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2. Sammanfattning 

Sammanlagt har 26 yttranden inkommit på planförslaget under samrådet.  

Inkomna synpunkter från myndigheter har berört frågor om risk kopplat till 

Sevesoanläggning och farligt gods led, utrymning vid brand, hantering av skyfall, 

skredrisk, miljökvalitetsnormer för vatten samt dagvattenhantering. Ledningsägare 

för el, tele, VA och fjärrvärme har inkommit med upplysningar om befintliga 

ledningar och frågor kring hänsyn vid utbyggnad i närheten av dessa. Ett antal 

närboende och en bostadsrättsförening i angränsande fastigheter till planen har yttrat 

sig gällande trafikbuller, byggbuller, våningsantal, anpassning till befintlig miljö, 

insynsskydd, fasadutformning och bostädernas upplåtelseform.    

Utefter inkomna synpunkter har planbeskrivningen ändrats avseende förslag till 

infart, förslag till utrymning vid brand, mm. Planbeskrivningen kompletteras med 

avsnitt om innehåll i markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Vidare 

kompletteras planbeskrivningen avseende skyfallshantering, miljökvalitetsnormer för 

vatten och geoteknik samt med ett stycke om områdets tidigare historia och ett stycke 

om lågfrekvent buller.  Därutöver sker en del mindre redaktionella ändringar.  

Plankartan ändras avseende u-område längs planområdets östra gräns som blir 2 

meter brett. Bestämmelser om utförande som reglerar skyddsåtgärder mot sekundär 

transportled och farlig verksamhet ändras och kompletteras något. Därutöver görs 

ändringar i plankartan som inte sker till följd av inkomna yttranden utan sker för att 

tydligare definiera kvartersstrukturen och möjligheten till komplementbyggnader i 

linje med planens intentioner. Den södra byggrätten utökas något i plankartan.   

  

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden tillsammans 

med Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena 

återges och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är 

offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på 

kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Nämnder: Tele 2 

Kulturnämnden Bahnhof AB 

Fritidsnämnden Rang-Sells 

Barn- och ungdomsnämnden Norrvatten 

Socialnämnden Eon Värme Sverige AB 

Utbildningsnämnden Vattenfall Eldistribution 

Bygg- och miljötillsynsnämnden Roslagsvatten 

 Skanova Nätplanering Stockholm 

Myndigheter: Käppalaförbundet 

Länsstyrelsen i Stockholms län IP Only 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Sörab 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

Swedavia AB 

Polismyndigheten i Stockholms län Ellevio 

Storstockholms brandförsvar Föreningar: 

Trafikverket Företagarna i Vallentuna 

 Vallentuna Centrumförening 

Ledningsägare och företag: Vallentuna Hembygdsförening 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen Vallentuna Naturskyddsförening 

Bredband 2 Hyresgästföreningen  Nordost 

Alltele  

Teknikbyrån Närboende: 

Telenor  Sakägare enligt fastighetsförteckning 



Sidan 5 av 28 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 8 juli och 26 augusti 2021. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 

fanns tillgängliga för samrådet. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även 

planhandlingarna tillsända.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

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

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

- Swedavia 
- Vattenfall 
- Norrvatten 
- Käppalaförbundet 
- Fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun 
- Socialförvaltningen, Vallentuna kommun 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Kommuninvånare utanför närområdet 

6.1.1 Medborgare (KS 2020.160-22) 

Medborgaren undrar varför kommunen inte släpper fram något 55 boende i 

Vallentuna, med större dörrar samt bättre utrymme i badrummen. Det vill säga 

handikappvänliga bostäder. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen kan inte styra upplåtelseform av bostäder i en detaljplan. Vid försäljning 

av marken kan kommunen avtala om upplåtelseformen. Det troliga är att det blir 

bostadsrätter. Kommunen har påbörjat arbetet med en markanvisningstävling för 

plus 55-boende/trygghetsbostäder/seniorbostäder på en plats i västra Vallentuna 

tätort.  
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6.1.2 Medborgare (KS 2020.160-28) 

Medborgaren anser att sockelvåningen på bebyggelsen bör vara markerad. Dvs att 

den utmärker sig från den övriga fasaden vad gäller utformning, material och 

färgsättning. Det gör att husets skala då bryts ned och att gatumiljön upplevs som mer 

intressant.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Inför granskning har bestämmelse om markerad sockelvåning införts i plankartan. 

Det bedöms som motiverat utifrån att husets skala bryts ned, att centrumfunktionen i 

hörnet Teknikvägen/Mörbyvägen tydliggörs samt att det bedöms bidra med 

småstadskvaliteter till centrala Vallentuna.  

6.2 Närboende 

6.2.3 Fastighetsägaren till Vallentuna-Mörby 1:61 (KS 

2020.160-35) 

Fastighetsägaren anser att genomförandet av planförslaget kommer göra det svårt att 

insynskydda villafastigheter längs Svedjevägen. Detta då tillkommande bebyggelse 

föreslås i 4-5 våningar högst upp i backen samt att det inte kommer finnas några höga 

träd kvar. Tillkommande flerbostadshus kommer även att skymma kvällssolen. 

Svedjevägen är idag en trafikerad gata som används för genomfart. Med planförslaget 

kommer trafiken att öka vilket medför mer trafikbuller och avgaser. Det kommer bli 

trångt på vägen vid in- och utfart från de nya flerbostadshusen.    

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

För att anpassa den föreslagna bebyggelsens höjd och skala mot angränsande 

villatomter längs Svedjevägen sänks planförslaget med en våning och utformas med 

sadeltak. I plankartan regleras nockhöjden och utformningen av taket så att 

bebyggelsen högst kan utformas som tre våningar plus en vindsvåning med sadeltak 

mot Svedjevägen. En lägre bebyggelse bedöms minska insynen samt göra att en 

mindre andel av villafastigheterna skuggas från kvällssol under sommarmånaderna. 

Det bedöms inte motiverat att sänka våningsantalet på den föreslagna bebyggelsen 

ytterligare med hänsyn till det strategiska läget som planområdet har.  

Kommunens inrikting för Mörbyvägen är att antalet in- pch utfarter bör hållas ner 

med tanke på gatans karaktär som en infartsgata till centrum. Därmed ska infarter 
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om möjligt samordnas och anläggas på sidogator. I aktuell plan är det möjligt att 

samordna infarten till Svedjevägen och det bedöms därför som den mest lämpliga 

trafiklösningen. Trafiken på Svedjevägen har uppskattats med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Befintlig årsdyngstrafik (ÅDT) uppskattas till ca 300 

fordonsrörelser per dygn längs gatan. Tillkommande trafik från föreslagen 

flerbostadshusbebyggelse uppskattas till ca 40 fordonsrörelser per dygn. Det är en 

ökning på dryga 10 procent vilket i förhållande till uppskattning av befintlig trafik 

bedöms som en mindre ökning. Till detaljplanen kommer det tas fram en 

mobilitetsplan med mobilitetsåtgärder som syftar till att minska behovet av bil och 

parkeringar för de framtida boende. Detta kan bidra till mindre fordonstrafik från 

bostadsområdet. Sammantaget bedöms det som lämpligt att placera infarten till 

bostadsområdet längs Svedjevägen.   

