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Planområdets läge i Upplands Väsby, 

RUNBY

ODENSLUNDA

Väsby C

Stationen

E4

SMEDBY

SKÄLBY

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplan för Odenslunda är att i västra planområdet möjliggöra uppförande 
av förskola och boende enligt Lagen om särskilt stöd (LSS). Syftet för planens östra del 
är att bekräfta användningen ”skola” för den byggnad som uppfördes 2016 med stöd av 
den tidigare detaljplanen. 

Planens västra del har fått en flexibel utformning för att möjliggöra flera lösningar som 
svarar mot behoven av en förskola för 120 barn och ett LSS-boende för 6 bostäder. För 
den västra delen medges två våningar, för den östra tre våningar.

I samrådsskedet var syftet med detaljplanen att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus och radhus samt skola. Eftersom kommunens behov av plats för kommu-
nal service ökat i denna del av kommunen har planens inriktning ändrats för att möta 
dessa behov.

BOLLSTANÄS
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Förslag och konsekvenser
Plandata
Denna plan hanteras med normalförfarande enligt plan och bygglagen, PBL 
2010:900. 

Läge
Planområdet ligger inom kommundelen Odenslunda, ca 2,5 km sydost om Väsby Cen-
trum. Planområdet avgränsas i öst av Rosendalsvägen och i söder av Eddavägen.  I väster 
och norr gränsar området till befintliga tomter med villa- och flerbostadshusbebyggelse.

Områdeskarta.

 
Areal
Planområdet omfattar ca 2,3 hektar.

Flygfoto från 2016 visar den nybyggda skolan i väster och platse för de nu riva pavil-
jongerna i öster. 
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Markägoförhållanden
Inom planområdet:
Hammarby-Smedby 2:25, del av fastigheten Odenslunda 1:590. 
All mark inom planområdet ägs av kommunen (rött fält). Utanför planområdet ägs 
Vatthagen 1:598 av Väsbyhem (blått fält), övriga fastigheter är privatägda. 

 

Natur och vatten
Fastigheten består av delvis hårdgjorda ytor med en höjdskillnad i väster som nödvän-
dig-gör anpassning mot intilligande fastigheter. Inom planområdet finns skyddsvärda 
träd. De skyddsvärda träden förses med skydd i detaljplanen. Oxelallén längs Eddavägen 
har ett biotopskydd enligt Miljöbalken.

Planområdet ligger inom skyddsområde för Hammarby vattentäkt. Planen bedöms inte 
leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Bebyggelse
Bostäder
Planförslaget möjliggör bostäder i den västra halvan av planområdet. Där föreslås ett 
LSS-boende (lagen om särskilt stöd) med 6 lägenheter, personalutrymmen och gemen-
samma utrymmen. Byggnad och tomt beskrivs i avsnittet Gestaltning på sidan 8.

Förskola och skola 
Detaljplaneförslaget befäster användning och utformning av den skola som redan 
uppförts i den östra delen av planområdet, med stöd av tidigare detaljplan. I den västra 
delen medges en förskola för 120. Byggnaden får bestå av två våningar. Byggnads- och 
markbestämmelser redovisas i avsnittet Gestaltning på sidan 8.
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Arbetsplatser
Inom planområdet inryms skola, förskola samt ett LSS-boende med sedvanliga yrkes-
grupper inom utbildnings- och vård- och omsorgsväsendena.

Tillgänglighet
Förskolans tillgänglighet bygger på gällande reglementen, samt kommer att följa de 
riktlinjer som kommunen tagit fram. LSS-boendet uppförs i enlighet med kommunens 
riktlinjer för utformning och planering av gruppbostad enligt LSS: bl.a. krav på envå-
ningsbyggnad, lutning på gångstigar anpassas till handdriven rullstol, krav på gemen-
samma uteytor samt uteplats till lägenheterna i gruppbostaden. 

Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik
Eddavägen förses med en gång- och cykelbana, som en fortsättning på den gång- och 
cykelbana som anlagts på Rosendalsvägen. Utrymme för väderskyddad plats för cyklar 
och rullstolar ska finnas vid LSS enligt riktlinjerna för gruppbostäder i Upplands Väsby 
kommun. Plats för cykelparkering ska finnas intill förskolegården. 

Kollektivtrafik
Inga förändringar väntas ske med bussarnas turtärhet i och med att planen genomförs.

Biltrafik 
En trafikutredning togs fram till samrådsförslaget som i västra delen rymde cirka 50 
bostäder i flerbostadshus och radhus. Ändamålet förskola och LSS-boende bedöms 
innebära något färre trafikrörelser per dygn än ändamålet bostäder, men trafikrörelserna 
kommer att utföras mer koncentrerat i tiden, till hämtning och lämning på förskolan. 

Principsskiss för placering av LSS-boendet och förskolan



7DETALJPLAN FÖR ODENSLUNDA SKOLA

Nya parkeringsplatser vid skolan underlättar hämtning och lämning vid skolan. Angö-
ring till förskolan och till LSS-boendet planeras i enlighet med Upplands Väsby kommuns 
trafikplan och Riktlinjer för planering av LSS-boende (juni 2017) samt Funktionsprogram 
förskolelokaler och utemiljö (juni 2017). Förskolan och LSS-boendet angörs från Edda-
vägen via två tillfarter förbundna via en parkering anlagd på kvartersmark, byggd för att 
tåla lastbilar.

Parkering
Parkering för personal, LSS-boendet samt hämtning- och lämning till förskolan ska ske 
på inom kvartersmark. Parkeringstal på 0,05 platser/lägenhet är tillämpligt för katego-
riboende som LSS-boende, äldreboende eller studentboende. Förskolans parkering som 
också är en hämtnings- och lämningszon, föreslås bli enkelriktad.

Skolans personalparkerings placering beror på samrådsförslagets utformning av gatunä-
tet. Angöring till personalparkeringen föreslås ske via förskolans angöring för leveranser. 

