. På den större skalan kan det handla om att 
stärka ett ekologiskt spridningssamband, skapa en tydlig entré till ett 
område eller bidra till platsens identitet.  

• FORMULERA EN GESTALTNINGSIDÉ 
 

• RÖD TRÅD GENOM GESTALTNINGEN 
 

• LOKAL ANKNYTNING & VÄRDESKAPANDE 

GESTALTNINGSIDÈ 

KVARTERET TAKLAMPAN, HAMMARBYHÖJDEN. 
WINGÅRDHS ARKITEKTER 2016. En gestaltningsidé som 
bottnar i husens koppling till naturen och omgivande 
bebyggelsekultur med smalhus. Arkitektens kommentar, 
"Husen speglar sitt läge på gränsen; de är å ena sidan 
en nutida tolkning av 1940-talets smalhus, å andra sidan 
skogsnära trähus som öppnar sig mot naturen." 
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Mötet mellan bostad och gata 
Mötet mellan bostäder och gata på bottenvåningen kan ses som en 
avvägning mellan avskildhet för de boende och hur levande gatan upplevs. 
När fasaden ligger direkt mot gatan med golv i gatunivå skapas ett mer 
stadsmässigt intryck. För att skapa avskildhet till bostäderna kan 
bottenvåningens golvnivå ligga upphöjd i förhållande till gatunivån eller 
genom avstånd i form av förgårdmark. Samtidigt bör golvnivån eller 
avståndet inte göra så att bebyggelsen tappar kopplingen mot gatan. För att 
undvika en inaktiv bottenvåning mot allmän plats bör därför bostadens 
nedre fönsterkarm i bottenvåning som regel vara högst 2 m från 
intilliggande marknivå. Undantag kan göras där terrängen inte möjliggör 
detta. 
 
Förgårdsmark skapar ett mindre stadsmässigt intryck. Däremot kan 
förgårdsmark bidra till att skapa avskildhet från bostäder till gatan och 
samtidigt aktivera gatan då förgårdsmarken används för exempelvis 
uteplatser. I denna situation ska bostadens golv, så långt det är möjligt, ligga 
i gatunivå så att bottenplanet aktiverar gaturummet. Samtidigt ger 
förgårdsmarken den avskildhet som behövs.  

 

Mötet mellan lokal och gata 
I centrala lägen ska det finnas lokaler i bottenvåningen. Mötet mellan lokal 
och allmän plats på bottenvåningen har stor betydelse för hur levande 
gaturummet upplevs. Bottenvåningar ska utformas med variation i form och 
material. Bottenvåningar utformade med händelser såsom entréer eller en 
variation i utformningen ungefär var tionde meter förespråkas då de brukar 
anses väl anpassade till fotgängarens behov av variation.  
 
 
 

 

• AKTIV BOTTENVÅNING 
 

• HUVUDENTRÉER SKA NÅS FRÅN GATA 
 

• LOKALERNAS GOLVNIVÅ SKA SÅ LÅNGT 
SOM MÖJLIGT LIGGA I NIVÅ MED GATA 

KOPPLING TILL ALLMÄN  
PLATS 

•  VÄL UTFORMAD FÖRGÅRDSMARK 
 

•  TYPER: BELÄGGNING ALLMÄN PLATS TILL 
FASAD, PLANTERINGAR/MÖBLERING 
 

T.v. Entré med utmärkande detaljer. T.v. Indragen entré 
med genomsiktlighet. 
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Verksamheterna annonseras utåt med skyltfönster. Mot korsningen 
Allévägen/Mörbyvägen ska en högre takhöjd i bottenvåningen möjliggöra så 
att denna kan användas för verksamhetslokaler.  
 
När lokalen ligger i nivå med gatan skapas ett mer stadsmässigt intryck. 
Lokalerna ska ha en tydlig koppling mot gaturummet ur ett 
fortgängarperspektiv. I denna situation ska lokalernas golv, så långt det är 
möjligt, ligga i gatunivå så att bottenplanet aktiverar gaturummet. 

 

Entréer 
Huvudentréer ska ligga mot allmän plats och i gatunivån för att bidra till liv 
på gatan. Entrédörrar får inte kraga ut över allmän plats. Entréer får gärna 
utformas med större glasparti så att entréerna är genomsiktliga och öppnar 
sig mot gaturummet. Entréer kan markeras t.ex. genom indrag, utmärkande 
detaljer, små entrétorg med integrerade sittplatser och kvällsbelysning. 
 

Förgårdsmark  
Av praktiska skäl bör förgårdsmark finnas så att stuprör ligger inom 
kvartersmark och att entrédörrar inte öppnas ut över allmän plats. 
Förgårdsmarken kan inredas med plantering, möblering, små entrétorg 
eller beläggning som hänger samman med allmän platsmark. Enbart gräsyta 
bör undvikas. 
 
Placeringen av byggnaden längs Mörbyvägen gör att olika typer av 
förgårdsmark kan möjliggöras. Förgårdsmarken kan användas för 
cykelparkeringar och att beläggning på allmän plats möter husfasaden.   
Ytan kan också utformas som en bredare yta med plantering och möblering.  
 

 
 

Ovan. Förgårdsmark med uteplats och entré i gatunivå med 
större glasparti. Gräns mellan privat och offentligt med låg 
mur. AIX arkitekter Kv. Bofinken. 

• VARIATION I FORM & MATERIAL 
 

• SKAPA AKTIVA BOTTENVÅNINGAR 
 

• HUVUDENTRÉER MOT ALLMÄN PLATS. 

BOTTENVÅNINGAR 
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Siktlinjen längs Mörbyvägen från Rickebyhöjden mot kyrkan ska bibehållas 
och högre plantering, möblering och annan inredning av förgårdsmarken 
som skymmer siktlinjen ska undvikas. Planteringar får gärna anspela på 
planteringar längs Mörbyvägen eller Gärdesvägen. 
 
Ett ytterligare alternativ är att använda förgårdsmarken som uteplats. Då är 
det viktigt att gränsen mellan privat och allmän plats är tydlig. Den kan 
tydliggöras med exempelvis en murad upphöjning. Altan, trätrall eller 
annan semiprovisorisk uteplats ska undvikas. 
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Ovan. Förgårdsmark med mindre uteplatser längs allégata. 
Gräns mellan privat och offentligt med låg mur eller lågt 
buskage. T.v. Exempel på mindre förgårdsmark med 
terrasserade planteringar. T.h. Beläggningen på allmän 
plats går hela vägen fram till husfasad.   
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Fasader ska delas upp i vertikal och horisontalled med variationer i 
fasadmaterial och nyansskiftningar. I vertikalled kan sockelvåningen eller 
takvåning markeras. Fasaden kan även delas upp i horisontalled genom 
indelning i olika fasadsektioner med variation av material eller 
byggnadsdetaljer, så som burspråk, knäck och vinklar i fasaden. Detta kan 
bidra till en mänskligare skala och att bebyggelsen inte uppfattas för 
storskalig och monoton. Samtidigt måste kvarteret ha ett samlat 
helhetsintryck. För stor variation kan göra det plottrigt, stökigt och skapa 
ett sämre helhetsintryck vilket inte är önskvärt.  

 
Fasader där Prefab-element och skarvar är synliga signalerar 
serieproduktion, låg omsorg och lägre kvalitét. Det ska därför undvikas.  

Fasadmaterial 
Det viktigaste avseende fasadmaterial är kvalitén och hållbarheten samt att 
färgvalet på fasaden harmoniserar med omgivningen. Fasadmaterialet ska 
vara i tegel eller pust eller trä. I förslag ska materialval och färgpalett 
redovisas. Variationen i material får gärna vara subtil, så att skiftningen 
smälter in i helheten men bidrar till att markera olika fasaddelar och bidrar 
till en högre detaljrikedom. Till vänster redovisas exempel på fasader i 
befintligt område att bygga vidare på. Hänsyn ska tas till mötet med 
Kulturhuset och dess grå fasad. Det är av vikt att ny bebyggelse 
harmoniserar med Kulturhuset och inte dominerar den. 

Balkonger 
Balkonger ska inte vara inglasade. Balkonger ska vara anpassade i storlek 
till husets färg, form och skala.  

• FASADVARIATIONER I VERTIKAL OCH 
HORISONTALLED.  
 

• HÅLLBARHET & KVALITÉT. SKA UTSTRÅLA 
OMSORG.  
 

• SUBTIL VARIATION. SAMMANHÅLLET 
HELHETSINTRYCK.  

FASADUTFORMNING 

Puts i milda och ljusa kulörer samt tegel är exempel längs 
Mörbyvägen idag. Längre ner längs vägen har bland annat 
kulturhuset och egnahemsvillor stående lockläktspanel. 

Subtil variation i tegel och trä. 
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Takets form bidrar starkt till uppfattning av bebyggelsen skala 
och karaktär. Gestaltningen ska stärka Vallentunas identitet och 
anpassas till småstadskaraktären.  
 
Uttrycket mot Allévägen är viktigt och ska, om möjligt 
karaktäriseras av ett för platsen väl genomtänkt sadeltak. Dock 
passar byggrätten eventuellt inte med en typisk lamell och 
traditionellt sadeltak på grund av fastighetens avsmalnande form 
och viljan att nyttja stor del av fastigheten i centralt läge. 
 
Om sadeltak föreslås bör utgångspunkten vara att takets lutning 
ska möjliggöra inrymmandet av en vindsvåning. Takkupor kan 
inordnas men ska vara anpassade i form, skala och material till 
tak och fasad. Sadeltaket ska vara det framträdande intrycket och 
inte takkuporna.  
 
En småskaligare karaktär kan också uppnås genom att 
takvåningen utformas så att den upplevs som en del av taket och 
inte ytterligare en våning. Exempel på sådan utformning är att 
våningen kan ges en lätt lutning, genom att klä våningen i 
takmaterial eller att på annat sätt markera våningsplanen så att 
byggnaden upplevs lägre och i mindre skala.  

 
 
Den norra gaveln av fastigheten gränsar mot en gång-och cykelväg och 
bostäder. Belysning ska inte störa bostäder på motsatt sida gång och 
cykelvägen. Byggnation och växtlighet som blockerar sikten bidrar till 
minskad överblickbarhet och kan skapa känslor av otrygghet som följd.  
Placering och utformning av fasader, belysning, förråd, garage och 
parkeringsplatser ska tillsammans verka för att vara trygghetsskapande, 
vilket uppnås genom att undvika undangömda prång, nischer vrår eller 
hörn. 
 
Gården ska utformas så att gränsen mellan privat och allmän plats är 
tydlig. Rummet mellan tillkommande bebyggelse och bostadsrätter i väst 
skapar en mycket liten gård som måste disponeras effektivt. Till exempel 
skulle mindre uteplatser för lägenheterna kunna skapas eller en mindre 
gemensam uteplats.  
 
Gården ska uppmuntra till vistelse och där det finns möjlighet ge utrymme 
för växtlighet, mindre träd och planteringar. Gården ska inte vara 
hårdgjord på andra ytor än de som är nödvändiga för garageinfart, ev. 
avfallshantering och beläggning. Val av växtlighet kan göras med tanke på 
variation i blomningsperiod för att underlätta spridningssamband för 
pollinatörer. 
 

• SMÅSTADSKARAKTÄR 
 

• SADELTAK ELLER UPPLEVD SMÅSKALIGHET 
 

• ANPASSAT I FORM, FÄRG OCH MATERIAL 
TILL ÖVRIGA BYGGNADEN.  

TAK 
• EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV LÅNGSMALT 

GÅRDSRUM  
 

• SKA GE UTRYMME FÖR VISTELSE OCH VÄXTER 

GÅRD 
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REFERENSPROJEKT 

KONSTRDJUTARVÄGEN, 
ALMA ARKITEKTER, 
STOCKHOLM. Modern 
arkitektur i human skala 
och bibehållen 
småstadskaraktär.  
 

TRÄDGÅRDEN, DUVED I ÅRE KOMMUN, AIX ARKITEKTER, 
2019. Duveds första fyravåningars kvartershus. Ett 
värdeskapande tillskott som utöver bostäder bidrar till 
mervärde genom att göra ett centralt stråk mera levande, 
tätare och småstadsmässigt. Byggnaden, med röd 
träfasad knyter till den historiska bebyggelsekulturen i 
Jämtland och Härjedalen med röda parstugor. 
Sockelvåningen är markerad med annat fasadmaterial och 
har lokaler för sociala aktiviteter bottenplan. Balkongerna 
på huset smälter väl in i skala och form i förhållande till 
byggnadskroppen.  

BEUWERK CAPITAL, 
Exempel på hur den översta 
våningen kan ges en lätt 
lutning och kläs i 
takmaterial och på så sätt 
ge byggnaden en 
småskaligare karaktär.  
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2. Sammanfattning

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från 13. 
Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller 7. Inga yttranden har 
inkommit från sakägare och närboende under granskning. Synpunkterna och ett 
fortsatt arbete med fastighetsägare och andra aktörer inom planområdet har föranlett 
till revidering av bland annat höjd på byggnader och förtydligande av 
planbeskrivningen, se avsnitt 7, Revideringar efter granskning. Genomförda 
revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning.

FAKTA Utlåtande 

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

Nämnder: Ledningsägare och företag:

Bygg- och miljötillsynsnämnden Rang-Sells

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB

Kulturnämnden FTI

Barn- och ungdomsnämnden Roslagsvatten

Utbildningsnämnden Skanova Nätplanering Stockholm

Socialnämnden Ellevio

Myndigheter: IP Only

Länsstyrelsen i Stockholms län Föreningar:

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Stockholms Stift

Landstingsstyrelsens förvaltning Vallentuna centrumförening

Polismyndigheten i Stockholms län Företagarna i Vallentuna

Storstockholms brandförsvar Närboende:

Trafikverket Sakägare enligt fastighetsförteckning

Försvarsmakten

Hyresgästföreningen Nordost 

4. Granskningens upplägg

Detaljplanen var utställd för granskning mellan den 12 november och 3 december 
2020. Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och 
var handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och 
fick även planhandlingarna skickade till sig.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Länkar och 
QR-kod på utskick och annonser/kungörelser har säkerställt att medborgare guidats 
till handlingar för planen. På grund av rådande pandemi, begränsande öppettider i 
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biblioteket, och för att minska smittspridning har fysiska handlingar inte funnits 
tillgängligt i Kulturhuset i Vallentuna kommun.   

5. Yttranden utan synpunkter 

Yttranden utan synpunkter har inkommit från: Lantmäteriet, Socialnämnden, 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Trafikverket, Fritidsnämnden.

6. Yttranden med synpunkter

Yttranden med synpunkter har inkommit från: Bygg- och miljötillsynsnämnden, IP-
Only, Kulturnämnden, Polismyndigheten i Stockholms län, Roslagsvatten, 
Storstockholms brandförsvar, E.ON Värme i Stockholm.

6.1 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar 

6.1.1 Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden har följande synpunkter på förslaget till detaljplan 
för Gamla Polishuset: 

Avsnitt 3.5.2 Hantering av markföroreningar 

För att kunna göra en ordentlig riskbedömning kring spridningen av klorerade 
lösningsmedel behövs ytterligare undersökningar och provtagningar. Bygg- och 
miljötillsynsnämnden förutsätter att riskbedömningen med undersökningar och 
ytterligare provtagningar är genomförd innan detaljplanen fastställs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Ytterligare provtagning inklusive riskbedömning har genomförts under vintern 
2020/2021. Den visar att planerad exploatering och markanvändning inklusive 
kommande markarbeten inte bedöms medföra någon risk för betydande spridning av 
klorerade lösningsmedel, och att människor som kommer vistas inom planområdet i 
framtiden inte kommer att utsättas för hälsorisker. Bedömningen är att det inte finns 
något behov av att utföra några åtgärder inom planområdet.  Utredningen har bilagts 
till handlingarna och planbeskrivningen har kompletterats med informationen under 
avsnitt 2.8.1. Markföroreningar och 3.5.2 Hantering av markföroreningar.
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6.1.2 IP-Only

GlobalConnect (IP-Only) har markförlagda kablar av inom Detaljplanen. Generellt så 
önskar GlobalConnect (IP-Only) att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i 
sina nuvarande lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flytt. Vidare så förutsätter IP-Only att de kostnader som uppstår vid en 
eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. Vid arbeten i närheten av befintliga 
ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada uppkommer. I övrigt har 
GlobalConnect (IP-Only) inget att erinra mot det aktuella förslaget till detaljplan. 
GlobalConnect (IP-Only) har intresse att vara med att samförlägga i exploateringen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet, ledningssamordning kommer att ske 
efter att detaljplanen har antagits och IP Only kommer att bli kontaktade under 
projekterings-och exploateringsskedet.

6.1.3 Kulturnämnden

Kulturnämnden beslutar att stå kvar vid samma yttrande på detaljplanen som 
kulturnämnden beslutade om på deras sammanträde 2020-06-02. Yttrandet följer 
nedan:

Kulturförvaltningen vill lyfta att det i närområdet finns flera grönstrukturer som bör 
lyftas in i detaljplanen; Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet, vilka 
möjliggör rekreation/friluftsliv och upplevelsevärden kopplade till kultur- och 
naturmiljöer. Det är positivt att möjliggöra hyresrätter för studenter inom centrala 
Vallentuna. Detaljplanen ligger inom område med höga kulturhistoriska kvaliteter där 
förståelsen för att kunna läsa av årsringar och centrala Vallentunas framväxt är ett av 
värdena. Inom Vallentuna-Rickeby 1:149 uppfördes 1953 ett flerbostadshus med 
lägenheter och affärslokal. Byggnaden har till största del kvar sin ursprungliga 
karaktär, funktion och sitt uttryck. Det är positivt att det i planen möjliggörs tillbyggnad 
eller kompletterande byggnad på fastigheten så att befintlig byggnad kan bevaras. I 
planen finns dock ingen kulturhistorisk bedömning av byggnaden eller 
ställningstagande till bevarande och skydd i plan vilket bör utredas vidare.

På fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 finns idag den byggnad som kallas Gamla 
polishuset. Den har bedömts ha kulturhistoriska värden. För denna fastighet har en 
markanvisningstävling genomförts. Planen möjliggör en rivning av byggnaden och med 
det kommer kulturhistoriska värden att försvinna. Detta bör kompenseras genom 
skyltning eller annan åtgärd. Den nya bebyggelsen har anpassats till att följa de 
siktlinjer som finns längs med Allévägen och Gärdesvägen/Mörbyvägen samt att inga 
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balkonger får kraga ut över allmän plats eller prickmark med hänsyn till stadsbilden 
och kulturmiljövärdena vilket är positivt. Det är också positivt att material samt 
takutformning är anpassade så att de ska ta hänsyn till miljön och stadsbilden och 
tillvara tidigare bebyggelses byggnadsmaterial. Kulturförvaltningen har under 
processens gång lyft värdet av att inte bygga för högt i de två återstående hörnen i 
korsningen utan få en smidig övergång mellan befintliga hus och centrumkärnan. Detta 
för att ta hänsyn till den omkringliggande bebyggelse och dess värden samt stadsbilden. 
Det är därför viktigt med kommande gestaltning av hörnen och hur de kommer att 
upplevas men framförallt en möjlig sänkning. Kulturförvaltningen anser att 
tillkommande byggnaderna kan få ett dominerande uttryck då de i korsningen kan 
uppfattas som höga.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Yttrandet bemöttes i samrådredogörelsen och förtydligas ytterligare i följande 
kommentar. Information om grönområden finns sedan tidigare tillagt i 
planbeskrivningen. 

Delar av byggnaden inom fastigheten Vallentuna- Rickeby 1:149 ligger inom ett 
område i detaljplanen som har bestämmelsen att marken inte får förses med byggnad. 
Byggnaden på fastigheten blir i och med att planen vinner laga kraft planstridig om 
det här planförslaget vinner laga kraft. Bedömningen är att byggnaden kan bevaras 
som den är idag men att bygglov för ombyggnad/tillbyggnad inte kommer att beviljas 
då kravet på planenlighet inte är uppfyllt. Detaljplanens bestämmelser om hur en ny 
byggnad kan placeras har bestämts med syfte att ny bebyggelse inom fastigheten ska 
placeras i linje med byggnaderna längre norrut på Mörbyvägen. Det blir en 
förstärkning av siktlinjen från Rickebyhöjden Mörbyvägen mot kyrkan i enlighet med 
siktlinjens uttalade kulturmiljövärde.

För fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 bedöms höjden vara anpassad till 
Kulturhuset för att inte dominera denna. Text om att skyltning eller annan åtgärd kan 
fungera kompenserande för värden som försvinner har finns i planbeskrivningen 
under konsekvenser för kulturmiljön.

I avsnittet 5.5. Fastighetskonsekvenser och 5.1.1 Konsekvenser för kulturhistorisk 
värdefull miljö har planbeskrivningen kompletterats med att byggnaden på 
Vallentuna- Rickeby 1:149 blir planstridig när detaljplanen vinner laga kraft.
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6.1.4 Polismyndigheten i Stockholms län 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga 
skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av 
området bör få finnas med ett stycke som upptar det 
brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av 
typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.

Bakgrund

 Att begå brott underlättas av:
 enkel och direkt tillgänglighet till objektet
 säkra och varierade flyktvägar
 ostörd ”arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs
 obefolkade – eller överbefolkade – platser
 anonymitet och diffust ansvar för miljön
 dåligt underhållen miljö

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna upp 
fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:

 öka upptäcktsrisken
 försvåra genomförandet av brott
 minska utbytet av brott
 försvåra bortförklaringar

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna – öka upptäcktsrisken 
och försvåra genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk försvårar också 
genomförandet av brott.

Informell kontroll

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället.

Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det känns 
bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på det som händer utanför. Det 
känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av dem som är inne 
– om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.

Brottsförebyggande tänkande

Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i 
samma område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social 



Sidan 9 av 16

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

WWW.VALLENTUNA.SE

kontroll. Gärningsmännen vill inte bli sedda. En blandad bebyggelse med informell 
kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar.

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller 
begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte 
utformas med prång utan insyn, att garagen placeras så att en gärningsman kan 
observeras vid garaget (och bostaden) av den boende eller dess grannar, att 
parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se mellan parkerade 
bilar.

Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt 
skalskydd. Med skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara terrass- och 
fönsterhandtag- samt dörrlås med hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att 
en negativ brytvinkel uppstår.

Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella 
kontrollen stärks genom visuella samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och 
byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser och stråk är väl överblickbara för 
att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik nischer, vrår, hörn eller 
vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.  

Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika 
känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande 
personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den 
omgivande bebyggelsen. Belysning utomhus behöver inte vara stark och 
energikrävande. Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att gående kan 
överblicka området de rör sig igenom och så att de inte enbart själva blir belysta 
”måltavlor”. 

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om 
de känner en personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid 
planeringen av området är det därför en fördel att försöka dela in området i privata, 
halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom portaler, häckar och dylikt. De 
boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och därmed signalera sin 
”hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå från att 
begå brott.

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och 
gående synliga intill varandra i parallella stråk för att stärka den informella 
bevakningen.
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Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar 
för att höja närvaron av människor. Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, 
arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse.

En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för informationen och ser att många av de 
punkter som Polisen utrycker är tillgodosedda redan men utökar gestaltningsavsnittet 
i planbeskrivningen, 3.1.3 Gestaltning med ytterligare information om utformning 
verkar brottsförebyggande och hur otrygghet kan undvikas. 