6.2.4 Fastighetsägare till Vallentuna-Mörby 1:25, 1:306 & 
1:35 (KS 2020.160 – 30,31,33) 

Fastighetsägarna har skickat in var sitt yttrande med samma innehåll. 

Fastighetsägarna är oroliga för de bullernivåer som beskrivs i bullerutredningen från 

Tyréns. Med ett så stort bygge som 60-100 lägenheter kommer trafiken i området att 

öka. Kommunen bör sätta upp ett bullerplank längs Teknikvägen för att sänka 

bullernivån för fastigheterna på Mörbygården under och efter bygget.  

Fastighetsägarna är kritiska till höjden på byggnaderna. De flesta husen i området är 

inte mer än tre våningar. Höjden på föreslagna byggnader kommer inte leda till en 

trivsam boendemiljö med småstadskvalitéer. Tre våningar likt befintliga 

flerbostadshus längs Teknikvägen är en rimlig höjd.  

Fastighetsägarna ser även en oro över vad som kommer ske med övriga centrumnära 

villafastigheter. Finns det en risk att även dessa planläggs för flerbostadshus. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Den som störs av byggbuller kan i första hand kontakta byggaktören för att den ska få 

en chans att förbättra situationen.  Om byggbullret fortsätter kan den som störs 

anmäla störningen till kommunen. 

Gällande trafikbuller förväntas trafikalstringen som den nya bebyggelsen medför vara 

marginell i förhållande till nuvarande trafikmängd på Teknikvägen.  

Avseende höjden på föreslagen bebyggelse så reglerar detaljplanen att det översta 

våningsplanet ska utformas med sadeltak. Denna reglering syftar till att bryta ned 

skalan på bebyggelsen och bidra till småstadskaraktären. Mot Teknikvägen avser 
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detaljplanen att skapa en entré mot centrala Vallentuna från norr. Teknikvägen utgör 

en tydlig gräns mellan småhusområdet norr om vägen och föreslaget 

flerbostadshusområde. Därtill kommer ett skyddsavstånd från vägkanten på 15 meter 

att skapa ett avstånd på dryga 30 meter mellan fastigheter i småhusområdet och 

planerade flerbostadshus. I det sammanhanget bedöms fyra våningar med en femte 

vindsvåning med sadeltak som en lämplig höjd på bebyggelsen gentemot 

småhusområdet på andra sidan Teknikvägen. 

Översiktsplanens inriktning för Vallentuna tätort är att den ska utvidgas och utvecklas 

inom befintliga delar med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra 

kollektivtrafikstråk. Utöver aktuell planprocess finns inga pågående planprocesser för 

omvandling till flerbostadshus på villafastigheter i närområdet.  

6.2.5 Bostadsrättsföreningen Granen, Vallentuna-Mörby 
1:100 

Hänsyn till befintlig miljö 

Bostadsrättsföreningen Granen ser positivt på att Vallentuna växer men önskar att 

större hänsyn tas till den befintliga miljön och att de befintliga värdena beaktas bättre 

i det kommande detaljplanearbetet. Angående förgårdsmarken så anges den till högst 

en meter då man eftersträvar en stadsmässig karaktär. Att påbörja denna 

stadsmässighet så långt från centrum på gator som i övrigt saknar denna karaktär och 

som istället har mer av en lummig småstadskaraktär med en stor blandning och 

variation är något brf:en ifrågasätter. 

Infart 

Infart till fastigheten visas genom två alternativ varav alt. 1 ser ut att ligga mittemot 

bostadsrättsföreningens befintliga infart. Brf:en vill uppmärksamma att befintlig 

infart kan upplevas ligga väl nära Teknikvägen. Frågan behöver belysas och 

analyseras. Brf:en motsätter sig starkt att det blir en infart som alt. 1. 

Sprickbildning i byggnader 

Brf:ens fastigheter är från 1960‐talet och viss sprickbildning finns i byggnaderna, 

något som brf:en önskar en dialog kring inför och under byggnation så att eventuella 

skador förhindras.  

Byggnation 

Brf:en undrar hur information om bygget till närboende kommer ske samt hur man 

kommer säkerställa drägliga levnadsförhållanden under byggtid avseende buller, 

trafik m.m.? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Hänsyn till befintlig miljö 

Kommunen har fram till aktuellt skede, utifrån ett flertal aspekter, bedömt olika sätt 

att bebygga kvarteret med flerbostadshus. Intressen som vägts mot varandra är 

hänsyn till befintlig miljö, bevarande av naturvärden, skapande av småstadskvalitéer, 

en bra boendemiljö och bostadsgård samtidigt som projektet ska bidra med nya 

bostäder och vara ekonomiskt genomförbart.  

Ett sätt som detaljplanen tar hänsyn till befintlig miljö är genom att reglera en 

öppning mellan den norra och södra delen av kvarteret på ca 14 meter. I öppningen 

kan befintlig grönska besparas och bidrar till att skapa ett något ”luftigare kvarter”.   

Alternativ som innebär en mera lummig ”stad i park”-miljö liknande den befintliga 

har prövats. En sådan bebyggelsestruktur har bedömts ge en otydligare gräns mellan 

privat/offentlig miljö, ingen avskild innergård och sämre dagsljusförhållanden för 

bostäder.  

I sammanhanget bedöms därför presenterat bebyggelseförslag som en mer 

ändamålsenlig struktur för flerbostadshus på platsen. Förslaget bedöms också bättre 

bidra till översiktsplanens intention om en ”tätare bebyggelse med småstadskvalitéer” 

i kommunens tätorter. Samtidigt kan bebyggelsen i korsningen 

Trafikvägen/Mörbyvägen utnyttjas för att markera en entré till centrala Vallentuna 

från norr.   

Infart 

Ett alternativ med utfart mot Mörbyvägen bedöms inte längre aktuellt, istället föreslås 

infart från Svedjevägen. Kommunens inriktning för Mörbyvägen är att minska antalet 

infarter med tanke på gatans karaktär som infartsgata till centrum. Infarter till ny 

bebyggelse ska därför om möjligt samordnas till sidogator. Kommunen håller med 

Brf:en om att infarten blir väl nära korsning mot Teknikvägen. 

Sprickbildning i byggnader 

Detaljplanen ska säkerställa att föreslagen bebyggelse är lämplig och går att 

genomföra på platsen. Däri ingår att kommunen ska visa att planen går att genomföra 

utan att påverka omgivningen på ett sätt som innebär fara för människors hälsa och 

säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Kommunen har gjort en geoteknisk 

utredning som bedömer att marken är lämplig ur en geoteknisk synvinkel. Se PM 

geoteknik för redogörelse om vad som kan påverka omkringliggande bebyggelse vid 

byggnation och hur det föreslås att hanteras, däribland avsnitt 7.4 och 7.8.  Inför 

vidare projektering rekommenderar PM Geoteknik bland annat att en hydrogeologisk 

utredning genomförs för att utreda risker med grundvattensänkning i samband med 

schakt och grundläggning och en riskanalys för att bedöma och hantera 

vibrationsalstrande arbeten så som bergsprängning och schakt.  
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Byggnation 

Inför byggnationen ska ett kontrollprogram för påverkan på hälsa och miljö tas fram 

av den ansvariga byggaktören. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer sedan 

att fastställa kontrollprogrammet med ett beslut där vissa försiktighetsmått ingår. 