Eddavägen smalnas av för att medge längsgående parkering på norra sidan. Rosendalsvä-
gen har smalnats av och medger 19 snedställda parkeringsplatser avsedda för hämtning 
och lämning. Platserna kommer att tidsbegränsas under dagtid.

Varutransporter
Varutransporter till förskolan och LSS-boendet sker från Eddavägen vid separat tillfart. 
Leveranser till skolan sker från Rosendalsvägen. Varuintaget är skilt från barnentrén.

Gestaltning
Det offentliga rummet – allmän platsmark 
Gaturummet utformas till ett möte mellan den gröna omgivningen med trädgårdar med 
friliggande villor, radhus och kedjehus samt en mer storskalig miljö med större enheter. 
Allén av oxlar utefter Eddavägen sparas. Nya träd har planterats utefter Rosendalsvägen.

Skola - byggnad och skolgård
Planområdets östra hälft innehåller en skolbyggnad om två våningar, uppförd 2016 
på den ursprungliga planens A-bestämmelse. Lokalanalys för skolan grundar sig på de 
funktioner för 200 elever som utövaren av verksamheten beställt. 

En bollplan och lekmiljöer har iordningsställts på skolgården.

För att skapa utrymme för framtida utbyggnader med t.ex. slöjdsal och bibliotek, med-
ger planen att skolan får uppföras till en höjd som möjliggör en byggnad i tre våningar. 
Tekniska installationer som t.ex. ventilation ska rymmas inom den satta höjden.
 
Förskola
Lokalanalys för förskolan baseras på en beställning om förskola för 120 elever till Kon-
toret för samhällsbyggnad inom ramen för Väsby nya lärmiljöer. 

Med byggnadens högsta tillåtna totalhöjd kan förskolan byggas i två våningar. Förskole-
byggnaden och planeringen av utemiljöerna ska överensstämma med Funktionsprogram 
förskolelokaler och utemiljö - Upplands Väsby kommun, 2017-06-15.
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Plankartan har försetts med en bestämmelse som kräver vegetationstak för huvudbygg-
nader. Sedumtak tar upp upplevelsen av trädgårdarnas gröna omgivning och svarar mot 
skolans utformning av taket. Växtbädd på tak är viktigt även ur ekologisk synpunkt och 
för fördröjning regnvatten från skyfall.

Förskolegården ska inspirera till lek och upptäckslust. Uppvuxna bergtallar att klättra i 
och fruktträd kan sparas. Förskolegården ska ha bärande och blommande träd och bus-
kar och erbjuda variation. En skyddsvärd tall har försetts med skyddande n-bestämmelse 
och sparats eftersom den också utgör en tilltalande siktlinje från entrén sett.  Förskole-
gårdens storlek ligger nära den storlek som rekommenderas för 120 barn, enligt Bo-
verkets och Upplands Väsby kommuns rekommendationer om 40 kvm/barn. Utform-
ningen av förskolegården ska följa beskrivningarna i Funktionsprogram förskolelokaler och 
utemiljö - Upplands Väsby kommun, 2017-06-15.

Anläggningar som är relaterade till verksamheten får anläggas inom förskolgården. Detta 
möjliggör bollplank och fristående skärmtak. 

LSS-boende
LSS-boendet utgör en komplettering av denna typ av boende för stadsdelen, i ett kollek-
tivtrafiknära läge. Boendet ska ligga avskärmat, vara en enplansbyggnad och inrymma 
högst 6 lägenheter med entréer i markplan, både för bostäder och gemenskapsytor etc 
i enlighet med Upplands Väsby kommuns Riktlinjer för utformning och planering av 
gruppbostad enligt LSS - Uppland Väsby kommun. För att LSS-boenden inte ska bli för 
stora rekommenderas 410 kvm bruttoarea. 
 
Anläggningar som behövs för verksamheten får anläggas på tomten. Väderskyddande 
tak för cyklar, rullatorer och permobiler etc ska uppföras in enlighet med Riktlinjer för 
utformning och planering av gruppbostads enligt LSS - Uppland Väsby kommun ska följas. 
Avskärmning mellan LSS-boendet och omgivningen måste anläggas, gärna i form av en 
häck på ömse sidor om ett staket. 

LSS-boendets gård ska ge möjlighet till odling, spegla årstiderna och innehålla bärande 
buskar och hålla en standard som inspirerar till social samvaro och utevistelse. Samtliga 
lägenheter ska ha entré mot uteplats. En gemensam vistelseyta ska finnas vid bostaden. 
Tomten för LSS-boendet sluttar starkt, därför ska lutningen ner mot vistelseplatsen 
samt beläggningen utföras så att de boende klarar att ta sig mellan vistelseytan och bo-
endet med rullator och manuell rullstol. Vistelseytan ska vara insynsskyddad. 
Eluttag och belysning ska finnas vid vistelsytan. Se principskiss sidan 7.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Befintligt ledningssystem för vatten och spillvatten bedöms ha flödeskapacitet för att 
kunna hantera den nya bebyggelsen. Brandvattenförsörjning säkerställs genom en 
brandpost i Eddavägen. 

Nya serviser för vatten, spill- och dagvatten till LSS-boendet och förskolan anläggs i 
Eddavägen. Förbindelsepunkt för skolans spill- och dagvatten kommer bli i Eddavägen. 
De befintliga va-ledningarna som ligger på kvartersmark förblir privata ledningar. Om 
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ledningarna nyttjas av fler än en fastighet ska gemensamhetsanläggning bildas.

Självfallslösning för spillvatten ska väljas i första hand för både LSS-boendet och försko-
lan som därför lämpligen placeras nära anslutningspunkten i Eddavägen, för att undvika 
behovet av pumpanläggning. 

Dagvatten
En utredning för hela planområdet togs fram av Structor, som gäller skolan. En kom-
pletterande dagvattenutredning har tagits fram av Bjerking för den västra delen Ham-
marby-Smedby 2:25 där det planeras för LSS-boende och en förskola med tillhörande 
utegårdar. 

