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Planbeskrivning  

 

Översiktskarta, planområdet markerat  

 FAKTA Handlingar  

 Detaljplanen utgörs av plankarta med planbestämmelser, 
planbeskrivning och genomförandebeskrivning.  

Till detaljplanen hör illustrationsplan, gestaltningsprinciper, 
fastighetsförteckning och utredningar.  
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2. Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att fullfölja intentionerna i Strukturplanen för Södra Vallentuna/ 

Kristineberg genom att pröva lämplig omfattning och inriktning för den kommande 

bebyggelsen med i huvudsak bostäder samt förskola, skola, vårdboende och 

stadsdelscentrum. 

Syftet är att skapa en attraktiv och varierande boendemiljö i samklang med 

naturlandskapet. Detaljplanen för etapp 2 omfattar den sydvästra entrén till 

Kristineberg (som en fortsättning på Bällstabergsvägen) med en aktiv entrépunkt som 

rymmer stadsdelscentrum, byggrätter för flerbostadshus och enbostadshus samt 

förskola, skola och vårdboende. Detaljplanen ska även säkerställa ett antal kvalitéer 

och funktioner i planområdets omgivning såsom gång- och cykelvägar, koppling till 

natur- och rekreationsområden och ytor för dagvattenhantering.  

 

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 

2014:1014), enligt ändringar i PBL gällande från och med 1 januari 2015. Planen 

befinner sig i samrådsskedet.  

2. Planunderlag 
 

- Miljökonsekvensbeskrivning - planprogram för Kristineberg. Sweco 

Environment AB, 2014-08-29  

- Kapacitetsutredning Kristineberg, Sweco, 2014-11-03 

- Riskanalys inför detaljplan Kristinebergsområdet. Sweco Environment, rev 

2014-08-13 

- Kristineberg Vallentuna – utlåtande risk, Brandskyddslaget, 2015-07-02 

- PM Gestaltningsprinciper för detaljplanering i Kristineberg, Vallentuna 

kommun. 2015-09-21 

- Översiktlig bullerutredning, Bernström Akustik AB, 2013-12-02 

- Bullerutredning Kristineberg, Bernström Akustik AB, 2015-06-18  

- Arkeologisk utredning, Stenålder i Bällstaberg Uppland Vallentuna socken, 

Bällsta 2:19 RAÄ och 477 och RAÄ 478. UV Mitt Rapport 2006:17. 

Riksantikvarieämbetet. Dnr 421-4587-2005 

- Naturvärdesinventering Kristineberg, Sweco Enviroment AB, 2015-04-24 

- Detaljplaneområde 2 – Konsekvenser av exploatering och förslag till 

kompensationsåtgärder, Sweco Enviroment AB, 2015-08-14, rev 2015-12-02 

- Dagvattenutredning för planprogram Kristineberg, Vallentuna kommun, 

Sweco Environment AB, 2015-09-21 
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3. Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken  

3.1 Riksintressen 

Planområdet berörs inte av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB). 

Planområdet är del i ett större programarbete för hela Kristineberg, där 

programområdet i norr angränsar till ett riksintresse för kulturmiljövården för 

området Vada-Össeby-Garn. Angarnområdet cirka 4 km nordöst om planområdet är 

av riksintresse för natur- och kulturmiljövården. Arningevägen var tidigare av 

riksintresse för kommunikation, men detta har förts över på Norrortsleden som nu är 

utpekat som riksintresse. E18, som Arningevägen ansluter till, är väg av riksintresse. 

3.2 Miljökvalitetsnormer 

3.2.1 Luft 

Gränsvärdena för PM10 och kvävedioxid (NO2) enligt gällande MKN överskrids inte i 

kommunen eller i planområdet idag. (Kartläggning av kvävedioxid och partikel-

halter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken 

kommun LVF2011:19.)  

3.2.2 Vatten  

Planområdet ingår i Oxundaåns och Åkerströmmens avrinningsområde med 

Vallentunasjön och Gävsjön som mottagare. Huvudrecipient för planområdet är 

Angarnsjöängen. Angarnsjöängen ligger inom Hackstabäcken som har måttlig 

ekologisk status och inte uppnår god kemisk status (kvicksilver). Vallentuna kommun 

ingår i Oxunda vattensamverkan vilket innebär att Oxundaåns dagvattenpolicy gäller 

för planområdet. (VISS Vatteninformationssystem Sverige 2015-03-27). Inom 

planområdet finns inget skyddsområde för vattentäkt. 

4. Plandata  

4.1 Läge och areal 

Planområdet är beläget ca 4 km söder om Vallentuna centrum och öster om Arninge-

vägen. Planområdet omfattar ca 27 ha. Längre norrut finns Okvista och i söder 

angränsar området till Gävsjövägen.  
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För området finns ett program Södra Vallentuna/ Kristineberg. Denna detaljplan 

utgör ett delområde i programmet, benämnt etapp 2, av totalt 5 delområden. 

  

Karta över planområdet, etapp 2. 
 

 
Övergripande struktur och etappindelning för Kristineberg, denna detaljplan avser 
etapp 2. Norr till höger i bild. Illustration från Utvecklingsstrategi för Kristineberg 
– ett tillägg till strukturplan för Södra Vallentuna. 

BÄLLSTABERG 

Etapp 2 

Del av Bällsta 2:19 
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4.2 Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av fastigheten Bällsta 2:19 som ägs av JM AB. Del av 

trafikområdet berörs av Bällsta 2:789 som ägs av kommunen. 

5. Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Vallentuna översiktsplan 2010, antagen 17 maj 2010 anger planområdet som del av 

den centrala stadsbygden med möjlighet för förtätning och utveckling av blandad 

bebyggelse vilket innefattar, bostäder, arbetsplatser, parker och grönområden etc.  

 Arningevägen gör det möjligt med en tätare bebyggelse med koppling till 

Arninge som utvecklas till en yttre regional stadskärna och knutpunkt för 

kollektivtrafik. Med tät busstrafik blir Arningevägen ett komplement till 

Roslagsbanan och stärker bandet till södra Vallentuna. 

 Den tätare bebyggelsen, som dominerar över natur- och kulturlandskap, 

måste ges tydliga gränser mot landskapet. Närhet mellan bebyggelse och 

landskap uppnås genom en väl genomtänkt grönstruktur från bostadens 

närmiljö till det stora omgivande landskapet. 

 Utvecklingen ska ske i ett möte mellan stadsbygd och landsbygd. Den 

övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer 

att ligga utefter Roslagsbanan och Arningevägen från kommungränsen mot 

Täby till och med Molnby/Ubby. 

 Fler nybyggda områden med bra kollektivtrafik behövs. Som komplement till 

Roslagsbanan planeras för en effektiv busstrafik på Arningevägen. Vallentuna 

förbinds då med Arninge som är en del av den yttre stadskärnan och får 

pendeltåg eller tunnelbana i framtiden. 

 När tätorterna planläggs ska de boendes behov av grönområde beaktas för att 

ge en god livsmiljö. Närgrönområden ska sammanbindas med strövområden 

genom attraktiva stråk.  

 Det ska vara lätt att förflytta sig. Ny bebyggelse ska till lokalisering och 

utformning stödja offentliga rum och stråk.  

Vallentuna kommuns miljöpolicy, antagen 2013-02-18 utgår från tre fokusområden, 

ett av dem som berör ny bebyggelse är: 

 En attraktiv och hälsosam miljö. Rymmer boendemiljö, tätortsnära miljö, 

frisk luft, levande sjöar och vattendrag, småskalighet, grönstrukturplan – 

gröna korridorer. 
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I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, betecknas 

området som regional stadsbygd med utvecklingspotential samt som del av en 

regional grönkil, Rösjökilen. 

5.2 Detaljplaner 

Planområdet berörs inte av några gällande detaljplaner och är oexploaterat. 

Väster om Arningevägen angränsar området till detaljplan Bällstaberg 4, D20141023 

och Bällstaberg 3, D20060702-2 som båda möjliggör bostäder. 

5.3 Bostadsbyggnadsprognos 15 A 

Kristineberg är ett av de större bostadsprojekten som ligger till grund för bostads-

byggnadsprognosen 2015-2024 (BBP15A) vilken beskriver pågående och kommande 

planerings- och utbyggnadsprojekt för nämnda period. I prognosen anges att ca 400 

bostäder i blandad bebyggelse kan tillkomma under perioden, vilket avser områdets 

två entréer i norr och söder, etapp 1 och 2. 

5.4 Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade 2015-02-10 §18 att ge 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Kristineberg 

etapp 2. Vid samma tillfälle godkändes även upprättande av förslag till ramavtal §17 

samt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) §15 för hela Kristineberg har 

upprättats. 

5.5 Program 

För området gäller det gemensamma planprogrammet Strukturplan för södra 

Vallentuna med program för Kristineberg, som godkändes i KF 18 februari 2013. 

Planprogrammet var utsänt för samråd under perioden 27 februari – 10 april 2012. 

Samrådsyttranden och förvaltningens kommentarer finns redovisade i en 

Programsamrådsredogörelse. Den 21 augusti 2014 godkändes även Utvecklings-

strategi för Kristineberg – ett tillägg till strukturplan för Södra Vallentuna i 

Näringslivs- och Planutskottet (NäPlu). Utvecklingsstrategin är ett komplement till 

strukturplanen och dessa två dokument utgör tillsammans underlag för fem 

detaljplaner med en utbyggnad med ca 1700-1800 bostäder i Kristineberg. 
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Värdefulla grönstråk som bevaras i planförslaget i enlighet med gällande översikts-

plan och program. Norr till höger i bild. Illustration från Utvecklingsstrategi för 

Kristineberg – ett tillägg till strukturplan för Södra Vallentuna. 

6. Miljöbedömning/behovsbedömning 

Om en plans eller ett programs genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, ska en miljöbedömning göras enligt 6 kap miljöbalken (MB). 

Behovsbedömning ska göras för alla detaljplaner, för att avgöra om en 

miljöbedömning ska göras eller inte. Resultatet av behovsbedömningen blir ett 

ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte.  

Innan kommunen tar ställning till om genomförandet av planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska kommunen ge länsstyrelsen och andra myndigheter 

som berörs tillfälle att yttra sig. Behovsbedömingen i detta planområde visar att 

planens genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. De miljö-, 

hälso- och riskfrågor som har betydelse för planen har utretts och beskrivs i denna 

planbeskrivning (se kap 9 och 11). 