Byggaktören ansvarar för att informera närområdet vid utbyggnad av 

kvartersmarken. För utbyggnad av allmän plats informerar kommunen. För mer 

information om byggbuller se avsnitt 6.2.4 i samrådsredogörelsen.    

6.2.6 Boende i brf Granen, Vallentuna-Mörby 1:100 (KS 
2020.160-40) 

Hänsyn till befintlig miljö 

Sakägaren önskar att större hänsyn tas till den befintliga miljön samt att dessa 

förutsättningar och värden beaktas bättre i det kommande detaljplanearbetet. 

Angående förgårdsmarken så anges den till högst en meter då man eftersträvar en 

stadsmässig karaktär. Att påbörja denna stadsmässighet så långt från centrum på 

gator som i övrigt saknar denna karaktär och som istället har mer av en lummig 

småstadskaraktär med en stor blandning och variation är anmärkningsvärt. 

Infart 

Infart till fastigheten visas genom två alternativ varav alt. 1 ser ut att ligga mittemot 

Brf Granens befintliga infart. Vår infart kan upplevas ligga väl nära Teknikvägen. 

Denna fråga behöver alltså belysas och analyseras i ett kommande arbete om man 

väljer att gå vidare med alt. 1. 

Våningsantal 

Planbeskrivningen beskriver 3 våningar samt en ytterligare indragen våning längst 

upp mot Mörbyvägen och ytterligare en våning innanför denna. Samtidigt redogörs 

för att det är plankartans uppgifter som gäller vilken möjliggör byggnation med en 

nockhöjd om 34 meter, vilket i praktiken möjliggör en mycket högre bebyggelse än 

den som beskrivs och dessutom är oförenligt med den befintliga bebyggelsen. En ny 

entré till centrum poängteras snarare än anpassning till befintlig bebyggelse.  

Teknikvägen 

Detta skulle bli ett kraftigt avvikande inslag på en väg (Teknikvägen) som i övrigt 

utgörs mestadels av enbostadshus, vissa 3-vånings flerbostadshus, skolor, industri 

samt viss övrig verksamhet. I gestaltnings PM läggs allt fokus på Mörbyvägen men 

även här är den stadsmässiga karaktären avvikande i förhållande till den befintliga 

bostadsbebyggelsen.  
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Gestaltning och kulturmiljö 

Gestaltningsidén saknar förankring i platsen då den inte ens omnämner Mörby gård 

som ligger på andra sidan Teknikvägen och är en av de gårdar på vars mark det 

nuvarande centrala Vallentuna tätort vuxit fram. Delar av Mörbyvägen går enligt 

tidigare sträckning för Häradsvägen, vars historia går långt tillbaka i tiden. Vägen 

knöt samman Mörby gård med Vallentuna kyrka. Ett stenkast bort ligger också det 

som idag omnämns Hövdingaparken som är ett stort gravfält med ett flertal gravar 

där de äldsta är från bronsåldern. Utöver material och färg så vore det önskvärt att 

större anpassning till den aktuella platsens geografiska och historiska kvaliteter tas. 

Den lokala analysen i gestaltnings pm har således utvecklingspotential vilken 

förutsätts tas tillvara i det kommande arbetet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Hänsyn till befintlig miljö 

Se svar under punkt 6.2.5. 

Infart 

Infart ordnas från Svedjevägen. Detta kommer ändras i planbeskrivningen. Se utökat 

resonemang under punkt 6.2.5. 

Våningsantal 

I granskningsversionen föreslås nockhöjden regleras till 35 meter över angivet 

nollplan. Det kan likställas med 35 meter över havsnivå. Gatunivån längs Mörbyvägen 

varierar från drygt 17 meter i norr till drygt 20 meter över havsnivå i söder. Det ger en 

byggnad som kan vara som högst 15 meter i förhållande till gatunivå i söder och  

18 meter i förhållande till gatunivå i norr. Därtill regleras sadeltaks-utformningen 

med en bestämmelse om minsta takvinkel om 35 grader. Det gör att det övre 

våningsplanet endast kan utformas som vindsvåning med sadeltak. Sammantaget 

möjliggör det en bebyggelse längs Mörbyvägen som i söder kan bli högst tre våningar 

plus en vindsvåning med sadeltak och i norr fyra våningar med en vindsvåning med 

sadeltak.   

Teknikvägen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen bebyggelse bidrar positivt till 

stadsbilden längs Teknikvägen. I planbeskrivningen anges att “Teknikvägen idag har 

karaktären av en huvudled som omges av gräsytor, skog och parkeringar. Vägen 

ansluter mot bostadsområden som ligger bortvända från vägen med ett visst avstånd. 

Till skillnad från befintliga bostadsområden vänder sig planerade flerbostadshus mot 

Teknikvägen och korsningen med Mörbyvägen. Kvartersstrukturen linjerar 

omgivande gator och markerar stråket Mörbyvägen som en entré mot centrala 

Vallentuna norrifrån. På så vis blir genomförandet av detaljplanen ett helt nytt inslag i 
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stadsbilden längs Teknikvägen som utmärker sig i den befintliga miljön. 

Sammantaget bedöms detaljplanen få positiva konsekvenser för stadsmiljön.” 

Gestaltning och kulturmiljö 

Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt 2.5 Kulturmiljö med ett stycke om 

platsens tidigare historia i enlighet med yttrandet.  

6.2.7 Boende på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:310 
(KS2020.160 – 46) 

Sakägaren anser att lägre villabebyggelse som komplement skulle ge en mer levande 

boendebild.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar yttrandet. Flerbostadshus på platsen har stöd 

i översiktsplanen och kommunens bostadsbyggnadsprognos. Det centrala läget med 

närhet till service och Roslagsbanan motiverar en högre exploateringsgrad än vad 

villabebyggelse tillåter.  

6.3 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.3.1 Länsstyrelsen 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 

Vallentunasjön uppnår idag inte god ekologisk eller god kemisk status. Kommunen 

behöver tydligare redogöra för hanteringen av MKN utifrån recipientperspektivet och 

icke-försämringskravet. Icke-försämringskravet behöver utgå ifrån 

recipientperspektivet och är inte en jämförelse mellan nuvarande och planerade 

belastningsnivå från planområdet. 

Dagvattenanläggningarna ska så långt möjligt säkerställas i plankartan med avsatt yta 

eller planbestämmelser. 

Farlig verksamhet 

Enligt riskutredningen (Norconsult, 2020-06-25) uppfylls det rekommenderade 

skyddsavståndet på 185 meter mellan riskkällan Sevesoanläggningen Paragon Nordic 

AB och planområdet och som återges i riskanalysen för verksamheten. Vidare anger 

riskutredningen att en storskalig brand inom Sevesoanläggningen kan ge upphov till 
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giftig brandrök. Scenarier som ger upphov till giftig brandrök har inte analyserats 

vidare. Kommunen behöver förtydliga hur risken ser ut kopplad till scenarier som kan 

ge upphov till giftig brandrök och utreda om sådana risker behöver hanteras med 

ytterligare riskreducerande åtgärder. 