Flödesberäkningar visar att exploateringen bedöms öka maxflöde och transporten av 
samtliga föroreningar från området om inga åtgärder utförs. Utifrån detta görs bedöm-
ningen att fördröjande och renande åtgärder måste vidtas för att maxflöden och förore-
ningstransport från området inte ska öka efter exploatering. 

Det är viktigt att dagvattnet fördröjs och sen kopplas på kommunens dagvattenledning-
ar för att förhindra risken att överflödigt dagvatten rinner ner på småhustomterna väster 
om planområdet. Fördröjning och rening av dagvatten ska utföras enligt Oxundaåns 
dagvattenpolicy (2016). 

Åtgärdsförslag

Åtgärdsförslag för hantering av vatten: Anlagt krossdike (1), öppet dike & infiltrationsy-
ta (2), växtbäddar på parkeringsyta (3), område som avvattnar direkt mot ledning (4).

1

2

3

4
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Dagvatten från område 1 samt skoltomten föreslås ledas till ett öppet krossdike (maka-
damdike). Förutom fördröjning och rening kommer krossdiket dessutom ha en avskä-
rande effekt så att vatten inte leds ner i det instängda området vid lågpunkten i område 
2. Höjdsättningen av området är viktigt så att dagvatten avleds på ytan till krossdiket.  

Sektionsskiss med förslag på utformning av det avskärande krossdiket. En vall säkerstäl-
ler att dagvatten inte flödar ner till lågpunkten i område 2. 

I område 2 föreslås öppna diken samt ett lågområde för infiltration anläggas. Då om-
rådet är instängt har ett område som kan magasinera ett 100-årsregn dimensionerats. 
Inget övrigt dagvatten bör ledas till denna punkt, enbart det som regnar på slänten och 
diket får hamna här. Vid normala omständigheter kommer diket inte vara vattenfyllt.

I anslutning till parkeringsplatserna i område 3 finns möjlighet att anlägga växtbäddar. 
som är nedsänkta planteringar med växter som tål torka och höga vattennivåer. Där 
vatten tillfälligt kan magasineras och fördröjas innan vidare transport till dagvattennätet. 

Växtbäddar ska fastighetsägaren anmäla till Miljökontoret innan driftssättning. Dag-
vatten som inte tas upp av växter eller avdunstar, bräddas till befintlig dagvattenledning.

Dagvatten från område 4 kommer att avvattnas direkt mot ledning på grund av att det 
höjdmässigt bedömts vara svårt att leda dagvattnet till krossdiket eller till växtbäddarna. 

Magasinen har dimensionerats så att totalflödet från utredningsområdet minskar jämfört 
med flöden före exploatering vid ett 20-årsregn. 

Sedumtak eller gröna tak ska finnas på större tak för att fördröja stora vattenflöden. 

Sekundära avrinningsvägar
Höjdsättningen är viktig för att undvika instängda områden och att dagvattnet kan 
avledas ytligt vid stora regn. 

Byggnaderna behöver placeras med en färdig golvnivå som ligger högre än Eddavägen, 
parkeringar, vändplan och gården. Det är viktigt att avrinning sker bort från byggnader-
na för att undvika vattenskador. Som riktlinje ska strävas efter att färdig golvnivå ligger 
50 cm över marknivå.

Föroreningsreduktion
Föroreningsberäkningar med de olika föreslagna åtgärderna visar att samtliga halter för-
väntas att minska efter exploatering i jämförelse med före exploatering. Planen bedöms 
inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormerna för vatten.
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                                                        Energianvändning
Kommunens energi och klimatstrategi (kommunfullmäktige 2011-09-12) anger att 
lokaler som kommunen uppför eller hyr in ska uppfylla kraven motsvarande Green 
Building-klassning. 

Skolan uppnår BBR-kraven och uppnår Green buildningnivå brons. Skolan värms med 
fjärrvärme. 

För förskolan och LSS-boendet är målet Miljöbyggnad Guld, indikatorn Energianvänd-
ning ska även den vara Guld vilket innebär 35 % under BBR. Projektering pågår och 
miljöprogrammet där indikatornivåerna fastställs är inte klart. Byggnaden ska kopplas 
fjärrvärmeledning och målet är att byggnaderna ska certifieras. Certifiering ger starkare 
krav på att indikatorerna ska uppnås. 

El
Inom planområdet finns två befintliga transformatorstationer vilka bedöms klara den 
framtida elförsörjningen inom planområdet. Skyddsavstånd till bostad är 10 meter.

Övriga ledningar
Inom området finns optifiber framdraget. Teleledningar ligger i ett stråk i Eddavägen.

Avfall och återvinning
All sophantering ska ske enligt kommunens avfallsplan, både sådant avfall som kommu-
nen ansvarar för och sådant som företag och producenter har ansvar för. Sophämtning 
ska ske utan backningsrörelser för sopbil.

Det bör finnas möjlighet att inom varje huvudbyggnad sortera minst sex fraktioner 
förpackningar samt fraktion för restavfall och matavfall. Insamlingssystem för matavfall 
ska utformas med utgångspunkt att allt matavfall ska samlas in. Köksavfallskvarnar får 
användas under förutsättning att matavfallet samlas upp i en separat tank inom fastighe-
ten. All köksverksamhet i skola, förskola och LSS-boendet ska ha fettavskiljare. 

Kommunen erbjuder insamling av elavfall, farligt avfall samt grovavfall. Grovavfalls-
hämtning kan antingen ordnas genom insamling i kärl eller genom kampanjer.
 

Hälsa och säkerhet 
Trygghet 
Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts, till exempel genom att lastningszoner är skilda från 
parkeringsplatserna som är till för hämtning och lämning vid förskolan och skolan. 

Förskolegården är instängslad för att undvika olyckor. 
Skolbyggnaden ligger relativt avskilt från större trafikstråk. Snedställda parkeringar har 
anlagts för att minimera risken för backningsolyckor. 