Samråd om behovsbedömning har skett med Länsstyrelsen som delar kommunens 

bedömning. 
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7. Förutsättningar och förändringar 

7.1 Natur 

7.1.3 Geotekniska förhållanden  

Enligt kommunens översiktliga jordartskarta består planområdet till största del av 

morän och glaciala- och postglacial lera i områdets lägre delar.  

 

Översiktlig jordartskarta, planområdet markerat 

7.1.4 Topografi, vegetation 

Programområdet Kristineberg ligger mellan de regionala grönkilarna Rösjökilen och 

Angarnkilen. Lokala gröna kopplingar i öst-västlig riktning är viktiga då ny 

bebyggelse öster om Bällsta riskerar att försämra tillgången på bostadsnära natur 

enligt översiktsplanens konsekvensbeskrivning. I utvecklingsstrategin för Kristine-

berg finns en lokal grönstuktur anvisad och nordöst om planområdet för etapp 2 finns 

ett av flera gröna stråk. Delar av denna gröna koppling ingår i denna detaljplan och 

stråkets slutliga bredd kommer att fastställas i samband med planarbetet för 

angränsande etapp (etapp 5). 
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Grönstruktur i södra Vallentuna i Översiktsplan 2010-2030. Ur Planprogram för 

Kristineberg. 

Planområdet är idag oexploaterat och marken utgörs av skogsmark i kuperad terräng. 

Genom området går ett spricklandskap, Gävsjödalen som ramas in av branta 

sluttningar och området saknar karaktären av öppet landskap. Idag avvattnas 

området genom ett åkerdike som leder till Gävsjön det finns spår av att marken har 

dikats och eventuellt odlats. Planområdet består till större del av skog av blandad 

ålder, med något större andel tall än gran och hällmarkstallskog på höjderna. Vissa 

delar av skogsbeståndet bedöms vara äldre än 60 år enligt länsstyrelsen kartläggning 

för tätortsnära skog i två punkter i hamnar skogen i högsta klassen, äldre än 100 år. 

Vid fältinventering har dock betydligt äldre träd dokumenterats. 

Området vid våtmarken Gävsjön, öster om planområdet räknas som ett topogent kärr 

med sumpskog och det är känt att sjön har allt mindre vattenspegel på grund av 

tillväxt. Gävsjön har ett rikt fågelliv och i gällande översiktsplan är Gävsjön utpekat 

som naturvårdsprojekt. Vattnet i området avrinner till Angarnsjöängens natur-

reservat, norr om Angarnsvägen som även är ett Natura 2000 område. Delar av 
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planområdet är betecknat som sumpskog hos Skogsvårdsstyrelsen (1996). Det har 

inte en naturvärdesklassning, men räknas som skyddsvärd. 

En naturvärdesinventering (NVI) är framtagen för hela Kristineberg (NVI, Sweco, 

2015) i syfte att kartlägga områdets betydelse för biologisk mångfald. Även en 

fördjupad studie är framtagen för denna detaljplan (Sweco, 2015). Inom hela området 

Kristineberg finns sju naturvärdesobjekt med påtagliga eller höga naturvärden. 

Klassificeringen av naturvärden i rapporten utgår från Svensk standard, där tre 
klasser definieras; 
Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 
Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
 

Inom aktuellt planområde finns två naturvärdesobjekt. Dels naturvärdesobjekt 7 (NVI 

2014) av naturvärdesklass 3, dels en liten del av naturvärdesobjekt 6 (NVI 2014) av 

naturvärdesklass 2. Naturvärdesobjekt 7 är uppdelat i två värdekärnor. Objektet 

utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel gamla tallar som är äldre än 140 år. 

Yngre tallar finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Här och där finns också gamla 

senvuxna klena granar. I fältskiktet växer ljung, blåbär och lingon. I bottenskiktet 

finns t ex renlavar och fönsterlavar. Naturvårdsarterna tallticka och motaggsvamp 

påträffades. Död ved förekommer ganska sparsamt. På några ställen finns spår av 

manuell avverkning i form av stubbar och kapade grenar, även om åtgärder gjorda i 

ganska sen tid. Naturvärdet består främst av naturvärdesträd i form av gamla tallar 

och ett påtagligt artvärde. Naturvärdet bedöms som påtagligt. 

Naturvärdesobjekt 6 utgörs av hällmarkstallskog med en stor andel gamla tallar. 

Många av tallarna är klena och senvuxna. I objektet finns även riktigt grova tallar. 

Yngre tall finns spridd i det ofta glesa trädskiktet. Många tallar har knotiga grenar, 

krokig stam, pansarbark eller är bevuxna med lavar. I fältskiktet växer blåbär, ljung 

och lingon. Bottenskiktet består till stor del av renlavar och fönsterlav. Död ved 

förekommer, både som stående döda träd och som lågor. I kantzonerna mot 

produktionsskogen väster om objektet finns en hel del gamla eller döda lövträd, 

främst björkar men också aspar. Flera av dessa utgör hålträd och spår efter hackspett 

är vanligt förekommande här. Naturvårdsarter som hackspettar, motaggsvamp, 

orange taggsvamp påträffades. Naturvärdet består främst av en naturlig skogsstruktur 

(öppen, gles och flerskiktad hällmarksskog), naturvärdesträd i form av gamla tallar 

samt ett påtagligt artvärde.  

Naturvärdesinventeringen har legat till grund för utformningen av strukturen, se 

vidare under kapitel 7.2 samt 11.  
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Förslaget jämfört med Naturvärdesobjekt (NVO) 6 och 7. Ur Naturvärdes-

inventeringen (Sweco, 2015). I NVO 6 och södra delområdet för NVO 7 finns ingen 

trädinmätning gjord. Föreslagen bebyggelse är anpassad efter dessa områden. 

7.1.5 Fornlämningar 

Planområdet ingår i ett större område som anses vara mycket fornlämningsrikt. 

Området består av ett spricklandskap med kuperad terräng som utgörs av höjder av 

NVO 6 

NVO 7 

NVO 7 
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morän och mellan dessa består marken av lera. Ett vidsträckt skärgårdslandskap med 

öar. Höjdförhållandet i området varierar mellan 40 till 55 meter och området var en 

boplats under den äldre stenåldern.  

Med beslut från Länsstyrelsen genomförde riksantikvarieämbetet en arkeologisk 

utredning för Kristineberg, maj 2006. Vid utredningen registrerades fem objekt som 

boplatslägen kännetecknade av gränsrösen men även andra typer av stenmarkeringar 

och urtag ur berget. I den södra och östra delen av utredningsområdet är marken 

delvis sank och utgörs av äldre åkermark och hagmark, delvis grävda med 

vattendiken. Sammanlagt upptogs 21 schakt fördelade på 5 objekt. Av dessa utgör 

endast ett objekt en fornlämning där vidare antikvariska åtgärder beslutas av 

Länsstyrelsen. Detta objekt ingår inte i etapp 2.  

Fornlämningar. Underlag från Riksantikvarieämbetet. Planområdet markerat. 

I norra området närmast Arningevägen fanns två registrerade gravar i form av 

stensättningar, Vallentuna 476:1 och 476:2. Vallentuna 476:1 visade sig vid under-

sökning utgöra en naturbildning och 476:2 är undersökt och borttagen i samband 

med byggandet av Arningevägen. 476:1 ligger inom föreslagen naturmark och 

kommer därför lämnas orörd i och med planförslaget. Vallentuna 477:1 utgörs av en 

stensättning, fornlämning och skyddas enligt lag. I södra delen av planområdet 

angränsar planområdet till 479:1 som är borttagen. 

Etapp 2 

Del av Bällsta 2:19 
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7.2 Bebyggelseområden 

7.2.1 Bostäder (befintliga förhållanden) 

Vallentuna växer och det finns ett stort behov av bostäder. Nya bostäder ska 

tillkomma vid goda kollektivtrafiklägen och där nya bostäder kan tillföra kvaliteter till 

helheten. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. På andra sidan Arninge-

vägen präglas bebyggelsen av friliggande småhus och flerbostadshus i ett organiskt 

vägnät samlade runt Bällstabergsvägen med gröna passager där emellan. 

 

Befintlig bebyggelse längs med Bällstabergsvägen. Planförslaget illustrerat öster 

om Arningevägen. Väster om Arningevägen är också ny bebyggelse enligt gällande 

detaljplan för Bällstaberg 4 illustrerad. 

7.2.2 Ny bebyggelse 

Visionen för planområdet är att skapa en småskalig stadsdel med inspiration av 

trädgårdsstaden, men med Kristinebergs vackra skogslandskap som utgångspunkt. I 

Kristineberg ska vardagen vara enkel, både för barn och vuxna. Funktioner som 

busshållsplats, service, skola och förskola ligger nära varandra vid områdets 

entrénod. Här ligger bebyggelsen organiserad i stadskvarter och torget blir den 

naturliga mötesplatsen. Längre ut från noden blir bebyggelsen lägre och gatunätet 

formar sig efter topografin. Centralt i den södra delen ligger en naturlekplats, som 

bildar en nod i grönstrukturen. Genom sparade stråk och platser gör sig naturen 

ständigt påmind i området.  

 

BÄLLSTABERG 

Planförslag 

Dp Bällstaberg 4 
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Som gående finns det flera alternativa rörelsestråk i området: i skog, i gröna stråk och 

på gatornas gångbanor längs bebyggelsen, så att önskad väg kan väljas efter årstid 

eller tid på dygnet. De gröna kopplingarna som löper genom området erbjuder även 

besökare att passera genom området i naturmiljö. 

Områdets struktur 

Huvudprincipen för utformningen av området är att skapa en variationsrik 

bebyggelse med ett brett utbud av hustyper i olika skala, täthet och uttryck. Husen ska 

ges en varierad karaktär med blandning av hushöjder och taklandskap. 

Etapp 2 i Vallentunas nya stadsdel Kristineberg, är ett av områdets två entréområden, 

avsedd för bostäder, centrum, skola, förskola och vårdboende. Exploateringens 

fördelning för etapp 2 är ca 300-310 lägenheter i flerbostadshus, varav ca 54 lgh i 

vårdboende samt ca 150-160 friliggande småhus. Preliminär lägenhetsfördelning i 

flerbostadshusen är 1 RoK 5-10%, 2 RoK 30-35%, 3 RoK 35-40% och 4 RoK 20-25%. 