6.1.5 Roslagsvatten 

Planbeskrivning 

2.8.3 Översvämningsrisk 

Förtydliga gärna enligt följande. Länsstyrelsens lågpunktskartering tar inte hänsyn till 
befintliga ledningar eller trummor, därför visar bilden något överdrivet negativ 
scenario. Ledningar och trummor dimensioneras dock inte för skyfallsflöden och 
kapaciteten i trumman under Väsby vägen vid 100-års regn blir inte tillräcklig. 
Avrinning av skyfallsflöden ska ske ytligt, men i detta fallet utgör Väsbyvägen en barriär 
som hindrar skyfallsflöden att avrinna. En åtgärd som skulle minska 
översvämningsrisken skulle vara uppdimensionering av trumman och anpassning till 
skyfallsflöden. 

3.4.1 Dagvatten 

Man skriver ”Vallentuna kommun planerar att anlägga en dagvattendamm som en 
gemensam systemlösning för centrala Vallentuna för att hantera dagvatten från både 
befintlig och planerad exploatering, se systemområde i figur 17. Planområdet Gamla 
Polishuset ingår i denna systemlösning som syftar till att planerad exploatering inte ska 
påverka MKN för Vallentunasjön negativt. Dagvattendammen planeras att 
dimensioneras för att ta emot 30-årsregn.” Detta stämmer inte, eftersom i nuvarande 
förslaget ska den planerade dammen hantera enbart dagvatten från Tellusområdet. 
Dagvatten från Gärdesvägen avleds via annat ledningssystem, och avrinner inte mot 
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Ormstaån. Därmed kommer dagvatten från Gärdesvägen inte att kunna avledas mot 
Våtmarksparken. Dagvattendammar vars syfte är rening dimensioneras normalt efter 
0,5-2-års regn. Man dimensionerar ledningsnätet efter 30-års regn.  

3.4.2 Vatten och avlopp 

Byt ” Vallentuna vatten AB” mot ”Vallentunavatten AB”. 

Plankarta 

Markens anordnande och vegetation 

Det står ”Fördröjningsmagasin får anläggas”. Skriv istället ”Dagvattenanläggning får 
anläggas”. Då tydliggör man att anläggningen är till för hantering av dagvatten samt att 
man inte stänger möjligheten att dagvattenanläggningen skulle kunna nyttjas även för 
rening av dagvatten. 

Ändrat lovplikt 

Bestämmelsen a1 är bra. Det finns dock ingen bestämmelse som reglerar 
hårdgöringsgrad eller genomsläpplighet. Ta gärna fram en sådan bestämmelse som kan 
kopplas samman med a1. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Länsstyrelsens kartering används inte planbeskrivningen utan bilden kommer från 
utredningen Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning 
(WSP, 2013). Information om hur ansamlingen av vatten vid Väsbyvägen kan minskas 
genom att dimensionera upp trumman har lagts till i avsnittet 3.5.4 Hantering av 
översvämningsrisk. Planens genomförande innebär inte att ansamlingen av vatten vid 
Väsbyvägen ökar. Därför kommer de beskrivna åtgärderna gällande att dimensionera 
upp trumman inte att hanteras inom ramen för det här projektet. 

Planens genomförande förväntas bidra till en minskning av dagvattenflöden från 
fastigheterna. Planbeskrivningen förtydligas och gör gällande att det är under 
projekteringen av dagvattendammen och höjder och ledningsnivåer för den som blir 
avgörande för om dagvatten från planområdet kan hanteras i dammen, vilket i så fall 
ger ytterligare minskad föroreningsbelastning från planområdet. Information om 
dammens dimensionering har reviderats. 
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Ändrad lovpikt

Ändrad lovplikt reglerar att marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan 
försämra markens genomsläpplighet och syftar till att infiltrationsmöjligheterna inom 
planområdet säkerställs över tid. I detaljplanen finns ingen möjlighet att reglera flöde 
och infiltrationsmängd och samhällbyggnadsförvaltningen hänvisar till bemötandet på 
Roslagsvattens yttrande i samrådet, att bestämmelser om utförande reglerar 
byggnadsteknik och markens genomsläpplighet endast bör tillämpas när det krävs för 
att bebyggelsen ska kunna komma till stånd. Däremot kompletterar 
samhällsbyggnadsförvaltningen planbeskrivningen med att förtydliga syftet med 
bestämmelsen om marklov så att det tydligare framgår vilka åtgärder det ska prövas 
mot.

Planbeskrivningen har ändrats till Vallentunavatten AB och planbestämmelsen för 
kvartersmark, markens anordnande är ändrad till Dagvattenanläggning får anläggas 
från Fördröjningsmagasin får anläggas.

6.1.6 Storstockholms brandförsvar

Möjlighet till räddningsinsatser 

Om räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den 
planerade bebyggelsen bör det i planprocessen säkerställas att framkomlighet och 
åtkomlighet för SSBF:s stegutrustning är möjlig för alla lägenheter. 

I planbeskrivningen presenteras ett illustrationsförslag för detaljplanen Gärdesvägen 
(figur 16) där det ser ut som att ensidiga lägenheter är belägna mot gården. SSBF vill 
poängtera att detta kräver att uppställningsplatser för höjdfordon eller bärbara stegar 
anordnas på den västra sidan av byggnaden. SSBF:s möjligheter att hjälpa till vid 
stegutrymning beskrivs närmare i vägledningsdokument VL2014-091.

 Uppställningsplatsen har dessa krav: 

• Kunna nås utan att fordon behöver backas 
• Ha samma bärighet som en räddningsväg (se kap. Räddningsvägar) 
• Snöröjas och sandas vintertid samt hållas fri från hindrande träd och växtlighet 
• Skyltas och markeras i terrängen 

Framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon vid händelse av en 
räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen.
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Brandvatten 

Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. Utifrån 
SSBF:s underlag ser det ut som att brandpostsystemet i området är glest. SSBF anser 
följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i samråd med 
förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 
rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till uppställningsplats 
för räddningsfordon, dvs. 150 meter mellan två brandposter. Mer information om 
SSBF:s syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL2014-122. 

Övrigt 

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur 
ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Möjlighet till räddningsinsatser 

Framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon kommer att beaktas i 
planarbetet och i projekteringen.

I PBL & PBF I PBL, Plan- & Bygglagen samt PBF, Plan- & Byggförordningen finns de 
huvudsakliga bestämmelserna för all typ av byggande och där finns krav på brandskydd 
i all typ av byggnation, både ombyggnation och nybyggnation. Hänsyn tas till 
planeringen av tomten enligt PBL 8 kap 9 §, som har påverkan på till exempel 
räddningstjänstens tillgänglighet till byggnaden.

Gällande byggnaden på fastigheten Vallentuna- Prästgård 1:49 som Brandförsvaret 
hänvisar till och som illustrationer redovisar i figur 16 i planbeskrivningen har 
granskats av brandkonsult på uppdrag av byggaktören, och inkörning av stegbil på 
gården med plats för en uppställningsyta möjliggörs.

Brandvatten 

Det finns flertalet brandposter mindre än 80 meter från planområde, vissa så nära som 
ca 20 meter. Se karta nedan där brandposterna visas i blå punkter, planområdet i 
genomskinligt rött och den röda ringen visar en 80 meters radie från planområdet 
ungefärliga mittpunkt. Roslagsvatten har genomfört åtgärder för att öka vattentrycket 
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i ledningar för brandvatten genom centrum. Vid exploatering ses möjligheten att sätta 
in brandposter över, men i dagsläget bedöms antalet brandposter och åtkomst till 
brandvatten som gott.

Figur 1 Visar brandposterna i blå punkter, planområdet i genomskinligt rött och den röda ringen 

visar en 80 meters radie från planområdet ungefärliga mittpunkt.

6.1.7 E.ON Värme i Stockholm

Vårt tidigare svar från 2020-06-01 kvarstår, se nedan. 

Yttrande över detaljplan för Gamla Polishuset, Vallentuna-Prästgård 1:49, del 1:163 och 
Vallentuna-Rickeby 1:436, 1:149

E.ON Värme i Stockholm ser mycket positivt på att vara en partner inom planområdet 
och välkomnar fortsatt fjärrvärme som värmelösning.

I dagsläget ligger fjärrvärmeledningar indragna på fastigheterna Vallentuna‐Prästgård 
1:49 samt Vallentuna‐Rickeby 1:149 och försörjer befintlig byggnation.

Respektive fastighet belastas av ledningsrätt 0115‐05/1.1.
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E.ON önskar att i god tid bli meddelande inför mark‐ och rivningsarbeten inom 
planområdet som påverkar befintliga fjärrvärmeledningar, dels av säkerhetsmässiga 
skäl, dels för att trygga värmeleveransen till övriga fjärrvärmekunder i Vallentuna.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet, ledningssamordning kommer att ske 
efter att detaljplanen har antagits och E.ON kommer att bli kontaktade under 
projekterings-och exploateringsskedet.

7. Revideringar efter granskning

Revideringar i plankartan

 Planbestämmelse för kvartersmark, markens anordnande, är ändrad till 
Dagvattenanläggning får anläggas från Fördröjningsmagasin får anläggas.

 Utformningsbestämmelse om att minst 55 kvm av markplan ska ha en inre 
rumshöjd på minst 2,7 meter, gäller från färdigt golv till underkant av nästa 
vånings bjälklag har lagts till.

 Användningsgränsen mellan bostäder och gata mot Gärdesvägen har 
justerats och kvartersmarken utökats.

 Bestämmelse om byggnadshöjd har ändrats från +27 till +27,5 meter över 
nollplan för fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49

 Bestämmelse som reglerar höjd för byggnad på fastigheten Vallentuna-
Rickeby 1:149 har ändrats från att reglera högsta byggnadshöjd om + 27 
meter till att reglera högsta nockhöjd till +31 meter över angivet nollplan.

Revideringar i planbeskrivningen

 Resultat från riskbedömning gällande klorerade lösningsmedel och ytterligare 
provtagningsresultat har lagts till under avsnitt 2.8.1. Markföroreningar. 
Utredningen har bilagts till handlingarna.

 I avsnittet 5 Konsekvenser  5.1.5 Kulturhistorisk värdefull miljö och 5.5. 
Fastighetskonsekvenser har planbeskrivningen kompletterats med att 
byggnaden på Vallentuna- Rickeby 1:149 blir planstridig när detaljplanen 
vinner laga kraft.
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 Gestaltningsavsnittet i planbeskrivningen, 3.1.3 Gestaltning utökas med 
ytterligare information om utformning kan verka brottsförebyggande och hur 
otrygghet kan undvikas.

 Planbeskrivningen kompletteras med att förtydliga syftet med marklovet så att 
det tydligare framgår vad åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet 
ska prövas mot under 3.4.1 Dagvatten.

 Generell uppdatering i 3.4.1. Angöring och parkering
 Information om nya planbestämmelser har lagts till i planbeskrivningen, se 

ovan punkt om revideringar i plankartan.
 Information om avfallshämtning har uppdaterats i avsnittet 3.4.5. 

Avfallshantering.

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen

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

Kulturnämden, Roslagsvatten, Storstockholms brandförsvar, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Annina Stadius Aina Larsson
Planeringschef Planarkitekt
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2. Sammanfattning 

 

Sammanlagt har 14 yttranden inkommit på planförslaget under samrådet. Inkomna 

synpunkter från myndigheter gäller önskemål om förtydliganden i planbeskrivning och 

på plankarta avseende information i grundkartan, konsekvenser, risk, MKN vatten, och 

markföroreningar. Inkomna synpunkter från ledningsägare gäller upplysningar om 

befintliga ledningar och vad som gäller vid utbyggnad i närheten av dessa. Inga 

yttranden från närboende har inkommit.  

 

3. Remissinstanser 

Nämnder: 

Kulturnämnden 

Socialnämnden 

Fritidsnämnden 

Bygg-och miljötillsynsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Barn-och ungdomsnämnden 

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 

och citeras i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga handlingar och 

finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  
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Myndigheter: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län 

Landstingsstyrelsens förvaltning 

Polismyndigheten i Stockholms län 

Storstockholms brandförsvar 

Trafikverket 

Försvarsmakten 

Skogsstyrelsen 

Ledningsägare och företag: 

Ragn-Sells 

Eon Värme Sverige AB 

Ellevio 

Roslagsvatten 

Skanova Nätplanering Stockholm 

Roslagståg AB 

SÖRAB 

FTI 

Föreningar: 

Hyresgästföreningen Nordost 

Vallentuna hembygdsförening 

Stockholms stift 

Närboende: 

Sakägare enligt fastighetsförteckning 

 

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd 14 maj och 11 juni 2020. Samtliga remissinstanser 

fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna fanns tillgängliga 
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för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även planhandlingarna skickade 

till sig. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i lokaltidningen Mitt i samt på kommunens anslagstavla. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

SÖRAB 
Fritidsnämnden 
Socialnämnden 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

Det har inte inkommit några yttranden från närboende. 

6.2 Nämnder, myndigheter, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Kulturnämnden  

Kulturförvaltningen vill lyfta att det i närområdet finns flera grönstrukturer som bör 

lyftas in i detaljplanen; Hövdingaparken, Hammarbacken och Snapptunafältet, vilka 

möjliggör rekreation/friluftsliv och upplevelsevärden kopplade till kultur- och 

naturmiljöer. 

Det är positivt att möjliggöra hyresrätter för studenter inom centrala Vallentuna. 

Detaljplanen ligger inom område med höga kulturhistoriska kvaliteter där förståelsen 

för att kunna läsa av årsringar och centrala Vallentunas framväxt är ett av värdena. 

Inom Vallentuna-Rickeby 1:149 uppfördes 1953 ett flerbostadshus med lägenheter och 

affärslokal. Byggnaden har till största del kvar sin ursprungliga karaktär, funktion och 

sitt uttryck. Det är positivt att det i planen möjliggörs tillbyggnad eller kompletterande 

byggnad på fastigheten så att befintlig byggnad kan bevaras. I planen finns dock ingen 

kulturhistorisk bedömning av byggnaden eller ställningstagande till bevarande och 

skydd i plan vilket bör utredas vidare. 
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På fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 finns idag den byggnad som kallas Gamla 

polishuset. Den har bedömts ha kulturhistoriska värden. För denna fastighet har en 

markanvisningstävling genomförts. Planen möjliggör en rivning av byggnaden och med 

det kommer kulturhistoriska värden att försvinna. Detta bör kompenseras genom 

skyltning eller annan åtgärd. Den nya bebyggelsen har anpassats till att följa de 

siktlinjer som finns längs med Allévägen och Gärdesvägen/Mörbyvägen samt att inga 

balkonger får kraga ut över allmän plats eller prickmark med hänsyn till stadsbilden 

och kulturmiljövärdena vilket är positivt. Det är också positivt att material samt 

takutformning är anpassade så att de ska ta hänsyn till miljön och stadsbilden och 

tillvara tidigare bebyggelses byggnadsmaterial. 

Kulturförvaltningen har under processens gång lyft värdet av att inte bygga för högt i 

de två återstående hörnen i korsningen utan få en smidig övergång mellan befintliga 

hus och centrumkärnan. Detta för att ta hänsyn till den omkringliggande bebyggelse 

och dess värden samt stadsbilden. Det är därför viktigt med kommande gestaltning av 

hörnen och hur de kommer att upplevas men framförallt en möjlig sänkning. 

Kulturförvaltningen anser att tillkommande byggnaderna kan få ett dominerande 

uttryck då de i korsningen kan uppfattas som höga. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
 
Information om ytterligare grönområden har lagts till i planbeskrivningen. 
 

Kommunens antikvarie har gjort en bedömning av båda befintliga byggnaderna varpå 

ingen bedömdes som att de hade tillräckligt starka värden för ett bevarande. Sedan dess 

har även nytt underlag tagits fram Kulturmiljöanalys västra Vallentuna inför 

fördjupad översiktsplan, 2020-03-30. I den klassas planområdet som att det ligger 

inom ett större område som har Känslighet för förtätning och/eller förändring vilket 

innebär att området i stort har värden och karaktärsdrag som bör hanteras varsamt. 

Komplettering av bebyggelse kan vara möjlig om den utförs med hänsyn till områdets 

karaktärsdrag och en eventuell exploatering bör föregås av kulturmiljöutredningar 

samt konsekvensanalyser. Byggnaden på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 bedöms 

inte ha kulturhistoriska värden.  

Höjden är anpassad till Kulturhuset för att inte dominera denna.  

Text om att skyltning eller annan åtgärd kan fungera kompenserande för värden som 

försvinner har lagts till i planbeskrivningens under konsekvenser för kulturmiljön. 
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6.2.2 Bygg- och miljötillsynsnämnden 

 

Avsnitt 3.5.2 Hantering av markföroreningar  

Angående fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149: PCB inventering på byggnaden 

saknas. Bygg- och miljötillsynsnämnden bedömer ytterligare undersökningar för 

klorerade lösningsmedel behövs. Information angående provtagning av porgas 

inomhus och grundvattenanalys för Klorerade lösningsmedel saknas.  

Följande information ska läggas till: ”Påträffas markföroreningar på andra delar av 

planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.” 

Avsnitt 3.1.2 Huvudmannaskap  

Innan schaktarbeten påbörjas ska huvudmannen ha upprättat ett kontrollprogram för 

miljöpåverkan under byggtiden, som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. I avtal 

med byggherrar och entreprenörer bör ingå att de ska följa kontrollprogrammet för 

miljöpåverkan.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Hantering av markföroreningar 

Då det inte går att utesluta att PCB förekomsten i marken härstammar från befintlig 

byggnation på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 ska en PCB-inventering 

genomföras innan startbesked lämnas. Villkor om inventering regleras i 

exploateringsavtalet. För att säkerställa att inventering sker om inte ansökan om 

bygglov inkommer bestäms en bortre gräns när kommunen kommer att förlägga 

fastighetsägaren om att inventering ska genomföras. Från och med första augusti 2020 

sker förändringar gällande bygg och rivningsavfall och då ska kontrollplanen också 

innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet 

ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög 

kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Åtgärden kräver 

rivningslov vilket kommunens byggnadsnämnd beslutar om.  Det innebär att man ska 

planera för att säkerställa att eventuellt förekommande PCB-produkt, när den blir 

avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall planeras för att säkerställa att 

förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt 

avfall. 
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I planbeskrivningen utvecklas avsnitt 3.5.2 Hantering av markföroreningar gällande 

tillägget att PCB inventering ska göras innan startbesked får ges samt kontrollprogram 

uppföras i enlighet med föreskrifter och miljöbalken.  

 

De framtagna utredningarna som belyser förekomst av klorerande lösningsmedel för 

respektive fastighet visar inte på några föroreningshalter som inte är hanterbara och 

visar därigenom på att planen inte medför något som är olämpligt. Utredningarna visar 

att i princip alla riktvärden hålls och att halter för klorerade lösningsmedlen inte har 

överskridit riktvärden vid något prov, varken i grundvatten eller porgasproven. 

Halterna är låga och bedöms inte utgöras en risk för inomhusluften i framtida bostäder. 

Det är sannolikt att förekomsten är relaterad till den kemtvättsverksamheten som 

tidigare bedrivits utanför planområdet och att ämnet nått planområdet genom 

transport i marken men provtagningen ger inga indikationer som tyder på att det finns 

en tydlig trend i spridningen med en definierad hotspot.  

Samhällbyggnadsförvaltningen kommer att ta hänsyn till Bygg och 

miljötillsynsnämndens yttrande och göra en kompletterande bedömning av 

spridningsrisken och åtgärder innan exploatering inom planområdet.  

Klorerade lösningsmedel kan i de fall de förekommer i marken spridas upp genom 

husgrunder in till inomhusluften, och referenskoncentrationerna anger halter som 

bedöms vara tolerabla i inomhusluft och inte ge negativa hälsoeffekter för människor 

som lever i den miljön under en hel livstid. Det är endast en liten del av den förorenade 

porluften i marken som bedöms spridas till inomhusluften på grund av 

utspädningseffekter när föroreningar transporteras från mark och in i en byggnad, 

varför ett överskridande av dessa värden i jord inte bedöms innebära en risk. 

Följande information har lagt till i planbeskrivningen: ”Påträffas markföroreningar på 

andra delar av planområdet ska tillsynsmyndigheten snarast informeras.” 

I avtal med byggaktörer framgår det att erforderliga lov och tillstånd ska vara erhållna 

innan startbesked kan ges.  

6.2.3 Länsstyrelsen 

Sammanfattande bedömning  

Länsstyrelsen bedömer att planen med föreslagen utformning riskerar att medföra att 

miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap miljöbalken inte följs. Kommunen behöver 

även ta ställning till planens lämplighet utifrån risker kopplat till översvämning och ras 

och skred. 
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Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 

planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 

11 kap. 11 § PBL. Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och 

synpunkter inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att 

förtydliga och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan 

undvikas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivning och dagvattenutredning lämnas förslag på fördröjnings- och 

reningsåtgärder, men det behöver framgå vilka av dessa som avses genomföras, och 

hur de ska säkerställas. En samlad bedömning av planens påverkan på möjlighet att 

följa MKN vatten saknas i planbeskrivningen. Det finns inte heller en angiven minsta 

åtgärdsnivå för dagvatten.  

För att säkerställa en god dagvattenhantering inom planområdet behöver kommunen 

definiera vilken minsta åtgärdsnivå som behöver etableras. Plats för 

dagvattenhantering kan med fördel regleras i plankartan. 

Hälsa och säkerhet m.m. 

Geoteknik 

Planområdet utgörs av lerjord. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens 

geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

har gemensamt tagit fram ett underlag som visar förutsättningar för skred i finkorniga 

jordarter. Delar av aktuellt planområde pekas ut som aktsamhetsområden; dvs. 

områden där det finns förutsättningar för att skred i finjord kan ske. Informationen är 

tänkt att användas för att peka ut områden där ytterligare bedömningar och 

undersökningar kan behöva tas fram. 

De geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett framtida blötare och varmare 

klimat vilket är något som kommunen behöver ta hänsyn till. Kommunen behöver till 

granskningsskedet göra en bedömning om det föreligger risk för ras och skred samt om 

det krävs åtgärder för att det inte ska finnas risk för ras och skred. 

Översvämning 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en lågpunktskartering för länet som 

synliggör var i landskapet vatten kan ansamlas vid kraftig nederbörd. 

Lågpunktskarteringen kan användas som aktsamhetskarta där kommunen sedan kan 

göra en mer detaljerad kartering över problemområden. Karteringen visar att det ligger 

en lågpunkt på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. Länsstyrelsen anser att 
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kommunen tydligt behöver motivera om man bedömer att marken är lämplig för 

planerad bebyggelse med hänsyn till risken för översvämning. Kommunen bör i 

planbeskrivningen tydligare redovisa var vattnet tar vägen vid kraftiga skyfall. Viktigt 

att beakta är att vattnet inte får avrinna så att övriga byggnader och viktig infrastruktur 

utanför planområdet blir översvämmade. Eventuella skyddsåtgärder behöver redovisas 

i planbeskrivningen och beroende på val av åtgärd kan dessa även behöva regleras i 

plankartan.3 (3)  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

MKN och dagvattenlösningar 

Planbeskrivningen är kompletterad och förtydligade med en samlad bedömning av 

uppfyllelse av MKN. Vallentunasjön är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer 

och uppnår i nuläget ej god ekologisk eller kemisk status. För att uppnå 

miljökvalitetsnorm för ekologisk status krävs det framför allt att fosfortillförsel till sjön 

minskar. Belastningen från detaljplanen behöver därför minst nå de 

belastningsmängder som finns innan detaljplanen genomförs, och ska alltså ge en icke-

försämring gentemot Vallentunasjön. Området för detaljplanen är hårdgjort och ett 

genomförande av detaljplanen bedöms inte utgöra en försämring av situationen innan 

exploatering. Åtgärder som utförs inom området kommer medföra att 

föroreningsbelastning når nivåer lägre än nuvarande, vilket medför att Vallentunasjön 

inte påverkas negativt av exploateringen.  