Avskilda cykelparkeringar har anlagts vid skolan, och kommer att anläggas vid förskolan 
och LSS-boendet. 
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Brandkrav
Planområdet ligger inom 10 minuters insatstid från nuvarande brandstationsplacering i
Upplands Väsby kommun. Med insatstid avses här summan av anspänningstid, körtid 
och angreppstid. Avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och 
punkten för räddningsinsats understiger 50 meter, i enlighet med kraven. Brandvatten-
försörjning säkerställs genom en brandpost i Eddavägen. 

Exponering för magnetiska fält
Skyddsavstånd på minst 10 meter mellan elstationen till bostad krävs på grund av mag-
netisk strålning. Detta hanteras i projekteringen av LSS-boendet. 

Lokalklimatförhållanden
Det är viktigt att spara uppvuxna träd, samt att skapa platser där de små barnen kan 
leka i skugga under sommarhalvåret. Av samma skäl behöver det både på skolgården 
och förskolegården också uppföras miljöer skyddade från blåst, särskilt under vinterhal-
våret. 
 
Det är väsentligt att spara uppvuxna träd, för att göra den gemensamma uteplatsen 
för LSS-boendet ombonad och försedd med skugga men delar av platsen behöver vara 
solexponerad med tanke på de boendes varaktiga vistelse i området. 

Klimatanpassning
Högre temperaturer
Förskole- och LSS-boendets vistelseyta måste utformas så att finns platser att sitta och 
leka i skugga. Skolgården följer Upplands Väsby kommuns riktlinjer avseende utemiljö.

Ökad nederbörd och risk för översvämning
Dagvatten på kvartersmark fördröjs och leds till ett nedsänkt krossdike på förskolegår-
den och svämytor finns inom kvartersmark. Sedumtak fördröjer effekterna av skyfall.

Stigande vattennivåer och risk för översvämning
Den höjdsättning som tagits fram i dagvattenutredningen har anpassats för att ytledes 
kunna avleda dagvatten och för att inte riskera översämning av intilliggande fastigheter. 
Åtgärdsförslagen enligt dagvattenutredningen med krossdike och vall och infiltrations-
yta är viktiga funktioner för att säkerställa att översvämning inte sker. Golvnivåer på 
husen måste anpassas så att de inte skadas vid översvämning av omkringliggande mark.

Risk för ras, skred och erosion 
Det råder ingen risk för ras, skred eller erosion.

 
Solstudier 
En solstudie gjordes inför samrådsförslaget. Solstudien är baserad på trevåningsbygg-
nader som nu ersätts med en enplansbyggnad och en förskola om två våningar. Den 
föreslagna placeringen av förskolan eller LSS-boendet är gjord med hänsyn till befintliga 
bostäder. 
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Planens överensstämmelse med hushållningsreglerna 
i miljöbalken
Förslaget är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap avseende lämplig användning av 
mark och vatten samt 5 kap miljökvalitetsnormer. Inget riksintresse enligt 4 kap berörs.

Behovsbedömning 
Med hänvisning till ställningstagandet i samrådsfasen och att inga förändringar skett 
som innebär betydande miljöpåverkan, bedömer kontoret för samhällsbyggnad att 
detaljplanens genomförande inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. En mil-
jöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig.
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Genomförande
Avtal
Kommunen är såväl beställare som utförare av detaljplanen samt ansvarig för genom-
förandet av planen. Med anledning av detta kommer inte något exploateringsavtal om 
genomförandet av detaljplanen att upprättas. Kostnaderna för upprättade av detaljplan, 
fastighetsbildning och gatuutbyggnad samt utbyggnaden av LSS-boendet, förskolan och 
skolan regleras inom organisationen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Marköverlåtelser
Kommunen äger all mark inom planområdet. I syfte att skapa lämpliga fastigheter kom-
mer marköverföringar mellan berörda fastigheter att ske. 

Fastighetsbildning
När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder ske. LSS-boendet, 
förskolan och skolan avses tillhöra varsin fastighet. Den ytmässiga omfattningen av fast-
igheterna klarläggs i lantmäteriförrättningen.

En hel fastighet eller del av en fastighet kan överföras till en annan fastighet genom
fastighetsreglering. Genom avstyckning avskiljs en del av en fastighet för att bilda en ny 
fastighet. 

Detaljplanen innebär att nedanstående åtgärder behövs för att fastigheterna och deras 
gränser ska överensstämma med detaljplanen.

Allmän plats
Följande mark är utlagd som allmän plats i detaljplanen och ska genom fastighetsregle-
ring föras över till kommunens fastighet Odenslunda 1:590:

• Del av fastigheten Hammarby-Smedby 2:25 ska överföras till fastigheten Odenslunda 
1:590 för att möjliggöra lokalgata (vändplan). (figur 1)

Följande mark är utlagd som kvartersmark i detaljplanen och ska genom fastighetsregle-
ring föras över till kommunens fastighet Hammarby-Smedby 2:25:

• Delar av fastigheten Odenslunda 1:590 ska överföras till fastigheten Hammar-
by-Smedby 2:25 för att möjliggöra bostadsändamål (LSS-boende) och skoländamål 
(förskola och skola) samt tekniska anläggningar (E-område). (figur 2 och 3)

Därutöver kommer avstyckning från fastigheten Hammarby-Smedby 2:25 att ske för att 
bilda ytterligare två fastigheter.
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Principillustration för fastighetsbildning: 
1) Mark som överförs från Hammarby-Smedby 2:25 som allmän plats till Odenslunda 
1:590.  
2) och 3) Mark som överförs från Odenslunda 1:590 som kvartersmark till Hammar-
by-Smedby 2:25.

Principskiss för nya fastighetsgränser.

Ansökan om marköverlåtelser genom fastighetsreglering och avstyckning inlämnas till
Lantmäteriet. Kommunen ansöker om fastighetsbildning.

 

Förskola 
Skola 

LSS-boende 
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Gemensamhetsanläggning
När flera fastigheter har liknande behov av en anläggning kan en gemensamhetsanlägg-
ning bildas. Gemensamhetsanläggningen bildas av Lantmäteriet genom en anläggnings-
förrättning. I samband med detta beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka 
för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen.