Kommunen behöver förtydliga hur risken ser ut kopplad till scenarier som kan ge 

upphov till giftig brandrök och utreda hur sådana risker kan hanteras för att 

planförslaget ska bli lämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Geotekniska risker 
I den geotekniska utredningen (AFRY, 2020-06-01) framgår att stabilitetsproblem 

kan uppstå vid stora schakter under byggskedet. Det anges vidare att skredrisk måste 

utredas närmare när detaljprojektering startar. Eftersom genomförandet av planen 

inte får medföra ökade risker för omgivningen, behöver kommunen till nästa skede 

tydliggöra risken för skred och vid behov redovisa och säkerställa åtgärder för att 

undvika skredrisk.  

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

varmare klimat vilket kommunen behöver ta hänsyn till i sin bedömning av risker. 

Eventuella riskreducerandeåtgärder behöver redovisas i planbeskrivningen och, 

beroende på val av åtgärd, regleras i plankartan. 

Översvämningsrisk 

I genomförd dagvattenutredning (Norconsult, 2021-03-12) görs bedömningen att vid 

rätt utförd höjdsättning inom planområdet, där byggnader höjdsätts till en högre nivå 

än anslutande gatumark, är riskerna för skador på byggnaderna vid skyfall låg. 

Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse behöver planeras så att den inte innebär ökade 

risker för översvämning för närliggande områden. Inom planområdet finns enligt 

dagvattenutredningen en större och en mindre lågpunkt som vid förändrad 

höjdsättning riskerar att leda till en ökad avledning av vatten mot omgivningen. Till 

nästa skede behöver kvartersmarkens höjdsättning vara utredd och kommunen 

behöver bedöma och visa att den planerade markanvändningen inte kan orsaka skada 

inom planområdet och intilliggande bebyggelse vid ett skyfall. Slutlig höjdsättning av 

bebyggelse, friytor och gata behöver regleras i plankartan. Eventuella ytterligare 

åtgärder behöver redovisas i planbeskrivningen och beroende på val av åtgärd kan 

dessa även behöva regleras i plankartan. 

Med anledning av att dagvattenutredningen rekommenderar att genom höjdsättning 

tillse att gator används för avledning av vatten vill Länsstyrelsen påminna kommunen 

om att framkomligheten till och från planområdet för bland annat räddningstjänst 

och ambulans behöver bedömas och, vid behov, säkerställas. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 

Planbeskrivningen har kompletteras med Vallentunasjöns recipientperspektiv och 

mer om icke-försämringskravet som kopplas till det nya bebyggelseförslagets 

föroreningsbelastning. 

Farlig verksamhet, spridning av giftig brandgas från Sevesoanläggingen vid 

storskalig brand 

De scenarier som kan ge upphov till giftig brandrök från Sevesoanläggningen 

beskrivs i Riskanalys för Paragon Nordic (Brandskyddslaget, 2017).  

Avståndet till Sevesoanläggningen är tillräckligt för att giftig brandgas som sprids i 

riktning mot planområdet kommer att hinna blandas upp med luften. Med aktuellt 

avstånd bedöms koncentrationen däremot som mest innebära en olägenhet för 

människor inom planomådet men ingen fara för liv.  

Sammanfattningsvis är det liten sannolikhet att en storskalig brand uppstår. En 

storskalig brand med spridning av giftig brandgas har begränsad påverkan på tredje 

man i närområdet.  

För att minska risken ytterligare har möjliga skyddsåtgärder undersökts som minskar 

konsekvenserna om eventuell giftig brandgas sprids i riktning mot planområdet vid 

en storskalig brand.  

Den skyddsåtgärd som bedöms rimlig och lämplig att genomföra är att ventilation på 

ny bebyggelse i planområdet placeras med friskluftintag bort från Paragon Nordic AB. 

Plankartan utformas med en bestämmelse om detta. Även balkonger och uteplatser 

placeras bort från Paragon Nordics verksamhet.  

Utifrån den vidare analysen med resulterande skyddsåtgärd bedöms risken för 

spridning av giftig brandgas som acceptabel med hänsyn till människors hälsa och 

miljön.  

Geotekniska risker 

PM Geoteknik bedömer att risken för initialskred är låg. I PM Geoteknik står det att 

”borrningar som utfördes inom området där det identifierats förutsättning för 

initialskred, det vill säga där det förekommer jordlager av lera och silt på marklutning 

som överstiger 1:10, har inte visat på betydande lermäktigheter. Därför anses 

förutsättningen för initialskred vara låg. Stabilitetsproblem kan uppstå vid stora 

schakter under byggskedet.” 
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Om djupare schakter, exemeplvis vid schakt för garage, inte medger schakt med slänt 

så kan ett utförande med stödkonstruktion med exempelvis spont förhindra skred och 

stabilitetsproblem. Även detta bör fastställas i samråd med geotekniker vid 

genomförandet. 

Sammanfattningsvis bedöms risken för skred låg då borrningar inte visat på 

betydande lermäktigheter inom planområdet. Den risk för skred som finns är vid 

stora schakter under byggskedet.  Skredrisk vid byggskedet kan undvikas genom att 

följa angivna rekommendationer i PM geoteknik. Planbeskrivningen utökas med 

resonemang enligt ovan under avsnitt on Hantering av ras- och skredrisk.   

Översvämningsrisk 

Planbeskrivningen har inför granskningsskede kompletterats med förtydligande om 

hur planförslaget påverkar översvämningsrisken, hur översvämningsriskens 

konsekvenser hanteras och hur framkomlighet för räddningstjänsten säkerställs till 

planområdet och på Teknikvägen samt Mörbyvägen. Planbeskrivningen har även 

utökats med beskrivning av flödesvägar vid skyfall både före och efter exploatering. 

Vid skyfall ska höjdsättningen luta mot svackdiket och därmed säkra 

räddningstjänstens framkomlighet samt för att undvika avledning av vatten till 

närliggande fastigheter.  

6.3.2 Trafikverket 

Trafikverket vill upplysa om att runt alla flygplatser finns områden där höjder, 

byggnader, master mm behöver begränsas för att flygsäkerheten inte ska äventyras, 

den så kallad hinderbergränsande ytan. Alla byggnader över 20 meter utom tätort 

(alternativt 45 meter inom tätort) ska prövas i en flyghinderanalys. 

Flyghinderanalysen innebär att en kontroll görs av flygvägar, luftrum och teknisk 

utrustning. LFV är själva sakägare för CSN-utrustning. Trafikverket önskar informera 

om att den högsta höjden för objekt även omfattar tillfälliga hinder såsom 

byggkranar. 

Trafikverket har noterat att Swedavia är remitterade, men det framgår inte om LFV är 

det. LFV ska remitteras och ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planområdet ligger inom Vallentuna tätorts gränser. Ingen av byggnaderna i 

planförlaget planeras att bli över 45 meter. Luftfartsverket hörs vid granskningen av 

planen. 
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6.3.3 Lantmäteriet 

U-område  

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-

område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på 

kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, 

men det bildas ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. 

För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt 

eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 

planbeskrivningen. 

Explotateringsavtal  

I planbeskrivningen anges att exploateringsavtal ska upprättas, men inget ytterligare 

anges om innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, 

redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 

konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 

sådana avtal i planbeskrivningen. 