Den systemlösning som tagits fram för centrala Vallentuna räknar med så hög 

hårdgörningsgrad att MKN inte ska överskridas även om åtgärder för att hantera 

dagvatten på kvartersmark inte utförs. Detaljplanen ska följa Oxundaåns 

dagvattenpolicy vilket anger att planförslaget ska arbeta mot målet att förbättra 

miljötillståndet i sjöar och vattendrag varpå åtgärder ändå bedöms krävas inom 

bostadsfastigheterna i planområdet. Sammanfattningsvis är bedömningen att MKN 

klaras genom att detaljplanen ingår i den systemlösning som föreslås samt att extra 

rening genom hantering på kvartersmark förväntas då lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark i enlighet med Oxunda 

vattensamverkan dagvattenpolicys huvuddrag. 

Gällande Vallentuna-Prästgård 1:49 är genomförande av dagvattenlösningar avtalade 

mellan kommunen och exploatören, först i ingått markanvisningsavtal och senare i 

tomträttavtal med angiven användning, studentbostäder, och utformning som 

markanvisningsavtalet anger. Dagvattenhanteringen är en del av den avtalade 

utformningen.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig tvekande till att ange tekniska lösningar i 

planen då bedömningen är att det finns flertalet alternativ eller kombinationer av 

lösningar för att uppnå önskad rening, fördröjning, MKN och att det enligt Boverket är 

mindre lämpligt att i detaljplan närmare reglera vilka tekniska lösningar som ska 

användas. En anledning är att synen på vad som är en bra teknisk lösning förändras i 

takt med att nya tekniker kommer till användning och att en detaljplan har en 

genomförandetid som kan vara 15 år. Bedömningen är att marken är lämplig för 

användningen som anges i planförslaget och att tillräcklig rening/fördröjning kan 

åstadkommas utan att teknisk lösning specificeras för att visa på lämpligheten. 

Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik och markens genomsläpplighet 

och bör endast tillämpas när det krävs för att bebyggelsen ska kunna komma till stånd. 

Däremot kompletterar samhällsbyggnadsförvaltningen detaljplanen med bestämmelse 

om att det krävs marklov för att utföra markåtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet. Detaljplanen kompletteras också med bestämmelse om att 

fördröjningsmagasin får anläggas inom kvartersmark. I detaljplanen regleras att 

dagvattenanläggning får integreras i gata och kommande detaljprojektering kommer 

att visa hur en sådan lösning kan utformas. 

Geoteknik 

Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats under avsnitten Ras- och 

skredrisk och Hantering av ras och skredrisk och tydliggjort i bedömningen att det 

inte föreligger stabilitetsproblem eller utgör ras och skredrisk som kräver restriktioner 

eller åtgärder inom och utanför planområdet för att område ska kunna anses lämpligt 

för ändamålet. Det har kompletterats med en bedömning för ett framtida förändrat 

klimat. Under genomförandet kommer ytterligare bedömning genom geoteknisk 

undersökning ske när byggnaden är riven.   

Med avseende av vad som beskrivs ovan i kap. 2.8.2 anses ingen ytterligare hantering 

behövas inom den allmänna platsmarken. Inom kvartersmarken som ska bebyggas bör 

byggaktören genomföra kompletterande geotekniska utredningar för att säkerställa att 

rätt grundläggningsmetod används.  

Översvämning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har förtydligat avsnitten om översvämning i 

planbeskrivningen och förtydligat med karteringar där avrinningsvägar presenteras. 

Principen för hantering av översvämningsrisk som planförslaget utgår från är att 

placera byggnader högt, att luta marken bort från byggnaden mot gator eller friytor 

som inte är översvämningskönsliga, att färdigt golv ska ligga ovanför gatunivå för att 

inte riskera att vatten rinner in i entréer och byggnader och att gatorna ska fungera som 

sekundära avrinningsvägar som för att leda bort dagvattnet mot grönytor eller andra 
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ytor som inte är översvämningskänsliga. I detaljplanen har en planbestämmelse lagts 

till gällande höjdsättning av kvartersmark för att skydda byggnader och annan 

infrastruktur från översvämmande vatten. Gärdesvägen pekas i systemlösningen ut 

som ytlig avrinningsväg vid skyfall och planbeskrivningen tydliggöra att eventuella 

förändringar i höjdled av gator ska säkerställa den funktionen.  

6.2.4 Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-27) har följande 
noterats: 
 
Delar av planen som bör förbättras 

 

Plankartan 

Befintlig ledningsrätt bör läggas in i plankartan, akt 0115-05/1.1. 

Tydliggör gärna om utfartsförbudet bara gäller för fordonstrafik. 

Planbeskrivningen 

Beskriv gärna hur/om de avtalsservitut under punkt 3.3.1 påverkas av 

plangenomförandet.  

 
 

Grundkartan 

Det är svårt att orientera sig i grundkartan, texter ligger på varandra och det är svårt 

att urskilja fastighetsgränser. Kanske skulle det gå att ta bort information som inte har 

någon betydelse för planen. 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Plankartan förtydligas genom att grundkartan uppdateras med namn på ledningsrätt 

och tillägg om ledningsrätten i teckenförklaringen. Grundkartans information och 

placering av text har tydliggjorts.  

Utfartsförbudet syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på 

Gärdesvägen och därför finns det en plats för infart och angöring till fastigheterna som 

bedömts lämpligast utifrån det perspektivet. Cyklister kommer att kunna angöra 

fastigheten för att parkera sin cykel under samma premisser som gående. I 
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planbeskrivningen 3.1.4 Angöring och parkering tydliggörs att utfartsförbudet gäller 

motortrafik. Bestämmelsetexten i plankartan kvarstår som ”utfartsförbud” och 

preciseras inte ytterligare med t.ex. ”utfartsförbud för motortrafik” då 

samhällsbyggnadsförvaltningen följer aktuell bestämmelsekatalog från Boverket. 

Formuleringar som avviker från standarden kan påverka den digitala slutprodukten 

negativt då kartlagringen och sökbarheten försvåras varpå texten enligt 

bestämmelsekatalogen kvarstår.  

Om osäkerheter om vilka trafikanter som berörs av utfartsförbudet uppstår efter 

planens genomförande kan kommunen komplettera med lokala trafikföreskrifter och 

skylta på platsen att det endast är gång- och cykel som får ta sig in på aktuellt område. 

Planbeskrivningen uppdateras med planläggningens påverkan på befintliga 

servitutsrättigheter under 3.3.1 Servitut.   

6.2.5 Storstockholms brandförsvar 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Samhällsbyggnadsförvaltningen fått 

möjlighet till yttrande avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar hantering 

av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser.  

Hantering av olycksrisker 

När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en 

övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess 

närhet. Denna riskidentifiering utgår ifrån de databaser2 som SSBF har till förfogande 

samt den lokalkännedom SSBF har kring området.  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF inte hittat några riskkällor i närheten till aktuellt 

planområde som bedöms kunna medföra förhöjda risknivåer. Risker såsom 

översvämningar samt ras och skred är också av vikt att utreda och hantera men ligger 

utanför SSBF:s kompetensområde.  

Möjlighet till räddningsinsatser  

Framkomlighet/Tillgänglighet  

I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s 

räddningsfordon beaktas. Enligt Boverkets byggregler3 bör avståndet mellan körbar 

väg och byggnadens angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 50 meter. Med 

angreppspunkt för räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika 

delar. Detta är i grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. 
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 Stegutrymning/Åtkomlighet  

Enligt tillgängligt underlag bedömer SSBF det som troligt att räddningstjänstens 

utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den planerade bebyggelsen. 

Om så är fallet bör det i planprocessen säkerställas att framkomlighet och åtkomlighet 

för SSBF:s stegutrustning är möjlig. Detta kräver även att uppställningsplatser för 

höjdfordon eller bärbara stegar anordnas. SSBF vill dock poängtera att utrymning utan 

räddningstjänstens hjälp, förslagsvis genom implementering av Tr2-trapphus, är att 

föredra. SSBF:s möjligheter att hjälpa till vid stegutrymning beskrivs närmare i 

vägledningsdokument VL2014-094. Detta är i grunden en projekteringsfråga men bör 

hanteras tidigt i processen.  

Komplementbyggnader samt träd och annan vegetation får inte hindra 

räddningstjänstens framkomlighet eller åtkomlighet vid insats. Tänk på att lösningen 

ska vara hållbar över tid då träd och annan vegetation växer i storlek.  

 

Garage  

I planbeskrivningen anges det att den befintliga byggnaden inom planområdet norr om 

Allévägen innefattar ett underjordiskt garage. Det behöver klargöras om garagetaket 

behöver vara körbart för tyngre räddningsfordon för att framkomligheten och 

åtkomligheten till bebyggelsen ska vara fullgod. I så fall behöver garagetaket 

dimensioneras för detta. Om garaget inte avses vara körbart och framkomlighet ändå 

kan tillgodoses så krävs det att detta markeras, antingen genom tydlig skyltning 

alternativt att räddningsfordon hindras att köra över garaget. 

Övrigt  

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur 

ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

 

Samhällbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Samhällbyggnadsförvaltingen bedömer att planen tar till hänsyn Brandförsvarets 

synpunkter och att de fortsatt kommer att beaktas i process och kommande 

projektering.  

 



Sidan 16 av 23 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

6.2.6 Trafikverket 

Trafikverket har erhållit rubricerat ärende på remiss från Vallentuna kommun och 

yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen. Planförslaget berör väg 268 som ingår i det funktionellt 

prioriterade vägnätet och är under statligt väghållarskap.  

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för vidare förtätning inom Vallentuna tätort 

med uppskattningsvis 50-70 bostäder samt centrumverksamhet.  

Trafikalstring  

Planområdet är beläget drygt 170 m från väg 268. Aktuell sträcka av vägen har ett 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på ca 11 000 fordon och en hastighetsgräns på 50 km/h. I 

det fortsatta planarbetet bör planförslaget kompletteras med en redogörelse av 

uppskattad trafikalstring till följd av den föreslagna exploateringen, samt eventuell 

negativ inverkan på framkomligheten vid cirkulationsplats väg 268/Gärdesvägen.  

Dagvatten  

Av planhandlingarna framgår det att terrängen inom planområdet har en svag lutning 

söderut vilket medför en viss risk för ansamling av dagvatten vid väg 268. Vägens 

befintliga avvattningssystem är endast dimensionerad för vägdagvatten och 

Trafikverket kan inte godta att systemet belastas ytterligare med dagvatten från 

föreslagen exploatering. Förutsättningarna för de i planbeskrivningen föreslagna 

åtgärderna för att minska belastningen av dagvatten, däribland genomsläppliga ytor 

inom kvartersmark, kan med fördel förtydligas i plankartan. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Trafikalstring 

Planförslaget omfattas av cirka 50-70 stycken små lägenheter med fokus på unga och 

studenter i ett centralt och kollektivtrafiknära läge och dess trafikalstring bedöms inte 

ha någon negativ påverkan på närliggande vägnät inklusive väg 268 och 

cirkulationsplats väg 268/Gärdesvägen. Planbeskrivningen har kompletterats med 

ovan information samt att Trafikprognos för Vallentuna kommun har lagts till underlag 

för planen under avsnitt 5.1.4 Konsekvenser för Gator och trafik.  
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Dagvatten  

Dagvatten kommer att omhändertas på kvartersmark genom fördröjning och 

infiltration. Inom kvartersmarken planeras LOD lösningar och avrinningen från 

planområdet i och med de förändringar av befintlig situation som ett genomförande av 

detaljplanen ger anses vara marginella och kommer inte att belasta väg 268 

avvattningssystem för vägdagvatten. . Bestämmelse om att fördröjningsmagasin får 

anläggas inom kvartersmark har lagts till i plankartan samt bestämmelse om ändrad 

lovplikt som reglerar att marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan försämra 

markens genomsläpplighet. Den ändrade lovplikten syftar till att 

infiltrationsmöjligheterna på kvartersmarken säkerställs över tid. 

6.2.7 Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen är positiv till exploatering i detta kollektivtrafiknära läge men ser 

gärna att planförslaget förtydligas avseende antalet bostäder som planeras tillkomma. 

Samhällbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Samhällbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet 

6.2.8 EON 

E.ON Värme i Stockholm ser mycket positivt på att vara en partner inom planområdet 

och välkomnar fortsatt fjärrvärme som värmelösning. 

I dagsläget ligger fjärrvärmeledningar indragna på fastigheterna Vallentuna‐Prästgård 

1:49 samt Vallentuna‐Rickeby 1:149 och försörjer befintlig byggnation. 

Respektive fastighet belastas av ledningsrätt 0115‐05/1.1. 

E.ON önskar att i god tid bli meddelande inför mark‐ och rivningsarbeten inom 

planområdet som påverkar befintliga fjärrvärmeledningar, dels av säkerhetsmässiga 

skäl, dels för att trygga värmeleveransen till övriga fjärrvärmekunder i Vallentuna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet. 
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6.2.9 Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i 

enlighet med bifogad nätkarta. Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att 

kunna ansluta dessa fastigheter till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas 

under lednings-samordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 

flyttning. Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part 

som initierar åtgärden även bekostar den. 

Samhällsbyggnadens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet. 

 

6.2.10 Ellevio 

Ellevio AB har erhållit rubricerat förslag för yttrande och vi har följande synpunkter. 

Ellevio AB har övertagit elnätet från Elverket Vallentuna AB och är huvudman för 

elnätet i området. Ellevio har 12 kV samt 0,4 kV lokalnätsledningar förlagda i allmän 

mark i Allévägen och Mörbyvägen. Längs med Gärdesvägen finns 0,4 kV kabelstråk. 

Ledningarna måste beaktas och kan i delar behöva omförläggas i samband med 

åtgärder i gatumark eller närliggande kvartersmark. Omförlagda kablar förutsätts ges 

läge i allmän mark med stöd av planen. Vid planområdesgräns, väster om Vallentuna-

Rickeby 1:149, löper en 0,4 kV distributionsledning för el. Ledningen måste beaktas 

och förutsätts inte beröras av planen. 

Kontakta Ellevio i god tid för ledningssamordning. Åtgärder i Ellevios befintliga 

anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas av beställare. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Planbeskrivningen uppdateras med information om att Ellevio övertagit elnätet under 

4.1.3 Ansvarsfördelning. Befintliga ledningar kommer att beaktas vid genomförandet 

och skulle det krävas en flytt av befintliga ledningar kommer detta ske i samråd med 

Ellevio. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det krävs planbestämmelse om 

markreservat i gatumark för att ge läge åt ledningar då ledningen ses som ett 

allmännyttigt ändamål vilket är förenlig med en allmän plats.  
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6.2.11 Roslagsvatten 

2.2 Kommunala ställningstaganden-2.2.4 Oxunda Vattensamverkan- Formulera om 

texten. Planområdet ingår i avrinningsområdet för Oxundasjön som omfattas av en 

vattensamverkan mellan kommuner inom avrinningsområdet, där Vallentuna 

kommun är en av medlemskommuner. Utveckla gärna texten lite mera, inte enbart 

nämn rubriker i policyn.  

2.6 Geotekniska och hydrologiska förhållanden- 2.6.3 Avrinning. Formulera om texten. 

Planförslaget får inte öka avrinningen. Under avsnitt 3.4.1 står att dagvatten ska 

fördröjas och renas lokalt. Därmed ska avrinningen minska.  

Förtydliga vilka regn man menar. Är det skyfallen (t.ex. 100-års regn) man pratar om 

eller dimensionerande regn för allmänna dagvattensystem (t.ex. 20-års regn)? Är det 

ytavrinningen man syftar på eller kapaciteten i det allmänna dagvattensystemet?  

2.6.4 Grundvatten Formulera om texten. Menar man att grundvattennivån har 

uppmätts på ca 3 m djup från den befintliga markytan? Det vore bra om man kunde 

ange en uppmätt nivå i +höjd, så att man vet vad som gäller även vid förändrad 

marknivå.  

2.8.3 Översvämningsrisk Utveckla texten. Förtydliga vilka regn man menar. Är ett 

skyfall ett 100-års regn? Det står att ”lågpunkterna beaktas vid planläggning” men 

detta nämns inte i plankartan varken bland planbestämmelser eller höjdsättning. Vilka 

åtgärder behövs för att minska risken för översvämning?  

3.1.2 (4.1.2?) Huvudmannaskap Huvudmannaskap beskrivs på två ställen. Beskriv även 

huvudmannaskap för allmänt VA.  

3.1.4 Angöring och parkering M.h.t. tidigare omnämnda översvämningsrisken bör 

parkeringsplatser som byggs på gårdsplan utformas med permeabla ytor.  

3.1.5 Markens anordnande Man bör ange andel grönyta per fastighet. Förtydliga att 

fördröjningsmagasin avser hantering av dagvatten från egen fastighet. 

3.4.1 Dagvatten  Befintliga ledningar finns men har otillräcklig kapacitet.  

Det står att dagvatten ska renas och fördröjas i allmänna anläggningar inom GATA. 

Vad är det för anläggningar som avses? I dagvattenutredningen föreslås inga 

anläggningar inom denna detaljplan.  

3.4.1 Dagvatten - Byt ”Roslagsvatten” mot ”Vallentunavatten AB”.  
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Förtydliga att planområdet ligger inom verksamhetsområde för både dagvatten gata 

och dagvatten fastighet.  

Ta bort texten ”för att minska belastningen på det allmänna nätet”. Hantering av 

dagvatten på egen fastighet behövs för att möta fastställda mål i Oxundas 

dagvattenpolicy och för att minska översvämningsrisken.  

Det står att ”Dagvatten ska renas och fördröjas i enskilda anläggningar inom 

kvartersmark samt i allmänna anläggningar inom allmän plats, GATA.” Vad är det för 

anläggningar som avses? I dagvattenutredningen föreslås inga anläggningar inom 

denna detaljplanen. I planområdet finns befintliga dagvattenledningar.  

Man skriver ”Fördröjningsmagasin tillåts under mark och lågpunkter för 

vattenansamlingar vid extrema regn möjliggörs.” Ta bort ordet ”extrema” eftersom det 

är normala regn som kan hanteras på kvartersmark. Skyfallsflöden ska kunna avledas 

ytligt utan skador på bebyggelsen.  

Man skriver ”Dagvattenflöden som uppstår från planområdet tas om hand inom 

systemlösning för dagvattenhantering för centrala Vallentuna så att uppsatta 

miljökvalitetsnormer för Vallentunasjön följs. Systemlösningen inkluderar bland annat 

en våtmarkspark som projekterats sydväst om planområdet mot Vallentunasjön.” Detta 

stämmer inte, eftersom i nuvarande förslaget ska den planerade dammen hantera 

enbart dagvatten från Tellusområdet.  

4.3.2  Ersätt texten ”Då förbindelsepunkter till området meddelats debiterar 

Vallentunavatten AB:s moderbolag Roslagsvatten AB den nya fastighetsägaren till 

kvartersmark anläggningsavgift enligt vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa” mot 

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

har att göra med att VA-kollektivet inte får belastas med kostnader som härrör till en 

exploatering.  

3.4.2 Vatten och avlopp - Byt ”Roslagsvatten” mot ”Vallentunavatten AB”.  Byt 
”avlopp” mot ”spillvatten”. 
 

3.5.4 Hantering av översvämningsrisk Fördröjning på kvartersmark ska ske enligt 

3.4.1.  

3.1 Administrativa bestämmelser Ska vara 4.1?  

Plankarta  

Gärdesvägen har pekats ut som sekundär avrinningsväg i dagvattenutredningen. Finns 

behov av höjdsättning?  



Sidan 21 av 23 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Texten under 2.2.4 Oxunda vattensamverkan har ändras och utvecklas.  

Komplettering gällande att avrinningen inte får öka har gjorts under 2.6.3 Avrinning. 

2.6.4 Grundvatten, grundvattennivåer beskrivs mer ingående. 

Gällande 3.4.1  Dagvatten har hela stycket förtydligats och kompletterats i enlighet med 

yttrandet; gällande ledningarnas kapacitetsproblemtik och förslag om växtbäddar för 

dagvattenhantering samt att planbestämmelse om att fördröjningsmagasin får 

anläggas inom kvartersmark lagts till. Det är tydliggjort att fördröjningsmagasin inom 

kvartersmark hanterar dagvatten inom kvartersmarken och planbestämmelse har lagts 

till som tillåter att sådan anläggs. Bestämmelse om ändrad lovplikt som reglerar att 

marklov krävs för att utföra markåtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet har också lagts till i plankartan. Bestämmelsen syftar till att 

infiltrationsmöjligheterna på kvartersmarken säkerställs över tid. 

Stycket beskriver inte längre att extremregn ska fördröjas inom kvartersmark, 

”Roslagsvatten” är bytt mot ”Vallentunavatten AB” och det är förtydligat att 

planområdet ligger inom verksamhetsområde för både dagvatten gata och dagvatten 

fastighet samt att fördröjningsmagasin på kvartersmark hanterar dagvatten inom 

fastigheten. 

Projektet för anläggningen av våtmarksparken har som utgångspunkt att projektera 

våtmarksparken enligt systemlösningen som beskrivs i bilagda dagvattenutredning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att beskrivningen är korrekt. 

Hela stycket 2.8.3 Översvämningsrisk och 3.5.4 Hantering av översvämningsrisk har 

kompletterats och förtydligat vilka regn texten hänvisar till. I plankartan har 

bestämmelse om höjdsättning lagt till för att skydda byggnader från översvämmande 

vatten. 

Enligt markanvisning och avtal med kommunen ska parkering utformas med 

permeabla ytor vilket har förtydligats i planbeskrivningen. 

Fastigheterna är små och med hänvisning till det centrala läget och möjligheten att i ett 

kollektivtrafiknära läge utnyttja marken för bostäder på resursmässigt effektivt vis 

exploateras stor del av kvartersmarken. Att ange en andel grönyta har avvägts mot 

dessa intressen. Grönska och funktioner som grönytor kan innehålla, t.ex. infiltration 

och fördröjning av dagvatten samt sociala och ekologiska värden säkras upp genom 
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plantering i gata och fördröjningsmagasin inom kvartersmark. Planområdet har också 

nära till flertalet större grönytor samt naturreservatet Björkby-Kyrkviken. 

Under 3.4.2 Vatten och avlopp har ”Roslagsvatten” bytts mot ”Vallentunavatten AB” 

och ”avlopp” bytts till ”spillvatten”. 

Kapitlet om administrativa bestämmelser bedöms vara på rätt plats. 

Huvudmannaskapet gällande allmänna VA anläggningar har lagt till under avsnitt 

4.1.2.  

4.3.2 Gatukostnader, fördelning av kostnader har förtydligats gällande avtal mellan 

Vallentunavatten och byggaktör.  

Plankarta: 

I plankartan har bestämmelse om höjdsättning lagt till för att skydda byggnader från 

översvämmande vatten samt en bestämmelse som tydliggör att dagvattenanläggningar 

får integreras i gatan. Gällande Roslagsvattens fråga höjdsättning av Gärdesvägen 

beskrivs funktionen som rekommenderad sekundär avrinningsväg tydligare i 

planbeskrivningen. Funktionen är en del av en större lösning och höjden vid 

förändringar i gatan ska anpassas till omkringliggande mark så sekundär avrinningsväg 

säkras. Inom planområdet anpassas kvartersmarken till gatan för att översvämmande 

vatten inte ska skada byggnader och flödet ska gå mot Gärdesvägen. Detaljplanen 

tillåter att fördröjningsmagasin får anläggas inom kvartersmark och åtgärder som 

försämrar markens genomsläpplighet kräver marklov. 

 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Största takvinkel om 35 grader ändras till 30 graders takvinkel på Vallentuna-

Rickeby 1:149 

 Största takvinkel om 30 grader harlagts till på fastigheten Vallentuna-

Prästgård 1:49 

 Bestämmelse om höjdsättning på kvartersmark har lagts till under marken 

anordnande 

 Bestämmelse om att fördröjningsmagasin får anläggas på kvartersmark har 

lagts till 
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 Bestämmelse om att dagvattenanläggningar får integreras i gata för allmän 

plats har lagts till. 

