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2. Sammanfattning 

Synpunkter på planförslaget har, under granskningen, inkommit från Länsstyrelsen, 

PostNord, E.ON, Storstockholms brandförsvar,  Ellevio,  Prästlönetillgångar i 

Stockholms Stift,  Lantmäteriet, Trafikverket, Trafikförvaltningen,  Svenska kraftnät, 

Naturskyddsföreningen, Vattenfall Eldistribution, Vallentuna hembygdsförening, 

Kulturnämnden i Vallentuna kommun, Fritidsnämnden i Vallentuna kommun, samt 

två yttranden från sakägare och närboende. En inkommen synpunkt på kommunens 

Facebookinlägg redovisas även i detta granskningsutlåtande. Vattenfall Eldistribution 

har inget att erinra. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller framför allt önskemål 

om förtydliganden i plankartan, mindre kompletteringar i planbeskrivningen och 

genomförande. Inkomna yttranden från sakägare och närboende gäller främst frågor 

om Arningevägens kapacitet i takt med en ökande befolkning i Kristineberg etapp 1, 

trafiksäkerhet inom planområdet, säkerhetsfrågor avseende Högdalatippen, samt 

förslag på ändring av planområdesgräns närmast Arningevägen vid fråga om 

marköverlåtelse. 

Synpunkterna som inkommit har föranlett att detaljplanen har kompletterats främst 

avseende frågor som rör översvämning vid 100-årsregn, säkerhet och framkomlighet 

för räddningstjänst, samt genomförande och tidplan. Plankartan har justerats bland 

annat avseende gränser (egenskapsgräns respektive administrativ gräns), 

exploateringsgrad, förtydliganden i planbestämmelser, ändrad lovplikt för solceller 

och solfångare samt reglering kring genomsläppligt material och höjdsättning av 

kvartersmark för en god dagvattenhantering. 

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning.  

 FAKTA Utlåtande   

 Utlåtandet 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: Ledningsägare och företag: 

Bygg- och miljötillsynsnämnden  Rang-Sells 

Kulturnämnden Vattenfall Eldistribution 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Svenska Kraftnät 

Socialnämnden Arriva Sverige AB 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

Myndigheter: Ellevio 

Länsstyrelsen i Stockholms län PostNord 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Skanova Nätplanering Stockholm 

Polismyndigheten i Stockholms län Vallentuna flygplats 

Storstockholms brandförsvar Förpacknings- och tidningsinsamligen 

Trafikverket Föreningar: 

Naturvårdsverket Vallentuna församling 

Region Stockholm Vallentuna Naturskyddsförening 

 Hyresgästföreningen Nordost 

 Stockholms Stift 

 Vallentuna hembygdsförening 

 Närboende: 

 Sakägare enligt fastighetsförteckning 



Sidan 6 av 37 

 

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. Utställningens upplägg 

Detaljplanen var utsänd för granskning mellan 12 december och 16 januari 2020. 

Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 

handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och 

fick även planhandlingarna.  

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Vattenfall Eldistribution AB 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Privatperson1 (KS 2012.529-73) 

Privatpersoner vill framföra att efter genomgång av planen har dem fått en stark 

känsla av att barn som vistas i området kommer att vara starkt oskyddade för 

skaderisker. De hustyper som innehåller lägenheter torde vara de som normalt 

innehåller relativt sett flest barn. Enligt detaljplanen är dessa hus innehållande 

lägenheter placerade i den nordvästra delen av området. Det finns på ömse sidor om 

den i området planerade genomkorsande huvudgatan med anslutning till 

Okivstavägen. Denna huvudgata måste barnen passera på sin väg till och från 

områdets skola som är planerad intill bostäderna och därvid med risk för att skadas 

av passerande såväl buss- som personbilstrafik och annan trafik. 