När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i 

planbeskrivningen innebär det: 

 att det inte finns någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade 

uppgift att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller 

strida mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL. 

 att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de 

konsekvenser som det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid 

genomförandet av detaljplanen 

Markanvisningsavtal 

I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget 

ytterligare anges om innehållet. 

Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra 

markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 

liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 

flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

Gatukostnader 

Under avsnitt 4.3.2 Gatukostnader i planbeskrivningen står ” Exploateringen ska bära 

kostnaden…”. Det är oklart vad som menas med ”exploateringen” och bör förtydligas. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 

U-område 

Avsnitt 4.2 Fastighetsrättsliga frågor kompletteras med texten “markreservat för 

underjordiska allmänna ledningar har avsatts (u1). Rätten till allmännyttiga 

underjordiska ledningar säkerställs genom servitut eller ledningsrätt. ” 

Explotateringsavtal  

Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt 4.1.4 Avtal med skrivningar angående 

exploateringsavtal.  

Markanvisningsavtal 

Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt 4.1.4 Avtal med att 

”Markanvisningsavtalet innehåller en option för byggaktören att förhandla med 

kommunen om ett köp av fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:94 och 1:305 inom del av 

planområdet för att där uppföra bostäder.” 

Gatukostnader 

Avsnitt 4.3.2 Gatukostnader revideras enligt följande, “Ansvarig byggaktör för 

exploatering av kvartersmarken ska bära kostnaden för utbyggnad av allmän plats 

som sker till följd av genomförandet av detaljplanen. Detta regleras i 

exploateringsavtal mellan Kommunen och byggaktörerna.”   

6.3.4 Storstockholms brandförsvar 

Riskfylld verksamhet 

SSBF rekommenderar att riskavstånden alltid skall mätas från verksamhetsgränsen 

så att det inte uppstår hinder för Paragon Nordic att ändra hanteringsplatsen inom 

sin egen verksamhet. I riskutredningen för detaljplanen har riskavstånd presenterats 

utifrån en specifik plats i anläggningen. 

Planbestämmelser 

SSBF ställer sig undrande om detaljplanekartans utformning. I planbeskrivningen 

presenteras även en utformning av byggnad i den södra delen av fastigheten. Då 

plankartan inte anger byggnadens konturer har SSBF svårigheter att bedöma planens 

lämplighet i detta avseende. 

SSBF rekommenderar att skyddsbestämmelsen b2 omfattar även den norra 

byggnadskroppens gavlar (öster och väster) och inte enbart fasaden mot Teknikvägen. 

Även så bör ordalydelsen för beteckning b3 formuleras till att fasad mot öst, väst och 

syd ska minst till 5 meters höjd från byggnadens markplan utföras i lägst 

brandtekniskklass EI30 eller motsvarande, vid tidpunkten gällande krav. 
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Samhällsrisk 

Samhällrisken har i riskutredningen endast beräknats för en sträcka på 45 meter. 

SSBF vill uppmärksamma på att samhällrisken bör beräknas utefter Länsstyrelsens 

riktlinjer.  

SSBF anser att samhällrisken behöver beräknas om så att den speglar risknivån på 

samhällsnivå. Persontätheten behöver då också beräknas för hela kvadratkilometern. 

Möjlighet till räddningsinsatser 

Enligt tillgängligt underlag föreslås att räddningstjänstens utrustning kommer nyttjas 

vid alternativ utrymning från vissa delar av bebyggelsen men det föreslås även att Tr2 

trapphus uppförs i delar av bebyggelsen. Skyddsbestämmelsen b2 i plankartan anger 

att utrymning ska anordnas bort från Teknikvägen vilket SSBF tolkar att Tr2 trapphus 

ska implementeras för hela norra byggnadskroppen. SSBF rekommenderar dock att 

hela bebyggelsen planeras med enhetlig utrymningsstrategi och anser att 

implementering av Tr2 trapphus är att föredra. 

Om räddningstjänstens utrustning förutsätts att användas så bör det i planprocessen 

säkerställas att framkomlighet och åtkomlighet för SSBF:s stegutrustning är möjlig. 

Enligt underlaget som SSBF tagit del av ser det ut som att de övre våningarna är 

indragna/inskjutna från fasad. Om räddningstjänstens maskinstege är en 

förutsättning för alternativ utrymning från dessa våningsplan bör det säkerställas att 

våra höjdfordon kan nå dessa. Inskjutna våningsplan kan ibland omöjliggöra 

åtkomlighet, beroende på vinkel. Detta innebär att om utrymning med maskinstege 

sker från byggnadens innergård där det enligt kartan anges utförande bestämmelse b1 

(underjordiskt garage ska utföras med planterbart bjälklag) måste det säkerställas att 

gårdsbjälklag utformas enligt angivna krav på räddningsväg och uppställningsplats. 

Även trädplanteringar/ växtlighet intill fasaderna placeras med omsorg så att dessa 

inte hindrar användning att stegutrustning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

 
Riskfylld verksamhet 

För att Paragon Nordic ska kunna göra ändringar inom sin verksamhet har möjliga 

alternativa lokaliseringar av cisternparken undersökts i riskutredningen. Det 

konstateras i riskutredningen att “en eventuell flytt av cisternparken kommer 

begränsas av redan befintliga verksamheter och bostäder. Den mest troliga alternativa 

placeringen av cisternparken om den skulle flytta närmare planområdet innebär att 

området fortfarande kommer ligga utanför rekommenderat skyddsavstånd på 185 

meter” 

Planbestämmelser 
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Regleringen av byggrätten i den södra delen har inför granskning tydliggjorts och 

regleras nu genom prickmark och nockhöjd samt att flerbostadshus ska placeras högst 

1 meter från användningsgräns mot GATA.  

Planbestämmelsen b2 ändras till “Byggnadens fasad på långsidan och gavelfasaden 

som vetter mot sekundär transportled för farligt gods ska utföras som lägst i 

brandteknisk klass EI30 eller motsvarande, vid tidpunkten gällande krav. Fönster 

ska utformas som lägst i brandteknisk klass EW30 eller motsvarande, vid 

tidpunkten gällande krav. Fönster får vara öppningsbara. Utrymning ska vara 

möjlig bort från sekundär transportled för farligt gods” 

Ordalydelsen för beteckning b3 ändras till att “Fasad mot öst, väst och syd ska minst 

upp till 5 meters höjd från byggnadens markplan utföras i lägst brandtekniskklass 

EI30 eller motsvarande, vid tidpunkten gällande krav.” 

Samhällsrisk 

I riskutredningen räknas acceptanskriterierna från ”Värdering av risk” om till en 

sträcka på 45 meter och enkelsidig bebyggelse. Omräkningen är gjord så att 

acceptanskriteriena vid 1 km och 45 m enkelsidig bebyggelse förhåller sig till varandra 

proportionerligt.  

Persontätheten inom planområdet bedöms vara högre än persontätheten inom en 

kvadratkilometer. Vid en beräkning inom en kvadratkilometer kommer 

samällsrisknivåerna därför högst sannolikt bli lägre i förhållande till 

acceptanskriterierna. Resultatet hade därmed blivit en samhällsrisknivå som högst 

sannolikt ligger på en lägre nivå inom ALARP-området. De rimliga skyddsåtgärder, 

sett ur kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet som regleras i plankartan 

hade inte skiljt sig från de som aktuell riskutredning föreslår.  