 Bestämmelse om att det krävs marklov för att utföra markåtgärder som kan 

försämra markens genomsläpplighet har lagts till  

 Villkor för lov ändras till att startbesked inte får ges för byggnadsverk eller 

väsentlig ändring av markens användning förrän markförorening har 

avhjälpts. Samråd ska ske med kommunens hälsoskyddsmyndighet 

 Egenskapsgränsen mellan prickmark och exploatering för kvartersmarken 

inom Vallentuna-Rickeby 1:149 har justerats 

 Formuleringen av bestämmelsen e3 har ändrats och reglerar att endast 

byggnadens markplan får användas till centrumändamål. 

 Bestämmelse m1 har ändrats till formuleringen att bostäder ska uppföras på 

sådant sätt att gällande nivåer för buller inte överskrids 

Revideringar i planbeskrivningen 

Planbeskrivningen har gåtts igenom som helhet och kompletteringar och 

förtydliganden har gjorts och figurer har lagts till.  

 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Synpunkter som endast delvis blivit tilgodosedda är Ellevio, Lantmäteriet, Bygg-och 

miljötillsynsnämnden och Roslagsvatten. 

  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Planchef   Planarkitekt 

 



 

 
 

 
 

   

    

 

 

 

 

Riskbedömning klorerade lösningsmedel 

Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-

Rickeby 1:149 och Vallentuna-Rickeby 1:221 

 

Beställare: Vallentuna kommun 

Upprättad av: Michaela Petcovic /michaela.petcovic@geoveta.se och Liselott Kutscher   

Granskad av: Karl Johan Lenneryd /073-347 12 65 

Datum: 2021-01-29 

Geoveta AB 

Sjöängsvägen 2 

192 72 Sollentuna 

Telefon: 08-410 112 60 



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073-347 12 65  Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 

Datum: 2021-01-29  Geovetas uppdragsnummer: 230 664  

 

 

 

 

 

 

1 SAMMANFATTNING........................................................................... 1 

2 BAKGRUND ........................................................................................... 1 

2.1 Ny detaljplan Gamla Polishuset föranleder miljöundersökningen ....................... 1 

2.2 Syfte ............................................................................................................................. 2 

2.3 Upplägg ....................................................................................................................... 2 

2.4 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden ........................................................ 2 

2.5 Recipient ..................................................................................................................... 3 

2.6 Nuvarande markanvändning .................................................................................... 3 

2.6.1 Orientering ................................................................................................................... 3 

2.6.2 Vallentuna-Prästgård 1:49 ............................................................................................ 4 

2.6.3 Vallentuna-Rickeby 1:149 ........................................................................................... 4 

2.6.4 Vallentuna-Rickeby 1:221 ........................................................................................... 4 

2.7 Planerad markanvändning ........................................................................................ 5 

3 METOD ................................................................................................... 6 

3.1 Provtagningspunkter ................................................................................................. 6 

3.2 Provtagning av porgas ............................................................................................... 7 

3.3 Installation av grundvattenrör ................................................................................. 8 

3.4 Grundvattenprovtagning ........................................................................................... 8 

3.5 Analyser ...................................................................................................................... 9 

3.6 Utvärdering och bedömningsgrunder för analysresultat ....................................... 9 

3.7 Inmätning .................................................................................................................... 9 

4 RESULTAT............................................................................................. 9 

4.1 Grundvattennivåer ..................................................................................................... 9 

4.2 Grundvattenanalyser ............................................................................................... 10 

4.3 Porgas ........................................................................................................................ 10 

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV 

FÖRORENINGSSITUATIONEN ...................................................... 10 

5.1 Klorerade lösningsmedel ......................................................................................... 10 



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073-347 12 65  Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 

Datum: 2021-01-29  Geovetas uppdragsnummer: 230 664  

 

 

 

 

6 RISKBEDÖMNING ............................................................................. 12 

6.1 Riskbedömningens syfte och avgränsningar ......................................................... 12 

6.2 Konceptuell modell .................................................................................................. 12 

6.3 Föroreningar och föroreningskällor ....................................................................... 13 

6.3.1 Källor till tetraklormetan, triklormetan och tetrakloreten .......................................... 13 

6.4 Skyddsobjekt ............................................................................................................ 16 

6.4.1 Miljö ........................................................................................................................... 16 

6.4.2 Människors hälsa ........................................................................................................ 16 

6.5 Spridnings- och exponeringsvägar ......................................................................... 16 

6.5.1 Spridning från porgas till inomhusluft ....................................................................... 16 

6.5.2 Markarbeten ............................................................................................................... 16 

7 ÅTGÄRDER ......................................................................................... 17 

8 SLUTSATS ............................................................................................ 17 

9 REFERENSER ..................................................................................... 18 

10 BILAGOR ............................................................................................. 18 

 



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073-347 12 65  Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 

Datum: 2021-01-29  Geovetas uppdragsnummer: 230 664  

 

 

 

Sida 1 (18) 

1 SAMMANFATTNING 

Inför ny detaljplan för Gamla Polishuset i centrala Vallentuna har en provtagning av 

klorerade lösningsmedel i grundvatten och porgas utförts, för att komplettera två 

tidigare miljötekniska utredningar på fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149. I den föreliggande undersökningen undersöktes även 

grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 där det tidigare har funnits en kemtvätt 

och grafisk industri. En punkt undersöktes även på fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:168. Ingen av undersökningarna har visat någon förorening med klorerade 

lösningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter i grundvattnet. Det har dock 

detekterats spår av triklormetan, tetraklormetan och tetrakloreten i markens porgas 

under de tidigare provtagningarna. 

För att ta reda på om det finns risk för spridning av klorerade lösningsmedel i 

samband med kommande markarbeten, som kan möjliggöras med den nya 

detaljplanen, har en riskbedömning gjorts baserat på resultat från denna och de 

tidigare undersökningarna. 

Grundvattenflödet är lågt i området och förutsättningarna för eventuell spridning av 

föroreningar via grundvatten är mycket små. Det ser inte ut att ha skett något spill av 

klorerade lösningsmedel på fastigheten med kemtvätten eftersom inget av proverna 

innehållit något av de analyserade ämnena i grundvatten eller porgas. 

Avrinningsvägarna från kemtvätten och ett annat riskobjekt i omgivningen 

uppströms har undersökts översiktligt och ser inte ut att leda till planområdet. Det 

bedöms inte heller finnas någon risk för spridning av klorerade lösningsmedel från 

planområdet nedströms till ytvatten. 

De halter som detekterats i porgasen ligger under Naturvårdsverkets 

referenskoncentrationer i luft. Om ämnena mot förmodan skulle spridas in i en 

framtida byggnad i planområdet så skulle de inte utgöra någon hälsorisk. Ämnena 

skulle även spädas ut ytterligare innan de når inomhusluften. Därför bedöms ämnena 

i porgasen inte utgöra någon hälsorisk för boende, arbetande eller besökande 

människor inom planområdet.  

Planerad exploatering och markanvändningen inklusive kommande markarbeten 

bedöms därmed inte medföra någon risk för spridning av klorerade lösningsmedel. 

Inga åtgärder krävs. 

2 BAKGRUND 

2.1 Ny detaljplan Gamla Polishuset föranleder miljöundersökningen 

Vallentuna kommun arbetar med en ny detaljplan för Gamla Polishuset som syftar 

till att möjliggöra nyetablering av flerbostadshus om två våningar med handel och 

servicelokaler i botten, i centrala Vallentuna.  

Inom detaljplaneringen har de två fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149 undersökts avseende föroreningar. Under två tidigare 

undersökningar, som utfördes av Geoveta i januari 2019 och i februari 2020, 

påträffades föroreningar avseende PCB, kobolt, zink och koppar i ytlig jord. Vid 
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båda undersökningarna har det även påträffats spår av klorerade lösningsmedel i 

markens porgas. Halterna har dock varit låga och inte bedömts innebära några risker, 

och därför har ingen åtgärd rekommenderats avseende de låga halterna. 

Rekommendationer om åtgärd har enbart getts avseende föroreningarna med PCB 

och metaller. Under sommaren 2020 har detaljplanen varit ute på samråd. Inför nästa 

samråd har kommunen beslutat att vidare undersöka om planerad exploatering kan 

orsaka en betydande spridning av lösningsmedlen. Klorerade lösningsmedel kan ha 

komplexa spridningsmönster och finnas kvar i miljön länge. När det gäller klorerade 

lösningsmedel är det också önskvärt att undersöka misstänka källor vilket inte har 

gjorts tidigare. 

På grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 har verksamhet i form av kemtvätt 

och grafisk industri bedrivits tidigare, vilket skulle kunna vara en föroreningskälla.  

2.2 Syfte 

Geoveta har fått i uppdrag av Vallentuna kommun genom Emilie Carlsson att utreda 

risker för spridning av klorerade lösningsmedel i samband med kommande 

markarbeten som möjliggörs med den nya detaljplanen. Utredningens fokus är på 

planprojektets risker inom fastigheterna Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 

1:149. Uppdragets syfte är även att ta reda på vilka åtgärder som kan behövas inom 

planområdets gränser om det skulle finnas risk för att spridningen ökar och att 

marken blir olämplig för känslig markanvändning (KM).  

Sammanfattningsvis är utredningens syfte att:  

- Undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och 

från planområdet under utbyggnadsfasen (markarbeten, grundläggningsarbeten 

med mera) och efter byggfasen.  

- Att om risk finns – ta fram åtgärdsmål, ta reda på möjliga tekniska åtgärder och 

uppskatta kostnader för att uppnå KM kriterier  

2.3 Upplägg 

Denna rapport inleds med att presentera den senaste provtagningen av grundvatten 

och porgas under december 2020 och januari 2021. Efter rapporteringen av resultaten 

presenteras en samlad bedömning av resultaten från alla miljötekniska 

undersökningar. Det vill säga provtagning i porgas i december 2020 och provtagning 

av grundvatten i januari 2021 sammanvägs med resultat från tidigare utförda 

miljötekniska undersökningar i jord, grundvatten och porgas i januari 2019 (Geoveta 

2019) och februari 2020 (Geoveta 2020). En riskbedömning utförs inklusive 

problembeskrivning av föroreningskällor, skyddsobjekt, exponeringsvägar samt 

spridningsvägar till och från planområdet. Om det visar sig att det finns en risk för 

spridning tas åtgärdsmål fram samt åtgärder/skyddsåtgärder inklusive en 

uppskattning av kostnader. 

2.4 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden 

Terrängen har en svag lutning mot lågpunkt i sydväst. Planområdet är generellt flackt 

med höjdskillnader på cirka 2 meter och en markhöjd på +14 till +16 meter.  
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Jorden består av 0,3–2,5 meter lerig fyllning som överlagrar 2–10 meter lera och som 

i sin tur överlagrar ett tunt lager friktionsjord och berg. Djup till berg varierar mellan 

3,7–10 meters djup under befintlig markyta. Detta är grovt uppskattat från 

geotekniska undersökningar på omkringliggande fastigheter, samt de miljötekniska 

undersökningarna inom Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 

under 2019–2020. Enligt kartstudier så finns det inga tecken på sprickbildningar i 

berget, men det har inte undersökts i fält på fastigheterna. 

Infiltrationen inom Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149 bedöms 

vara låg eftersom stora delar är asfalterade och bebyggda och för att tidigare 

grundvattenprovtagningar visat på låg tillrinning i vissa undersökta punkter. 

Grundvattnet ligger mellan 2,8–3,4 meter under befintlig markyta på Vallentuna 

Rickeby 1:149 (Geoveta 2020).  

2.5 Recipient  

Undersökningsområdet ligger inom ett avrinningsområde som har sitt utflöde i 

Vallentunasjön som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vallentunasjön 

uppnår idag ej god kemisk status avseende kvicksilver, polybromerade difenyletrar 

(PBDE) och perfluoroktansulfoner (PFOS). Sjön har även en dålig ekologisk status. 

Målet är att Vallentunasjön ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2027. 

Området ingår i Oxundaåns avrinningsområde och omfattas av en vattensamverkan 

mellan flera kommuner. Vattensamverkans mål är att sjöar och vattendrag ska ha god 

ekologisk och kemisk status enligt Vattendirektivet.  

2.6 Nuvarande markanvändning 

2.6.1 Orientering 

Undersökningsområdet omfattar fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna 

Rickeby 1:149 och Vallentuna-Rickeby 1:221, som ligger i centrala Vallentuna i 

korsningen mellan Mörbyvägen, Gärdesvägen och Allévägen (figur 1). Vallentuna-

Rickeby 1:221 är fastigheten som tidigare haft en kemtvätt.  

 

Figur 1. Aktuella fastigheter (streckad linje). 
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2.6.2 Vallentuna-Prästgård 1:49 

Fastigheten Vallentuna Prästgård 1:49 (figur 2) uppfördes 1954 som 

provinsialläkarmottagning och kallas idag Gamla Polishuset. Verksamheten i 

byggnaden hyser idag kommunala verksamheter och har sedan uppförandet haft flera 

funktioner som samhällsfastighet.  

 

Figur 2. Vallentuna-Prästgård 1:49. Foto taget i riktning mot söder 2019-01-17. 

2.6.3 Vallentuna-Rickeby 1:149 

Vallentuna-Rickeby 1:149 (figur 3) består av en byggnad som uppfördes samma 

tidsperiod som Gamla Polishuset. Den ligger lite längre norrut. Fastigheten omfattas 

av en byggnad med tre hyreslägenheter och restaurangverksamhet i bottenplan samt 

garage i källarplan. Den södra delen av fastigheten används som parkeringsplats och 

uteplats och den norra delen är gräsbevuxen. Huset har förmodligen haft olika 

affärsverksamheter sedan den byggdes, bland annat en skivaffär.  

 

Figur 3. Byggnaden till höger ligger på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. Byggnaden till 

vänster hör till Vallentuna-Rickeby 1:221. Foto taget i riktning mot nordväst 2019-01-17. 

2.6.4 Vallentuna-Rickeby 1:221 

Inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 (figur 4) har det förekommit kemtvätt 

och skrädderi. På fastigheten har det även funnits tryckeri. Fastigheten är klassad 

som ett efterbehandlingsområde och angränsar till fastigheten Vallentuna-Rickeby 

1:149. Enligt ordförande i fastighetsföreningen har endast skrädderi och strykning 

skett i lokalerna och själva kemtvättsverksamheten ska ha utförts på annan plats. 
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Både kemtvättar och tryckerier är verksamheter som enligt Naturvårdsverkets 

branschlista kan innefatta användning av klorerade lösningsmedel. 

 

Figur 4. Vallentuna-Rickeby 1:221. Lokal där kemtvätten ska ha bedrivits syns i fotots nedre 

högra hörn. Foto taget i riktning mot sydväst 2020-12-22.  

2.7 Planerad markanvändning 

Den föreslagna detaljplanen (figur 5) möjliggör för uppförande av flerbostadshus och 

för centrumändamål. Planen tillåter totalt cirka 900 m2 byggnadsarea. 

Markanvändningen klassas som känslig (KM). 

 

Figur 5. Utklipp från det senaste förslaget till detaljplan för Gamla Polishuset. Gula områden 

(B1) anges som flerbostadshus och C är centrumändamål. Från Vallentuna kommun 2020-09-

30. 
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Tidigare utredningar har utförts inom planområdet vid två tidigare tillfällen av 

Geoveta. I januari 2019 utfördes undersökningar inom fastigheten Vallentuna-

Prästgård 1:49 (Geoveta 2019) och i februari 2020 utfördes en undersökning inom 

Vallentuna-Rickeby 1:149 (Geoveta 2020).  

Under båda utredningarna har halter av klorerade lösningsmedel återfunnits i halter 

under referenskoncentrationer i porgas inom planområdet. Inga halter över 

detektionsgränser har återfunnits i grundvattenprover. De ämnen som detekterats i 

porgas i marken inom Vallentuna-Prästgård 1:49 är triklormetan (klorform, TCM), 

tetraklormetan (koltetraklorid, PCM) och tetrakloreten (perkloreten, PCE). Inom 

fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 har endast triklormetan detekterats. 

3 METOD 

I detta kapitel och i kapitel 4, Resultat, redovisas provtagningarna av klorerade 

lösningsmedel i porgas och grundvatten som utförts under december 2020 och 

januari 2021. För metodik och resultat från de miljötekniska undersökningarna som 

utfördes i januari 2019 och februari 2020 hänvisas till rapporterna daterade 2019-03-

07 (Geoveta 2019) och 2020-03-13 (Geoveta 2020).  

3.1 Provtagningspunkter 

Provtagning av grundvatten och porgas har utförts med riktad provtagning för att 

komplettera punkterna som undersökts tidigare på Vallentuna-Prästgård 1:49 och 

Vallentuna-Rickeby 1:149. Målet har varit att med så stor sannolikhet som möjligt 

hitta de högsta halterna av klorerade lösningsmedel, och dess nedbrytningsprodukter, 

som skulle kunna finnas inom fastigheterna. Eftersom ledningsgravar är misstänkta 

spridningsvägar har porgaspunkter placerats nära ledningsgravar. Grundvattenrör har 

placerats i det djupa grundvattenmagasinet eftersom tidigare undersökningar visat att 

det inte finns något ytligt grundvattenmagasin. Punkter har även placerats på 

grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 så nära den tidigare kemtvättens 

placering som möjligt. Eftersom det inte är fastställt att den närliggande kemtvätten 

är föroreningskällan, har punkter även placerats med god ytlig täckning. Därför har 

en punkt även placerats norr om planområdet inom kommunens mark på fastighet 

Vallentuna-Rickeby 1:168. Hinder i fält har också påverkat placeringen av 

punkterna. 

En mer utförlig beskrivning av provtagningsstrategi återfinns i provtagningsplanen, 

bilaga 1. 

Provtagning av porgas är utförd i december 2020 i elva punkter. Då installerades 

även fyra grundvattenrör. Grundvattenrören provtogs i januari 2021. Provpunkterna 

redovisas i figur 6 samt i bilaga 2. Koordinater listas i nästkommande avsnitt.  
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Figur 6. Punkter för porgasmätning och installerade grundvattenrör. Namnen på porgasprover 

har förkortats i kartan till de 4 sista siffrorna i provnamnet. Grundvattenrör i ljusgrått är 

grundvattenrör från tidigare undersökningar (Geoveta 2019; Geoveta 2020). Större karta i 

bilaga 2. 

3.2 Provtagning av porgas 

Porgasprovtagning av klorerade lösningsmedel och dess nedbrytningsprodukter 

utfördes den 22 december 2020 av Irene Madariaga och Ina Moci. Provtagningen 

utfördes i totalt elva punkter (figur 5, tabell 1) med hjälp av provtagningsspjut och 

pumpar från Eurofins Pegasuslab. Spjuten installerades 0,7 meter under markytan 

och markluft pumpades in genom ampuller försedda med gasabsorberande membran 

i cirka 100 minuter enligt laboratoriets rekommendationer. Proverna lämnades in till 

laboratoriet den 23 december 2020.  
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Tabell 1. Porgasprovpunkternas koordinater angivet i SWEREF 99 18 00  

Punkt Koordinater (SWEREF 99 18 00) Plushöjd (RH 2000) 

 Norr Öst m 

G20PG7 6602224.895 154292.636 +14,878 

G20PG8 6602256.930 154320.447 +15,775 

G20PG9 6602236.359 154310.168 +15,253 

G20PG10 6602238.159 154296.208 +15,254 

G20PG11 6602192.665 154289.827 +14,477 

G20PG12 6602182.612 154283.171 +14,599 

G20PG13 6602173.178 154257.689 +12,722 

G20PG14 6602207.301 154281.055 +14,891 

G20PG15 6602241.716 154282.099 +15,296 

G20PG16 6602259.762 154283.518 +15,478 

G20PG17 6602275.226 154326.379 +16,305 

 

3.3 Installation av grundvattenrör  

Installation av grundvattenrör utfördes i fyra punkter (figur 6) den 22 och 23 

december 2021 av Liselott Kutscher och Anders Gunnarson. Miljörör av typen 

piezometer (diameter 40 mm) med 1 meter sandfilter i botten installerades i borrhål 

efter att material avlägsnats med skruvborr. Hålen fylldes sedan med sand. På 

gräsytor tätades grundvattenrören med bentonit vid markytan och på asfalterade ytor 

installerades dexlar (brunnar med brunnslock) i marknivå. Inom den södra delen av 

fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 gjordes försök att installera ett grundvattenrör 

vid två olika platser. Det fanns dock inte tillräckligt med vatten i dessa punkter för att 

möjliggöra grundvattenprovtagning.  

I samband med installation av grundvattenrören lodades samtliga befintliga 

grundvattenrör inom planområdet från tidigare undersökningar. Grundvattenrören 

G20GV2 och G20GV3 inom fastighet Vallentuna-Rickeby 1:149 var torra och 

G20GV1 var skadat och kunde därmed inte lodas. I detta rör har det vid tidigare 

undersökningar varit svårt att utföra omsättning av grundvattnet.   

3.4 Grundvattenprovtagning 

Grundvattenprovtagning och lodning av grundvattennivåer utfördes den 7 januari 

2020 (tabell 3) av Irene Madariaga och Elisabet Carlsson. Då grundvattenrör 

G20GV6 inte hade tillräckligt med vatten för provtagning utfördes istället 

grundvattenprovtagning i ett äldre grundvattenrör, G19GV2. Grundvattenrören 

lodades innan provtagningen. Proverna togs med peristaltisk pump efter att 

omsättning av grundvatten i röret utförts med kontroll av förändringar av 

fältparametrar så som konduktivitet, pH, och temperatur. Ett prov togs från varje rör 

och förvarades med kylklampar. Proverna lämnades in till laboratoriets 

inlämningsplats samma dag. 



 

 
 

 
 

Uppdragsledare: Karl-Johan Lenneryd /073-347 12 65  Uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset 

Datum: 2021-01-29  Geovetas uppdragsnummer: 230 664  

 

 

 

Sida 9 (18) 

 

Tabell 2. Installerade grundvattenrörs koordinater samt plushöjder för rörens överkant (Ök) 

och markyta (My) som installerades i december 2020. 

Punkt Koordinater (SWEREF 99 18 00) Plushöjd (RH 2000) Kommentar 

 Norr Öst Ök (m) My (m)  

G20GV4 6602259.545 154285.774 15,377 15,449 

Stopp ca 5,5 m med 

skruvborr. GV-rör är 5 m och 

är monterat ca 5-10 cm under 

dexelkant (markytan) 

G20GV5 6602192.336 154289.327 14,711 14,446 

Stopp ca 5 m med skruvborr. 

GV-rör är 5.  

G20GV6 6602209.884 154278.087 15,569 14,970 

Stopp ca 3,4 m med 

skruvborr. GV-rör är 4 m.  

G20GV7 6602241.592 154282.016 15,273 15,289 

Stopp ca 5,3 m med slagborr, 

mycket sten i botten av hålet. 

GV-rör efter kapning är 4,55 

m och är monterat ca 4 cm 

under dexelkant (markytan)  

 

3.5 Analyser 

Samtliga prover har analyserats på Eurofins ackrediterade laboratorier avseende 

klorerade lösningsmedel och dess biprodukter. 

3.6 Utvärdering och bedömningsgrunder för analysresultat 

Naturvårdsverkets referenskoncentrationer (RfC) för inomhusluft (Naturvårdsverket, 

2009) har använts som bedömningsgrunder för analysresultat av klorerade 

lösningsmedel i porgas. Analysresultaten för grundvatten har utvärderats mot 

sammanställda rikt- och gränsvärden från Naturvårdsverket (2007).   