Längre bort från de ovan beskrivna bostäderna mot sydost är i detaljplanen ett 

parkområde för lek och fritid planerad vid det utbyggda Påtåker på östra sidan om det 

skogsområde som planen nu omfattar. Det förefaller därför som om barnen snarare 

kommer att välja att vistas i det närmare belägna fritidsområdet väster om de ovan 

beskrivna lägenhetshusen. Detta område ligger dock nära den starkt trafikerade 

Arningevägen och är ytmässigt betydligt mindre än det vid Påtåker. Arningevägen 
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utgör även transportled för farligt gods med innebörd att även miljöfarligt avfall får 

transporteras på den. Enligt den framlagda detaljplanen bedöms Arningevägen 

dessutom bli utbyggd med hänsyn till ökande biltrafik. Vår bedömning är därför att 

detta område är olämpligt som fritidsområde för såväl barn som vuxna. 

I det i föregående stycke beskrivna markområdet har vi makar en triangel av mark 

som en rest av mark från vår stam-fastighet Vallentuna-Rickeby 1:15 uppkommen vid 

Vägverkets anlägggande av Arningevägen. Vi befarar dock att lekande barn kan 

komma att befinna sig i och på denna markplätt varvid risk finns för att växande skog 

och markvegetation kan komma att skadas. Barnen har svårt att bedöma var gränsen 

mellan allmän mark och privat mark går. Vi föreslår därför en förändring av 

detaljplanen genom att markplätten ifråga ska komma att ingå i fritidsområden 

genom att kommunen förvärvar den. Detta förfarande bedömer vi vara betydligt 

naturligare än att vi kommer att behöva stängsla in markbiten med taggtråd.  

I detaljplanen finns upptaget förslag till nya gångbroar över Arningeleden. En sådan 

bro synes vara föreslagen i detaljplanens nordvästra del för att ansluta väster om 

Arningevägen vid vår stam-fastighet Vallentuna-Rickeby 1:15 och vidare norrut över 

Tunavägen mot bostadsområdet i Rickeby. Vi vill föreslå en något sydligare 

förläggning av gångbron nämligen till området där Vallentunabor har haft sitt 

gångstråk upp på berget vid Kristineberg ”under alla tider”. Detta är beläget mellan 

slutet av skogen på västra sidan av Arningevägen och den anslutande åkermarken 

söder därom. Detta gångstråk är fortfarande livligt använt. För att komma dit har folk 

mestadels använt den sydvästliga delen av Fågelsången mot Tunavägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Vad gäller frågan om att skapa en säker livs- och 

boendemiljö för barn har detaljplanen för avsikt att möjliggöra för bland annat ny 

bebyggelse i strategiska lägen med korta avstånd till buss, utvecklade gång- och 

cykelvägar i området samt närhet till centrala Vallentuna med tågförbindelser, och 

bredare utbud av offentlig och kommersiell service. I genomförandefasen kommer 

bland annat detaljfrågor kring säkerhet beaktas, exempelvis var och hur smarta och 

trygga övergångsställen kan skapas, med mera. 

Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 föreslår ingen gångbro, däremot finns ett förslag 

om gångbro i norra och södra Kristineberg redovisad i Strukturplanen för Södra 

Vallentuna. Strukturplanen är ett vägledande dokument som används som underlag 

till utformningen av planen, men dokumentet är ej juridiskt bindande. Istället för 

gångbro i nordvästra delen av Kristineberg etapp1 så finns redan idag en befintlig 
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gångtunnel som ersätter idén om en gångbro. Vi tar tacksamt emot förslaget om en 

gångbro, söder om planområdet för Kristineberg etapp 1, i arbetet för nästkommande 

etapp. 

Kommunen har inlett dialog med fastighetsägaren angående förvärv av markbiten. 

Kommunen bedömer det som möjligt att kunna förvärva markbiten för att uppnå en 

bättre fastighetsindelning. Frågan kommer att behandlas utanför detaljplan. 

6.1.2 Privatperson2 (KS 2012.529-75) 

Privatperson 2 undrar hur brandfarlig Högdalatippen är? Tidvis har det stått skyltar 

uppe på tippen, där man varnat för risken för explosion på grund av gasen inuti 

tippen? 