Till det ska även beaktas att samhällsrisknivåerna ligger på en låg nivå inom ALARP-

området enligt de beräkningar som är gjorda i riskutredningen.  

Sammmanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att en beräkning av 

samällsrisknivåerna inom en kvadratkilometer inte hade förändrat förutsättningarna 

att planlägga området för avsett ändamål samt hade resulterat i de skyddsåtgärder 

som detaljplanen redan reglerar. Det är därför inte motiverat att göra om 

beräkningarna. 

Möjlighet till räddningsinsatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar SSBF:s rekommendation att Tr2 trapphus är 

att föredra i hela bebyggelsen utefter det SSBF nämner i sitt yttrande. Det möjliggör 

en enhetlig utrymningsstrategi och säkerställer utrymningsväg från bostäder i 



Sidan 20 av 28 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

enkelsidiga lägenheter mot gården. Alternativet, att möjliggöra för lämplig 

uppställningsplats för räddningstjänstens stegbil på innergården bedöms komplicerat 

med hänsyn till planområdets sluttande terräng och utformningen av garaget. Därtill 

hade uppställningsplatsen och tillfartsväg upptagit en yta som endast hade använts 

vid olycka eller brand och som hade tagit yta i anspråk från friytor på gården för 

utevistelse och lek. Planbeskrivningen ändras så att det föreslås att samtliga trapphus 

utformas som Tr2-trapphus.  

6.3.5 Trafikförvaltningen, Region Stockholm 

Planområdet angränsar till Teknikvägen som idag trafikeras av flertalet busslinjer 

men även med framtida stombusstrafik mot Arninge och Upplands-Väsby. På sida 36 

i planbeskrivningen omnämns att ny cykelväg planeras utmed Teknikvägen och förbi 

busshållplatsen vid Mörbyvägen. Region Stockholm vill lyfta att gång- och cykelbanan 

längs busshållplatsen ska följa riktlinjerna i RiBuss. 

Då planområdet angränsar till busshållplatsen vid Mörbyvägen vill Region Stockholm 

lyfta att busstrafik ofta orsakar lågfrekvent bullerstörning till omgivningen, särskilt 

vid hållplatser. Region Stockholm saknar därför en redogörelse för detta i 

planbeskrivningen och ser gärna att planbeskrivningen även hänvisar till 

Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras i stycket om kollektivtrafik under avsnitt 2.8 Gator & 

Trafik med att “ändringar av allmän plats invid busshållplats Mörbyvägen ska följa 

Region Stockholms riklinjer RiBuss.” 

Planbeskrivningen kompletteras under förutsättningar,  avsnitt 2.10.1 Buller och 

vibrationer med att för buller inomhus så ska folkhälsomyndighetens allmänna råd 

om buller inomhus, FoHMFS 2014:13 tillämpas. 

I bullerutredningen står det att tung trafik längs med Teknikvägen kan orsaka 

lågfrekvent buller. Till det anges rekommendationer för att minska störningen. 

Planbeskrivningen kompletteras enligt bullerutredningen i avsnitt 3.4.5 Hantering av 

buller och vibrationer med att “lågfrekvent buller kan förekomma vid tunga 

transporter längs Teknikvägen och vid busstrafik till hållplatsen Mörbyvägen. Detta 

bör beaktas under projekteringen av bostäder. Konstruktion av yttervägg ska ta 

hänsyn till detta och fönster bör ha bra förmåga att ljudisolera för låga frekvenser. 

Även ventilationssystem rekommenderas med mycket bra ljudreduktionsförmåga 

eller så väljs FTX-system så att tilluftsdon i fasad undviks.” 
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6.3.6 Kulturnämnden, Vallentuna Kommun 

Ur kulturmiljösynpunkt anser kulturnämnden att ny bebyggelse med fördel anpassas 

till intilliggande fastighet på address Teknikvägen 15. Lamellhus i puts med flackt tak 

och dämpad färgskala. Det är för området fördelaktigt att delar av befintlig vegetation 

sparas. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Samhällsyggnadsförvaltningen anser inte att bebyggelse på Teknikvägen 15 har ett så 

starkt allmänintresse ur kulturmiljösynpunkt att det motiverar bestämmelser om 

flackt tak och dämpad färgskala i plankartan. Tillkommande bebyggelse kommer att 

förhålla sig till befintlig bebyggelse främst i höjd där max fyra våningar plus en femte 

vindsvåning med sadeltak möjliggörs. 

6.3.7 Ellevio 

Ellevio har en 12 kV markledning i planområdets östra kant som i plankarta ges skydd 

av ett u-område. Ledningen måste beaktas och kan, om den berörs av markarbeten 

vid planens genomförande, behöva omförläggas i befintligt läge.  

Längs med Mörbyvägen finns ett befintligt 0,4 kV lågspänningsstråk i gångbana. 

Kablarna måste beaktas och blir föremål för omförläggning/ledningsflytt i samband 

med markåtgärder i allmän platsmark vid planens genomförande.  

Ellevio önskar bli kallade till ledningssamordning. Vi önskar även information om 

effektuppgifter för byggkraft samt uppvärmningssätt för planerad bebyggelse i god tid 

innan planens genomförande.  

Ellevios effektbedömning förutsätter att nya byggnader ansluts till fjärrvärme. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

U-området kommer att minskas till 2 m längs planområdets östra gräns. Anledningen 

är att det efter samråd framkommit att det i gällande plan direkt öster om 

planområdet redan finns ett 6 m brett u-område. Tillsammans med u-område i 

befintlig plan kommer ledningen ligga inom ett 8 meter brett u-område, vilket 

bedöms tillgodose ledningens behov. Kommunen vill uppmärksamma att u-området i 

sig inte innebär någon ledningsrättighet utan endast att planen reserverar ett 
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utrymme för ledningar där lov inte får ges för åtgärder som hindrar att 

markreservatet används för avsett ändamål. Ledningsrätt för ledningen behöver 

säkras av Ellevio. 

Ellevios ledningar ska beaktas vid planens genomförande. Inom kvartersmarken 

ansvarar byggaktör för att samråda med ledningshavaren för el och teleledningar som 

berörs vid utbyggnaden. Byggaktör bekostar eventuell flytt inom kvartersmarken.  

Inom allmän plats ansvarar huvudmän för el- och telenätet för eventuell flytt av 

befintliga ledningar och utbyggnad av eventuella nya ledningar. Exploateringen ska 

bära kostnaden för utbyggnad av allmän plats som sker till följd av genomförandet av 

detaljplanen, däri ingår utbyggnad av och omläggning av ledningar som berörs inom 

allmän plats. 

6.3.8 Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova 

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

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen noterar Skanovas yttrande och har även information om de markförlagda 

teleanläggningarna genom ledningskollen. Ledningarna kan eventuellt komma att 

beröras vid utbyggnad. Exploatören bekostar ev. flytt av ledningar vilket kommer 

regleras i avtal.  