Områdets disposition innebär att flerbostadshusen är samlade kring ett stads-

delscentrum och ligger i ett rutnät vid områdets huvudgata, medan småhusen och 

bostadsgatorna ligger anpassade efter topografin i anslutning till skogen.  

Gatustrukturen ordnas som ett organiskt sammanhängande gatunät. Gatorna följer 

en tydlig hierarki med en stegvis övergång från en större samlande huvudgata, via de 

sammanbindande kvartersgatorna till de små lokala bostadsgatorna. De större 

gatorna har en stadsmässig utformning medan de mindre gatorna helt följer 

terrängen och är mer böjda och varierade. Längs huvudgatan och kvartersgatorna 

finns cykelbanor och gångbanor som gör det enkelt och tryggt att röra sig i området 

utan bil. 

Grönstrukturen inom området 

Mellan de olika detaljplaneområdena sparas övergripande grönstråk, men även inom 

planområdet skapas gröna stråk och kopplingar i flera riktningar. Västerifrån kan 

man via undergången under Arningeleden ta sig hela vägen genom området till 

Gävsjön i en grön korridor som är 10-15 meter bred. Centralt i den södra delen av 

området sparas en skogskulle, där en naturlekplats planeras. Lekplatsen nås lätt till 

fots från skola och förskola genom gångvägar i grönstrukturen. Motsvarande gröna 

promenadvägar löper ut från lekplatsen i alla riktningar, som gör platsen tillgänglig 

för både boende och besökare. Skolgård och förskolegård får ett fint läge som ansluter 

till en västvänd skogsbacke. Se även karta under kapitel 7.4.1, sid 32. 

Gång- och cykelvägar genom området ger god tillgång till naturmark och promenad-

stråk. Skyddsvärda skogsmarker undantas från ny bebyggelse och bekräftas i planen 

som naturmark.  
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Illustrationsplan, JM/ÅWL Arkitekter. 



KAPITEL 

1 

 

 

16 

Bebyggelsestrukturen är utformad med hänsyn till topografin och med utgångspunkt i 

den naturvärdesinventering som gjorts. Bebyggelsens utbredning och placering har 

anpassats för att spara värdeträden. Utöver detta har också betydande ytor naturmark 

sparats mellan bebyggelseområdena som gröna rekreationsytor och stråk. Förutom de 

gång- och cykelbanor som finns i vägnätet planeras en struktur av stigar och genvägar 

mellan målpunkterna i området, så som skola, lekplats och Gävsjön. 

I småhusområdet finns små släpp och fickor i bebyggelsestrukturen där små öppna 

rum med sittplatser ger möjlighet till vistelse och stigar som leder vidare ut i naturen. 

 

Volymskiss, vy från nordväst. Föreslaget stadsdelscentrum i förgrunden som 

omringas av kvarter med flerbostadshus. JM/ÅWL arkitekter.  

Bostäder 

Flerbostadshus 

Intill huvudgatan och centralt runt stadsdelscentrum möjliggörs uppförandet av 

flerbostadshus. Kvarteren är väl definierade mot omgivande gator med en tydlighet 

mellan det privata och det offentliga. Den första bostadsvåningen är lyft ovan gatans 

nivå, för att undvika direkt insyn till lägenheterna. Verksamhetslokaler med entréer 

ligger i gatans nivå. Öppningar i kvarteren bjuder gatumiljön på grönska och skapar 

kontakt mellan gata och gård. De ljusa bostadsentréerna är tydligt markerade mot 

gatan och är i allmänhet genomgående till de något upphöjda gårdarna.  

Kvarteren planeras med en grön förgårdsmark för att förstärka stadsdelens gröna 

karaktär. Längs huvudgatan med trädallé föreslås förgårdsmarken avgränsas med 

häckar eller planteringar, för att göra en tydlig skillnad mellan det offentliga och 
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privata och skapa ett grönt sammanhållande gaturum. Mindre prydnadsträd kan 

markera entrélägen. Vid entréer finns plats för tillfällig cykeluppställning och en 

välkomnande bänk. På kvartersgatorna utförs entréer på samma sätt, men här kan 

planteringar och mindre träd vid entréplatserna kombineras med gräsytor. I 

gynnsamma väderstreck vänder sig uppbyggda uteplatser mot gatan. De avgränsas då 

med ett räcke och en häck- eller buskplanterad förgårdsmark. 

Flerbostadshusen har genomgående en fyra- till femvåningsskala med markerade 

hörn i sex våningar vid infarten till området samt vid torget. Mellan husen placeras 

lägre komplementbyggnader i trä med sedumtak, vilket skapar variation i skala och 

takutformning. För att ytterligare skapa variation markeras husen trapphusvis med 

färgnyanser som harmonierar med varandra. Gestaltningsprinciper för byggnaderna 

kommer att utvecklas vidare i fortsatt planarbete. 

För att skapa förutsättningar för stadsliv innehåller även flerbostadshuset närmast 

stadsdelscentrum verksamheterslokaler i delar av bottenvåningen. Andelen verksam-

hetslokaler regleras i plankartan till minst 25 procent av fasadlängd mot gata. I övrigt 

får lokaler för icke störande verksamhet anordnas mot gata i samtliga kvarter.  

Kvarterens gårdar är uppdelade i en parkeringszon nära gatan och en grön och 

lummig inre del. Här anläggs planteringar, gräsmatta, gemensamma uteplatser samt 

småbarnslek och gården blir en social träffpunkt för de boende. 

 

Referensbild flerbostadshus, JM  
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Referensbild förgårdsmark, kvartersgata 

 

Gatuvy från kvartersgata. JM/ÅWL Arkitekter 
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Kvarter för vårdboende eller bostäder 

Intill föreslagen skolfastighet föreslås en flexibel användning för vårdboende eller 

vanliga bostäder. Vid användningen vårdboende planeras gemensamma vistelseytor 

och personalutrymmen med möjlighet till gårdsvistelse. Byggnaden föreslås då 

innehålla ca 50-60 lägenheter fördelat på tre våningar. Vid entrén till huset kan en 

separat ficka för angöring samt lastning/lossning anordnas. Om istället vanliga 

bostäder byggs kan kvarteret utformas enligt samma principer som kvarteret norr om. 

Vid uppförande av vanliga bostäder sker bebyggelse i enligt samma princip som 

kvarteret norr om aktuellt kvarter. 

 

Principillustration för vårdboende. JM/ÅWL Arkitekter 

Friliggande småhus  

I planområdets södra del föreslås ca 150-160 friliggande småhusbostäder. 

Bebyggelsen får uppföras i två våningar, totalhöjd 8,5 meter, med en byggnadsarea på 

140 m² samt en komplementbyggnad på 40 m² i en våning. Tomternas storlek är ca 

400-600 m². På plankartan finns bestämmelse om att minsta tomtstorlek får vara 

400 m². För att skapa variation föreslås 3-4 hustyper med träfasad och med storlekar 

mellan 120 och 170 m² bostadsyta, med olika färgteman och med varierande 

takutformning, vanliga sadeltak, tak med förskjuten nock och pulpettak. 
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Områdets karaktär är grön och småskalig. Gaturummen blir grönskande genom 

småhusens förgårdsmarker, som avgränsas mot gata och grannfastigheter genom 

häckar. På förgårdsmarken planteras ett fruktträd per tomt. 

 

Referensbild friliggande småhus, JM.  

 

Referensbild friliggande småhus, JM.  
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7.2.3 Arbetsplatser  

I närheten av planområdet finns verksamhetsområdet Lugnet/Fågelsången med 

kontorsbyggnader, verkstäder, småindustri och en pizzeria. I området Okvista finns 

bilbesiktning, bygghandel och Eon fjärrvärmeverk, se vidare avsnittet om risker och 

störningar från verksamheter. 

Planförslaget ger möjlighet till ett mindre stadsdelscentrum och flerbostadshus med 

verksamhetslokaler i bottenvåningen och kommer därmed att medföra ett mindre 

tillskott av arbetsplatser. 

7.2.4 Befintlig kommersiell och offentlig service 

Större livsmedelsbutiker, vårdcentral finns i centrala Vallentuna ca 4 km nordsväst.  

Förskolan Stenhällen ligger ca 1 km väster om planområdet. Längre västerut, kring 

Bällstaberg station, finns ytterligare sex förskolor. Här ligger också flera grundskolor; 

Bällstabergskolan och Lovisedalsskolan F-9 samt Vittra Vallentuna. Vallentuna 

gymnasium ligger vid Vallentuna station. 

7.2.5 Nytt stadsdelscentrum - noden 

Vid den södra entrén till Kristineberg tar det nya området vid i form av ett småskaligt 

stadsdelscentrum. Vid det samlande torget finns livsmedelsbutiken med förbutiker 

som öppnar sig mot torget. I en fristående byggnad finns plats för en restaurang med 

möjlighet till uteservering i flera väderstreck. Torget är stadsdelens nav och naturliga 

mötespunkt. Här finns träd, planteringar och sittplatser, men också plats för lokala 

händelser av tillfällig karaktär som loppis, torghandel med mera. För att ytterligare 

förstärka noden finns lokaler i bottenvåningen av flerbostadshuset på östra sidan om 

vägen, där exempelvis ett gym och ett café kan etableras. Ett indraget hörn ger plats 

för en uteservering i fint västerläge. 

Centrumbyggnaden är placerad utanför riskavståndet på 40 meter från Arningevägen. 

Markområdet mellan Arningevägen och byggnaden, där stadigvarande vistelse ska 

undvikas, får endast bebyggas med skärmtak, lastkaj och mindre tekniska 

servicebyggander för verksamheter. Ytan används i övrigt för parkering och 

lastning/lossning. Se vidare i avsnitt om risker, 9.1.1. 
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Illustrationsplan stadsdelscentrum, JM/ÅWL Arkitekter 

Väster om torget, mot Arningevägen, ligger livsmedelsbutikens parkering. 

Parkeringen utförs med trädplantering, som bryter upp parkeringsplatsernas rader. 

För att skapa en vacker entré till området planteras en friväxande häck mot 

huvudgatan, som visuellt döljer en stor del av parkeringen och tillsammans med en 

trädrad ger huvudgatan en grön inramning längs handelskvarteret. All lastning till 

livsmedelsbutiken sker via en angöringsgata norr om butiken.  