Hur har man tänkt att trafiken ska fungera vid Bällstautfarten? Har någon i 

beslutsställning i kommunen i dagsläget försökt ta sig ut på Arningevägen i 

rusningstrafiken? 

Redan nu är Arningeleden föråldrad och totalt underdimensionerad för den trafik 

som är i dagsläget. Hur ska leden kunna svälja ytterligare fordon? 

Beträffande själva skogsavsnittet så är det vad som gör Vallentuna unikt. En riktig 

skog på gångavstånd. Utan skogen blir Vallentuna bara en förort långt från city. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun är medveten om problematiken som kan uppstå avseende 

trafiksäkerhet och kapacitetsbrist särskilt vid korsningspunkter som 

Arningevägen/Okvistavägen och Arningevägen/Bällstavägen, i samband med en 

utbyggnad i Kristineberg. Vallentuna kommun deltar därför aktivt i exempelvis ÅVS-

processer (åtgärdsvalsstudier) för att driva Vallentunas intressen och arbeta för en 

fortsatt god trafiksäkerhet. 

Avseende Högdalatippen, bedöms inte denna utgöra någon risk för människors hälsa 

och säkerhet. Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 

Högdalatippen kopplat till säkerhetsaspekter.  
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6.1.3 Privatperson3 (KS 2012.529-122) 

Hur kommer detta område att påverka en redan anstängd trafiksituation? Finns 

någon plan? Arningeleden och Stockholmsvägen/Vikingavägen är redan hårt 

belastade. Hur arbetar kommunen för en hållbar trafiksituation? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun är medveten om problematiken som kan uppstå avseende 

trafiksäkerhet och kapacitetsbrist särskilt vid korsningspunkter som 

Arningevägen/Okvistavägen och Arningevägen/Bällstavägen, i samband med en 

utbyggnad i Kristineberg. Vallentuna kommun deltar därför aktivt i exempelvis ÅVS-

processer (åtgärdsvalsstudier) för att driva Vallentunas intressen och arbeta för en 

fortsatt god trafiksäkerhet. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Länsstyrelsen, Stockholms län 

Länsstyrelsen bedömer att det inte finns skäl att anta att Länsstyrelsen kommer att 

pröva kommunens beslut och upphäva detaljplanen, med stöd av 11 kap. 11§ PBL, 

under förutsättning att nedanstående synpunkter avseende risk för översvämning 

samt olyckor med hänsyn till farligt gods samt ras- och skredrisk beaktas. 

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

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

11 kap 11§.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 

Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse 

för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10§ PBL. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 

I bilaga 1 till PM dagvatten (Sweco, 2019-08-23) framgår att det finns två lågpunkter 

där vatten bedöms samlas när de leds via de sekundära avrinningsvägarna mot 
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dagvattendammarna. Utredningen redovisar en risk för viss översvämning i dessa 

punkter vid ett skyfall. Hur risken för översvämning vid skyfall hanteras i utpekade 

lågpunkter framgår inte i handlingarna. Kommunen behöver beskriva konsekvensen 

av ett 100-årsregn med klimatfaktor för byggnader och infrastruktur vid de 

riskutsatta punkterna. Beroende på hur mycket vatten som samlas vid lågpunkterna 

vid ett 100-årsregn med klimatfaktor, kan vattnet innebära konsekvenser som gör 

detaljplanen olämplig. Samlas för mycket vatten riskerar det att förhindra 

räddningstjänstens möjlighet att nå byggnader i detaljplaneområdets västra del. 

Vidare kan översvämningar i riskområdena innebära att människor i byggnader intill 

inte kan utrymma i händelse av nöd. Länsstyrelsen anser även att en höjdreglering på 

samtliga vägar i området vore lämpligt för att avleda kraftig nederbörd med självfall 

till avsedda ytor som kan översvämmas. Vid granskningen saknas en sådan 

höjdreglering i plankartan.  