6.3.9 E.ON Värme Sverige AB 

E.ON Värme Sverige AB har idag befintlig fjärrvärme längs med Svedjevägen i höjd 

med Mörbyvägen. E.ON undersöker gärna möjligheten att ansluta de aktuella 

fastigheterna till fjärrvärme eller bistår gärna med andra eventuella energilösningar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen noterar E.ON:s yttrande och har även kännedom om fjärrvärmeledningar 

genom ledningskollen. 

Detaljplan reglerar inte val av uppvärmning i form av fjärrvärme. Exploatören avgör 

själv värmekälla. Kommunen förespårkar miljövänlig uppvärmning. 
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6.3.10 Roslagsvatten 

Garagenedfart och spillvattenledning 

Roslagsvatten noterar att det planeras för garagenedfart i närheten av en befintlig 

allmän spillvattenledning. Det behöver utredas närmre hur den allmänna ledningen 

påverkas och behov av åtgärder. Roslagsvatten behöver involveras mer i arbetet med 

detaljplanen.  

Dagvattenanläggningar inom kvartersmark och allmän plats 

VA-huvudmannen har inga krav på fördröjning inom kvartersmark. De beskrivna 

kraven under avsnitt 3.3.1 i planbeskrivningen gäller planområdet och allmänna 

dagvattenanläggningar. Dagvattenutredning omfattar enbart dagvattenåtgärder på 

kvartersmark. Det saknas förslag på allmänna dagvattenanläggningar och 

anläggningar för hantering av vägdagvatten.  VA-huvudmannen ser positivt på 

dagvattenåtgärder inom kvartersmark men det är viktigt att även planera för 

allmänna dagvattenanläggningar i fall de privata anläggningarna med tiden slutar att 

fungera.   

Förslag till placering av växtbäddar stämmer inte överens med planbeskrivningen. 

Saknas förslag på dagvattenhantering på bjälklag. 

Under beskrivning av ansvar över anläggningar på kvartersmark saknas beskrivning 

av dagvattenanläggningar. 

Eftersom det planeras åtgärder i gatumiljön så vore det bra om väghållaren bygger 

dagvattenanläggningar för rening av vägdagvatten. Detta kan minska 

föroreningsbelastning från området betydligt, då det i dagsläget saknas rening av 

vägdagvatten inom området. 

Översvämningsrisk 

Under  avsnittet om hantering av översvämingsrisk, 3.4.4 saknas beskrivning av den 

ökade hårdgöringsgradens påverkan på omkringliggande bebyggelse vid skyfall. 

Påverkan utanför området behöver beskrivas.  

Förbindelsepunkt och fastighetsindelning 

Under avsnittet om ansvarsfördelning, 4.1.3 står det att Vallentunavatten AB ansvarar 

för utbyggnad av ledningar från befintliga ledningar inom allmän plats fram till 

anslutningspunkterna som ofta ligger vid gräns för kvartersmark.” Allmänna VA-

anläggningar finns både inom allmän plats och inom kvartersmark. I normalfallet ska 

varje fastighet ha en egen förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen, inte vid gräns för 

kvartersmark. Det är därför viktigt att Roslagsvatten får information om planerad 

fastighetsindelning i ett tidigt skede för att vi ska kunna planera de allmänna 



Sidan 24 av 28 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

ledningarna. Beroende på fastighetsindelningen kan det finnas behov av allmänna 

VA-ledningar och därmed U-områden inom kvartersmark.  

Avtal mellan byggaktör och Vallentunavatten 

Planbeskrivningen bör kompletteras under avtal, 4.1.4 med att det “innan antagandet 

av detaljplanen ska tecknas ett separat exploateringsavtal mellan byggaktör och 

Vallentunavatten för att reglera ansvarsförhållanden och avgifter för allmänt VA.” 

Bestämmelser i plankartan 

I plankartan behöver behovet av u-område för allmänna underjordiska ledningar 

utredas utmed den östra plangränsen med hänsyn till befintlig allmän 

spillvattenledning. Bestämmelsen b1 bör förenas med möjlighet att integrera 

dagvattenanläggning ovan bjälklag. Bestämmelsen b4 bör kompletteras med annan 

bestämmelse om krav på stuprörsutkastare. Då kan dessa två bestämmelser ihop 

bidra till bättre dagvattenhantering inom kvarteret. 

Övrigt 

Avseende dagvattenutredningen har Roslagsvatten inte fått utredningen på 

granskning. VA-huvudmannen behöver involveras tidigare för att säkerställa en god 

dagvattenhantering.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
 
Garagenedfart och spillvattenledning 

Kommunen har haft dialog med Roslagsvatten i frågan om garagenedfart i närhet av 

spillvattenledning. För att ta hänsyn till ledningen föreslås garagenedfarten skjutas åt 

väster så att det bebyggelsefria utrymmet mellan spillvattenledning och stödmuren 

för garagenedfarten blir fyra meter.  

Dagvattenanläggningar inom kvartersmark och allmän plats 

Avsnitt 3.3.1 Dagvatten  ändras till ”Kommunens VA-huvudman Roslagsvatten har 

som kravställning att det inom planområdet efter exploatering ska gå att fördröja 

flöden från ett 20-årsregn med klimatfaktor ned till ett befintligt 2-årsregn, den 

dimensioneringsprincip som gällde när ledningsnätet i området byggdes.” 

Avseende allmänna dagvattenanläggningar har bedömningen gjorts att utrymmet för 

dessa är begränsade inom planområdet. I allmän plats finns utrymme för 

möbleringszon längs Teknikvägen och Mörbyvägen. Möbleringszonen föreslås 

användas för hantering av vägdagvatten, exempelvis genom växtbäddar eller träd i 

skelettjord där det är möjligt. Huvudmannen för allmän plats, kommunen, ansvarar 

för att dessa anläggs. Dagvatten inom kvartersmarken föreslås hanteras i 

dagvattenanläggningar i form av regnbäddar, makadammagasin och infiltrationsytor 

på kvartersmark. Byggaktören ansvarar för att anlägga dessa.  
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Avsnitt 4.1.3 kompletteras under ”Kvartersmark” med att byggaktör ansvarar för 

anläggande av dagvattenanläggningar inom kvartersmark.  

Översvämningsrisk 

Planbeskrivningen kompletteras med resonemang kring hur omkringliggande 

fastigheter påverkas.   

Förbindelsepunkt och fastighetsindelning 

Planbeskrivningen ändras under avsnitt 4.1.3 till att ”Vallentunavatten AB ansvarar 

för utbyggnad av ledningar från befintliga ledningar inom allmän plats fram till 

anslutningspunkterna som i normalfallet ligger i fastighetsgräns.” Exakt 

fastighetsindelning inom kvartersmarken kommer inte fastställas innan planens 

antagande. Det som planen däremot fastställer är gräns mellan allmän plats och 

kvartersmark. Det bedöms vara det väsentliga i sammanhanget, då gräns mellan 

allmän plats och kvartersmark sammanfaller med fastighetsgräns mellan privat mark 

och allmän mark (kommunägd mark). Samtliga fastigheter inom kvartersmarken 

kommer att angränsa mot kommunägd mark. Utifrån de förutsättningarna bedöms  

Roslagsvatten kunna planera de allmänna ledningarna. 