3.7 Inmätning 

Inmätning av installerade grundvattenrör och punkter för porgasmätningar utfördes 

med en GPS av typen RTK Trimble R10. Koordinater och höjder anges SWEREF 99 

18 00 respektive RH 2000.  

4 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas provtagningen som utfördes i december 2020 och januari 

2021. För metodik och resultat från de miljötekniska undersökningarna som utfördes 

i januari 2019 och februari 2020 hänvisas till rapporterna daterade 2019-03-07 

(Geoveta 2019) och 2020-03-13 (Geoveta 2020). En sammanfattande bedömning av 

föroreningssituationen med tillhörande riskbedömning och rekommendationer följer i 

kapitel 5 och framåt. 

4.1 Grundvattennivåer 

Lodade vattennivåer i samtliga grundvattenrör inom planområdet presenteras i tabell 

3.  
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Tabell 3. Lodade vattennivåer i samtliga grundvattenrör och rörens koordinater angett i 

SWEREF 99 18 00 samt plushöjder i RH 2000 vid rörens överkant (Ök) och markyta (My).  

Punkt Koordinater GV-rör Plushöjd GV-rör Grundvattennivå Totaldjup  Kommentar 

 Norr Öst 

Ök 

(m) My (m) 

m från 

rörkant Plushöjd  

m från 

rörkant  

G19GV1 6602209.805 154266.278 15,289 14,624 3,58 +11,7 6  

G19GV2 6602201.927 154291.075 14,920 14,701 3,47 +11,5 6  

G19GV3 6602168.349 154280.853 14,610 14,2214 3,51 +11,1 7  

G20GV1 6602223.820 154299.842 15,772 15,016 Torrt  2 

5 m grundvattenrör 

från början. Rör 

har blivit böjt och 

lock saknas.  

G20GV2 6602263.095 154305.071 16,148 15,610 Torrt  4 

Lerigt i botten. Rör 

från början 5 m..  

G20GV3 6602261.067 154318.825 16,802 15,796 Torrt  3,85 

Lerigt i botten. Rör 

från början 5 m. 

G20GV4 6602259.545 154285.774 15,377 15,449 3,4 +12,0 5  

G20GV5 6602192.336 154289.327 14,711 14,446 3,13 +11,6 5  

G20GV6 6602209.884 154278.087 15,569 14,970 3,9 +11,7 4  

G20GV7 6602241.592 154282.016 15,273 15,289 3,3 +12,0 4,55  

4.2 Grundvattenanalyser 

Analysresultaten för klorerade lösningsmedel med biprodukter i samtliga 

grundvattenprover visade att det inte förekom några halter över laboratoriets 

detektionsgränser. Analysresultaten presenteras i bilaga 3. 

4.3 Porgas 

Analysresultaten för klorerade lösningsmedel med biprodukter i samtliga 

porgasprover visade att det inte förekom några halter över laboratoriets 

detektionsgränser. Analysresultaten presenteras i bilaga 4. 

5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV 

FÖRORENINGSSITUATIONEN 

I följande avsnitt presenteras en samlad bedömning av resultaten från provtagningen 

i porgas och grundvatten som redovisats ovan. Sammanvägningar görs även med 

resultat från tidigare utförda undersökningar (Geoveta 2019, Geoveta 2020).  

5.1 Klorerade lösningsmedel 

Det förekommer inga föroreningar av klorerade lösningsmedel eller dess biprodukter 

i halter över tillämpbara riktvärden, varken inom planområdet (Vallentuna Rickeby 

1:149 och Vallentuna-Prästgård 1:49) eller inom grannfastigheten Vallentuna-

Rickeby 1:221 där en tidigare kemtvätt har misstänkts. Spår av ämnena har enbart 

detekterats i mycket låga halter i porgas. De låga halter som detekterats har hittats i 5 

av 20 undersökta punkter (figur 7). De detekterade halterna presenteras i tabell 4 och 

5. 
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Figur 7. Undersökta punkter där klorerade lösningsmedel detekterats i låga halter i porgas. 

Sammanställt resultat från föreliggande undersökning (december 2020 och januari 2021) och 

undersökningar i januari 2019 (punkter märkta GP, Geoveta 2019) och februari 2020 (punkter 

märkta PG, Geoveta 2020). 

Tabell 4. Analysresultat från porgasprovtagning den 24 januari 2019 inom fastigheten 

Vallentuna-Prästgård 1:49 i jämförelse med referenskoncentrationer (Rfc) enligt 

Naturvårdsverket 2009. 

Ämnen Riktvärden  GP02 GP03 

 µg/m3   

Triklormetan 

(kloroform) 

140  0,18 

Tetraklormetan 6,1 0,47 0,38 

Tetrakloreten 200 1,1 0,15 
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Tabell 5. Analysresultat från provtagning av porgas inom fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 

som gett halter över laboratoriets detektionsgränser. Resultat visas i jämförelse mot 

referenskoncentrationer för inomhusluft och riskbaserande nivåer för inomhusluft från 

Naturvårdsverket (2009). Halterna har även jämförts mot ett riktvärde justerat för en 

förväntad utspädning från jord in i byggnader.  

Ämnen Riktvärden  

Justerat 

riktvärde VR PG2 VR PG4 VR PG6 

 µg/m3 1/10    

Triklormetan 

(kloroform) 140 1400 3,3 0,97 1,3 

6 RISKBEDÖMNING 

6.1 Riskbedömningens syfte och avgränsningar 

Planområdet är tänkt att användas som bostadsområde med flerbostadshus om två 

våningar med handel och servicelokaler i botten.  

Syftet med riskbedömningen är att undersöka om det kan finnas en betydande risk 

för spridning av klorerade lösningsmedel inom, till och från planområdet under 

utbyggnadsfasen och efter byggfasen.  

Bedömning av risker inom planområdet har utgått från dagens markförhållande och 

framtida markanvändning som avser både permanent och tillfällig vistelse av 

människor inom området.  

6.2 Konceptuell modell 

I en konceptuell modell redovisas hur en förorening kan spridas och hur 

skyddsobjekt kan riskera att exponeras för föroreningar och ligger till grund för 

bedömning av risker. En konceptuell modell över de tänkbara spridnings- och 

exponeringsvägar för klorerade lösningsämnen visas i figur 8.  
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Figur 8 visar en konceptuell modell med tänkbara spridnings- och exponeringsvägar som 

hänsyn tagits till vid bedömning av risker.  

 

6.3 Föroreningar och föroreningskällor  

De klorerade lösningsmedel som återfunnits i spårhalter i markens porgas är 

triklormetan, tetraklormetan och tetrakloreten. De klassas som troligen cancerogena 

för människor och misstänks kunna ge cancer. Detta enligt International Agency for 

Research on cancer (IAEC) och kemikalieinspektionen (KemI).  

Ämnena har hittats inom fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, men inte inom Vallentuna-Rickeby 1:221. Baserat på denna och de 

tidigare undersökningarna är bedömningen att fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221 

inte utgör något betydande källområde för klorerade lösningsmedel.  

6.3.1 Källor till tetraklormetan, triklormetan och tetrakloreten 

6.3.1.1 Naturligt ursprung 

Eftersom halterna är låga och inga ämnen har detekterats på Vallentuna-Rickeby 

1:221 är bedömningen att den misstänkta kemtvätten inte utgör något källområde. 

Det finns andra källor till klorerade lösningsmedel i samhället än just utsläpp från 

olika förorenande verksamheter. I stadsmiljö uppmäts ibland låga bakgrundshalter av 

klorerade lösningsmedel som inte kan härledas till föroreningar från en specifik 

källa.  

Tetraklormetan (PCM), vilket även kallas koltetraklorid, Freon-10 eller halon-104, 

kan bildas naturligt i mark. Enligt SGF (2011) kan både tetraklormetan och 
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triklormetan som bildats naturligt tränga djupt ned i geologiska formationer och 

orsaka mätbara halter i grundvattenakvifärer. Tetraklormetan har förmåga att lösa 

många organiska föreningar och har därmed använts som lösningsmedel och även 

som extraktionsmedel. Denna förening brukar inte användas inom kemtvättning eller 

för avfettning.  

PCM kan brytas ner till triklormetan (kloroform/TCM, Wiedermeier 1998) som 

också detekterats i låga halter inom fastigheterna. Denna form av förening brukar 

inte heller användas inom kemtvätt. Triklormetan bildas i spårhalter vid klorering av 

dricksvatten (<20 μg/l), och kan även bildas naturligt i marken och av vissa barrträd, 

om än i mycket låga halter. 

6.3.1.2 Förorenat grundvatten utanför undersökningsområdet 

Tetrakloreten (perkloreten, PCE) brukar ofta förknippas med kemtvättverksamheter, 

där det fungerat som lösningsmedel vid textiltvätt. Ämnet har även använts för 

industriell avfettning. Eftersom PCE inte hittats på Vallentuna-Rickeby 1:221 och 

spårhalterna på grannfastigheterna är låga, är bedömningen att källan inte är den 

kemtvättsverksamhet som eventuellt bedrivits där. Ämnena skulle kunna komma från 

mark som är i kontakt med samma grundvattenmagasin någonstans uppströms i 

avrinningsområdet, utanför undersökningsområdet. Grundvattenmagasinets exakta 

utbredning har inte undersökts, men några ledtrådar kan ses. De grundvattenrör som 

har installerats har generellt haft låg tillrinning och vissa har varit helt torra. Det har 

knappt gått att hitta något grundvatten alls på den norra fastigheten Vallentuna-

Rickeby 1:149. Det tyder på att grundvattenflödet inom fastigheten är lågt och risken 

för betydande spridning av klorerade lösningsmedel via grundvatten därmed är liten. 

Den generella strömningsriktningen för ytvatten är från norr till söder, och 160 meter 

norr om undersökningsområdet finns ett ej riskklassat objekt i Stockholms 

länsdatabas över potentiellt förorenade områden. Objektet, med id 175 503, utgörs av 

en elektroteknisk industri (tabell 6) vilket är en typ av verksamhet som kan innefatta 

användning av klorerade lösningsmedel. Avrinningsvägar i omgivningen har dock 

modellerats lite mer i detalj med Scalgo Live som baseras på digitala 

höjddatamodeller från området. Naturliga avrinningsområden för grundvatten brukar 

ofta överensstämma väl mot ytvattenavrinningsområden. Modelleringen visar att den 

egentliga avrinningsvägen både från objektet 175 503 och kemtvätten på Vallentuna-

Rickeby 1:221 (objekt id 124 052) leder mot sydväst och inte korsar varken 

fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 eller Vallentuna-Prästgård 1:49. Eftersom 

vattnet inte avrinner från verksamheterna mot planområdet, och eftersom det inte 

heller finns mycket grundvatten här, är det därmed inte troligt att de utgör något 

källområde för ämnen som hittats i porgasen. 

Själva planområdet har inte något tydligt avrinningsområde, vilket främst beror på att 

denna del av Vallentuna är kraftigt bebyggt. Modellen ger flera små 

avrinningsområden inom Vallentuna centrum öster om planområdet. Planområdet 

verkar bestå av flera av dessa avrinningsområden. I verkligheten finns det även 

ledningsgravar i omgivningen, vilket ändrar dag- och grundvattnets naturliga 

strömningsriktning ytterligare. Det har modellen inte tagit hänsyn till. Eftersom inga 

av de östra avrinningsområdena innefattar några objekt i Stockholms länsdatabas 

finns det inga misstänkta källområden öster om planområdet. 
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Figur 9. Modellerade avrinningsvägar, avrinningsområden och MIFO-objekt i planområdets 

närhet. Blå linjer är avrinningsvägar vid 10 mm regn, svarta pilar är uppskattad 

strömningsriktning, färgade polygoner är olika avrinningsområden, E är ej riskklassade objekt 

från Länsstyrelsens länsdatabas över potentiellt förorenade områden. Terränglinjer visas även. 

Planområdet i rött. Modellering utförd i Scalgo. 

Tabell 6. Ej riskklassade objekt enligt Stockholms länsdatabas över potentiellt förorenade 

områden, närmast planområdet. 

Objekt Id Primär bransch Sekundär bransch 

124 052 Kemtvätt – med klorerade 

lösningsmedel 

Grafisk industri 

175 503 Elektroteknisk industri  

Om PCE kommer från någonstans utanför planområdet så är det möjligt att spår av 

det har transporterats till undersökningsområdet via ledningsgravar. Den närliggande 

kemtvätten på Vallentuna-Rickeby 1:221 har ledningsgravar som korsar en annan 

ledningsgrav som leder in på den norra delen av fastigheten Vallentuna-Prästgård 

1:49 (figur 7). Ledningsgraven når dock inte ända fram till punkten GP03 i 

fastighetens södra hörn där PCE detekterats i porgas i januari 2019. Det nya 

grundvattenröret G20GV6 är installerat på denna ledningsgrav och inga klorerade 

lösningsmedel har detekterats i grundvattenprovet. Husgrunden ligger sannolikt i 

fyllning av grovt material så det finns en viss möjlighet att PCE kan ha spridit sig 

från ledningsgraven till GP03 via fyllning, men det är inte troligt att det skett i någon 

betydande mängd. 

Ledningsgraven som leder in på Vallentuna-Prästgård 1:49 korsar även 

ledningsgravar som kan vara i kontakt med ledningsgravar i Vallentuna centrum 

öster om planområdet. Det är dock inte troligt att ämnena kommer från någon annan 
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verksamhet än den på Vallentuna-Rickeby 1:221 eftersom det inte finns några andra 

misstänkta källor i den närmaste omgivningen eller uppströms.  

6.3.1.3 Lokalt spill 

På grund av kontakten med ledningsgraven på Vallentuna-Rickeby 1:221 är det inte 

helt omöjligt att det finns små mängder klorerade lösningsmedel i grundvattnet under 

huvudbyggnaden på Gamla Polishuset som kan härröra från lokalt spill från någon 

icke identifierad aktivitet på Vallentuna-Prästgård 1:49. Om spill har skett har det 

enbart varit i begränsad omfattning så att det idag bara finns kvar spår av ämnena. 

Planerad exploatering, inklusive rivnings- och markarbeten, bedöms därför ej 

medföra en betydande spridning av klorerade lösningsmedel. 

6.4 Skyddsobjekt 

I riskbedömningar brukar skyddsobjekt delas in i olika huvudkategorier: människor, 

miljö och naturresurser. Dessa skyddsobjekt är oftast nära sammankopplade på olika 

sätt.  

6.4.1 Miljö 

Mark- och grundvattenmiljöerna ingår inte i några utpekade skyddsområden. 

Vallentunasjön omfattas dock av miljökvalitetsnormer (MKN), varför 

Vallentunasjöns ytvattenekosystem ses som ett huvudsakligt skyddsobjekt. 

6.4.2 Människors hälsa 

Skyddsobjekten avseende hälsorisker utgörs av de människor som i framtiden 

planeras att bo eller besöka området. Hänsyn tas även till de personer som kommer 

att arbeta på området.  

6.5 Spridnings- och exponeringsvägar 

6.5.1 Spridning från porgas till inomhusluft 

När de framtida byggnaderna är på plats finns en risk för att flyktiga föroreningar ska 

kunna spridas genom bottenplattan och väggar in i inomhusluften. Transporten av 

flyktiga föroreningar, som klorerade lösningsmedel, sker från jordpartiklarna i 

vertikal- och horisontalled genom jordens porgas. Tetraklormetan, triklormetan och 

tetrakloreten är de enda klorerade lösningsmedlen som detekterats i porgasen. 

Halterna ligger väl under referenskoncentrationen (RfC enligt Naturvårdsverket 

2009) och kommer spädas ut ytterligare under transport in i en byggnad. Halterna av 

dessa ämnen innebär därför ingen risk vid exponering av inomhusluft.  

Alla grundvattenprover visar också att klorerade lösningsmedel inte förekommer i 

grundvattnet och därmed inte innebär någon spridningsrisk.  

6.5.2 Markarbeten 

Vid förändrade förhållanden på platsen, till exempel vid markarbeten där man rör om 

i jordmassorna, ökar generellt risken för spridning av föroreningar. Vid penetrering 

av jorden vid exempelvis pålning kan nya spridningsvägar öppnas upp till och från 

grundvattnet. Det finns inget grundvatten inom den norra delen av fastigheten 

Vallentuna-Rickeby 1:149. Grundvattnet inom den absolut sydligaste delen av 

fastigheten har också haft mycket låg omsättning. Detta indikerar att 
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grundvattenflödet är mycket lågt inom fastigheten och att förutsättningar för 

eventuell spridning av föroreningar via grundvatten därmed skulle vara mycket små 

även om det hade funnits några klorerade lösningsmedel i grundvattnet. 

En viss spridning kan ske med porgasen ut i luften då porgasen inte skyddas under de 

hårdgjorda ytor som finns idag. Utspädningen blir då mycket större än 

referenskoncentrationerna för inomhusluft och ämnena medför inte någon risk för 

exponering. 

7 ÅTGÄRDER  

Bedömningen är att ingen miljö- eller hälsofarlig spridningsrisk finns i området, då 

grundvattnet inte har några detekterbara halter av klorerade lösningsmedel och 

porgasen har halter långt under rekommenderade gränsvärden.  

Det finns inget behov av att åtgärda några klorerade lösningsmedel i 

undersökningsområdet. Ingen åtgärdsplan behöver tas fram.  

Vid markarbeten inom fastigheten rekommenderas dock att personal ska vara 

uppmärksam på avvikande material i marken. Om avvikelser upptäcks vid 

markarbeten rekommenderas tillkommande provtagning vid visuellt avvikande 

jordmaterial eller lukter. 

8 SLUTSATS 

Eftersom halterna konstant varit låga i alla undersökningar av porgas och inga spår 

av ämnena har hittats i grundvattnet är bedömningen att det inte finns något 

källområde inom undersökningsområdet.  

Förorening i grundvatten varierar generellt lite rumsligt och tidsmässigt. Resultaten 

som visat att det inte finns klorerade lösningsmedel i grundvattnet bedöms som 

pålitliga. De låga halterna i porgasen och avrinningens riktning som inte leder in på 

planområdet stöder det. Bedömningen är att det inte finns någon betydande mängd 

lösningsmedel i grundvattnet inom planområdet. Därmed finns det inte någon risk för 

att klorerade lösningsmedel kan spridas av att marken penetreras och grundvattnet 

påverkas vid markarbeten. Människor som kommer vistas i planområdet i framtiden 

bedöms inte komma att utsättas för hälsorisker. Inga åtgärder krävs avseende 

klorerade lösningsmedel. 
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PROVTAGNINGSPLAN 

Allmänt 

Fastighet: 
Vallentuna-Prästgård 1:49, 
Vallentuna-Rickeby 1:149 X-koord:

Adress: Mörbyvägen 1, Vallentuna Y-koord:

Tidplan: 
Preliminär tidplan för fältarbete (med borrigg) 1 dag i vecka 52, 2020, och 1 dag i 
vecka 2, 2021. Fältpersonal är preliminär. 

Kontaktuppgifter 

Beställare: Vallentuna kommun Provtagare 1: Liselott Kutscher 

Kontaktperson: Emilie Carlsson* Provtagare 2: Irene Madariaga 

Tel: 
08-587 84 936,
emilie.carlsson@vallentuna.se Fälttekniker: Anders Gunnarson 

Adress: Besök: Tuna torg 1 Laboratorium: 
Eurofins Environment och 
Eurofins Pegasus 

*Emilie har semester v 52 och är tillbaka 13 januari. Aina (aina.larsson@vallentuna.se,
08-587 850 51) är också kontaktperson, hon har semester v. 52 men kan eventuellt nås
på 0736838187. Vid frågor under den tiden kan annars kontakt tas via
plan@vallentuna.se

Syfte och mål med undersökningen 
Syftet är att undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och från 
detaljplanområdet (Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149) under utbyggnadsfasen 
(markarbeten, grundläggningsarbeten osv) och efter byggfasen. 
Syftet är även att undersöka om risk finns för betydande spridning av klorerade lösningsmedel, och i 
så fall ta reda på möjliga tekniska åtgärder samt kostnader för dem för att möjliggöra önskad 
markanvändning (bostäder med mera). Förslag på åtgärder kan alltså behöva avse utbyggnadsfasen 
och åtgärder för att säkra framtida boendemiljö. 

Utredningens fokus ska vara på planprojektets risker inom fastigheterna Vallentuna-Prästgård 1:49 
och Vallentuna-Rickeby 1:149 och vilka eventuella åtgärder som behövs inom planområdets gränser 
och kostnader för dem, för att säkerställa att inte öka spridningen och att marken blir lämplig för 
känslig markanvändning. 
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Observera att uppdraget inte är att avgränsa källan eller ta fram åtgärder för sanering av källan osv. Detta 
eftersom föroreningskällan sannolikt ligger utanför planområdet och därför finns ingen rådighet över den 
inom planprocessen. 
 
Det finns en närliggande fastighet som tidigare haft en kemtvätt, Vallentuna-Rickeby 1:221. Fastigheten 
inkluderas även i undersökningen, eftersom den eventuellt skulle kunna vara en källa till spridning av 
klorerade lösningsmedel på Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149. En ytterligare fastighet 
uppströms planområdet ingår också, Vallentuna-Rickeby 1:168. 
 
Efter genomförd miljöteknisk undersökning ska en riskbedömning utföras med stöd av tidigare och 
nya undersökningsresultat. Syfte med dessa är att uppskatta vilka risker för spridning det finns till 
och från planområdet, vad föreningssituationen innebär inför en framtida exploatering och om 
riskerna behöver reduceras för att det inte ska uppstå oacceptabla effekter på miljö och människors 
hälsa. Resonemang ska föras över möjliga spridningsvägar av föroreningar till och från planområdet. 
 
Vid behov ska åtgärdsmål och åtgärdsplan tas fram. 
 

  

 

 Bakgrund till undersökningen 

 

Den föreslagna detaljplanen för Gamla Polishuset ska möjliggöra bostäder på fastigheterna samt 
centrumverksamhet på Vallentuna Rickeby 1:149 genom en nybyggnation på fastigheten Vallentuna-
Prästgård 1:49 samt en om- eller nybyggnation på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149. 
Tidigare miljötekniska undersökningar inom fastigheterna har påvisat förekomst av klorerade 
lösningsmedel i porgas på båda fastigheterna. Ingen förekomst av klorerade lösningsmedel har kunnat 
påvisas i grundvattnet. Prover har tagits ur tre rör på Vallentuna-Prästgård 1:49 och ur ett rör på 
Vallentuna-Rickeby 1:149).  
Markarbeten i samband med om- och nybyggnationen inom fastigheterna bedöms kunna medföra en risk 
för att klorerade lösningsmedel sprids, exempelvis i samband med schaktning. För att kunna bedöma 
behovet av riskreducerande åtgärder behövs mer omfattande provtagning av klorerade lösningsmedel i 
porgas och grundvatten. 

Källan till spåren av klorerade lösningsmedel misstänks vara den kemtvättsverksamhet som tidigare 
bedrivits på grannfastigheten Vallentuna-Rickeby 1:221. Inga undersökningar har gjorts inom denna 
fastighet. Kommunen har dock haft kontakt med en tidigare ordförande (satt i 25–30 år) för 
bostadsrättsföreningen på Vallentuna-Rickeby 1:221, Brf Asken. De uppgifter som lämnats är: 

• Det har aldrig inte tvättats i lokalen 
• Tvätteriet var verksamt i två år, sedan blev det ett nytt tvätteri som inte heller skötte tvätten på 

plats. 
• Tvätteriet var placerat i mittersta lokalen som nu är en redovisningsbyrå 
• Det har alltid varit bostadsrätter, precis som träffpunkten som ägs av kommunen. 
• Tryckeri från 1989 efter tvätteriet (tryckeri dvs. grafisk industri är också en verksamhet som kan 

ge risk för spridning av klorerade lösningsmedel, Geovetas kommentar) 
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Figur 1. Flygbild över de två fastigheterna som är under omarbetning i detaljplan. Vallentuna-
Rickeby 1:221 är den fastighet där tidigare kemtvätt funnits, markerad med stjärna (Geoveta, 2020). 