Olycksrisk 

Bestämmelse b2 reglerar brandklass E130. I planbeskrivningen på sidan 29 skriver 

kommunen att den bestämmelsen b2 avser att innebära EI 30. Det är sannolikt EI 30 

som avses. 

Geoteknik 

Länsstyrelsen anser att bestämmelsen b1 i plankartan inte uppfyller tydlighetskravet 

för bestämmelser enligt PBL. Planbestämmelsen b1 hänvisar till planbeskrivningen 

för redovisning av vilka områden som omfattas av lös lera. Bestämmelsen saknar 

sidhänvisning varför det är svår att läsa var områden med lös lera finns. De 

illustrationer som finns i planbeskrivningen är svårtolkade när det gäller att avgöra 

vilka områden i plankartan de gäller. Kommunen behöver därför förtydliga var inom 

planområdet som skyddsåtgärder för ras och skred är nödvändiga, samt var 

respektive skyddsåtgärd som beskrivs i bestämmelsen b1 gäller. Mot bakgrund av 

ovanstående anser Länsstyrelsen inte att kommunen har visat att planen säkerställer 

människors hälsa och säkerhet med hänsyn till risken för naturolyckor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Med anledning av Länsstyrelsen granskningsyttrande har kommunen tagit fram en 

kompletterande dagvattenutredning för att säkra att risk för översvämning kan 

undvikas och hanteras. Utredningen visar att det dimensionerade dagvattensystemet 

kommer att klara av ett 100-års regn samt att de nämnda lågpunkterna förflyttas till 

platser där dagvattnet kan avrinna ohindrat till diken, naturmark eller 
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översvämningsytor. Eventuella lågpunkter ska kunna tömmas ytligt via 

dikesanvisning eller kupolbrunn. För bebyggelse i sluttningar kan avskärande diken 

användas för att samla upp och leda bort vatten som kommer från sluttningen till 

tomtmark eller från tomtmark till sluttningar. Planbeskrivningen kompletteras med 

information avseende dagvattenhanteringen. Plankartan kompletteras med 

bestämmelse om utförande och avser att kvartersmark ska höjdsättas högre än 

anslutande gata och grönområde. I de fall kvartersmarken ej kan höjdsättas högre än 

anslutande gata och grönområde ska byggnader och markplanering utformas så att 

dagvatten ej blir stående intill byggnader vid översvämning.  

Kommentarerna noteras. I bestämmelsen b2 i plankartan görs en justering avseende 

brandklass EI30. Avseende bestämmelsen b1 i plankartan, har beskrivningen 

förtydligats med en sidhänvisning till figur 24 i planbeskrivningen samt att själva 

figuren som visar vart förekomst av löslera finns i planområdet lagts in i plankartan 

bland andra illustrationsfigurer. Figur 24 avseende geoteknik i planbeskrivningen 

ersätts med den senaste plankartan som underlag för ökad tydlighet.  

6.2.2 PostNord Sverige AB 

PostNord informerar om att de har i uppdrag att tillhandahålla den 

samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som 

ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna 

roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella 

området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till 

arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 

praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin epost i en 

fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i 

samband med nybyggnation. En placering som inte är godkänd leder till att posten 

inte börjar delas ut till adressen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Kommentarerna noteras. Avseende frågan om dialog vid godkännande av 

postmottagning i samband med nybyggnation, noterar Vallentuna kommun 

synpunkten och för den vidare till berörda byggaktörer. 

6.2.3 E.ON  

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

och välkomnar fjärrvärmeanslutningar för områdets värmeförsörjning. Vi är 

dessutom gärna involverade i utformandet av framtidens energilösningar såsom ladd-

infrastruktur, solcellsanläggningar, smart energidelning samt lagring lokalt mellan 

fastigheter. I och med kommunens tydliga ambitioner att Kristineberg ska bli en 

energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan ser vi stora möjligheter att bidra i 

detta arbete, både i fortlöpande detaljplanearbete men även tillsammans med 

exploatörerna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. 