Avtal mellan byggaktör och Vallentunavatten 

Planbeskrivningen kompletteras under avtal, avsnitt 4.1.4 med att det “innan 

antagandet av detaljplanen ska tecknas ett separat exploateringsavtal mellan 

byggaktör och Vallentunavatten för att reglera ansvarsförhållanden och avgifter för 

allmänt VA. 

Bestämmelser i plankartan 

Ett två meter brett u-område regleras i plankartan längs den östra 

planområdesgränsen. Tillsammans med befintligt u-område i gällande detaljplan 

säkerställs ett åtta meter brett u-område inom vilken spillvattenledningen reserveras 

mark där lov inte får ges för åtgärder som strider mot markreservatet. Rätten till 

utrymmet för ledningen ska säkras genom ledningsrätt eller servitut. 

Aveende bestämmelsen b1 så finns det inget som hindrar att dagvattenanläggning 

integreras ovan bjälklag. Det är därför verkningslöst att reglera något som redan är 

möjligt. Vad gäller att komplettera bestämmelsen b4 med krav om stuprörsutkastare 

bedöms det som en bestämmelse som är för detaljerad med hänsyn till detaljplanens 

syfte. Det finns heller inget stöd i Plan- och Bygglagen för en sådan typ av reglering. 

Övrigt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att Roslagsvatten inte fått utredningen på 

granskning. I fortsatt handläggning av planen ska avstämning och dialog med 

Roslagsvatten ske avseende de frågor som berör Roslagsvatten. 
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7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Ny bestämmelse om takvinkel så att hela kvarteret utformas med sadeltak. 

 Längs Svedjevägen har nockhöjden sänkts så att bebyggelsen högst kan 

utformas med tre våningar plus en vindsvåning med sadeltak. 

 Markanvändningen P1 – Garage under flerbostadshus/bostadsgård har 

tillkommit för att skapa planförutsättningar att bilda en 

gemensamhetsanläggning/3D-fastighet av garaget.  

 Bestämmelser om underjordiskt garage har tagits bort då det under 

förprojekteringen framkommit att garaget eventuellt kommer att sticka upp 

över marknivån till den höjd att det inte kan klassas som underjordiskt.  

 Användningsgräns justerad i hörnet Svedjevägen/Mörbyvägen för att anpassa 

till avfasat hörn på byggnaden.  

 Bestämmelse om största bruttoarea/byggnadsarea har utgått. Byggrätterna 

inom planområdet regleras nu enbart med nockhöjd/byggnadshöjd och 

prickmark/korsmark.  

 Bestämmelsen b3 ändras efter Storstockholms brandförsvars yttrande.  

 Bestämmelsen b2 ändras efter Storstockholms brandförsvars yttrande. 

 Den södra byggnadens fotavtryck regleras med prickmark – mark får inte 

förses med byggnad, med undantag för väderskyddad cykelparkering.  

 Markreservatet för underjordiska ledningar (u-område) har justerats så att 

det nu är två meter brett.   

 Markreservat för gemensamhetsanläggning (infart garage) har tillkommit.  

 Bestämmelse införd om att sockelvåning ska vara markerad genom avvikande 

färg och/eller material mot Mörbyvägen och Teknikvägen.  

 Byggrättsbestämmelse införd för komplementbyggnad på innergården.  

 Bestämmelse om att mur ska uppföras i korsningen 

Teknikvägen/Mörbyvägen för att minska översvämningrisk vid skyfall.  

Revideringar i planbeskrivningen 

 Kapitel 3 Planförslag har kompletterats och ändrats med den text som behövs 

för att beskriva genomförda ändringar i plankartan.  

 Avsnitt 3.1 har uppdaterats med nya illustrationer. 

 Avsnitt 3.1.5 ändras så att förslag till infart endast föreslås från Svedjevägen.  
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 Avsnitt 2.5 Kulturmiljö kompletteras med ett stycke om platsens tidigare 

historia.  

 Avsnitt 4.1.4 och avsnitt 4.3.2 revideras efter Lantmäteriets yttrande.  

 Avsnitt 2.8 Gator & Trafik kompletteras med att “ändringar av allmän plats 

invid busshållplats Mörbyvägen ska följa Region Stockholms riklinjer 

RiBuss.” 

 Avsnittet om hantering av ras- och skredrisk kompletteras utefter 

Länsstyrelsens synpunkter.  

 Avsnitt 2.10.1 Buller och vibrationer kompletteras med att för buller inomhus 

så ska folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 

2014:13 tillämpas. 

 Avsnitt 3.4.5 Hantering av buller och vibrationer kompletteras med skrivelse 

om lågfrekvent buller.  

 Avsnitt 4.1.3 ändras till att ”Vallentunavatten AB ansvarar för utbyggnad av 

ledningar från befintliga ledningar inom allmän plats fram till 

anslutningspunkterna som i normalfallet ligger i fastighetsgräns.” 

 Avsnitt 4.1.3 kompletteras under ”Kvartersmark” med att byggaktör ansvarar 

för anläggande av dagvattenanläggningar inom kvartersmark.  

 Avsnitt 4.1.4 kompletteras med att det innan antagandet av detaljplanen ska 

tecknas ett separat exploateringsavtal mellan byggaktör och Vallentunavatten 

för att reglera ansvarsförhållanden och avgifter för allmänt VA.  

 Avsnitt 4.2 Fastighetsrättsliga frågor kompletteras med texten “markreservat 

för underjordiska allmänna ledningar har avsatts (u1). Rätten till 

allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställs genom servitut eller 

ledningsrätt. ”’ 

 Avsnitt 2.4 har kompletterats med resultat från genomförd 

naturvärdesinventering.  

 Avsnitt 5.1.5 har kompletterats med föreslagna kompensationsårgärder enligt 

genomförd naturvärdesinventering.  

 Avsnittet 3.2 har tillkommit för att beskriva hur kvarterets utformning skapar 

förutsättningar för framtida bebyggelseutveckling av området öster om 

planområdet.  

 Beskrivande illustrationer av avfallshantering och parkering har uppdaterats.  

 Avsnitt 3.4 och 4.2 har kompletterats med beskrivning av det 2 meter breda 

markområde som föreslås överföras från den privata fastigheten Vallentuna-

Mörby 1:98 till den kommunala fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297.  

 Avsnitt 5.1.5. har kompletterats med förslagets konsekvenser på 

naturvärdena, utifrån genomförd naturvärdesinventering.  

 PM Gestaltning har utgått som planhandling då de kvaliteter som 

dokumentet syftade till att uppnå har säkerställts i övriga planhandlingar.  
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 Planbeskrivningen kompletteras med Vallentunasjöns recipientperspektiv 

och mer om icke-försämringskravet som kopplas till det nya 

bebyggelseförslagets föroreningsbelastning. 

 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

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

- Fastighetsägare till Vallentuna-Mörby 1:25, 1:306, 1:35, 1:61   

- Bostadsrättsföreningen Granen, Vallentuna-Mörby 1:100 

- Boende i brf Granen, Vallentuna-Mörby 1:100 (KS 2020.160-40) 

- Boende på fastigheten Vallentuna-Mörby 1:310 (KS2020.160 – 46) 

- Storstockholms brandförsvar 

- Roslagsvatten 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Oskar Pihl  Hans Guldevall 

t.f planchef  Planarkitekt 

 