 
Vid den nordliga fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149 påträffades triklormetan (kloroform) i porgas i tre 
av sex provpunkter. Den högsta uppmätta halten var 3,3 μg/m (referenskoncentrationen för inomhusluft är 
140 μg/m). Övriga undersökta klorerade lösningsmedel förekom inte i halter över detektionsgränsen.  
 
På den sydliga fastigheten, som har antagits ligga nedströms i förmodad strömningsriktning för 
grundvattnet, påträffades tetraklormetan (högsta halt 0,47 μg/m) och tetrakloreten (högsta halt 1,1 μg/m) i 
två av tre punkter. I en av de två punkterna förekom även triklormetan (kloroform) (0,18 μg/m). 
 
Geologi 
Jorden består av 0,3–2,5 meter lerig fyllning som överlagrar 2–10 meter lera och som i sin tur överlagrar 
ett tunt lager friktionsjord och berg. Djup till berg varierar mellan 5–10 meters djup under befintlig 
markyta. Detta är grovt uppskattat från geotekniska undersökningar på omkringliggande fastigheter, samt 
miljötekniska undersökningar inom de aktuella fastigheterna 2019–2020. Enligt kartstudier så finns det 
inga tecken på sprickbildningar i berget, men det har inte undersökts i fält på fastigheterna. 
Grundvattennivåer i området bedöms ligga mellan 3,3 och 3,6 m under nuvarande markytan och förväntas 
kunna stiga till 3,0 m under markytan. 
Det finns ett djupt grundvattenmagasin. 
 
Övrigt 
Provrör från tidigare undersökningar finns fortfarande kvar. För Vallentuna-Rickeby 1:149 är det ännu 

Vallentuna- 
Rickeby 1:168 

Vallentuna- 
Rickeby 1:221 
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oklart hur grundläggning ska ske men för Vallentuna-Prästgård 1:49 finns en plan för detta. 
Provtagning utanför planområdet i syfte att bedöma spridningsrisk kan vid behov vara möjligt. 
Planområdet gränsar till kommunal mark som går att nyttja och kommunen för en dialog med 
bostadsrättsföreningen (ägare) på Vallentuna-Rickeby 1:221, där den tidigare kemtvätten varit placerad. 
Beroende på bostadsrättsföreningens inställning kan det bli möjligt med provtagning på den fastigheten. 

 

 Underlag 

 

• Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, Geoveta, 2019-
03-07 

• Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, Geoveta, 2020-03-13 
• Korttidsstöd-klorerade alifater Vallentuna, SGI, 2020-09-30 
• Mifo historik F0115-0506, 2005-06-16 
• Grundläggningsutredning för Vallentuna-Prästgård 1:49 
• Kartor från ledningskollen (obs passerat utgångsdatum) 
• Närliggande geotekniska undersökningar, 

o Kulturhuset 
o Årtidsvägarna 
o Översiktlig geoteknisk undersökning 1964 område 6 
o Gärdesvägen 

 

 

  

 

 Ledningsutsättning 

 
Kontakt med ledningsägare för ledningsutsättning tas i god tid före provtagning. 

 

 

  

 

 Ingående moment 

 

• Platsbesök utfört före upprättande av denna provtagningsplan 
• Installation och provtagning av 3 grundvattenrör på Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, samt 2 grundvattenrör på Vallentuna-Rickeby 1:221. 
• Installation och provtagning av 8 porgasspjut på Vallentuna-Prästgård 1:49 och Vallentuna-

Rickeby 1:149, 2 porgasspjut på Vallentuna-Rickeby 1:221 och 1 porgasspjut på Vallentuna-
Rickeby 1:168 längs med Gärdesvägen. 

• Inmätning av provtagningspunkter, samt inmätning och avvägning av grundvattenrör 
• Fältanalys av grundvatten med flödescell 
• Laboratorieanalys av grundvatten och porgas 

Planerat läge för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. 

 

 

 

 Konceptuell modell 

 Preliminär skiss på spridningsvägar ses i den konceptuella modellen i figuren nedan.  
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Figuren visar en konceptuell modell över tänkbara spridningsvägar som ska undersökas i marken. 

 

 

 Provtagningsstrategi 

 

Provtagning av grundvatten och porgas utförs med riktad provtagning på de två fastigheterna Vallentuna-
Prästgård 1:49 och Vallentuna-Rickeby 1:149, för att komplettera tidigare undersökta punkter. Det innebär 
att prover tas strategiskt i syfte att med så stor sannolikhet som möjligt hitta de högsta halterna av 
klorerade lösningsmedel, och dess nedbrytningsprodukter, som skulle kunna finnas inom fastigheterna. 
Provpunkter placeras inriktat på misstänkta spridnings- och exponeringsvägar i den mån det är möjligt. 
Ledningsgravar är misstänkta spridningsvägar. Därför bör porgasprovtagning utföras nära ledningsgravar. 
Av säkerhetsskäl bör dock installation av grundvattenrör undvikas direkt vid ledningsgravar. 
Grundvattenrör placeras i det djupa grundvattenmagasinet, det vill säga i friktionsjorden under leran, 
eftersom tidigare undersökningar visat att det inte finns något ytligt grundvattenmagasin. 
 
Om tillträdes ges till fastighet Vallentuna-Rickeby 1:221, där kemtvättsverksamhet tidigare har bedrivits, 
ska två punkter provtas för grundvatten och två för porgas inom denna fastighet enligt samma metod som 
på de tidigare nämnda provtagningsplatserna. Provtagning utanför fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149 
och Vallentuna-Prästgård 1:49 bedöms nödvändig för att kunna utföra en säkrare bedömning om 
föroreningarna inom planområdet endast är lokala eller om de härstammar från grannfastigheten samt om 
de kan utföra en risk vid upprättande av nya bostäder inom planområdet. Provtagningen inom Vallentuna-
Rickeby 1:221 föreslås utföras så nära den tidigare kemtvättens och dess ledningars placering som möjligt.  

Eftersom det inte är fastställt att den närliggande kemtvätten är föroreningskällan, ska hänsyn tas till att 
föroreningen kan komma även från andra källor. Därför bör punkter även placeras med god ytlig täckning.  
Om möjligt utförs av denna anledning även provtagning av porgas i en punkt norr om planområdet inom 
kommunens mark längs med Gärdesvägen på fastighet Vallentuna-Rickeby 1:168. Detta görs för att 
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undersöka huruvida föroreningar kan härstamma från andra ledningsgravar uppströms planområdet. Om 
det inte är möjligt så flyttas punkten från Vallentuna-Rickeby 1:168 till Vallentuna-Rickeby 1:221. 

Helst ska grundvattenrör placeras där djupet till berg bedöms som störst, men detta kan vara svårt på grund 
av platsbrist. Då syftet med grundvattenprovtagningen är att identifiera förekomst av klorerade 
lösningsmedel och då dessa ämnen är tunga, prioriteras att få ned röret så långt ned som möjligt. Därför 
kan stålrör komma att väljas även om detta inte är optimalt material där sulfidleror riskerar att förekomma, 
men om möjligt ska miljörör användas. Metod och material avgörs dock i fält. 

Hänsyn tas även till att det finns hinder i fält och att vissa punkter redan har undersökts i området. 

Planerat läge för provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. Eventuella justeringar av provpunkternas läge i 
fält görs utifrån ovan beskriven provtagningsstrategi. 

Provtagningsmetoder och rengöring 
• Grundvattenrör i PEH med 1 meter filterrör används vid installation. Om installation av PEH rör

inte är möjligt på grund av markförhållande kan annan rörtyp komma att användas.
• Sandfilter installeras runt filterröret, och borrhålet tätas med bentonit i markytan.
• Porgasspjut tätas med bentonit runt kanterna, och luft pumpas in genom ampuller försedda med

gasabsorberande membran i cirka 120 minuter (enligt instruktion från laboratoriet).
• Grundvattenprover tas med peristaltisk pump med flödescell
• Utrustning rengörs enligt standardrengöring
• Provtagning och rengöring utförs enligt metodbeskrivningar i SGF 2:2013, se bilaga 2 och 3.

Provberedning i fält

Instruktioner från laboratoriet följs. 

Provmärkning 
Grundvattenrör numreras med G för Geoveta, årtal, tillägget GV för grundvattenrör, och nummer, t.ex. 
G21GV001, G21GV002 osv. 

Porgasprover märks med tillägget PG, t.ex. G21PG004 

Provhantering 

Samtliga grundvattenprover kylförvaras i fält med kylväska med frysklampar. Prover levereras samma dag till 
laboratoriets inlämningsställe. 

Porgasprover och vattenprover förvaras separat. 
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Fältanalys Antal analyser per medium 

Instrument Ingående 
parametrar Jord Grundvatten Asfalt Porgas 

Flödescell pH, kond, temp 3 

Fältanalys utförs av (namn): 

Irene Madariaga 

Laboratorieanalys Antal analyser per medium 

Analyspaket Ingående 
parametrar Jord Grundvatten Asfalt Porgas 

SL588 

Klorerade 
lösningsmedel 

och 
nedbrytnings-

produkter 

5 

PLUUV 
Klorerade 

lösningsmedel 
och 

nedbrytnings-
produkter 

11 

Analyser utförs av (laboratorium): 

Eurofins Environment (grundvatten) Eurofins Pegasuslab (porgas) 

Tidigare undersökningar inom området 
• Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, Geoveta, 2019-

03-07
• Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, Geoveta, 2020-03-13

Spår av klorerade lösningsmedel har hittats i porgasen i båda undersökningarna, men inte i jord eller 
grundvatten. 

Redovisning och dokumentation av miljöprovtagning 

•

Samtliga provtagningar dokumenteras i fältprotokoll för respektive provtagningsmetod. Installation av 
grundvattenrör redovisas i därtill avsett protokoll. Allmänna förhållanden på platsen dokumenteras i 
protokoll. Protokollmallar som är baserade på SGF 2:2013 används. Provtagningspunkter redovisas i plan 
och med SGF:s beteckningssystem. Provtagningspunkter redovisas i dwg-fil och i shape-fil, 
koordinatsystem SWEREF 99 1800. 
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Sida 8 (8) 

 

 Utsättning och avvägning 

•  
• Utsättning av provpunkter görs med GPS. 
• Höjdsystem är RH 2000 
• Referenssystem är SWEREF 99 1800  

 

  

 

 Hälsa och säkerhet 

 

Riskbedömning för arbetsmiljö finns i bilaga 4. 

Det finns konstaterade föroreningar i jorden.  
• På Vallentuna-Prästgård 1:49 finns PCB i ytlig jord. 
• På Vallentuna-Rickeby 1:149 finns PCB7, kobolt, zink och koppar i ytlig jord. 

 

 
På nämnda fastigheter har klorerade lösningsmedel återfunnits i porgas från mark i koncentrationer under 
risker för hälsa. Risk finns dock för att det kan finnas högre koncentrationer av klorerade lösningsmedel. 
 

 

 Avvikelser 

 

Mindre justeringar av provpunkters antal och läge kan vara aktuella utifrån hinder i terrängen. Justeringar 
som görs i enlighet med provtagningsstrategin kan beslutas av fälttekniker. För övriga justeringar 
kontaktas uppdragsledare för beslut.  

Eventuella avvikelser från provtagningsplanen dokumenteras. 

 

  

 

 Praktisk information 

•  

• Uppdraget omfattas av tidspress. Hela utredningen inklusive rapportering ska vara klara senast 30 
januari 2021. Expressanalyser ska beställas.  

• Kommunen ska kontinuerligt hållas informerad över eventuella komplikationer som kan uppstå 
vid undersökningen. 

• Återställning av mark ska ske till ursprungligt skick. 
• För tillträde kontakta beställarens kontaktperson 
• Alla nödvändiga tillstånd ska finnas tillgängliga 
• Grundvattenrör förses med låsbara lock 
• Grundvatten från omsättningspumpning leds till dagvattenbrunn inom området 
• Eventuella skador som uppkommer i asfalt lagas med kallasfalt. 

 

  

 

 Bilagor 
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12.1Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden 

Bilaga 12

Metodbeskrivning för  
grundvattenprovtagning

I denna bilaga finns metodbeskrivning för grundvattenprovtagning med pump. 
Protokoll för grundvattenprovtagning finns i bilaga 6. Då utförande av grund-
vattenprovtagning har många moment som är kvalitetskritiska beskrivs några 
av dessa inledningsvis mer utförligt. Därefter finns metodbeskrivningen för 
provtagning med pump. För installation av grundvattenrör se bilaga 11.

Provtagning av grundvatten utförs i följande ordning:

1. Mätning av fri fas på grundvattenytan (om aktuellt)
2. Vattennivåmätning
3. Omsättningspumpning
4. Provtagning

mätnInG Av FRI FAS På GRunDvAttEnYtAn
Vid misstanke om föroreningar i fri fas på vattenytan i rör eller brunn ska mät-
ning av fri fas görs i ostörda förhållanden, det vill säga före omsättningspump-
ning och nivåmätning. Förekomst av fri fas ska alltid dokumenteras.

Tänk på att ett grundvattenrör också är en ”por” i jorden och att tjockleken på 
den fira fasen kan vara är betydligt större i röret än i omgivande jord. Mätning 
av fri fas kan endast göras i grundvattenrör där filterröret korsar grundvatten- 
ytan. 

Nivå och tjocklek på föroreningar i fri fas mäts. Detta görs med hjälp av 
exempelvis:

• Gränsytesond (speciella ljud-/ljusmätare).

• Färgande pasta på måttband.

• Vattenhämtare, företrädelsevis en fri fas hämtare, för provtagning från gräns-
ytan mellan förorening/ vatten. Backventilen bör vara mycket lätt påverkad
för att inte ge upphov till turbulens vid nedförandet av hämtaren.
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vAttEnnIvåmätnInG
Syftet med vattennivåmätningar är att tolka grundvattnets strömningsmönster. 
Normalt krävs mätning i minst tre punkter i samma grundvattenmagasin och vid 
samma tid för att bestämma grundvattnets ungefärliga strömningsriktning. 

Mätning av grundvattennivåer ska alltid göras vid provtagning och utförs vid 
ostörda förhållanden före omsättningspumpning. Om det pågår aktiviteter som 
kan orsaka störningar vid nivåmätningen, exempelvis pumpning i närliggande 
brunn eller bortledning av grundvatten via djupare schakter, ska detta noteras i 
fältprotokollet.

Vid mätningar av grundvattennivån kan exempelvis ljud-, ljus-, eller klucklod 
användas. Automatiskt registrerande tryckgivare kan användas för att få många 
mätningar under en längre tid, t ex för att studera nivåförändringarna.

omSättnInGSPumPnInG
Före provtagning måste stillastående vatten i och omkring grundvattenröret 
pumpas bort. Syftet med omsättningspumpningen är att röret ska fyllas med 
grundvatten som är representativt för förhållandena i grundvattenmagasinet.  
Att omsätta vattnet i ett grundvattenrör eller borrhål på ett bra sätt är inte alltid 
enkelt utan kräver planering t ex om vattenvolymen i röret är stor eller om  
tillrinningen till röret är låg.

Omsättningspumpning kan medföra en onaturlig störning på grundvattnet om 
den utförs med för hög pumpkapacitet. Grundvattenytans nivå ska ej sänkas så 
den är under eller i nivå med filtret. I sämsta fall omblandas grundvattnet mellan 
olika nivåer och påverkar provets representativitet. Pumpning bör därför utföras 
med lågt flöde och med fördel med pump kopplad till en flödescell, så kallad 
lågflödesprovtagning. Vid lågflödesprovtagning förs pumpen eller slangen ned 
till mitten av filtret och grundvattnet pumpas med lågt flöde. I flödescellen mäts 
vanliga fältkemiska parametrar, t ex temperatur, konduktivitet och pH, kontinu-
erligt. Pumpningen avslutas när stabila (< ca +–5 %), värden uppnåtts och prov-
tagning kan utföras med samma eller annan pump/utrustning.

Ett alternativ till lågflödesprovtagning är att omsätta vattenvolymen i röret 
före provtagning. En tumregel som ofta tillämpas är att omsätta vattnet minst 
3 gånger den volym som står i röret. För hjälp att beräkna volym vatten se  
tabell A nedan.
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tabell A vattenvolymer i rör med olika dimensioner

Rörets innerdiameter (mm) vattenvolym per meter rör (l)

25 0,5

50 2,0

76 4,5

115 10,4

Vid begränsad tillrinning, exempelvis i täta jordar kan röret tömmas på vatten 
(en rörvolym omsatt) och provtagning utförs på det tillrinnande vattnet. Prov-
tagning är då ofta inte möjlig samma dag. Om röret töms istället för omsätt-
ningspumpas notera detta i fältprotokoll.

I brunnar med stor diameter kan vattenvolymen vara stor och pumpar med hög 
kapacitet krävs. I vissa fall är det i praktiken mycket opraktiskt och tidskräv- 
ande att omsätta vattnet. Använd istället lågflödesprovtagning. 

När dålig tillgång på vatten försvårar eller förhindrar att renspumpning och 
omsättning inte kan göras i tillräcklig omfattning, bör det övervägas att inte 
ta ut grundvattenprover för analys. Detta då provet riskerar att innehålla icke 
representativa partiklar och att provet har luftats genom att grundvattenytan i 
röret har sänkts kraftigt. Detta ger osäkra halter vilket kan leda till att felaktiga 
slutsatser dras. Om partiklar kommer med i grundvattenprovet (risken är särskilt 
stor för organiska ämnen som inte får filtreras, t ex PCB, PAH och petroleum-
kolväten) kan detta starkt påverka halterna i provet.

FILtRERInG Av PRovER
För en del analyser är det lämpligt att filtrera grundvattenprovet före analys. 
Vid filtrering skiljs finpartiklarna i vatten ut, varvid analysen avser halten lösta 
ämnen i vattenprovet. Om vattenprovet inte filtreras eller dekanteras analyseras 
totalhalten i provet, det vill säga både de lösta och de partikelbundna halterna. 
Om filtrering ska utföras beror på syftet med provtagningen, samt vilka ämnen 
som analysen avser. 

Filtrering sker främst av prover som analyseras avseende metaller. Eftersom det 
finns en risk att metallerna faller ut i vattenprovet p g a av förändrade redoxför-
hållanden under transport till laboratorium bör filtrering utföras i fält. Prover 
som ska analyseras avseende organiska ämnen (undantaget dioxiner) bör gene-
rellt sett inte filtreras då det finns risk att ämnena fastnar i filtret. Mer ingående 
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information finns i SGF:s rapport 3:2011 [11]. Eftersom en konservering av pro-
ver med syra kan medföra att metaller som är bundna till partiklar löses upp ska 
filtrering alltid utföras före eventuell konservering.

Vid filtrering är kontamineringsrisken stor. Använd därför helst engångssprutor 
och engångsfilter, som kan beställas från laboratoriet. Se också till att det finns 
möjlighet att tvätta händerna. Filtrering innebär även en risk att damm eller lik-
nande påverkar resultaten och regnvatten kan späda ut eller förorena proverna.

Om det finns stor mängd finpartiklar i provet kan man överväga att låta dessa 
sedimentera och därefter försiktigt dekantera provet, d v s föra över klarfasen 
till ett nytt provtagningskärl. Dekantering kan utföras av laboratoriet.

För att kunna identifiera potentiella felkällor samt tolka resultat är det av stor 
vikt att dokumentera hur vattenprover har hanteras och om filtrering eller  
dekantering har utförts.
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Provtagning av grundvatten 
med pump 

Metodbeskrivning
Metoden avser provtagning av grundvatten med pump kopplad till flödescell.

Tänk särskilt på att:

• Renspumpningen vid installation av röret ger en god uppfattning om rörets 
kapacitet.

• Använd i första hand nya slangar för varje provtagningspunkt. Använd slang 
kan återanvändas i samma provtagningspunkt genom att slangen lämnas kvar 
i röret. Undvik att använda samma slang i flera provtagningspunkter då det 
kan leda till korskontaminering. 

• Vid grundvattenprovtagning är det viktigt med stor noggrannhet vid hantering 
och rengöring av alla utrustning för att minimera risken för kontaminering av 
prover. Se till att pumpar, slangar etc inte förorenas av marken. För att und-
vika detta kan marken täckas vid grundvatten röret med exempelvis en ren 
plastduk.

• Vid provtagning av lättflyktiga ämnen t ex klorerade alifater förs provtagnings-
slangen ned i botten på provkärlet som fylls nedifrån och upp.

• Planera hur omsättningsvattnet skall omhändertas.
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Genomförande

Förbered Att tänka på!

Kontrollera:
• Läge för provpunkt.
• Benämning av provpunkt.
• Rörets installation, längd, placering av filter

samt att röret är renspumpat.
• Att utrustning, provkärl m m finns tillgängligt

och är rengjorda.
• Att skyddsutrustning finns tillgänglig.
• Vart pumpat vatten ska avledas/tas om hand.
Märk samtliga provkärl för provtagning så att det 
framgår om det finns flera provkärl för samma 
provtagningspunkt och nivå.

Utrustning rengörs före första prov-
tagning enligt standardrengöring, se 
metodbeskrivning för rengöring. Och 
därefter mellan provtagningspunkter 
enligt Rengöring i denna beskrivning. 
Ny slang till respektive rör är att föredra. 

mätning av fri fas och grundvattennivå Att tänka på

• Om förekomst av fri fas på ytan ska mätas görs
detta först. Använd t ex gränsytesond.

• Mät vattennivån i samtliga grundvattenrör
med lod.

Förekomst av fri fas kan kontaminera 
provtagningsutrustning så att den inte kan 
användas eller måste rengöras noga.

omsättningspumpning med flödescell Att tänka på

1. Sänk ner pump eller sugslang i röret. Intaget
placeras mellan vattenytan och filterröret så att
hela vattenvolymen omsätts.

2. Pumpa med lågt flöde så att hela utrustningen
sköljs igenom bra. Mät samtidigt i flödescell
vattnets temperatur, pH och elektriska konduk-
tivitet.

3. Sänk pumpen successivt om vattenytan sjunker,
men undvik att tömma röret.

4. Fortsätt att pumpa tills vattnets temperatur,
pH-värde och elektrisk konduktivitet är stabila
(varierar <5%).

5. Om provtagning ska utföras med samma pump,
sänk ner pumpen i filterintaget (se provtagning).

6. Vid begränsad tillrinning i röret, exempelvis
i täta jordar, kan röret tömmas på vatten (en
rörvolym omsatt). Provtagning utförs då vatten
runnit till.

Välj helst en pump med reglerbart flöde. 
Om inflödet av vatten till borrhålet sker 
långsamt kan istället vattenhämtare 
(bailer) användas.
Vid omsättningspumpning måste flödet 
vara lägre än vid renspumpning. Annars 
kan finpartiklar dras in i röret. Om vattnet 
blir färgat av finpartiklar kan pumpningen 
vara för kraftig.
Beräkna vattenvolym som finns i röret. 
Utgå från att 3 till 5 rörvolymer vatten 
måste omsättas. Planera pumpkapacitet 
och pumptid.
Samla gärna upp omsättningsvatten i ett 
kärl, t ex en hink. På så sätt kan tidigare 
okänd fri fas av ämnen med låg densitet, 
t ex olja, eller utfällningar upptäckas.
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Genomförande

ta prov Att tänka på!

1. Sänk ner pump (eller sugslang om sugpump 
används) i filterröret där risken för stillastående 
vatten är minst.

2. Pumpa med lågt flöde. Undvik att sänka grund-
vattenytan ner i filtret.

3. Filtrera vattnet om detta ska göras. Storlek på fil-
tret ska anpassas till syftet med filtreringen. 0,45 
µm används då partiklar ska filtreras bort och 
0,22 µm används ifall provet även ska steriliseras 
(bakterier fastnar i denna filterstorlek). Detta kan 
även vara nödvändigt att konservera metallprover 
med utspädd salpetersyra.