Dagvattnet från kvartersmark kommer delvis att lösas gemensamt för de tre blivande 
fastigheterna och därför föreslås en gemensamhetsanläggning bildas. Utrymme i form av 
krossdike och översvämningsyta för dagvattenhanteringen finns angiven i detaljplanen. 
Utrymmet föreslås upplåtas med servitutsrätt.

Dagvattnet från parkering på kvartersmark kommer att lösas gemensamt för två av de 
blivande fastigheterna för förskola och LSS-boende. Därför föreslås att en gemensam-
hetsanläggning bildas. Utrymmet föreslås upplåtas med servitutsrätt.

En gemensamhetsanläggning som omfattar angöringsgata samt vatten- och spillvatten-
ledningar som är gemensamma för förskole- och skolfastigheten föreslås också bildas. 
Utrymmet föreslås upplåtas med servitutsrätt.

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggning inlämnas till Lantmäteriet. Kommu-
nen ansöker om bildande av gemensamhetsanläggning.

Ledningsrätt och servitut 
Ledningsrätt är en rätt att använda någon annans mark för ledningsändamål.

Ledningsrätt  
Enligt fastighetsförteckningen berörs inte planområdet av några ledningsrätter. 

Servitut  
Servitut är en rätt att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det finns två 
typer av servitut, dels avtalsservitut, som innebär att avtal upprättas, dels officialservitut, 
som innebär att Lantmäteriet bildas servitutet (myndighetsbeslut).

Befintliga  
Enligt fastighetsförteckningen belastas kommunens fastighet Odenslunda 1:590 av två 
oregistrerade officialservitut.

 
•         Oregistrerat officialservitut 01-FRE-325.1 för vägar enligt byggnadsplan. Servitu-
tet är till förmån för de privatägda fastigheterna Odenslunda 1:256-1:258, 1:263-1:276

•         Oregistrerat officialservitut 01-FRE-344.1 för vägar enligt byggnadsplan. Servitu-
tet är till förmån för de privatägda fastigheterna Hammarby-Smedby 2:46, 2:74-2:80

Då gatorna inom planområdet utgör allmän plats behövs inte någon rätt att använda 
väg och allmän plats. De oregistrerade officialservituten kan därför upphävas.
 
Fastigheterna Hammarby-Smedby 2:25 och Odenslunda 1:590 har nedanstående 
servitut: 
•  Avtalsservitut 01-IM3-61/4201.1 för ledning. Servitutet är till förmån för 
kommunens fastigheterna Hammarby-Smedby 2:25 och Odenslunda 1:590 och belastar 
fastigheten Hammarby-Smedby 2:41, som är privadägd och ligger utanför planområdet.
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•  Avtalsservitut 01-IM3-67/5523.1 för ledning. Servitutet är till förmån för 
kommunens fastighet Hammarby-Smedby 2:25 och belastar fastigheten Vatthagen 1:71, 
som är privadägd och ligger utanför planområdet.

•  Avtalsservitut 01-IM3-67/5524.1 för ledning. Servitutet är till förmån för 
kommunens fastighet Hammarby-Smedby 2:25 och belastar fastigheten Hammarby-
Smedby 2:39, som är privadägd och ligger utanför planområdet.

Servituten bör utredas och eventuellt omprövas.

Tillkommande 
Till förmån för skolfastigheten föreslås ett servitut för rätten att ha vatten- och 
spillledning över förskolefastigheten.

Till förmån för skolfastigheten föreslås vidare ett servitut för rätten till angöringsväg till 
skolans parkeringsyta över förskolefastigheten.

Rätten att ha utrymme för gemensam dagvattenhantering föreslås också säkras genom 
ett servitut.

Rätten att ha utrymme för gemensam växtbädd föreslås också säkras genom ett servitut.
(För principskiss hänvisas till bild på sidan 10)

Tekniska åtgärder
Utbyggnad av allmänna anläggningar
Eddavägen smalnas av varvid körytorna minskas.

Gång- och cykelvägen förlängs västerut på Eddavägen 

VA-serviser till förskolan och LSS-boendet kommer att anläggas i Eddavägen. 
 
Utredningar
• Trafikbullerutredning (ÅF Infrastructure AB – daterad 20110704) 
• Dagvattenutredning (Structor 2014-04-04 samt Bjerking - 2017-06-16)
• Trafik-PM Odenslunda skola (Tyréns 2013-05-27)
• Geoteknisk undersökning 2013, Bjerking
• PM miljökontroll vid utförd efterbehandling av förorenat område, Ramböll 2016-

09-21

Ekonomiska åtgärder
Kommunala kostnader och intäkter
Genomförandet av detaljplanen kräver kommunala investeringar. Ekonomiska medel 
för utbyggnad av gata, VA och bebyggelse finns avsatt i kommunens investeringbudget 
för gata/vägar, VA respektive lokalförsörjningsplan. Medel för LSS-boendet och försko-
lan finns avsatt i kommunens flerårsplan med budget 2017-2019.
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Avgifter och taxor
Fastighetsbildningsåtgärder
Kommunen betalar fastighetsbildningskostnaden för att bilda fastigheter eller gemen-
samhetsanläggningar enligt detaljplan. 

Kostnad för Lantmäteriets åtgärder debiteras efter taxa.

VA-taxa
Användning av Upplands Väsbys kommuns vatten- och avloppstjänster regleras 
förutom av lagstiftning (lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) också av ”Allmänna 
Bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmänna Vatten- och 
Avloppsanläggning” (ABVA) beslutas av kommunfullmäktige och reglerar förhållandet 
mellan abonnent och kommun. I ABVA regleras bland annat avgifter, anslutningar 
samt kommunens och fastighetsägarnas skyldigheter kring till exempel leverans, VA-
installationer och underhåll. 

För anslutning av tillkommande byggnadsytor till det allmänna VA-ledningsnätet 
ska avgift erläggas enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Avgiften utgörs av 
anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodisk avgift). 