6.2.4 Storstockholms brandförsvar 

SSBF vill framföra följande: 

Hantering av olycksrisker: 

SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende i samrådet (2016-03-07). Utförda 

riskbedömningar har beaktat transporter av farligt gods på Arningevägen. Risker 

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

ligger utanför SSBF:s kompetensområde. 

Angående planbestämmelsen b2 bör det framgå att åtgärderna där ska genomföras 

för bebyggelse inom 75 meter från Arningevägen specifikt. Normalt kravställs åtgärd 

med brandklassade fönster endast för fönster som vetter mot aktuella riskkällor. 

Planbestämmelsen bör förtydligas avseende denna punkt. Vidare vill SSBF 

uppmärksamma att kravet på fönster i plankartan har skrivits som E130, när det som 

avses är EI30 enligt riskbedömning och planbeskrivning.  

Möjlighet till räddningsinsatser:  

Framkomlighet och tillgänglighet 
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I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBFs 

räddningsfordon beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar 

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

angreppspunkt för räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens 

olika delar. Detta är i grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan.  

För att SSBFs fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Ibland behöver så 

kallade räddningsvägar upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå 

fram till byggnader. I SSBFs vägledningsdokument VL2014-09 beskrivs de 

förutsättningar som krävs för en räddningsväg. 

Om ett garage under jord etableras inom området bör hänsyn tas till om garagetaket 

avses vara körbart för tyngre räddningsfordon. Med hänsyn till garagets placering kan 

det bli nödvändigt att garaget är körbart för att framkomlighet till bebyggelsen ska 

vara fullgod. Om garaget inte avses vara körbart, och framkomlighet ändå kan 

tillgodoses, krävs att detta markeras – antingen genom tydlig skyltning alternativt att 

räddningsfordon hindras att köra över garaget. 

Stegutrymning/Åtkomlighet 

Enligt tillgängligt underlag bedömer SSBF det som troligt att räddningstjänstens 

utrustning kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den planerade bebyggelsen. 

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

för SSBFs stegutrustning är möjlig. Detta kräver även att uppställningsplatser för 

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

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

att föredra. SSBFs möjligheter att hjälpa till vid stegutrymning beskrivs närmare i 

vägledningsdokument VL2014-09. 

Träd och vegetation får inte hindra räddningstjänstens framkomlighet eller 

åtkomlighet vid insats. Enligt planbeskrivningen ser träd ut att planteras mellan gata 

och husfasad. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för alternativ 

utrymning från dessa byggnader bör trädens placering studeras närmare så att de inte 

påverkar åtkomligheten negativt. Tänk på att lösningen ska vara hållbar över tid då 

träd och annan vegetation väger i storlek.  

Brandvatten 

Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. SSBF 

anser följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i samråd med 
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förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 

rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandposter. Mer information om 

SSBFs syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL 2014-12.  

Övrigt 

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

ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Följande justeringar har gjorts i text till planbestämmelsen 

b2 i plankartan: benämningen ”väg” specificeras till ”Arningevägen”, och E130 ändras 

till EI30.  

Planbeskrivningen har kompletterats i text avseende att avståndet mellan körbar väg 

och byggnadens angreppspunkt (entréer/tillträdesvägar) för räddningsinsats inte bör 

överstiga 50 meter. 

Planbeskrivningen kompletteras i text även avseende att uppställningsplatser för 

höjdfordon eller bärbara stegar ska möjliggöras på fastigheter för flerbostadshus för 

att kunna tillgodose god framkomlighet och åtkomlighet för SSBFs stegutrustning vid 

brand. Komplettering görs i planbeskrivningen och plankartan avseende att i dem fall 

som fönsterkarmen/balkongräcket på flerbostadshus är beläget högre än 23 meter 

över mark ska TR2-trapphus implementeras i flerbostadshuset, i enlighet med SSBFs 

vägledningsdokument VL2014-09. Fastighetsägarna ansvarar för att klara av 

brandkraven i bygglov genom Tr2-trapphus alternativt göra bjälklaget körbart på 

vissa delar av fastigheten.  