4. Fyll provflaskan med vatten och skruva på 
locket. Om laboratoriet inte gett andra instruktio-
ner ska flaskorna fyllas så att vatten flödar över. 
Undvik att lufta vattnet då flaskan fylls.

5. Om lättflyktiga ämnen provtas bör kontakt med 
luft minimeras. Håll slangen under vattenytan 
och pumpa med lågt flöde (mindre än 100 ml/ 
minut). Fyll flaskan långsamt tills vattnet flödar 
över. 

6. Stäng alla flaskor noga.
7. Ta eventuella kontrollprover.

Filtrering: Filtrering i fält rekommende-
ras för parametrar som lätt kan fällas ut/
påverkas vid transport till laboratorium. 
Tänk på risken för att kontaminera prover.
Flyktiga ämnen: Använd pump som inte 
utsätter provet för undertryck.
Kontaminering: All hantering av utrust-
ning och prover innebär risk för konta-
minering. Använd rena plasthandskar 
(exempelvis talkfria engångshandskar) 
vid provtagningen. 
Fältanalyser: Ta separata prover. Använd 
aldrig samma prover som ska sändas 
till lab.
Börja provtagningen vid det förmodat 
minst förorenade röret och flytta succes-
sivt mot allt mer förorenade punkter.
Vid ofullständig omsättning av röret är 
risken stor att vattnet ovanför pumpinta-
get inte blivit omsatt. Undvik därför att ta  
vattenprov ovanför denna nivå.

Förpacka Att tänka på!

1. Tillslut alla flaskor noga och torka av dem.
2. Märk alla prover noga. Märk så att det framgår 

om det finns flera provkärl för samma prov-
tagningspunkt.

3. Förpacka provet med övriga prover i kylväska 
eller motsvarande (mörkt och svalt).

Provkärl: Använd provkärl avsedd för 
respektive analys.
Provhantering: Förvara prover av olika 
föroreningsgrad separat.
Flyktiga ämnen: Förpacka och förvara 
provet så att gasavgång minimeras.

Dokumentera Att tänka på!

1. Dokumentera provtagning i protokoll.
2. Notera omsatt volym och eventuell grumlighet 

eller ytfilm från omsättningspumpning. Notera 
även eventuell avvikande lukt. Dokumentera 
utförda fältanalyser.

3. Dokumentera ev avvikelser från provtagnings-
plan.

Kontrollprovtagning: Kom ihåg att 
dokumentera kontrollprover eller andra 
kvalitetskontroller.
Om aktiviteter som kan orsaka störningar 
observeras vid nivåmätningen, exempel-
vis bortledning av grundvatten via djupare 
schakter, ska detta noteras i fältprotokoll.
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Genomförande

Rengör Att tänka på!

• Rengör provtagningsutrustning, se metod-
beskrivning för rengöring.

• Rengör provtagningsutrustningen mellan varje 
rör som provtas eller använd separat utrustning 
till varje rör.

Kontrollera kvalitetskraven för rengöring.
Rengör med vatten vid vidhäftande 
föroreningar, t ex petroleumämnen.
Kontrollprovtagning: Ta ev. kontroll-
prover, t ex rengöringsblankprov.

transportera och förvara Att tänka på!

1. Förvara proverna i fält i kylväska med kyl-
klampar eller motsvarande.

2. Leverera prover som skall analyseras, till 
laboratoriet så snart som möjligt.

Kontrollera hur proverna skall transpor-
teras och lagras.

PRovtAGnInG mED HämtARE
Ibland är det inte lämpligt att provta med pump utan en hämtare (exempelvis 
bailer eller variant av grabsampler) är att föredra. Instruktioner ovan kring han-
tering av prover, dokumentation m m för provtagning med pump kan användas 
även vid provtagning med hämtare. Tänk dock på följande:

• Det kan vara tidskrävande att omsätta röret med en hämtare om vatten-
volymen är stor. Använd då gärna en pump.

• Sänk ner hämtaren i grundvattenröret till önskad nivå och ta upp vatten-
provet. Undvik att sänka ner hämtaren så långt att eventuellt finmaterial 
i bottensumpen rörs upp.

• En hämtare luftar vattnet vid överföring till provtagningskärl. Detta är 
olämpligt vid t ex provtagning av flyktiga ämnen. Avtappare som vanligen 
följer med hämtaren, gärna kopplad till slang, kan minska luftningen av  
provet.

• Använd helst engångshämtare för att minimera risk för korskontaminering 
mellan rör. Rengör annars hämtare enligt instruktion för tvättning och ren-
göring av ”övrig utrustning”.
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Bilaga 14

Metodbeskrivning för 
porgasprovtagning

I denna bilaga finns metodbeskrivningar för porgasprovtagning med porgasrör. 
Protokoll för porgasprovtagning finns i bilaga 6.

Generella noteringar
Före mätning täthetsprovas installationen med t ex en vakuumpump. Detta görs 
för att kontrollera att inte atomsfärsluft tränger ned kring röret. För att vara extra 
säker på att ingen atmosfärsluft tränger ned kan en IR-mätare kopplas till pum-
pen för att kontrollera syre- och koldioxidhalt, och jämföra med atmosfärsluft.

I täta jordar, t ex i siltiga eller leriga jordar, uppkommer snabbt ett vakuum vid 
mätning i porgasrör. Ett alternativt tillvägagångssätt i täta jordarter är att enbart 
använda porgasröret för håltagning. Då sonden drivits ned till önskat djup lyfts 
den upp ur marken och mätning med PID-instrumentet sker direkt i det öppna 
borrhålet. Mätning sker genom en smal polyamidslang som ansluts till PIDen 
och sedan förs ned till strax ovanför hålets botten. För att undvika oönskat insug 
av atmosfärsluft tätas öppningen med t ex propp, kork, modellera eller vanlig lera.

Till porgasröret ansluts antingen direkt ett mätinstrument för VOC-mätning eller 
en luftprovtagningspump för adsorbentprovtagning.

Luftprovtagningspumpar finns både av typ adsorbentrörspumpar med möjlighet 
att ställa in önskat luftflöde och gångtid, se avsnitt 12.1.1, och damm pumpar för 
att fylla en gastät provtagningspåse eller en glasflaska.
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Att tänka på vid adsorbentprovtagning
• Välj rätt adsorbent för de ämnen som förväntas förekomma. Vid komplexa

föroreningssituationer kan flera adsorbenter behövas. Kontakta leverantör
eller laboratorium för information om adsorbenter.

• Lämplig gångtid för pump bedöms från fall till fall utifrån förväntade förore-
ningshalter. Tillräckligt stor volym måste pumpas för att kunna kvantifiera de
ämnen som analyseras. En inledande VOC-mätning med PID kan utföras för
att uppskatta lämplig gångtid.

• Meddela laboratoriet vilken föroreningsgrad som förväntas.

• Laboratoriet behöver uppgifter om pumptid och flöde för att beräkna halten
av analyserad ämnen vid adsorbentprovtagning. Be laboratoriet att ange
halten i porgasen samt pumpad volym på analysprotokollet. På motsvarande
sätt måste uppgifter om exponeringstid bifogas de diffusionsprovtagare som
lämnas in för analys.
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14.3Fälthandbok – Undersökningar av förorenade områden 

Aktiv provtagning med porgasrör 
– Metodbeskrivning

Genomförande

Förbered Att tänka på!

Kontrollera
• Läge för provpunkt – sätt ut/mät in provpunkt.
• Benämning av provpunkt.
• Att utrustning, provkärl m m är tillgänglig och 

ren. Porgasröret ska vara väl rengjort, tvättat 
invändigt och utvändigt med tvättmedel (icke 
petroleumbaserat).

• Att skyddsutrustning finns tillgänglig.

Använd nya slangar mellan intag av 
porgas och absorbentrör vid pumpad 
provtagning.

ta prov Att tänka på!

1. Driv ned sonden till 0,1 m under önskat prov-
tagningsdjup med hjälp av en slägga eller 
maskin driven slagsond. Dra upp sonden ca 
0,1 m. Prover bör ej tas på ett djup där det finns 
risk för att pumpen suger atmosfärsluft. Vilket 
djup sonden bör installeras på beror bl a på 
jordartens genomsläpplighet.

2. Täta vid markytan med bentonit runt porgasröret. 
För att bentoniten skall täta måste den dels 
hydratiseras, dels ta spjärn mot något. Vidare 
måste den svälla ett antal timmar.

3. Före provtagning omsätts luften i porgasröret till 
dess att undertryck uppstår.

4. Provtagning av flyktiga ämnen sker via en nippel 
(koppling där slang ansluts) på porgas rörets 
ovansida. Lämpliga metoder är:
• Ett bärbart instrument för VOC-mätning, t ex 

en PID, ansluts och mätning sker direkt i fält.
• Provtagning på adsorbent med hjälp av en 

luftprovtagningspump. Noteras flöde och 
pumptid.

• Provtagning i gastäta provtagningspåsar eller 
glasflaskor.

Porgasröret kan lämnas i marken för ytterligare 
mätningar eller dras upp efter mätningen.

Provtagningsdjup: Provtagningsdjupet 
väljs baserat på var föroreningarna 
förväntas mm. Djupet varierar vanligtvis 
mellan 0,5 och 1 meter. Med borrband-
vagn kan ett porgasrör drivas ned till 
större djup. Detta är användbart i jordar 
där djupet till grundvattenytan är stort.
Grundvatten: Provtagning kan inte ske 
under grundvattenytan.
Kontrollprover: Säkerställ att kontroll-
prover enligt provtagningsplanen tas.
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Genomförande

Förpacka Att tänka på!

Beroende på typ av prov förpacka provet enligt 
instruktion från laboratorium.

Dokumentera Att tänka på!

1. Dokumentera installation av porgasrör och
provtagning i protokoll.

2. Notera syn och luktintryck m m.
3. Notera flöde och pumptid.
4. Dokumentera ev. avvikelser från

provtagningsplan.
5. Mät in läge för provtagningspunkt om inte

utsättning gjorts i förväg.

Kontrollprovtagning: Kom ihåg att 
dokumentera kontrollprover eller andra 
kvalitetskontroller.
Lufttryck: Förändringar i lufttryck påver-
kar porgasens rörelser, och bör noteras 
om möjligt.

Rengör Att tänka på!

Rengör provtagningsutrustning, se metodbeskriv-
ning för rengöring.
Porgasrör tvättas med tvättmedel in- och utvändigt. 
Rengör mellan provtagningspunkter.

Kontrollera kvalitetskraven för rengöring.
Kontrollprovtagning: Ta ev kontroll-
prover, t ex rengöringsblankprov.

transportera och förvara Att tänka på!

• Förvara proverna i diffusionstäta påsar, i
kylväska med kylklampar eller motsvarande om
inget annat anges.

• Separera prover där fältmätningar indikerat
höga halter VOC från prover där fältmätningar
indikerat låga/inga halter.

• Leverera prover som skall analyseras till
laboratoriet så snart som möjligt.

Kontrollera hur proverna skall 
transporteras och lagras.
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Geoveta AB 
Sjöängsvägen 2 Duvvägen 36 

192 72 Sollentuna 981 37 Kiruna 
www.geoveta.se 

Riskbedömning arbetsmiljö 
Bilaga till provtagningsplan 

Kontaktuppgifter 

Beställare: Vallentuna kommun Provtagare 1: Liselott Kutscher 

Kontaktperson: Emilie Carlsson Provtagare 2: Irene Madariaga 

Tel: 

08-587 84 936,
emilie.carlsson@vallentuna
.se Fälttekniker: Anders Gunnarson 

Adress: Besök: Tuna torg 1 Annan: 

Larmcentral: 112 Miljötillsyn: 
08-587 850 00 (kommunens
växel)

Syfte och mål med undersökningen: 
Syftet är att undersöka risken för betydande spridning av klorerade lösningsmedel till och från 
detaljplanområdet (Vallentuna-Prästgård 1:49, Vallentuna-Rickeby 1:149) under 
utbyggnadsfasen (markarbeten, grundläggningsarbeten osv) och efter byggfasen. I 
undersökningen ingår även punkter på de närliggande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 
1:221 och Vallentuna Rickeby 1:168.

Se även provtagningsplan. 

Bakgrund till undersökningen: 
Se provtagningsplan. 

Riskbedömning: 
Riskbedömningen görs nedan uppdelad i tre delar: 

• Exponering för kemiska och biologiska ämnen
• Övriga risker
• Riskfyllda arbeten

Exponering för kemiska och biologiska ämnen: 
Det finns konstaterade föroreningar i den jorden på båda fastigheterna. 
Det finns även spår av klorerade lösningsmedel, men endast i låga halter utan risk för hälsa. 
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 Tabell 1: Konstaterade och misstänkta föroreningar 
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Övrigt/kommentarer 

 

 Arsenik (As)                
 Barium (Ba)                
 Bly (Pb)                
 Kadmium (Cd)                

 Kobolt (Co)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 Koppar (Cu)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 Krom (Cr)                
 Kvicksilver (Hg)                
 Nickel (Ni)                
 Vanadin (V)                

 Zink (Zn)         På Vallentuna-Rickeby 1:149 
i ytlig jord. 

 

 PAH                
 Alifater                
 Aromater                
 BTEX                
 Olja                
 Klorerade kolväten                
 Asbest                
 PCB         Båda fastigheterna, ytlig jord  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
     
  
 
 Risker förknippade med exponering för kemiska och biologiska ämnen 
 Markera de risker som bedöms föreligga:  
  Hudkontakt med föroreningar i jord och grundvatten PCB  
  Inandning av flyktiga ämnen, t.ex. klorerade kolväten  
  Inandning av partiklar metaller, PCB  
  Kvävning        
  Syrebrist        
  Brand- och explosionsrisk, elstötar pga ledningar  
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Geoveta AB 
Sjöängsvägen 2 Duvvägen 36 

192 72 Sollentuna 981 37 Kiruna 
www.geoveta.se 

Övriga risker 
Markera de risker som bedöms föreligga: 

Ras, skred och fall    
Kommunikationshinder pga högljudd borrigg 
Värmeslag    
Belastningsskador pga arbete med borrigg 
kyla 

Riskfyllda arbeten 
Markera de risker som bedöms föreligga: 

Ensamarbete    
Manuellt arbete    
Stora maskiner och annan tung utrustning    
Annan pågående verksamhet    
Arbete vid vatten    
Arbete i trånga utrymmen    
Ledningar    
Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 
Arbete i personlig skyddsutrustning    

Skyddsåtgärder och förebyggande aktiviteter 
Rutiner för att förebygga och upptäcka risker 
Före fältarbete görs en genomgång av provtagningsplanen och de riskfyllda moment som 
provtagningen medför för de som ska medverka vid arbetena. 
Fälttekniker informeras av borrtekniker om säkerhetsrutiner för arbete vid borrbandvagn, 
exempelvis för byte av borrstål och nödavstängning av maskin. 
Skyddsutrustning 
Vid fältarbete bärs heltäckande kläder, skyddsskor och skyddshandskar. 
Andningsmask ska användas. 
Övriga skyddsåtgärder 
Undvik att lukta på jord och vattenprov. 
Fälttekniker ska vara aktsam på borrbandvagnen, samt följa direktiv från borrteknikern. 
Inga ensamarbeten skall utföras, det ska alltid vara minst två personer vid borrbandvagnen. 
Rengöring 
Efter varje arbetsdag ska personal tvätta ansikte, hals och händer med tvål och vatten. 
Förbrukad skyddsutrustning ska omhändertas för destruktion. 
Övriga skyddskläder förvaras separat. 
Provtagningsutrustning rengörs enligt instruktioner i provtagningsplanen 

Avvikelser: 
Eventuella avvikelser från skyddsåtgärder och förebyggande arbete dokumenteras i fältrapport. 

Övrigt: 
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Föroreningar inom planområdet

Tetraklormetan (PCM)
Triklormetan (TCM)
Tetrakloreten (PCE)

jordprovtagning

VR 1 Jordprov

Provpunkt för jord, 
grundvatten och porgas

Provpunkt för grundvatten
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004142-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]CuCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080169Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 11:15

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G19GV2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C6.9Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004142-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004140-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]Cs1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080167Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 09:43

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



AR-21-SL-004140-02

Í%SQbÂÂ]Cs1Î

EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C5.3Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004140-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004143-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]CvLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080170Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 11:53

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



AR-21-SL-004143-02

Í%SQbÂÂ]CvLÎ

EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C5.8Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004143-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-004141-02

EUSELI2-00838756
Í%SQbÂÂ]Ct:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Liselott Kutsche

Geoveta AB

Liselott Kutscher

Sjöängsvägen 2

192 72 SOLLENTUNA

Kundnummer: SL8460095

Provbeskrivning:

177-2021-01080168Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

4,9

2021-01-07 10:45

Elisabet Carlsson, Irene Madariaga

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-01-08

Utskriftsdatum: 2021-01-19

2021-01-08Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G20GV7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)Intern metod20%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)Intern metod25%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)Intern metod15%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Bensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Brombensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



AR-21-SL-004141-02
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EUSELI2-00838756

µg/l< 1.0Bromklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Diklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Etylbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)Intern metod30%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Klorbensen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Naftalen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0o-Xylen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Propylbensen a)Intern metod25%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)Intern metod20%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 1.0Toluen a)Intern metod20%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan a)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

°C6.8Vattentemperatur vid provtagning b)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

b)  Uppgift från provtagare

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare utskickad rapport med samma provnummer.

Orsak till ny rapport(AR-21-SL-004141-02):korrigerat format.

Kopia till:

 irene.madariaga@geoveta.se  (irene.madariaga@geoveta.se)

Karl-Johan Lenneryd  (karl-johan.lenneryd@geoveta.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 3, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provsvar till
Geoveta AB
Faktura
Sjöängsvägen 2   
192 72 SOLLENTUNA

Geoveta AB
Liselott Kutscher
Sjöängsvägen 2   
192 72 SOLLENTUNA

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

PolishusetObjekt #
Provnummer (11 st) 177-2020-12280144 - 177-2020-12280154
Ansvarig provtagare # Liselott Kutscher
Provtagningsdatum # 2020-12-22
Ankomst till laboratoriet 2020-12-23
Analysdatum 2020-12-23
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00085129

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280144 G20PG7 11 liter
177-2020-12280145 G20PG8 11 liter

Substans 177-2020-12280144 177-2020-12280145 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280144 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 2 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280146 G20PG9 12 liter
177-2020-12280147 G20PG10 11 liter

Substans 177-2020-12280146 177-2020-12280147 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 0.013 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 1.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.3 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280146 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 3 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280148 G20PG11 10 liter
177-2020-12280149 G20PG12 11 liter

Substans 177-2020-12280148 177-2020-12280149 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 1 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280148 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
  > : Större än
i.m.: Icke mätbar

Sid 4 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280150 G20PG13 11 liter
177-2020-12280151 G20PG14 11 liter

Substans 177-2020-12280150 177-2020-12280151 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.09 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280150 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 5 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280152 G20PG15 11 liter
177-2020-12280153 G20PG16 11 liter

Substans 177-2020-12280152 177-2020-12280153 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 < 0.002 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 0.9 < 0.9 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.09 < 0.2 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Objekt: Polishuset

177-2020-12280152 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Sid 6 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



Provnr Provmärkning Luftvolym¹
177-2020-12280154 G20PG17 10 liter

Objekt: Polishuset

177-2020-12280154 Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter  (*CA)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168

  ¹  : Resultat beräknat från kunduppgift
  # : Ingen parameter påvisad.
 ** : Omfattas ej av ackrediteringen.
  < : Mindre än
> : Större än

i.m.: Icke mätbar

Substans 177-2020-12280154 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1,1-Trikloretan < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetraklormetan < 0.01 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Trikloretylen < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Tetrakloreten < 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

Vinylklorid < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

1,1-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,1-Dikloretan < 0.004 µg/rör GC-MS ±20 Vejen

1,2-Dikloretan < 0.001 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloretan < 0.03 µg/rör GC-MS ±30 Vejen

Kloroform < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1,1-Trikloretan < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetraklormetan < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Trikloretylen < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Tetrakloreten < 1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Vinylklorid < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

trans-1,2-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

cis-1,2-Dikloreten < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,1-Dikloretan < 0.4 **µg/m³ Beräkning Vejen

1,2-Dikloretan < 0.1 **µg/m³ Beräkning Vejen

Kloretan < 3 **µg/m³ Beräkning Vejen

Sid 7 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

*CA = Eurofins Miljø A/S, Vejen

Sid 8 av 8Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager 2021-01-05 Rapportkod: AR-21-LU-000059-01

Bilaga 4, Riskbedömning klorerade lösningsmedel 
Geovetas uppdragsnummer: 230 664  
Geovetas uppdragsnamn: Vallentuna kn Polishuset



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

Rymliga lägenheter, minimal miljöpåverkan, vackra långlivade 
material i alla delar och anpassning  ll dagens smarta 
teknologi – allt de  a är självklarheter i u  ormningen av e   
ny   studenthus i Vallentuna. 
Byggnaden u  ormas för a   på e   självklart sä   inordna sig 
i mötet mellan villaområdet och Vallentunas centrum. Taken 
får liknande lutning och u  ormning som villornas tak, och 
fasaden u  örs i ljust tegel. Ambi  onen är a   teglet från det 
gamla polishuset ska kunna tas  llvara och återanvändas i 
det nya huset, som e   sä   a   möta vår  ds krav om smart 
återanvändning och låg resursförbrukning. Det är också e   
sä   a   återanvända historien – en del av det som funnits på 
platsen får leva vidare i en ny form. 

Entrén  ll huset ligger mot Gärdesvägen, och där kliver man 
rakt in i den gemensamma entréloungen med gemensamma 
ytor för studier, bibliotek, cykelverkstad och evenemang. 
Det ger en levande gatumiljö där det händer saker. Mot 
Gärdesvägen placeras också stora planteringslådor för 
blommande växter, och i hörnet mot Allévägen föreslås e   
konstverk – kanske en glad hund, gjuten i brons?

Rymligt  ll rimlig kostnad 
Med e   ra  onellt  llverkningssä   blir det möjligt a   skapa 
generösa och a  rak  va studentlägenheter  ll rimlig kostnad. 
Med en hantverksmässigt murade tegelfasaden kombineras 
det ra  onella och det sinnliga  för a   få höga kvaliteter inom 
en rimlig ekonomisk ram. 

Tåligt och långlivat
Alla material är valda för a   åldras vackert och ge en god 
gestaltning både invändigt och utvändigt. Invändigt görs 
korridorer och trappor u  örs i natursten och alla lägenheter 
får trägolv med breda plankgolv. Tåliga, robusta material som 
ger en god inomhusmiljö och står sig över lång  d. 
Litet ekologiskt fotavtryck
Huset u  örs med hög miljöprestanda avseende 
energiförbrukning och materialval. Smarta och generösa ytor 
för cykel och  llgång  ll bilpool gör det enkelt a   resa hållbart. 
Uppe på taket vajar e   ängstak, med växter som anpassas 
för a   gynna de lokala ekosystemen av pollinerande insekter. 
Över året växlar det utseende i takt med blomningen. 
Vackert, levande och e   exempel på hur sam  da arkitektur 
och miljöanpassning går hand i hand. 

Bostäderna 
Högst på önskelistan för de fl esta studenter idag står en egen 
bostad – och allra helst en egen lägenhet. Därför u  ormas 
majoriteten av lägenheterna som e  or.  Genom a   använda 
e   ra  onellt byggssytem kan en generös studentbostad med 
komple   kök, badrum med tvä  pelare, avskild sovdel och 
fransk balkong åstadkommas  ll en rimlig kostnad. 
På varje plan fi nns en större lägenhet som delas på två. Allt 
fl er upptäcker fördelarna med a   dela en större yta på fl er – 
med varsi   eget sovrum och gemensamt kök/vardagsrum får 
man  llgång  ll en generösare lägenhet. 