 

Perspektiv över torget vid det nya stadsdelscentrumet. Vy mot nordöst. JM/ÅWL 

Arkitekter. 
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Kristineberg annonserar sig mot Arningevägen genom att bostadshuset söder om 

huvudgatan får en högre del i kvarterets nordvästra hörn. På handelssidan hälsar en 

grupp prydnadsträd tillsammans med butikernas flaggor boende och besökare 

välkomna in i området. 

 

Områdets entré från väster, vy från Arningevägen. JM/ÅWL Arkitekter. 

7.2.6 Skola/förskola 

Längs med huvudgatan i planområdets nordöstra del finns mark reserverad för ny 

skola och förskola. Intill skolfastigheten angränser området till naturmark. Med 

närhet till grönområden både i öster och längre ner mot Gävsjön genom befintliga 

stigar finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för en attraktiv skolmiljö.  

Området för skola och förskola omfattar ca 25 000 m². Marken är flack och angränsar 

till en skogsbeklädd kulle med både skuggiga och soliga delar vilket blir en 

stimulerande lekmiljö. Från skolan kommer det finnas ett nät av gångvägar som gör 

det lätt att ta sig till och från skolan på ett trafiksäkert sätt, men också för att koppla 

skoltomten till naturområdena i närheten. 

I dagsläget planeras för en skola med förskoleklass upp till klass 6, för ca 400 elever. I 

ett senare skede planeras även en förskola för 100 barn. 

Detaljplanens bestämmelser ger en flexibilitet i byggrätter för att kunna anpassas till 

kommande behov över tid. I dagsläget bedöms ca 6000 m² byggnadsarea behövas och 

planen möjliggör en byggrätt upp till tre våningar. 
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7.3 Gator och trafik 

7.3.1 Trafik och parkering 

Planområdet ligger parallellt med Arningevägen, väg 264. Arningevägen är sekundär 

transportled för farligt gods. 

Det finns utvecklingsplaner för väg 264/Arningevägen för att förbättra fram-

komligheten och bygga ut cykelvägnätet i samband med att Vallentuna växer. 

Arningevägens förlängning utreds inom pågående arbete med fördjupad 

översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen. Enligt uppgift kommer ingen 

breddning att ske före 2025 och det är osäkert om och i så fall när det kan komma att 

ske. Detaljplanens genomförande hindrar dock inte dessa framtida planer då det finns 

utrymme på både östra och västra sidan vägen. En eventuell zon för genomfart ska 

studeras vidare i det fortsatta planarbetet. 

Arningevägen är i dag relativt högt trafikerad med ca 13 500 fordon per medel-

dygnstrafik (Trafikverket, mätning 2013-01-01) varav den största delen utgörs av 

genomfartstrafik. Andelen tung trafik på Arningevägen är cirka 9 procent och 

hastigheten är begränsad till 80 km/h. Trafiken på Arningevägen uppskattas öka till 

18800 år 2020 och 30100 år 2030 (Sweco, 2014). 

Planerad bebyggelse inom Kristineberg, men även planerad bebyggelse väster om 

Arningevägen, Bällstaberg 4 och Nyborg medför en ökad trafik på Arningevägen. I 

samband med planläggningen kommer en ny cirkulationsplats att behövas i områdets 

huvudentré som blir en fortsättning av Bällstabergsvägen. Denna huvudgata blir ett 

centralt stråk med möjlighet till framtida busstrafik. Huvudgatan kommer att 

utformas med gång- och cykelväg, träd och kantstensparkering och med en väggbredd 

på ca 17 meter. Övriga gator i planområdet ges en bredd på ca 6,5 till 10,5 meter.  
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Översikt för olika gatutyper. JM/ÅWL Arkitekter 
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Gatusektioner för området, efter underlag i Utvecklingsstrategi för Kristineberg. 

JM/ÅWL Arkitekter 
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En Kapacitetsutredning Kristineberg – Vallentuna (Sweco) 2014-11-03 har genom-

förts som visar en prognos om hur den framtida exploateringen kommer att påverka 

det omkringliggande vägnätet, dess kapacitet och belastning för området fram till år 

2030. Utredningen föreslår en cirkulationsplats i den västra infarten och en korsning 

med väjningsplikt i den norra infarten. I aktuellt planförslag ingår utrymme för 

planerad rondell på Arningevägen (korsning nr 1 i bild nedan). 

Utredningen uppskattar att ca 80 procent av trafiken till Kristineberg kommer att ske 

via den västra infarten och resten i den norra. Trafik från verksamhetsområdet på 

Moränvägen och Påtåkersvägen kommer att ske via korsning nr 2 och de nya 

områdena Nyborg och Bälstaberg 4 kommer att använda korsning 1. Cirkulationsplats 

utformas med dubbla körfält och separata högersvängfält. 

 

Översikt - förslagna korsningar till och från planområdet  

Vid en känslighetsanalys där man ökar samtliga trafikflöden med tio procent, får 

samtliga korsningar godkända värden. Utredningen rekommenderar även att stor vikt 

ägnas åt gestaltningen vid cirkulationsplatser för fotgängare och cykelflöden och 

vikten att busshållsplatser planeras i anslutning till området. Trafiksituationen 

kommer att utredas vidare i fortsatt planering.  

Trafikverket har behov av en byggnadsfri zon i vägens närhet. Det byggnadsfria 

avståndet säkerställs i detaljplanen genom användningsbestämmelsen NATUR - 

naturmark.  

Parkering 

Parkering ska dimensioneras i enlighet Vallentuna kommuns parkeringsnorm, 

antagen 16 januari 2012. Parkeringsnormen är baserad på en zonindelning där närhet 
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och turtäthet till kollektivtrafik och service är avgörande för att minska behovet av att 

använda bil. Planområdet ingår i zon 1.  

Parkering för flerbostadshus (inom zon 1) ska beräknas enligt:   

1 rok (rum och kök)  2 rok  3 rok  4 rok besök 
0.6  0.8 1.1 1.2 0.1 
 

Parkering inom flerbostadshuskvarteren föreslås lösas med markparkering inom 

fastigheten eller i de gemensamhetsanläggningar som bildas för infart och 

parkeringsanläggning i vissa kvarter. Besöksparkering sker delvis som 

kantstensparkering längs huvudgatan. Flerbostadshusen är utformade med ett p-tal 

enligt parkeringsnormen, zon 1. Detta bedöms ge ett p-behov på ca 50-85 p-platser 

per bostadskvarter, beroende på antal lägenheter och lägenhetsstorlekar.  

För småhus gäller följande:  

Småhus småhus med gemensam parkeringsyta besök 
2.0  1.7   0.2  
 
Förslaget beräknas för ca 2 bilar per småhus. Parkering inom bostadskvarteren ska 
löses inom kvartersmark.  
 
För handel och kontor:  
 
Kontor    handel  
22 per 1000 m² BTA (bruttototalarea)  33 platser per 1000 m² BTA 
 
Vid föreslagen handelsplats möjliggörs för 85 parkeringsplatser inklusive 
handikapparkering vid entré. 
 

Dimensionering av parkering för förskola och skola  

Förskolan bedöms ha ett behov av ca 1 plats per 18 barn samt 0,3-0,6 per arbetande. 

Detta innebär för förslaget ca 13 parkeringsplatser för anställda, 5-6 platser för 

besöksparkering vid hämtning och lämning samt 2 platser för handikapparkering. 

Totalt ca 20 platser. Skolan bedöms generera ett parkeringsbehov av ca 1 plats per 30 

elever (för lågstadium) och 0,3-0,6 per arbetande. I planförslaget beräknas för skolan 

ca 40 platser för anställda (33 st) och besökare (7 st). Det totala antalet platser 

bedöms därmed uppgå till ca 60 st på tomten, inkl handikapparkering. 

Cykelparkering 

Cykelparkering finns i komplementbyggnader inom respektive flerbostadshuskvarter. 

Plats för cykel finns även på bostadsgårdarna och vid entréer. För lägenheter visar 

förslaget ett cykelparkeringstal på 2-2,3 per 100 m² varav hälften ska placeras i 

skyddat läge. Cykelparkering finns även vid stadsdelscentrumet. För skoltomten antas 

behovet vara ca 120 cyklar, placerade delvis under tak. 
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7.3.2 Gång- och cykelvägar 

Idag går ett befintligt gång- och cykelstråk parallellt med planområdet och 

Arningevägen som sedan går vidare under Arningevägen i en planskild korsning 

vidare i kommunens cykelnät. I kommunens cykelplan finns planer att tillföra fyra 

nya kopplingar till området, tillgängliga för allmän gång och cykel. Planförslaget för 

etapp 2 är i enlighet med denna.  

 

Befintlig gång och cykelväg som går i tunnel under Arningevägen. 

Gång- och cykelförbindelser säkerställs i planförslaget så att säkra förbindelser, 

främst för barn, kan åstadkommas men även för att öka tillgängligheten till 

målpunkter som service, skola, Roslagsbanan och övrig kollektivtrafik i närområdet. 

Vid trafikplatsen vid Arningevägen och centrumområdet ska gång- och cykel-

trafikanter prioriteras. Här planeras exempelvis cykelparkering vid busshållplatsen 

vid Arningevägen för att underlätta möjligheten att cykla till bussen. Längs med 

huvudgatan anläggs gångbana på ena sidan av gatan och kombinerad gång- och 

cykelbana på den andra, för att skapa en god framkomlighet.  

Enligt Vallentunas cykelplan, samrådshandling februari 2014 ska dimensioneringen 

av huvudvägnätet möjliggöra att två cyklister kan mötas samtidigt som två gående 

passerar. Förutom gång och cykelväg längs med områdets nya gator möjliggörs även 

en cykelväg vid områdets entré vid Arningevägen. Cykelbanorna ska vara utformade 

med tillräckliga breddmått, asfalterade och belysta. Arningevägen är utpekad som ett 

framtida regionalt cykelstråk.  

Inom området finns idag välanvända gångstråk. Dessa kommer i vissa delar läggas 

om i nya sträckningar. Strukturen innebär också flera nya gångstråk, som möjliggör 

god tillgänglighet till omgivande naturområden. 
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Befintligt gångstråk inom planområdet. 