Avseende BK2-väg, kommer SSBFs vägledningsdokument VL2014-09 att beaktas i 

detaljprojekteringen. 

Vad gäller träd och vegetation inom planområdet, kommer växtlighet att planteras 

strategiskt så att åtkomst och framkomlighet med bland annat räddningsfordon kan 

möjliggöras och inte förhindras. I planbeskrivningen redovisas en illustration över 

möjlig utformning av planområdet. Vi noterar synpunkten och beaktar frågan om 

lokaliseringen av växtligheten i detaljprojekteringen. 

Kommunen tillgodoser att samråd sker med SSBF gällande brandposter på 

allmänplats och byggaktören när det gäller brandposter på kvartersmark. 
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6.2.5 Ellevio AB 

Ellevio AB vill framföra följande synpunkter: 

Två nya nätstationer etableras i planområdet för den nya bebyggelsen. En 

förutsättning för att kapaciteten ska räcka till är att uppvärmning med fjärrvärme 

realiseras i området, annars kan behovet av nätstationer och elnätets dimensionering 

förändras. Osäkerhet om fjärrvärmens utbyggnad riskerar således att leda till 

feldimensionering av elnätet.  

Ellevio har en befintlig 10 kV högspänningskabel som passerar genom planområdet. I 

planens sydöstra del finns även en lågspänningsservis till Hemvärnsstugan. Kablarna 

måste beaktas och kan i delar de berörs behöva flyttas.  

Ellevio förutsätter att distributionsledningar för el med stöd av planen kan förläggas i 

allmän mark såsom gata, parkmark och naturmark. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av beställare.  

Kontakta Ellevio lokalnät för definitiv avvägning mellan uppvärmningssätt och antal 

nätstationer, samt för ledningssamordning.  

Till skrivelsen ingår även bilaga Funktioner nätstationer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras.  

Vallentuna kommun har kontakt med Ellevio för definitiv avvägning mellan 

uppvärmningssätt och antal nätstationer, samt för ledningssamordning.  

Distributionsledningar kommer att kunna förläggas i allmän mark såsom gata, 

parkmark och naturmark. Stor försiktighet ska ske i naturområden med höga värden 

inom planområdet. 

Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av beställare.  
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6.2.6 Prästlönetillgångar i Stockholms stift 

Prästlönetillgångar i Stockholmsstift (PLT) ser positivt på att planarbetet för delar av 

området går framåt och hoppas att även planarbetet för etapp3 inom kort kommer 

igång. Efter att ha studerat granskningshandlingarna för etapp1 har PLT följande 

synpunkter: 

Avvikelser mot strukturplanen 

PLT noterar att avstegen från strukturplanen och utvecklingsstrategin i aktuellt 

planförslag är relativt stora på kommunens mark avseende utformning av struktur 

och exploateringsgrad. Vi förutsätter att kommunen har samma öppenhet för 

liknande avvikelser gentemot strukturplanen även i kommande etapper. 

Etappindelning 

Vi konstaterar att planområdet och även etappindelningen har ändrats men hittar 

inget motiv eller ställningstagande till detta i planhandlingarna. I egenskap av 

byggaktör och markägare i tidigare tänkt etapp 4 hade vi uppskattat möjligheten att 

vara med i denna första etapp och att utvecklingen av Kristineberg sker med 

stadsdelens bästa. Nu verkar det som att kommunen istället anpassar sin planering 

till befintliga fastighetsgränser och sätter sina egna exploateringsintressen framför 

god planering. 