GENERÖST, HÅLLBART & SMART - NYA STUDENTBOSTÄDER I VALLENTUNA 

BESKRIVNING AV PROJEKTIDÉN



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

FASAD ÖST MOT GÄRDESVÄGEN SKALA 1:200

FASADRITNING



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

FASAD NORR MOT ALLÉVÄGEN SKALA 1:200

FASADRITNING



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

FASAD VÄST SKALA 1:200

FASADRITNING



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

FASAD SÖDER SKALA 1:200

FASADRITNING



2019-05-13 MARKANVISNING VALLENTUNA/ STUDENTBOENDESTUDENTENS BÄSTA HEM

SITUATIONSPLAN 1:400 KÄLLARPLAN 1:400

En källarvåning för cykelparkering inomhus och teknikutrymmen 
läggs under byggnadens norra del. 

SITUATIONSPLAN 

P P P P P P

P P

RHP

PLATS FÖR 
KONSTVERK



”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön…”

     Kulturminneslagens portalparagraf

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VALLENTUNA KOMMUN
Antaget av kommunfullmäktige den 6 september 2010



•  2

KULTURFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11
186 86 VALLENTUNA

Telefon vxl 08-587 850 00
Fax 08-587 853 38
kultur@vallentuna.se
www.vallentuna.se

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR VALLENTUNA 
KOMMUN

Kulturmiljöprogrammet är en sammanfattning av det mer omfattande 
digitala kulturmiljöunderlaget och ett urval av de företeelser som kan 
sägas vara specifika för just Vallentuna kommun. Underlaget beskriver 
kulturhistoriska värden och ett förhållningssätt där kulturmiljön ses som 
en resurs. Avvägningar mellan olika intressen hanteras i översiktsplanen.

Det fullständiga kulturmiljöunderlaget finns på 
 www.vallentuna.se/kulturmiljowebben.
Uppdateringar av det digitala kulturmiljöunderlaget görs löpande. 
Programskrivningen ska revideras i god tid inför nästa översiktsplan. 

Vallentuna 2010-09-06

TRYCKT DEN 10 MARS 2011 HOS ABA KOPIERING, STOCKHOLM.
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Kulturmiljöprogrammet presenterar det kulturmiljöunderlag för  
Vallentuna kommun som arbetats fram under 2008-2009. Underlaget är 
ett geografiskt heltäckande, digitalt och påbyggnadsbart verktyg tillgäng-
ligt via kommunens hemsida: 
www.vallentuna.se/kulturmiljowebben. Särskild vikt har lagts vid att 
synliggöra jordbrukets betydelse, då kommunen i huvudsak fortfarande, 
och sedan lång tid, består och präglas av levande landsbygd med aktiva 
jordbruksföretag.
Kulturmiljövården har utvecklats från att i första hand uppmärksamma 
enskilda objekt, med tonvikt på monumentala lämningar av högrestånds-
kultur, till att successivt också innefatta rumsliga och funktionella samband i 
landskapet och det immateriella kulturarvet (t.ex. språk, minnen och berät-
telser).  Fokus har de senaste decennierna dessutom breddats till uttryck 
kopplade till flera sociala skikt i samhället där jämlikhet och etnisk mång-
fald är självklara inslag. Det gröna kulturarvet är också en del av den nya,  
bredare kulturmiljövården.
I underlaget finns faktauppgifter kopplade till ytor motsvarande ägorna 
till de byar och ensamgårdar som funnits i kommunen, uppgifterna är 
hämtade ur häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900. Sammanta-
get har det funnits cirka 175 byar/ensamgårdar, av dem har ca 90 st som 
berörs av riksintresse för kulturmiljövården, analyserats och beskrivits 
mer utförligt i text. Uppgifterna är jämförbara, kan kombineras och ställas 
i relation till varandra för att få fram vad som karaktäriserar olika områ-
den ur ett historiskt perspektiv. Underlaget innehåller också nio socken-
karaktäriseringar, förtydliganden av innehållet i kulturmiljövårdens fem 
berörda riksintressen, beskrivning av en rad allmängiltiga och aktuella 
företeelser som påverkar kulturmiljövårdens förutsättningar samt en mall 
för förfrågningar om kulturmiljöanalyser.
En strävan som genomsyrat arbetet har varit att historien i landska-

pet ska bli möjlig att använda som en attraktiv resurs i planeringen. 
Genom att ta fram, analysera och tillgängliggöra det nya kulturmiljö-
underlaget för Vallentuna kommun framgår det tydligt att kulturmil-
jövård är mer än fornlämningar. Vid nyetablering av bebyggelse och 
vägar görs idag arkeologiska undersökningar, men därefter uppstår 
ofta ett glapp i planeringen innan det är dags för namnsättning av 
det nya området. Med det nya underlaget skapas nya förutsättning-
ar att använda kulturmiljön som resurs under hela planeringsskedet.  

Varje kulturmiljö har sina specifika förutsättningar: 

Vilka förändringar tål landskapets natur- och kulturvärden utan  • 
att förlora karaktär och attraktivitet?
Vad behöver beaktas för att pusslet ska bli begripligt också i framti-• 
den?

Bakgrund
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F.d. Väsby kvarn i Vallentuna. Kvarnen eldhärjades den 13 mars 2008, till dess endast ruiner kvarstod.

Kulturmiljöprogrammet är en sammanställning av kunskapsunderlaget. Programmet 
beskriver vad som format olika delar av kommunen och vilka karaktärsdrag som är tongi-
vande ur kulturmiljösynpunkt. I den fysiska planeringen ska det, med miljömålen i åtanke, 
finnas en tydlig strävan att beakta och förstärka de företeelser som bidrar till att kultur- 
historiska värden och hög kvalitet i samhällsbyggandet upprätthålls. Sedan 2010 finns 
underlaget tillgängligt på kommunens webbplats. Utbildningsinsatser över kulturmiljö- 
underlaget kommer att genomföras för såväl politiker, tjänstemän samt intresserade 
kommuninvånare m. fl. 

Kulturmiljöprogrammet är sammanställt av: Ylva Othzén  (projektledare för kulturmil-
jöunderlaget), Eleonor Åberg (kommunantikvarie) och Pernilla Järveroth (kulturchef). I 
arbetet med underlaget har också Lisa Skanser (byggnadsantikvarie) deltagit.  
 
I uppdateringar och justeringar av kulturmiljöprogrammet och kulturmiljöwebben har 
följande personer medverkat: 
Rose-Marie Tufvesson (kartingenjör), Isak Kullman (bildantikvarie), Jean-Paul Darphin 
(vik. kommunantikvarie) samt Laura Sjölander (kommunikationssamordnare). 

Fotografier: Vallentuna kulturförvaltning, om ej annat anges.
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Förhållningssätt 

I Vallentuna kommun finns det fortfarande kvar en mångfald av intres-
santa spår av mänsklig påverkan på sin omgivning genom tiderna. 
Större delen av kommunen är fortfarande en levande landsbygd med 
aktiva jordbruk. Med den beräknade inflyttningstakten kommer var 
tredje invånare att vara nyinflyttad om 20 år. Det innebär stora föränd-
ringar. Möjligheten att verka för att kulturhistoriska värden tas till-
vara i planeringen är stora genom det nya kulturmiljöunderlaget;  
www.vallentuna.se/kulturmiljowebben.

 
Varje plats har sina specifika förutsättningar

Grundläggande för hantering av kulturmiljöer och kulturhistoriska värden 
i den fysiska planeringen är först och främst en acceptans för att varje 
plats har sina specifika förutsättningar – varje plats bidrar med sin del till 
vårt samlade kulturarv. Dessa förutsättningar har sin grund i vad naturen 
skapat och hur det naturgivna landskapet förändrats över tid, men också 
i hur människan under olika tider valt och haft möjlighet att dra nytta av 
naturen.

Exempel på spår

Människans påverkan på sin omgivning har varierat över tid och avsatt 
en rad olika spår som är mer eller mindre tydliga i landskapet. Ofta är det 
kombinationen av olika spår som tillsammans vittnar om hur människor 
levt, verkat och förflyttat sig inom och mellan olika områden. Exempel på 
spår i landskapet är markanvändningen, administrativa gränser, bebyg-
gelse, vägar, m.m. En del av dessa spår är särskilt registrerade i fornmin-
nesregistret och har ett starkt lagskydd. De spår som människan avsätter 
har med tiden blivit kraftigare och mer omformande genom t.ex. omfat-
tande markberedning vid byggen, nya vägdragningar och golfbanor. 

Vision

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur och 
kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar 
storstadsregion”. 
   Vision enligt samrådshandling för Översiktsplan 2010-2030

Orkesta kyrka i vinterskrud.
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Lagstiftning

Kulturmiljövården lyder under ett antal lagar och förordningar som verkar 
för att stärka kulturmiljön. De främsta är; Kulturminneslagen, Plan- och 
bygglagen samt Miljöbalken. En mer utförlig redovisning av dessa görs i 
stycket Lagar och förordningar.  

Olika grader av känslighet

På vissa platser är spåren svårare att se och förstå, de är därför mer känsliga 
för förändringar och nya inslag. De spår som avsatts för länge sedan eller 
indirekt, som t.ex. stenålderns kvartsavslag eller ständigt skötselkrävande 
betespåverkad flora, är ofta känsligare än stora och väl synliga anlägg-
ningar. Kombinationen av spår, sambanden mellan olika spår och ytorna 
mellan dessa kan vara känsliga för förändringar. Även om förändringar 
görs i liten skala eller ”anpassas” på annat sätt, som t.ex. ny bebyggelse eller 
vägsträckningar. I vissa fall är det ett särskilt mönster i bebyggelsen som 
kan berätta om äldre tider. Ett exempel på detta är de enskilt liggande och 
enkelt byggda torpen, som hört till en större mer påkostad och utsmyckad 
herrgård. För alla kulturmiljöer finns en kritisk punkt. När förändringen 
passerat denna punkt minskar förståelsen av platsen eftersom pusselbitar 
saknas. En varsam förändring med kulturmiljön som utgångspunkt kan 
däremot stärka kvaliteterna och stärka en plats identitet och framtida 
attraktivitet. 

Använd och ta tillvara kulturarvet

Genom att tidigt i den fysiska planeringen utgå från varje plats specifika 
förutsättningar ökar möjligheterna att ta tillvara kulturarvet som en posi-
tiv resurs. Det kan t.ex. göras genom att uppmärksamma de karaktärs-
drag som är typiska för ett område (socken) och på den enskilda platsen 

använda de befintliga spåren och låta dem vara vägledande för nytillskott 
i området. 
Namnsättning är också en åtgärd som kan bidra till att de kulturhistoriska 
kvaliteterna i ett område stärks. 

Manbyggnaden vid Stora Karby, Össeby socken. 
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Under vikingatiden sträckte sig Långhundraledens farvatten genom Vadadalen i Vada socken. Idag utgör området ett vackert dallandskap. 

Vallentuna kommun är till ytan förhållandevis stor med sina 360 kvadrat-
kilometer, ungefär dubbelt så stor som Stockholms stad. Kommunen har 
ett mycket spännande innehåll med flera landskapstyper, olika bygder och 
kulturlämningar. De naturgivna förutsättningarna är ett typiskt sprick-
dalslandskapmed lågt liggande slättbygd i väster, dalgångsbygd centralt 

VALLENTUNA KOMMUN UR ETT KULTURHISTORISKT PERSPEKTIV 

och högt belägen skogsbygd i öster. Här finns också bebyggelseetable-
ringar från alla förhistoriska skeden och medeltid, administrativa gränser 
av olika dignitet, kontinuerligt jordbruk med olika inriktningar och såväl 
äldre som modern infrastruktur. 
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ADMINISTRATIVA GRÄNSER OCH ÄGOSTRUKTURER UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 
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Vallentuna kommun genom tiderna

Stenålder

Redan 4000 år f Kr hade östra delen av kommunen höjt sig ovan  
havsnivån. Lämningarna från perioden består ofta av svårupptäckta rester 
efter tillverkning av enkla redskap och vapen – så kallade kvartsavslag. 
Sådana har hittats bl.a. i Lilla Gävsjö och vid IP nära Vallentuna centralort. 
Människor nyttjade denna ytterskärgård för säsongsboende – att jämföra 
med dagens Möja.

Bronsålder

Ungefär 2000 år f Kr hade strandförskjutningen blottlagt mark som idag 
ligger 20 meter över nuvarande havsnivå. Förutsättningarna för perma-
nent bosättning ökade och bygder bildades. Bronsålderns landskap uppvi-
sar viktiga kommunikationsstråk och vattenvägar framför allt i nord-syd-
lig riktning.
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Järnålder

Järnåldern började några århundraden f.Kr. Havsnivån låg då mellan 10 
och 5 meter högre än idag och ytterligare land steg ur havet. Det bebyg-
gelsemönster som ännu tydligt kan avläsas på landsbygden i kommunen 
lades fast. Spåren från perioden är många.

Medeltid-Nutid

Under medeltid formades bygderna successivt med den administrativa 
indelningen i härader och socknar. Dagens kommun består av delar av 
tre olika härader. Inom dessa finns nio medeltida sockencentra med åtta 
kyrkor och en kyrkoruin. Socknarna är olika sett både till sin historiska 
och nuvarande karaktär
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FORNLÄMNINGARS FÖREKOMST I LANDSKAPET
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Antalet brukningsdelar, d.v.s gårdar som de redovisas i skifteskartor från 
1700- och 1800-talen, ger en bild av den relativa befolkningstätheten i 
kommunen, samt en indikation om bebyggelsemönster i olika delar av 
kommunen.

Antalet markland (8 öresland = 1 markland). 
Mörkare och tätare prickar = fler markland.

Antal gårdar.  
Ju skarpare röd färg= mer tättbefolkat.

Landsbygdens karaktär och utveckling under historisk tid

Med hjälp av historiska källor kan kommunenslandsbygdutveckling 
genom århundraden delvis rekonstueras.

I 1630-talets detaljerade kartmaterial finns en rad uppgifter om de olika 
byarna och ensamgårdarna. Bland annat kan skattekraften utläsas som är 
angiven i antalet öresland per gård. För de vita fälten, där den skattebe-
friade adeln i huvudsak ägde marken, saknas uppgifter.
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Antalet årligen sådda tunnor säd under historisk tid ger också en bild 
av skillnader mellan olika områden inom kommunen som har sin 
grund i naturgeografiska förutsättningar och jordbrukets inriktning. 
Kartan framhäver skillnaderna mellan skogs- och slättbygderna och de  
bördigaste platserna inom kommunen. 

Mängden brukad åker.
Större cirklar = större andel brukad åker.

På kartan visas produktionsinriktningen såsom den avspeglas i de histo-
riska kartornas uppgifter. I de områden där ängsmarkens areal varit stor 
har boskapsskötsel varit viktig och antalet betesdjur fler vilket påverkat 
landskapets utseende och innehåll. Ytan årligen besådd åker (spannmåls-
produktion) i relation till ängsmarkens avkastning (animalieproduktion) 
ger en indikation om hur markanvändningen i landskapet kan ha tett sig 
under historisk tid

Fördelningen mellan åker och äng.
Mörkare grön = större andel boskapsskötsel (mer ängsmark).
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Häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900 innehåller en rad uppgif-
ter som t.ex. var det fanns betesmark i kommunen. Bilden visar att den 
östra delen av kommunen länge haft stora arealer kontinuerligt nyttjad 
betesmark.

Bilden illustrerar aktuell förekomst av betesdjur (nötboskap och får)  
hämtad ur modern lantbruksstatistik (2007). 

Betesmark år 1900.
Mörkare grön= större andel betesmark.

Får och ko 2007
Mörkare och tätare markeringar = större andel djur.
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Bebyggelsen i Vallentuna kommun är en del av kulturmiljön och en viktig 
resurs. 
Bebyggelsemiljöer är ett historiskt källmaterial där man kan läsa av olika 
tekniska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Varje tidsepok 
skapar sina särskilda karaktärsdrag och präglas av rådande samhällsför-
hållanden. Mängden information som en miljö har, är därför beroende 
av hur väl bevarade dessa karaktärsdrag är. Den historiska kontinuiteten 
i byggnadsbeståndet och landskapet bör värnas för att bevara samhällets 
årsringar. 
I plan- och bygglagen anges vad som gäller för bebyggelse, såväl nytill-
kommande som befintlig. Ur kulturmiljösynpunkt är det främst 3 kap. 
§§ 1, 10 och 12 som är aktuella. De hanterar placering och utformning 
samt anger varsamhetsbestämmelser, se stycket Lagar och förordningar 
för utförligare information.

BEBYGGELSEN - EN AV KULTURMILJÖNS PUSSELBITAR

Byggnad i Lilla Garn.

Exempel  på bebyggelse  i Vallentuna kommun 2008.
Tuna Torg, Vallentuna Centrum.  
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Bebyggelseinventeringar
Kompletterande bebyggelseinventeringar

Den inventering som gjorts 2008 syftar till att framhäva och förmedla 
kunskap om bebyggelsens kvaliteter. Ingen heltäckande inventering har 
gjorts inom ramen för detta arbete. 

Urval och motiv

1900-talets bebyggelse (främst i tätorten Vallentuna).  •	
 
Vid tidigare inventeringar har fokus legat på äldre bebyggelse. Det 
byggda kulturarvet från 1900-talet behöver uppmärksammas  Vallen-
tuna. En stor del av bebyggelseförändringarna sker i tätortsmiljön 
där bebyggelsen förtätas. Inventeringar och värderingar har  gjorts 

eftersom förändringarna bör/måste ske med hänsyn till de befintliga 
värdena. Information och kunskap om dessa miljöer är därför viktigt. 

Mycket värdefulla byggnader och miljöer inom kommunen som vid •	
tidigare inventeringar, på 1960-70-talen, klassats som ”omistliga”. 
 
Värdefulla miljöer med speciell bebyggelsestruktur inom kommu-
nen. Inom kommunen finns flera miljöer med äldre bebyggelsestruk-
tur bevarad. Byggnader och miljöer med särskilda karaktärsdrag kan 
berätta om lokala byggnadsskick, vilka präglats av ekonomiska och 
sociala faktorer. 

Gårdsbyggnad i Lövsättra, Vallentuna socken. Man byggnaden Lindö Gård, Vallentuna socken. 
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Förändringsområden, på grund av avstyckningar och/eller aktuella  •	
planer. 
Inflyttningen till kommunen ökar och om 20 år beräknas antalet 
kommuninvånare ha stigit till 45 000. Det finns ett högt tryck på 
avstyckningar på flera håll i kommunen och för ett antal områden 
föreligger detaljplaner. Med tanke på kommande förändringar på- 
verkas och förändras beyggelsemönstret. I kunskapsuppbyggande 
syfte inventerades bebyggelse i några utvalda områden.

Bebyggelse på fastigheter ägda av Stockholm stad år 2008.  •	
(Fastigheter som ska säljas under kommande år). 
Stora landområden köptes upp av Stockholm stad på 1960-talet.  
Sex fastigheter ska säljas den närmsta framtiden. För att öka kun-
skapen inventerades därför bebyggelsen i några av dessa områden.

 
Även utanför dessa områden finns bebyggelse med kulturhistoriskt 
värde. Bedömningar av bebyggelse som inte omfattas av den genom-
förda inventeringen kommer att behöva göras löpande av antikvarisk 
kompetens. Detta är särskilt viktigt att beakta i tätorten Vallentuna. 

Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetets nationella register, Bebyggelseregistret, har 
använts för registrering och kan kontinuerligt fyllas på med ny infor-
mation. I och med det har en grund lagts för ett fortsatt arbete med 
bebyggelsefrågor i kommunen. Den inventerade bebyggelsen och dess 
kulturhistoriska värden är publikt tillgänglig och sökbar i det digi-
tala underlaget www.vallentuna.se/kulturmiljowebben, men också via 
Riksantvarieämbetets webbplats: www.raa.se (länken ”Byggnader”). 
Med miljömålet God bebyggd miljö i åtanke bör dessa frågor behand-
las i den kommande kommunala planeringen. Underlaget kan ligga till 

grund för ett strategiarbete inom miljömålsarbetet för God bebyggd miljö.  

De avtryck som lämnas i landskapet genom nytillkommen bebyggelse 
lämnar större spår idag än tidigare. Markingrepp, placering och byggnads-
volymer har ökat. Det är därför särskilt viktigt vid nyetablering att ställa 
krav på placering, tomtstorlek, materialval, volymer och färgsättning för 
att uppnå samspel med omgivningen.
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Tidigare genomförda bebyggelseinventeringar

De flesta av nedanstående inventeringar är tillgängliga på Vallentuna 
kulturförvaltning, efter överenskommelse.   

Inventering av äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i  •	
Vallentuna kommun 1967-71.  
Inventeringen omfattar ca 450 gårdar, i regel byggda före 1900-talet. 
Undersökningen har kartlagt de miljöer som man ansåg vara mest 
ursprungliga. I några fall finns dateringsuppgifter. Man har använt 
sig av Svenska gods och gårdar samt Sveriges bebyggelse, eller tittat 
på snickeridetaljer och smiden. Interiörer har beskrivits i flera fall.

Byggnadsinventering av ecklesiastika boställen. 1957-79.•	   
Bebyggelseinventering 1981. Tidig bebyggelse i Bällsta.  
Uppsats av Annika Sverner. 
Innehåller framför allt genomgång av villor och fritidshus byggda 
mellan 1900 och 1939. De inventerade byggnaderna beskrivs i krono-
logisk ordning. 

Bebyggelseinventering i Vallentuna centrum 1981.•	   
Uppsats av Britt-Marie Bredberg.  
Totalinventering inom ett begränsat område väster om Banvägen. 
Olika årtionden redovisas i kartmaterial. 

Bebyggelseinventering 1988-89. 22 kulturhistoriskt intressanta •	
områden i Vallentuna kommun.  
Utförd av Klas Reichman, kompletterad av Fredrika Mellander- 
Rönn, på uppdrag av Vallentuna kommun. 
Inventeringen gjordes i samband med ny Översiktsplan. Innehål-
ler utförlig beskrivning av de inventerade bebyggelsemiljöerna och 
fastigheterna, samt en kulturhistorisk bedömning och förslag till 

bevarandeåtgärder. Förslagen till bevarandeåtgärder är allmänt hållna 
och generaliserande.
Uppdatering av bebyggelseinventering 1992. Markim och Orkesta. •	  
Genomfördes av Gunilla Pagès, Länsmuseibyrån, på uppdrag av Riks-
antikvarieämbetet.  
Bebyggelsen beskrivs områdesvis med kort historik och föränd-
ringar över tiden ur bebyggelsehistorisk synpunkt. Det nya materia-
let presenteras tillsammans med tidigare inventeringar. Ändringar 
i förhållande till tidigare inventeringar markeras med understryk-
ningar.

Bebyggelseinventering 1994. Vallentuna tätort. •	  
Utförd av Fredrika Mellander - Rönn. 
Inventeringen omfattar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Vallen-
tuna tätort och ingår som en del i en fördjupad översiktsplan. Endast 
bebyggelse som ligger inom tätortszonen har inventerats. Den inven-
terade bebyggelsen består av alla typer av bostadshus. Fastigheterna 
representerar sin tids byggnadsskikt eller berättar något om Vallentu-
nas samhälles historia. Även modern bebyggelse har tagits med.

Inventering Vallentuna tätort, Brottby, Kårsta och Lindholmen, •	
grupp- och flerbostadsbebyggelse, 1997.  
Pärmar med foton och kort information som t.ex arkitekt och byggår. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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