Anläggningsavgift kan enligt lagen om allmänna vattentjänster debiteras när kommunen 
anvisat den förbindelsepunkt där fastigheten ska anslutas till de allmänna ledningarna. 

Elavgift 
Kostnad för ny anslutning eller flyttning av elserviser debiteras efter elnätsägarens vid 
varje tidpunkt gällande taxa. 
 
Bygglovavgift 
Kommunen bekostar bygglov och bygganmälan och därtill hörande nybyggnadskarta 
enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 

Planavgift 
Kommunen bekostar detaljplanearbetet.

Fjärrvärme 
Kostnad för eventuella anslutning enligt gällande taxa. 

Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. I planförslaget ang-
es LOKALGATA som allmän platsmark. Kommunen är även huvudman för de allmän-
na vatten- och avloppsledningarna inom området fram till anslutningspunkten.

Kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av gatorna och de allmänna 
vatten- och avloppsledningarna.

Kommunen som fastighetsägare ansvarar även för utbyggnaden och skötsel av ledningar 
och byggnader inom kvartersmark.
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Fastighetsbildande åtgärder såsom fastighetsreglering, bildande av gemensamhetsan-
läggningar ansöks hos Latmäteriet av berörd fastighetsägare när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 
 
Bygglov, marklov och rivningslov söks hos byggnadsnämnden, Upplands Väsby kom-
mun, när planen vunnit laga kraft. 

E.on Elnät AB ansvarar för elförsörjningen efter ansökan från fastighetsägaren.

Fortum ansvarar för värmeförsörjning via fjärrvärmenätet. 

Administrativa frågor
Tidplan
Samråd   maj 2014
Granskning   september 2017
Antagande  december 2017
Förskolan i drift   tidigast hösten 2018 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomföran-
detiden får planen bara ändras mot berörda fastighetsägares vilja om det är nödvändigt 
på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid planlägg-
ningen eller för införandet av fastighetsindelningsbestämmelser (se PBL 4 kap 39 § ).

Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men 
den kan ändras eller upphävs utan rätt till ersättning till fastighetsägaren.

Bygglovpliktens omfattning
Med hänsyn till att planen syftar till förändringar i en miljö med många berörda och 
många intressen har bygglovsplikten behållits på den nivå plan- och bygglagen reglerar 
inom detaljplanelagd mark.
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Förutsättningar
Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresse för influensområde för väderradar vilket innebär 
att byggnader högre än 20 m måste remitteras till Försvarsmakten.

Kommunala planer och program
Översiktsplan 
Enligt gällande översiktsplan råder det i Odenslunda/Bollstanäs brist på förskole- och 
skolplatser och det råder en allmän brist på LSS-boenden i kommunen. Att möjliggöra 
för byggande av dessa följer intentionerna i lokalförsörjningsplanen. Planförslaget över-
ensstämmer med översiktsplanen. En ny översiktsplan är under framtagande. Samråd 
hölls i december-januari 2016/2017.

Kommunala program
Kommunala program som främst berör planeringen av området är: 
Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde – policy, råd och riktlinjer (2016-04-07).
Energi- och klimatstrategi, UVK (antagen av kommunfullmäktige 2011-09-12)
Avfallsföreskrifter för Upplands Väsby kommun (kommunfullmäktige 2015-09-14)
Avfallsplan 2009-2020 (antagen av kommunfullmäktige 15 december 2008).
ABVA- Allmänna Bestämmelser för användande av Upplands Väsby kommuns allmän-
na Vatten- och Avloppsanläggning.
Klimat- och sårbarhetsanalys, Upplands Väsby kommun, MPU 2014-11-19
Vattenplan, Upplands Väsby kommun, kommunstyrelsen 2014-01-29

Detaljplan och förordnanden
För området gäller idag detaljplan 420 för Odenslunda, fastställd 13 mars 1959. Inom 
fastigheten Hammarby-Smedby 2:25 anger planen allmänt ändamål (A), all verksamhet 
där ett offentligt organ är huvudman. I planbeskrivningen preciseras allmänt ändamål 
till att omfatta skolbyggnader och ålderdomshem. Planen medger byggnader i två vå-
ningar som inte får uppföras till högre höjd än 7,6 m. Planen från 1959 saknar genom-
förandetid.

Gällande detaljplan
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Program för planområdet
Något programarbete har inte bedömts vara nödvändigt. 

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen gav 3 juni 2013 byggnadsnämnden och dess förvaltning, kontoret för 
samhällsbyggnad, i uppdrag att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

Natur
Mark och vegetation
Marken är mestadels hårdgjord. Den nya skolgården i planområdets östra del består i 
huvudsak av asfalterade ytor omgärdade av träd och buskpartier. På västra delen av plan-
området där skolpaviljonerna tidigare låg, är marken grusbelagd. 

Området finns inte upptaget i den tätortsnära naturinventeringen. Mot angränsande 
villatomter i väst finns vegetation i form av bok, pil, björk och fruktträd. Längs Eddavä-
gen finns en enkelsidig allé med oxlar som är biotopskyddad enligt miljöbalken. Inom 
planområdet finns fem skyddsvärda tallar samt varierade trädarter, bl.a. blommande träd 
och buskar samt fruktträd och kastanj.

Allén med oxlar utmed Eddavägen.                     Tallar i områdets nordöstra del. 

Yt- och grundvatten
Grundvatten
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns fastställde 16 december 2016 em vattendi-
striktförvaltningsplan med åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för distriktets 
vattenförekomster, för perioden 2016–2021. Den grundvattenförekomst som berörs av 
aktuell detaljplan är grundvattenförekomsten Stockholmsåsen – Upplands Väsby. Vat-
tenförekomsten uppfyller god kvantitativ status idag, men har förlängd tidsfrist till 2021 
för att klara god kemisk status med avseende på klorid. 

Grundvattnets trycknivå ligger djupare ner än + 17,1 m, d.v.s. minst 6 m under befint-
lig mark. Nivån kan periodvis stå högre.