7.3.3 Kollektivtrafik 

Från korsningsläget Bällstabergsvägen och Arningevägen är det ca 150 meter till 

busshållsplats ”Skogsbrynet” där buss 664 stannar. En befintlig gångtunnel gör det 

enkelt att nå hållplatserna från Kristineberg, men även lokalbusshållsplatsen på 

Svampskogsvägen i Bällstaberg. Från hållplatserna till huvudgatan hålls skogen 

tillbaka för en öppen parkmiljö som ger överblick och trygghet. 

Det tar ca 10 minuter till Roslagsbanans station, Kragstalund och 20 minuter till 

station Bällsta och centrala Vallentuna. Det är ca 1-1,5 km till stationerna Bällsta och 

Kragstalund. 

Roslagsbanan är kommunens spårbundna huvudstråk för kollektivtrafiken, 

tillsammans med två större huvudgator Stockholmsvägen och Arningevägen. Mellan 

station Kragstalund och Täby kyrkby planeras utbyggnad av dubbelspår och mellan 

Kragstalund och Vallentuna pågår utbyggnad av dubbelspår. 

Längs med Stockholmsvägen finns regionala busslinjer, främst när det är 

rusningstrafik, för att bland annat avlasta Roslagsbanan. Buss 608 och 610 går till 

centrala Stockholm och tar ca 25 minuter. Buss 524 går mot Upplands Väsby och buss 

687 åker till Kista. En cykelparkering föreslås anordnas i anslutning till 

busshållplatsen. 

Den nya huvudgatan genom Kristineberg är möjlig att trafikera med busslinje om ny 

linjedragning blir aktuell. Busshållplats föreslås vid skolfastigheten längs med 

huvudgatan. Busshållplatserna föreslås utformas som klackhållplatser. 
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7.3.4 Tillgänglighet 

Ny bostadsbebyggelse samt utemiljöer ska vara tillgängliga för personer med 

rörelsehinder. Vid utarbetandet av planförslaget har kraven på god tillgänglighet och 

användbarhet för personer med funktionsnedsättning beaktats. Hur kraven på 

tillgänglighet i byggnader samt på kvartersmark fastigheter i detalj kommer att 

behandlas vidare i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed 

bevakas vid kommande bygglovprövning och bygganmälan. 

Alla bostäder kan angöras inom 25 m från entré. Miljöhus/återvinning finns 

tillgängliga på varje gård i flerbostadshuskvarteren inom 100 meter från bostadsentré. 

Separat soprum för brännbart hushållsavfall och kompost anordnas i undantagsfall 

där gångavstånd överstiger 50 meter. Småhusen har kärl på egen tomt. Tillgänglig 

småbarnslek finns på gårdarna i flerbostadshusen. Den större lekplatsen nås via 

gångvägar från lokalgatorna.  

7.4 Friytor 

7.4.1 Lek och rekreation 

Inom Kristineberg finns det flera fina naturmiljöer för rekreation. Närliggande 

grönytor innebär att förutsättningarna för friytor för lek och rekreation är 

gynnsamma. I förslaget planeras för barns rörelse och lek. Barnen kan röra sig 

trafiksäkert på gång- och cykelbanor samt längs de många stigar och smitvägar som 

finns i grönstrukturen. Flerbostadskvarterens halvöppna struktur gör att barn kan 

röra sig mellan gårdarna. 

Sparad naturmark kompletteras med mindre lekytor i småhusområdet och på 

flerbostadshusens gårdar finns anlagd lek. En större naturanpassad lekplats planeras 

vid en kulle i småhusområdets mitt. Vid lämpliga platser anläggs pulkabackar.  

Inom området planeras en skola och en förskola, vackert belägna väster om en 

skogsbeklädd kulle. Skolgårdarnas ytor och lekmöjligheter nyttjas av skolbarnen 

under dagtid, men utgör också ett tillskott av utemiljö för de boende på kvällar och 

helger.  

Norr om huvudgatan mellan etapp 2 och 5 anläggs en öppen gräsyta som en 

kombinerad torrdamm, för att kortsiktigt ta hand om överskottsvatten vid stora regn. 

Torrdammen ingår dock inte i denna detaljplaneetapp då den avser att försörja 

deletapp 5. Gräsytan kan användas för lek och spel och kompletterar lekmiljön för 

områdets barn. 
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Schematisk bild för områdets rekreationsstråk och naturområden. JM/ÅWL 

Arkitekter 

Mellan husgrupperna sparas vegetation. Bebyggelsen binds samman med vägar, 

gångstråk och cykelvägar som följer terrängen som bildar de viktiga gröna 

kopplingarna genom området. Gångvägar och stigar möjliggör promenader i 

naturmiljö där bostäder i närheten skapar trygghet för gående. 
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Längs den genomgående kvartersgatan i småhusområdet skapas en öppning i 

stukturen, en mindre offentlig plats. Platsen får funktion som mötesplats med 

sittmöjligheter och planteras med ett eller flera träd, vars kronverk kommer att utgöra 

en fond i gaturummets sträckning. Planterade träd ska ha hög stam och ett kronverk 

som inte stör sikten i korsningen. 

Planens genomförande kommer innebära påverkan på befintliga rekreationsvärden, 

då området idag utgörs av naturmark som nyttjas för närrekreation och promenader 

bland kringboende. Den föreslagna bebyggelsestrukturen och detaljplanen tar dock 

hänsyn till befintliga stigar och passager som leder vidare ut till skogsmark och 

Gävsjön. I vissa lägen, exempelvis vid skoltomten, läggs befintliga stigar om så att 

viktiga kopplingar finns kvar men i ett nytt läge. Områdets rekreationsvärden 

kommer till stor del att kunna bibehållas genom att skogsstråk och skogsområden 

bevaras. Detta i enlighet med översiktsplanen som anger att natur för spontana 

promenader ska vara tillgänglig inom 1 km från bebyggelse.  

7.4.2 Naturmiljö 

Planens genomförande innebär att området övergår från oexploaterad skogsmark till 

en i hög grad bebyggd miljö. Bebyggelsen är planerad längs med gröna stråk och 

stigar till omkringliggande skogs- och naturmarker. Delar av befintliga skogsridåerna 

med tallskog bevaras för att förstärka landskapets ursprungliga karaktär och 

topografiska variation. Se vidare under kapitel 11. Miljökonsekvenser. 

7.5 Teknisk försörjning 

7.5.1 Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger delvis inom kommunens verksamhetområde för VA, där 

Roslagsvatten är huvudman för allmänt vatten och spillvatten. I och med 

planläggningen kommer området ingå i VA-utbyggnaden mellan Karby och Brottby i 

Okvista och vidare till Täby. Ledningarna och tillgängligheten till dessa säkerställs 

genom förläggning i allmän platsmark. Efter planens genomförande ska området ingå 

i verksamhetsområdet. 

Vallentunavatten AB är huvudman för allmänna vatten och spillvatten inom 

verksamhetsområde för allmänt VA i Vallentuna kommun. Bebyggelse ska anslutas 

till befintligt ledningsnät för vatten och spillvatten. Behov finns för en ny pumpstation 

för spillvatten i området södra del, vilken nås via en 3,5 meter bred tillfartsväg. En 

tryckstegringsstation för vatten behövs i området mellan Arningevägen och 

bostadskvarteret söder om den nya huvudgatan. I plankartan finns områden 

reserverade för teknisk anläggning (markerade med E). 
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7.5.2 Dagvatten 

Dagvatten från tillkommande bebyggelse ska omhändertas enligt Oxundaåns 

dagvattenpolicy, september 2001. Den anger bland annat krav på lokalt 

omhändertagande av dagvatten och att dagvatten bör fördröjas så långt som möjligt 

inom kvartersmark innan avledning till allmänna dagvattenledningar sker. 

En dagvattenutredning för hela programområdet Kristenberg finns framtagen (Sweco 

2015). Utredningen visar att dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet kommer 

att öka efter exploatering och att fördröjning och rening erfordras. För att fördröja 

och rena dagvattnet föreslås torra översvämningsytor och dagvattendammar 

kombinerat med LOD-lösningar på kvartersmark, på allmän plats och i gaturum. Vid 

större regn såsom 100-årsregn kommer ledningssystemets kapacitet att överstigas 

och dagvattnet kommer att behöva avrinna ytligt ut från området. Genom en 

genomtänkt höjdsättning med kvartersmark högre belägen än gaturummet och inga 

instängda områden kan gatorna användas som sekundära avvattningsvägar då 

ledningssystemet går fullt. 

Ingen av föreslagna dagvattendammar eller översvämningsytor ingår i aktuell detalj-

plan. För att förebygga översvämningsskador vid regn som överstiger det 

dimensionerande 20 års-regnet regleras förhållandet mellan gatans lägsta punkt och 

färdigt golvnivå för bostadshus genom planbestämmelse på plankartan. 

7.5.3 Elförsörjning (El och tele) 

Nätplanering för nya tekniska anläggningar inom planområdet ska utredas vidare i 

fortsatt planarbete. Bedömningen är att tre nya elnätstationer behövs inom 

planområdet, en i området mellan Arningevägen och bostadskvarteret söder om den 

nya huvudgatan (i anslutning till tänkt placering för tryckstegringsstation), en norr 

om huvudgatan mitt emot skoltomen och två alternativa lägen, söder om skolan eller i 

områdets södra del. Placeringen av dessa utreds i fortsatt planarbete. I plankartan 

finns områden reserverade för teknisk anläggning (markerade med E). 

Ledningar förläggs i gemensamma ledningsstråk i huvudgatan. Det finns el, tele och 

datafiber framdraget i planområdets närområde. 

Ett användande av solpaneler som ett komplement till de fasta systemen ses som 

positivit inom området och uppmuntras i bygglovskedet. 

7.5.4 Uppvärmning 

Bebyggelsen i centrala Vallentuna, Bällstaberg och delar av Kragstalund är anslutna 

till befintligt fjärrvärmenät med EON som huvudman. Värmen produceras i en 
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biobränsleanläggning i Okvista och i en oljepanna i Bällstaberg. Oljepannan kommer i 

och med sammankoppling av olika fjärrvärmenät att avvecklas i området.   

EON har ledningsrätt för fjärrvärmeledningen för planområdet och det finns 

kapacitet att ansluta ytterligare bebyggelse till fjärrvärmenätet. I och med 

planläggningen avses denna förläggas i det nya gatunätet och ansluta till områdets 

kvarter för flerbostadshus, centrum, skola och övriga lokaler. För uppvärmning av 

småhusen föreslås enskilda anläggningar med frånluftsvärmepumpar och vattenburet 

system.  