Planområdet ligger inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt, enligt gällande före-
skrifter för Hammarby reservvattentäkt (01 FS 1981:151). Föreskrifterna och gränserna 
för skyddsområdet är omarbetade och prövas sedan en tid av Länsstyrelsen. Beslut om 
föreskrifter väntas inom det närmsta året. Planområdet ligger enligt det nya förslaget 
inom sekundärt skyddsområde för Hammarby och Rotsunda vattentäkter. 
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Ytvatten
Recipient (mottagare) för områdets dagvatten är Fysingen som ligger inom yttre res-
pektive sekundär skyddszon enligt såväl gällande som föreslagna skyddsföreskrifter för 
Hammarby grundvattentäkt. Recipienten uppnår måttlig ekologisk status idag och har 
som mål att uppfylla god ekologisk status till år 2021. Recipienten uppnår ej god ke-
misk ytvattenstatus idag, men har som mål att uppfylla god god kemisk status till 2021, 
med tidsfrist till 2027 för tributyltennföreningar.

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har tagits fram, daterad 2013-01-21 och reviderad 2013-11-05 
som visar att ytskiktet inom området utgörs av mulljord, grus eller asfalt. Under ytskik-
tet finns 0,5 – 1,7 m fyllning. Därunder följer 0,1-3,5 m kohesionsjord som utgörs av 
lera. Under detta skikt finns friktionsjord som vilar på berg. 

Grundvattnets trycknivå ligger djupare ner än + 17,1 m, d.v.s. minst 6 m under befint-
lig mark. Nivån kan periodvis stå högre. Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och 
mulljordslager eller leds bort via befintligt dagvattensystem.

Inom den västra delen av planområdet bedöms förslagna byggnader kunna grundläggas 
med platta av betong direkt på mark.  

Markföroreningar
Miljötekniska undersökningar utfördes både inom området där skolan har byggts samt 
inom delar av vägområde för Eddavägen och Rosendalsvägen. Analyser påvisade halter 
av metaller (arsenik, bly, kobolt) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) översti-
gande Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning i jord samt att asfalten 
var tjärhaltig. 

Vid byggnation av skola och nybyggnation av gator har samtliga förorenade massor 
sanerats och transporterats till erforderlig mottagningsanläggning. 

Vid all byggnation och grävarbeten inom skyddsområdet krävs att byggherren har egen 
kunskap och informerar entreprenörer m.fl. om det särskilda kravet att skydda grund-
vattnet samt att beredskap ska finns för olyckor med arbetsmaskiner etc.
Om nya föroreningar upptäcks vid schaktning ska kommunens Miljökontor informeras 
omgående. 

Radon
Marken är normalriskområde för markradon, enligt översiktliga bedömningar som 
saknar exakt avgränsning. Området gränsar till högriskområde och radonmätningar 
i närbelägna enbostadshus visar att markradon finns i närområdet. En mer detaljerad 
undersökning av områdets markradonsituation ska redovisas vid bygglovsansökan. Om 
sådan undersökning inte genomförs ska byggnaderna uppföras radonsäkra.

Buller 
Flygbuller
Planområdet ligger utanför influensområdet för 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) max 
från Arlanda flygplats inflygning.
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Trafikbuller
En trafikbullerutredning gjordes inför samrådsskedet. Planområdet är inte utsatt för 
buller från tåg- eller flygtrafiken. Platsen ligger även relativt skyddat från vägtrafikbuller 
då området inte angränsar till någon större väg. Gällande riktvärden avseende trafikbul-
ler bedöms därför inte överskridas. 

Externt industribuller
Risken för störningar från skolans ventilationssystem behöver uppmärksammas. Hänsyn 
till omkringliggande bostäder togs vid placering av skolans fläktar. 

Landskap 

Översiktsbild med den tidigare skolans byggnader och kringliggande bostadsbebyggelse. 

Kulturmiljö
Bebyggelsens karaktär och struktur
Odenslunda är ursprungligen ett egnahemsområde planerat av arkitekt Nils Rasing. 
Området har successivt byggts ut med en varierad småhusbebyggelse. Planområdet 
omgärdas av villa- och radhusbebyggelse med inslag av småskalig flerbostadsbebyggelse i 
nordost. Ett trygghetsboende finns norr om planområdet, utmed Sandavägen. 
 
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelse
Skolområdet bestod tidigare av sex moduler avsedda för skolverksamhet, gymnastiksal 
och en separat byggnad för resursskolan Magnetens specialundervisning. 

Den nya skolbyggnaden i planområdets östra del uppfördes 2016 med stöd av gällande 
detaljplan med ändamål A. Detta innebar att skolan kunde byggas före den nya de-
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taljplanenen, detta förslag, vunnit laga kraft. Skolan har plats för 200 elever i åk F-5. 
Magnetens resursskola har utökas till 20 elever i åk F-9 och har integrerats i den nya 
skolbyggnaden. Tillgänglighetsanpassning är gjord i enlighet med rådande reglementen.

Arbetsplatser
Den nya skolan innehåller arbetsplatser för verksamheten berörda personalgrupper.

Service - offentlig och komersiell 
Planområdet har en F-5-skola. 6-9-skolan Grimstaskolan finns inom stadsdelen. Kom-
munens gymnasium och huvudbibliotek finns i Messingenhuset vid pendeltågsstatio-
nen, ca 3 km åt nordväst. 

Affärer, post, restauranger och bensinstationer finns vid Glädjens rondell ca 350 m åt 
nordväst, Väsby centrum med ett brett utbud av kommersiell service ligger 1 km bort.

Skyddsrum
Planområdet ingår i skyddsrumsområde nr 27 Odenslunda. Något krav på att bygga 
skyddsrumsplatser inom området finns inte.

Trafik
Gator
Planområdet gränsar mot Eddavägen i söder och Rosendalsvägen i öst. Gatorna är dub-
belriktade med cirka 7 meter bred körbarna.

Gång- cykel – och mopedtrafik 
Gång- och cykelväg finns utmed Frejavägen, Rosendalsvägen och en del av Eddavägen.