7.5.5 Avfall 

Sophantering sker vid respektive flerbostadsfastighet huvudsakligen i separata 

miljöbyggnader som inrymmer nödvändigt antal kärl för brännbara sopor, 

komposterbart matavfall, förpackningsinsamling, tidningar, återvinning av glas och 

metall, elektroniskt avfall samt batterier. Centrumfastighetens, restaurangbygg-

nadens och vårdboendets avfall sorteras och hanteras i särskilt utrymme i respektive 

byggnad, beroende på verksamheternas respektive behov. 

För småhusen gäller att det ska finnas plats för minst två kärl vid varje fastighet, ett 

för brännbart avfall och ett för matavfall. Möjlighet till egen kompostering av 

matavfall kan ges efter särskild ansökan av fastighetsägare till kommunen. 

Utrymme för en återvinningstation reserveras inom centrumområdet och markeras 

på plankartan genom användningsbestämmelse E – teknisk anläggning. 

8. Brandförsvar 

Området ligger inom 10 minuters insatstid, den tid som går från larm till dess att 

utryckningsfordon är på plats.  

Framkörningstider 

Planen möjliggör en utbyggnad av bostadsbebyggelse, flerbostadshus, förskola och 

centrum dvs. grupp B2-bebyggelse. Räddningsstyrkans framkörningstid beräknas 

ligga inom 10 minuter, den tid som går från att larm till dess utryckningsfordon är på 

plats och överskrids därmed inte.  

Brandvattenförsörjning 

Planområdet ska brandvattenförsörjas från brandpostnätverk med minsta kapacitet 

1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter 150 meter.  
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9. Emissioner, risker och störningar 

9.1 Transportled med farligt gods  

Med anledning av att planområdet är lokaliserat parallellt med Arningevägen som är 

sekundär transportled för farligt gods så har en riskanalys tagits fram, Riskanalys 

inför detaljplan Kristinebergsområdet, 2014-02-05, reviderad 2014-08-22 (Sweco 

Environment). Utredningen har reviderats i och med diskussion om eventuell 

breddning av Arningevägen. Oavsett om breddningen förverkligas eller inte, bedöms 

risknivån inte påverkas. 

Utifrån den uppskattade ökning av trafikflödet på Arningevägen så bedömer 

riskutredningen att antalet fordon med farligt gods kommer vara konstant, främst 

med anledning av de relativt få målpunkterna för farligt gods i området. 

Det dominerande riskscenariot som sker på Arningevägen är olycka med brandfarliga 

vätskor. Kvartersmark inom planområdet ligger som närmast 40 meter från 

Arningevägen där parkeringsplats till centrumkvarteret placeras.  

Mot bakgrund av avstånd och höjdförhållanden som föreligger mellan planerad 

bebyggelse och Arningevägen är sannolikheten liten för påverkan på byggnader från 

ett havererat fordon.  

Riskscenarierna är baserade på år 2010 och två troliga framtidsscenarier för år 2020 

och 2030.  

Hela området är beräknat med ett individtal på ca 4420 och utredningens bedömning 

är att risken varje individ utsätts för blir acceptabel. I och med den stora mängden 

nya bostäder i området bedöms samhällsrisken hamna på nivåer där åtgärder bör 

genomföras. 

Riskanalysen anger att riskreducerande åtgärder behöver vidtas för eventuella 

byggnader som placeras på delar av planerat stadsdelscentrum (inom ca 70 m), enligt 

karta nedan. Planförslaget medför inga nya byggnader inom detta område (markerat 

med prickmark på plankartan) varför inga ytterligare riskreducerande åtgärder 

bedöms behövas. 
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Streckad blå linje visar område där riskanalysen rekommenderar skyddsåtgärder 

för att nå acceptabel samhällsrisk. Inom detta område tillkommer dock ingen ny 

bebyggelse, varför ytterligare skyddsåtgärder inte bedöms behövas. Röd linje visar 

avstånd för acceptabel individrisk. (Sweco) 

Efter att riskanalysen genomfördes har strukturen bearbetats för att beakta ett 

naturvärdesobjekt i områdets södra del. Detta har inneburit att närmaste 

småbostadshus nu ligger ca 60 till 65 meter från Arningevägen i södra delen. Därför 

har ett särskilt utlåtande tagits fram för att bedöma eventuell påverkan på risknivån 

för dessa småhus (Brandskyddslaget). Husen är placerade bakom en bullervall med 

en höjd på ca 6-9 meter ovan Arningevägens marknivå. Bedömningen i utlåtandet är 

att risknivån är låg. Bullervallen innebär att husen till stor del skyddas från påverkan 

av flertalet tänkbara olyckor. Utmed Arningevägen finns även diken som kan samla 

upp eventuella utsläpp så att spridning mot bebyggelsen försvåras. Även den 

befintliga skogsridån (som bibehålls i förslaget) innebär viss dämpning av påverkan 

från olycka på vägen. Bedömningen är att inga ytterligare åtgärder behövs med 

anledning av avståndet till Arningevägen. 
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9.2 Risker och störningar från verksamheter 

Planområdet bedöms inte vara utsatt för några risker eller störningar från 

verksamheter. Närmaste riskkällor är verksamheter i Okvista där det förekommer 

hantering av olja, mellanlager av farligt avfall, bildeponi och industri för betong. För 

etapp 2 bedöms riskerna vara acceptabla och inga åtgärder behövs. Boverkets 

allmänna råd som rekommenderar 200 meter till mellanlager av farligt avfall. 

Riskkällor och möjliga olycksscenarier som kan tänkas påverka planområdet bedöms 

kunna bli små till lindriga och det är främst den giftiga röken som kan tänkas påverka 

området vid en brand. Den förhärskande vindriktningen är västliga vindar med ca 17 

procent av tiden per år.  

Inom planområdet planeras inte några verksamheter som kan medföra olycksrisker 

inom eller utanför planområdet. 

9.3 Buller 

En bullerutredning finns framtagen för förslaget (Bernström Akustik, 2015). För att 

skydda mot buller från Arningevägen planeras en bullervall mellan vägen och 

föreslagna bostäder. Utredningen visar att flerbostadshusen med föreslagen bullervall 

längs med Arningevägen får ekvivalent ljudnivå på 55-60 dBA vid fasad mot 

Arningevägen och delvis över 60 dBA vid fasad mot infartsgatan. Maximal ljudnivå 

överstiger 70 dBA vid fasad mot infartsgatan medan övriga fasader får lägre än 70 

dBA. Husens planlösningar utformas och uteplatser orienteras så att riktvärdena 

uppfylls genom att hälften av boningsrummen vänds in mot gården samt att 

uteplatser placeras mot gårdssidan. 

Småhusen närmast Arningevägen får en ekvivalent ljudnivå om högst 55 dBA 2 m 

över mark, vilket gäller samtliga fasader. På höjden 6 m över mark får fasad närmast 

vägen ekvivalent ljudnivå 59-60 dBA, sidofasader 55-60 dBA och fasad mot öster 

lägre än 55 dBA. Samtliga fasader och uteplatser får maximal ljudnivå lägre än 70 

dBA. Husens planlösningar utformas så att riktvärdena uppfylls. 

På plankartan finns en bullerbestämmelse som säkerställer att ovanstående 

riktvärden uppnås. Även bullervallen regleras som planbestämmelse.  
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Bullerkarta med teckenförklaring. Kartan visar ekvivalent ljudnivå/dygn 2m ovan 

mark (karta ur bullerutredning, Bernström Akustik, 2015). Planstrukturen har 

reviderats sedan bullerutredningen togs fram, främst i den södra delen. 

Förändringarna bedöms vara till fördel ur bullersynpunkt, varför reviderade 

bullerstudier inte tagits fram. 

9.4 Magnetfält 

En 20 kV luftburen kraftledning korsar Kristinebergsområdet, strax norr om 

planområdet. Denna kommer på sikt att ersättas med en jordkabel, för att frigöra yta 

för fler bostäder. Avståndet mellan ledning och närmaste bostadshus är enligt 

planförslaget 30 meter. I dag finns inga gränsvärden för kraftfrekventa magnetfält, 

tillsvidare gäller försiktighetsprincipen och skyddsavstånd som uppfyller riktvärdet 

om högst 0,4 μT. Under en 20kV-ledning ligger magnetfältet på ca 1-2 μT. Enligt 

underhandskontakt med Elverket Vallentuna som är huvudman för ledningen uppnås 

gränsvärdet 0,4 μT på ett skyddsavstånd om ca 10-20 m, vilket därmed uppfylls enligt 
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planförslaget. Inom planområdet går också en 10 kV-luftledning, som kommer att 

markförläggas i delar av de nya gatorna när planen genomförs. 

9.5 Radon 

Inga radonvärden finns registrerade för området. Radonskyddande åtgärder bör ske 

vid grundläggning inom planområdet för att höga radonhalter ska undvikas. 

Byggnation ska ske på ett radonsäkert sätt. 

9.6 Radar 

Planområdet ligger inom influensområde för väderradar. På plankartan finns därför 

en generell begränsning för totalhöjd på högst 20 meter. 

10. Administrativa bestämmelser 

Planens genomförandetid är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

11. Miljökonsekvenser  

Till planprogrammet för Kristineberg hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

daterad 2014-08-29 (Sweco,2014). De aspekter MKB:n behandlar är vattenkvalitet, 

konsekvenser av trafiken, landskapsbild, naturmiljö/rekreation och kulturmiljö. 

Denna detaljplaneetapp har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan, 

varför en separat MKB för denna detaljplan inte tagits fram. Nedan sammanfattas 

slutsatser från planprogrammets MKB som är relevanta för detta planområde, 

kompletterat med slutsatser från utredningar gjords specifikt för denna detaljplan 

(dagvatten och naturmiljöinventering). 

Vattenkvalitet 

I och med genomförande av planen bedöms konsekvenserna för vattenkvaliteten bli 

små till märkbart negativa. Dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet kommer 

att öka efter exploatering och fördröjning och rening erfordras. I och med att 

skogsmark exploateras kommer mer föroreningar att genereras och nå recipienten. 

Om god dagvattenhantering tillämpas kan påverkan minskas markant. Se vidare 

under 4.2 i genomförandedelen. 