Kollektivtrafik
Inom planområdet går buss 537 mot Väsby centrum med morgon- och eftermiddagstra-
fik, cirka 13 avgångar under skoltid men inte under helgerna. Inom 230-240 m avstånd 
finns buss 534 med halvtimmestrafik, samt buss 533 (Upplands Väsby station- Rotebro 
station) med halvtimmestrafik vardagar och timtrafik under helgerna. Till Upplands Väs-
by station tar turerna cirka 15-20 minuter. 

Biltrafik och parkering 
Trafikmätning och trafikutredning genomfördes under maj 2013. 

Väg                             Eddavägen Rosendalsvägen Frejavägen
Antal fordon/medelvardagsdygn  525 297            839
Föreskriven hastighet        30 30             -
Antal som överskrider      
hastigheten i procent              82 27             -

I samrådsskedet gav analysen av trafiksituationen vid skolan i samband med hämtning 
och lämning att det saknades möjlighet att stanna till med bil för avlämning. Barn 
vistades på gatan samtidigt som backande fordon åkte ut från parkeringsplatserna på 
Rosendalsvägen. Sedan dess har gång- och cykelbana och avlämningszon anlagts. Även 
på Eddavägen skedde riskabla backningsrörelser.
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Varutransporter
Tillfart för varuleveranser till skolan sker via Rosendalsvägen. Planförslaget befäster den 
befintliga tillfarten till skolan vid Rosendalsvägen utformad som en slinga som anknyter 
till skolans övre våning. Skolans personalparkering angörs från Eddavägen.

Rekreation
Ca 450 meter från Odenslunda skola ligger Sandakärret med skog och vattensamling. 
Skolorna har ofta friluftsdagar i skogen. 1 kilometer från skolan ligger Frestadalen med 
upplevelsestråk som förbinder Fysingen med Norrviken och vidare ut i kommunen.

Området som kringgärdar Odenslunda skola och LSS-boendet och förskolan är grönt 
tack vare de många trädgårdarna och området är promenadvänligt. 

Teknisk försörjning 
Energianvändning
Skolbyggnaden försörjs med fjärrvärre. Ledningen har förberetts för anslutning till LSS 
och förskola. 

El- och optoledningar 
Elledningar och optoledningar går i ett stråk längs Eddavägen. 
Optoledningar finns längs planområdets norra gräns. Det finns även en optoledning 
som inte används, i mitten av västra delen av planeen.

Två transformatorstationer finns i nordöstra respektive sydvästra delen av plane

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten samt dag- och spill-
vatten. I Eddavägen och Rosendalsvägen finns VA-ledningar.

Dagvatten
Dagvatten leds via ledningar till Johanneslundsdammarna där det infiltreras i Stock-
holmsåsen. Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde för Hammarby reserv-
vattentäkt. Äldre dagvattenledningar som inte längre är i bruk, ligger inom planområ-
dets västra del och ledningarna mynnar ut i Frejavägen över privata fastigheter. 

På allmän platsmark från den färdigställda delen av Eddavägen samt Rosendalsvägen 
leds dagvattnet till skelettjordar under allén. Fastläggning och fördröjning av dagvatten 
sker och det överskottsvatten som inte infiltrerats leds via dagvattenledningar till in-
filtrationsanläggning vid E4:an. Infiltration och fördröjning av vattnet sker lokalt och 
belastar inte dagvattensystemet fram till den. Viss infiltration sker lokalt.

Avfall
Befintlig skola har avfallsutrymmen som nås från Rosendalsvägen 



26 DETALJPLAN FÖR ODENSLUNDA SKOLA

Medverkande 
Medverkande tjänstemän 
Anna Silver  Kontoret för samhällsbyggnad, detaljplan, samrådsskede
Emma Byström   Kontoret för samhällsbyggnad, detaljplan, granskningsskede
Elisabet Eriksson Kontoret för samhällsbyggnad, detaljplan, granskningsskede
Marie Halldin  Kontoret för samhällsbyggnad, detaljplan, granskningsskede
Linn Borg  Kontoret för samhällsbyggnad, miljö
Louise Andersson Kontoret för samhällsbyggnad, miljö
Per-Olov Nilsson Kontoret för samhällsbyggnad, exploateirng
Annika Eriksson  Kontoret för samhällsbyggnad, exploatering
Nils Halvares  Kontoret för samhällsbyggnad, VA, samrådsskede
Johanna Gullberg Kontoret för samhällsbyggnad, VA, samrådsskede
Björn Lönnerholm Kontoret för samhällsbyggnad, VA, granskningsskede
Sara Agdur Eronen Kontoret för samhällsbyggnad, infrastruktur
Ann Storkitt  Kontoret för samhällsbyggnad, trafik
Nils Odén  Kontoret för samhällsbyggnad, park, samrådsskede
Fredrik Karlsson  Kontoret för samhällsbyggnad, avfall
Tomas Bogren  Miljökontoret, samrådsskede  
Kristine Tuxen Borlaug Miljökontoret, samrådsskede  
David Lundqvist  Miljökontoret, granskningsskede

Medverkande byggherrar och arkitekter
Fastighetsavdelningen, kontoret för samhällsbyggnad 
Sandell-Sandberg arkitekter 

Begreppsförklaringar 
En del av de begrepp som används i planhandlingarna förklars här nedan. Be-
greppen finns definierade i Svensk standard (SS 02 10 52) respektive i Plan- och 
Byggförordningen, 1 kap §3.

Bruttoarea, BTA = den sammanlagda arean av alla våningsplan begränsade av byggna-
dens väggars utsida.
Totalhöjd = en plushöjd över kommunens nollplan (ung havsnivå) för byggnadens 
högsta punkt. Alternativt är det avståndet i meter från medelmarknivå till byggnadens 
högsta punkt.

Kontoret för samhällsbyggnad 

Fredrik Drotte     Emma Byström/Marie Halldin
Stadsutvecklingschef   Planarkitekter
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