Konsekvenser av trafiken 

Förslaget bedöms sammantaget innebära liten påverkan med avseende på buller, risk 

från transporter med farligt gods och luftkvaliteten i området. Bullernivåerna och 
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luftföroreningarna i området kommer att öka, eftersom Arningevägen eventuellt 

kommer att breddas i framtiden och bli mer trafikerad samt att trafiken inom 

området i sig ökar. Placering av komplementbyggnader längst ut mot Arningevägen 

samt områdets topografi bedöms dock tillsammans begränsa den negativa påverkan.  

Buller 

Planområdets läge längs med Arningevägen innebär att det utsätts för höga 

bullernivåer. En bullervall planeras uppföras för att begränsa bullrets utbredning in 

mot bebyggelsen. En bullerutredning finns framtagen (Bernström Akustik, 2015) som 

konstaterar att gällande riktvärden kan innehållas genom rätt val planlösning och att 

uteplatser orienteras åt rätt håll. (Se vidare kapitel 9.1.3). Plankartan innehåller 

planbestämmelse som säkerställer att riktvärdena uppnås. 

Farligt gods 

Antalet transporter med farligt gods beräknas inte öka nämnvärt, dock innebär 

förslaget att antalet skyddsobjekt ökar i området, främst för planförslagets 

centrumområde som pekas ut som känsligt i detta anseende. 

Luftkvalité 

Eftersom Arningevägen kan komma att breddas för mer trafik, innebär detta negativ 

påverkan på luftkvaliteten i området. Även den ökade trafiken inom utbyggnads-

området bedöms ha denna påverkan. Fler människor kommer att vistas i området och 

kommer därmed påverkas av luftföroreningar från motorfordon och vägar i området. 

Den naturmiljö och bebyggelsestruktur planförslaget innebär kan dock avskärma och 

minska denna påverkan. Beroende på hur områdets topografi utnyttjas kan 

konsekvenserna för luftkvaliteten variera. Sammantaget bedöms konsekvenserna för 

planförslaget på luftkvaliteten bli små. Inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms 

riskera att överskridas med anledning av utbyggnadsförslaget. 

Landskapsbild 

Området kommer att förändras från ett naturlandskap till ett bostadsområde med 

centrumverksamhet och skolor. Naturmiljöns landskap kommer till viss del att finnas 

kvar, främst närmare Gävsjödalen, men exploateringen kommer att ge området ny 

karaktär och nya upplevelser. Påverkan på landskapsbilden är storskalig och 

permanent. 

Konsekvenserna på landskapsbilden har bedömts både betraktat inom området och 

sett utifrån på området. Trots att påverkan blir stor har konsekvenserna bedömts bli 

begränsade. Detta då området har relativt låg känslighet och det är ett begränsat antal 

människor som berörs. Konsekvenserna för landskapsbilden utifrån sett bedöms bli 

små då området knappt kommer att synas från omgivningen. 
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Naturmiljö  

Området är en del av Angarnkilen, en regionalt utpekad grön kil. Delar av området är 

idag utpekade som värdefull rekreationsskog (MKB tillhörande ÖP). Tillgången till 

bostadsnära natur riskerar att försämras för befintliga bostäder i samband med 

nybebyggelsen. 

I MKB’n för planprogrammet bedömdes förslaget medföra märkbart negativa 

konsekvenser för naturmiljö och små negativa konsekvenser för rekreationsvärden. 

De våtmarker som finns i området idag kommer förmodligen att till stor del försvinna 

vid en exploatering. Ett genomförande av planprogrammet bedömdes medföra att 

framför allt brukad skogsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, medan 

hällmarkstallskog i stor utsträckning bevaras i områdets grönstruktur. Kristine-

bergsområdets rekreationsvärden kommer till stor del att kunna bevaras, genom att 

breda skogsstråk bevaras mellan utbyggnadsetapperna. Dock påverkas områdets 

värde som väl uppvuxen skog negativt och den upplevelse som är knuten till dessa 

värden kommer inte att kvarstå på samma sätt som idag. 

Då programförslaget bedömdes medföra konsekvenser för naturmiljön, har en 

naturvärdesinventering tagits fram, med en fördjupning för denna detaljplan, för att 

ytterligare utreda denna aspekt och för att ta fram förslag till kompensationsåtgärder 

(Sweco, 2015). 

En exploatering av detaljplanområdet 2 skulle möjligen medföra ett mindre intrång i 

det nordliga delområdet av naturvärdesobjekt 7 samt i naturvärdesobjekt 6 sydvästra 

hörnet genom att anlägga en brynzon kring småhus. Ingen tomtmark berör dock 

naturvärdesobjekten och inga värdeträd är beskrivna inom det för brynzonen avsett 

område. Därmed skulle inga värdeträd gå förlorade dock finns en risk att den känsliga 

markvegetationen kan skadas. Som följd av den ökade befolkningen i Kristenbergs-

området kommer antalet människor som rör sig i de resterande naturområdena att 

öka. Denna ökning kan medföra ett ökat slitage, särskild av hällmarkens känsliga 

markvegetation. Detta kan ha negativa konsekvenser för områdets biologiska 

mångfalden. 

Enligt förslaget kommer ingen tomtmark att göra intrång i naturvärdesobjekt. Vid 

anläggandet av brynzonen bör beaktas att inga naturvärdesträd avverkas. Vidare bör 

det tas hänsyn till hällmarkens känsliga markflora och fauna.  

För att undvika och minimera påverkan av naturvärdesobjekt under byggnadstiden 

bör alla naturvärdesobjekt och naturvärdesträd tydligt markeras och skyddas. 
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Föreslagen bebyggelse i relation till avgränsningen för naturvärdesobjekt 7, 
norra delområdet. Värdefulla träd markerade i rosa. Samtliga träd som ligger 
utanför tomtmark kan bevaras. (Sweco, 2015). 
 

För att minimera de negativa konsekvenserna ett ökat besökstryck kommer att 

medföra bör tydliga stigar och målpunkter i naturen anläggas. Denna skyddsåtgärd 

bör med fördel planeras och genomföras för hela Kristinebergsplanområdet för att 

säkerställa att natur- och rekreationsvärden i området bevaras och utvecklas på ett 

resurseffektivt sätt. 

För att kompensera för de negativa konsekvenserna som inte kan undvikas förslås två 

olika kompensationsåtgärder (se karta nedan). Dessa åtgärder syftar till att utjämna 

förlust av naturvärden genom att gynna, förstärka och skapa liknade naturvärden 

samt att ersätta naturvärden som går förlorade med andra naturvärden (Sweco, 

2015). 

På plankartan införs bestämmelse (n1) på naturmark, som innebär att träd inom 

naturvärdesobjektet inte får fällas. Skötsel och gallring får dock ske. Skadade 

och/eller med risk för personskada farliga träd får dock fällas men ska då ligga kvar 

på samma plats. 

Naturområdena kommer att ingå i kommunens ordinarie ”Skötselplan för tätortsnära 

natur”. 
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Karta som visar förslag till kompensationsåtgärder. Norr till höger i bild. (Sweco, 

2015). 

1. Bevara och utveckla naturvärden i skogsmark genom långsiktiga 

skötselplaner med naturvårdsfokus. 

Denna kompensationsåtgärd syftar till att en skötselplan ska upprättas för 

planområdet men bör med fördel även planeras för hela Kristineberg. En skötselplan 

bör upprättas som bevarar och utvecklar beståndet av träd och att de träd som 

avverkas ersätts med nyplantering eller med utplacering av död ved vilket 

förekommer inom naturvärdesobjekt 7. Detta är viktigt för den biologiska mångfalden 

och flera av de arter som lever i området.  

2. Ersätta naturvärden genom att öka naturvärden i bebyggelsens 

randzon – nya skogsbryn och bullervall  

Dessa kompensationsåtgärder syftar på att ersätta naturvärden som kommer att gå 

förlorade, med andra nyskapande naturvärden. I direkt anslutning till tomtmark 

planeras en viss gallring av skogen för att öka ljusinsläpp på tomtmark. Gamla träd 

bör bevaras där så är möjligt. Randzonen närmast tomtmarken kommer att utgöra 

nya skogsbryn och planetas med inhemska bärande träd och buskar. Skogsbryn hyser 

N 
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ofta en hög artrikedom av såväl växter som djur. Intill Arningevägen förslås en 

bullervall. Denna vall är del av den nya brynzonen och kan med fördel på vissa delar 

besås med inhemska ängsblommor med ett stort inslag av växter som gynnar fjärilar 

och bin. Ängsmark kan även anläggas på grönytor mellan bostäderna. Ytterligare 

kompensationsåtgärder som gynnar växt- och djurliv men också stärker natur-

upplevelsen är fågelholkar i brynen, bihotell för bin och informationsskyltar vid äldre 

träd. Kompensationsåtgärder bekostas och genomförs av exploatören. 

Kulturmiljö 

I MKB:n för planprogrammet bedömdes förslaget medföra begränsade konsekvenser 

för kulturmiljön, eftersom områdets värden bedöms vara av kommunalt och lokalt 

värde och det antas finnas fornlämningar i området som kommer att påverkas. Dock 

kan påverkan på värdena bli begränsade i omfattning, främst beroende på vad för 

okända lämningar som skulle påverkas. Av vad som finns känt om fornlämningar 

finns ingen av dessa inom planområdet, varför denna detaljplan inte bedöms påverka 

kulturmiljön i någon större omfattning. 

12. Medverkande tjänstemän 

I planarbetet har följande personer medverkat; Martin Larsson projektledare 

(konsult), Anna Nilsson planarkitekt (konsult), Camilla Petersson exploaterings-

ingenjör, Lovisa Lagerblad miljöplanerare (konsult), Anders Dagsberg landskaps-

arkitekt, Katharina Staflund trafikplanerare, Christian Hillberg projektledare väg 

(konsult) och Christina Vendel, Roslagsvatten AB VA-ingenjör. Plankonsulter är 

Tengbomgruppen genom Malin Olsson och Evelina Öberg. Arkitektunderlag till 

planen samt illustrationer är framtagna av ÅWL Arkitekter genom James Martin och 

Sara Revström på uppdrag av JM genom Sara Sandblom och Lars Svärd. 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

 

Daniel Jarl   Anna Nilsson (konsult) 

Planeringschef  Planarkitekt 

 



KAPITEL 

2 
 

 

46 

Genomförandebeskrivning  

1. ORGANISATORISKA FRÅGOR  

1.1 Tidplan 

Samråd om detaljplaneförslaget sker under 1:a kvartalet 2016. Granskning av 

planförslaget beräknas ske 3:e kvartalet 2016 och antagande kring årsskiftet 

2016/2017. 

Exploateringsavtal ska tecknas före planens antagande mellan JM AB, Vallentuna 

kommun och Vallentuna vatten. 

Detaljplanen upprättas med ett utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 

2014:1014). Detaljplanen handläggs enligt ändringar i PBL gällande från och med 1 

januari 2015.  

1.2 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga 

kraft. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla och ge byggrätt som 

tidigare tills kommunen ändrar eller upphäver detaljplanen. 

 FAKTA Genomförandebeskrivning   

 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för ett 
ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
ska fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. 
Avgörande frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och 
avloppsanläggningar (VA), vägar m.m. regleras genom respektive 
speciallag. 
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1.3 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats (GATA, NATUR och PARK). Kommunalt 

huvudmannaskap innebär att kommunen svarar för genomförande av detaljplanen 

och den framtida driften inom allmän plats. Kostnadsfördelning av eventuella 

iordningställanden i samband med planens genomförande regleras i exploaterings-

avtal. 

Trafikverket är huvudman för Arningevägens vägområde.  

Vallentunavatten AB (och Roslagsvatten) är huvudman för allmänna vatten-, 

spillvatten- och dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA. 

Planområdet ska ansluta till det allmänna nätet för VA. När planområdet efter 

utbyggnad hamnar inom verksamhetsområde för allmänt VA ansvarar Vallentuna-

vatten AB för dessa anläggningar fram till respektive förbindelsepunkt och för nätets 

framtida drift.  

Eon har fjärrvärmeledning inom planområdet och ansvarar för utförande och drift. 

Nya ledningar ska förläggas i delar av områdets nya gatunät.  

Huvudman för telenätet i närområdet är Skanova.  

Huvudman för elnätet är Elverket Vallentuna AB.  

Exploatören ansvarar för genomförandet av anläggningar och bebyggelse på 

kvartersmark. Det kan, förutom bebyggelsen, exempelvis gälla parkering och utfarter, 

grönområden, lek- och planteringsytor, anläggningar för omhändertagande av 

dagvatten samt servisledningar från förbindelsepunkt till husen. För skolbyggnader 

och förskola ansvarar kommunen. 

1.4 Avtal 

Vallentuna kommun, Prästlönetillgångar i Stockholms stift och JM AB har tecknat ett 

ramavtal om planering och utbyggnad av Kristinebergsområdet. Avtalet syftar till att 

fastställa fördelningen av kostnaderna för exploatering av området. 

Vidare har Vallentuna kommun och exploatören JM AB tecknat ett planavtal om 

upprättande av detaljplan för del av Bällsta 2:19. Del av cirkulationsplatsen berör 

kommunens fastighet Bällsta 2:789. Avtalet syftat till att fastställa fördelningen av 

kostnaderna mellan parterna i samband med upprättande av detaljplan. 
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Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören och antas av 

kommunfullmäktige innan planen antas. Detta avtal reglerar närmare kostnads- och 

ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatören. Exploateringsavtalet ska 

innehålla bland annat tidplan, fastighetsrättsliga bestämmelser, bestämmelser om 

anläggningarnas utförande, ersättningsfrågor mm.  

2.                                                                                                   
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

2.1 Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning 
mm.  

För att kunna genomföra detaljplanen kommer ett antal lantmäteriförrättningar 

sökas hos Lantmäteriet i Stockholms län.  

Delar av fastigheten Bällsta 2:19 utgör allmän plats i detaljplanen och avses genom 

fastighetsreglering överföras till kommunens fastighet Bällsta 2:789 då detaljplanen 

vunnit laga kraft. De marköverföringar som kommunen och JM AB kommer överens 

om i exploateringsavtalet kommer att genomföras genom lantmäteriförrättningar när 

detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Exploatören svarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för eventuella avstyck-

ningar av bostadsfastigheter inom kvartersmarken. Detsamma gäller inrättande av 

gemensamhetsanläggningar för gemensamma ytor och övriga anläggningar på 

kvartersmark såsom kvartersgator, parkeringsytor etc (markerade med g på plan-

kartan). En eller flera samfällighetsföreningar kan komma att bildas för förvaltning av 

gemensamhetsanläggningarna. 

3. EKONOMISKA FRÅGOR  

3.1 Planekonomi  

Exploatören står för kostnaderna för framtagandet av detaljplanen.  

3.2 Gatukostnader (Kostnader för gator, gång och 
cykelväg och natur)  

Utbyggnad av områdets gatunät kommer att ske samordnat tillsammans med 

utbyggnaden för vatten och avlopp. Exploatören bygger och överlämnar anläggningen 

till kommun och VA-bolag.  
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Exploatören bekostar och utför utbyggnaden av samtliga gator och övriga allmänna 

platser samt VA inom planområdet. Undantaget är huvudgatan med tillhörande 

cirkulationsplats och genomgående gång- och cykelvägar som betjänar allmänheten 

och övriga boende inom Kristineberg utanför detta detaljplaneområde. Detta 

finansieras gemensamt av samtliga tre markägare enligt särskilt avtal.  

Gatorna inom planområdet överlåts efter utförandet till kommunen enligt explo-

ateringsavtal. 

3.3 Anläggningsavgift för VA  

Vid genomförandet av detaljplanen kommer fastighetsägarna inom planområdet att 

ansluta till allmänt verksamhetsområde för VA. Fastighetsägare ska erlägga er-

sättning till Vallentuna vatten AB (Roslagsvatten AB) för dennes del i de allmänna 

VA-huvudanläggningarna i enlighet med Vallentuna kommuns gällande VA-taxa. 

3.4 Gröna kompensationsåtgärder 

De gröna kompensationsåtgärder som föreslås i samband med genomförandet av 

detaljplanen, enligt utredningen om konsekvenser av exploatering och förslag till 

kompensationsåtgärder (Sweco, 2015), anläggs och bekostas av exploatören.  

4. TEKNISKA FRÅGOR 

4.1  Vatten & avlopp (VA) 

Utbyggnaden av huvudgatan kommer att ske samordnat med utbyggnaden av en ny 

huvudledning för vatten och avlopp genom planområdet. Detaljplanen möjliggör att 

området efter utbyggnad kommer att ingå i verksamhetsområdet för VA. Anläg-

gningsavgift bekostas av fastighetsägare, se kapitel 3.3 ovan. 

4.2 Dagvatten 

En dagvattenutredning finns framtagen för programområdet Kristineberg (Sweco, 

2015). Dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet kommer att öka efter 

exploatering och fördröjning och rening erfordras. För att fördröja och rena 

dagvattnet föreslås torra översvämningsytor och dagvattendammar kombinerat med 

LOD-lösningar på kvartersmark, på allmän plats och i gaturum. I samband med 

detaljprojektering av området ska åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten 

utformas och dimensioneras i samråd med Roslagsvatten.  
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Varje fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett ansvar att hantera dagvatten 

med försiktighet så att miljö och omkringliggande fastigheter inte skadas. Kommunen 

har ett ansvar som VA-huvudman (Vallentuna Vatten AB) att leda bort dagvatten från 

samlad bostadsbebyggelse. Fastighetsägare och verksamhetsutövare är ansvariga för 

dagvattenhanteringen på egen fastighet. Exploatörer ansvarar för avledande av 

dagvatten inom kvartersmark fram till förbindelsepunkt. 

4.3 Värme, el och tele (bredband) 

Eon har fjärrvärmeledningar inom planområdet. Ledningarna är förlagda längs 

Arningevägen från värmeverket i Okvista och ansluter till Bällstaberg via gång- och 

cykeltunneln under Arningevägen. 

I östra delen av planområdet har Skanova en teleledning på stolpar. Förslaget innebär 

att ledningen behöver läggas om och samordnas med övriga ledningar i gata. 

Överenskommelse om åtagande vad gäller kostnader, utförande samt eventuell 

ledningsrätt ska upprättas mellan exploatören och Skanova. 

Planförslaget innebär markförläggning av en 10 kV-högspänningskabel, som idag är 

en stolpledning tillhörande Elverket AB. Överenskommelse om åtagande vad gäller 

kostnader, utförande samt eventuell ledningsrätt ska upprättas mellan exploatören 

och Elverket AB.  

Plats för tre nya nätstationer reserveras inom planområdet. Placeringen av dessa 

utreds vidare under fortsatt planarbete. 

4.4 Avfall 

För småhus förutsätts sophantering för hushållssopor ske i fristående sopkärl och för 

flerbostadshusen i separata miljöbyggnader. Flerbostadshusen har även källsortering 

inom kvarteren. Lokalisering av sophantering ska ske inom kvartersmark. För avfall 

från verksamhetslokaler ska utrymmen finnas tillgängliga inom lokalytorna. 

4.5  Trafikbuller 

En bullerutredning har genomförts, se vidare i planbeskrivningen 9.1.3. På plankartan 

införs bestämmelser som säkerställer att gällande riktvärden uppnås. 
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4.6 Geoteknik 

Byggherren ansvarar för att erforderliga geotekniska och hydrologiska utredningar 

görs för området, för att avgöra lämpliga grundläggningsmetoder.  

5. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

I planarbetet har följande personer medverkat; Martin Larsson projektledare 

(konsult), Anna Nilsson planarkitekt (konsult), Camilla Petersson exploaterings-

ingenjör, Lovisa Lagerblad miljöplanerare (konsult), Anders Dagsberg landskaps-

arkitekt, Katharina Staflund trafikplanerare, Christian Hillberg projektledare väg 

(konsult) och Christina Vendel Roslagsvatten AB VA-ingenjör. Plankonsulter är 

Tengbomgruppen genom Malin Olsson och Evelina Öberg. Arkitektunderlag till 

planen samt illustrationer är framtagna av ÅWL Arkitekter genom James Martin och 

Sara Revström på uppdrag av JM genom Sara Sandblom och Lars Svärd. 

Vallentuna samhällsbyggnadsförvaltning 

    Martin Larsson (konsult) 

Sven Strand    Camilla Persson 

Mark- och exploateringschef   Exploateringsingenjör 