Kopplingar till övriga stadsutvecklingsområdet 

I strukturplanen och utvecklingsstrategin föreslås en tydligt sammanhängande och 

tillgänglig gatustruktur för Kristineberg som helhet, som länkar ihop bostäder, 

mötesplatser, serviceanläggningar på ett bra sätt och möjliggör alternativa färdvägar 

m.m. I aktuellt planförslag framgår det inte tydligt om kommunen har för avsikt att 

fullfölja intentionerna avseende gatustrukturen som föreslås i strukturplanen. Är 

exempelvis tanken att de mindre områden mellan fastighetsgräns och 

planområdesgräns vid planområdets sydvästra del som inte omfattas av planförslaget 

ska skapa förutsättningar för koppling vidare söderut i etapp3? Illustrationerna i 

planbeskrivningen indikerar inte en fortsatt koppling, inte heller beskrivningarna i 

text. Plankartan lämnar dock detta öppet, se bifogat utsnitt. Vad är i så fall motivet till 

ett sådant markant avsteg från strukturplanen/utvecklingsstrategin och ambitionerna 

om ett sammanhängande gaturum? 

Om en koppling söderut planeras hade det varit rimligt att PLT hade fått vara en del 

av processen kring utformningen av struktur m.m. i den delen av planen. Möjlig 
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utformning på andra sidan fastighetsgränsen påverkas i hög grad av kommunens 

förslag. Vi hade önskat att planhandlingarna hade varit tydligare vad gäller 

kommunens tankar kring etapp 1:s kopplingar till fortsatt utveckling av Kristineberg. 

PLT vill framhålla vikten av en sammanhängande och tillgänglig gatustruktur för hela 

Kristineberg för att möjliggöra eftersträvad utveckling av stadsdelen.  

I samrådet för etapp 1 ingick även huvudgatans sträckning på PLT:s mark. Den delen 

av planförslaget verkar ha utgått och redovisas varken som pågående eller gällande 

detaljplan på kommunens hemsida. Vi hoppas att kommunen låter utformningen av 

etapp 3 styra huvudgatans dragning genom etapp 3. Vi tycker att det är det mest 

rimliga och bästa för området och den fortsatta utvecklingen av Kristineberg och 

möjligheten att skapa den stadsmässiga huvudgata som beskrivs på kommunens 

hemsida. 

Offentlig och kommersiell service 

PLT konstaterar att exploateringsgraden för etapp 1 har ökat markant jämfört med 

strukturplanen, från knappt 400 bostäder till ca 800. Vi kan inte se att utrymme för 

offentlig och kommersiell service har ökat i motsvarande grad i etapp 1. Hur ser 

helhetsbedömningen ut kring antal bostäder i relation till behov av förskola/skola och 

annan offentlig och kommersiell service?  

Planförslaget omfattar ett användningsområde (8200 m2) där planbeskrivningen 

anger att en förskola är tänkt att placeras, vilket även är i linje med strukturplanen. I 

plankartan regleras området med användningsbestämmelsen S (skola) vilket även 

möjliggör annan skolverksamhet än förskola. Det är dock den enda delen av 

planförslaget där skola/förskola medges och med förslagets ca 800 nya bostäder 

borde det uppstå ett behov av både förskola och skola och detaljplanen borde 

möjliggöra för fler alternativt större ytor för skolverksamhet. 

I planbeskrivningen står det att förskolan planeras innehålla plats för 100 barn i 6 

avdelningar. Vi är tveksamma till om antalet förskoleplatser räcker när det planeras 

för 800 nya bostäder. PLT motsätter oss att ett eventuellt ökat behov av 

förskoleplatser i etapp 1 ökar trycket på att planera för fler skolor och förskolor på 

andra platser i Kristineberg bland annat på PLT:s mark, i och med att etapp 3 

planläggs i sent skede. Vidare saknar detaljplanen ytor för idrott både inom- och 

utomhus t.ex. fotbollsplan. Vi ser en fara i att detta innebär begränsningar för möjligt 

antal bostäder på vår mark.  



Sidan 18 av 37 

 

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 

 

I planförslaget möjliggörs endast lokaler för centrumändamål i vissa delar av 

bebyggelsen längs huvudgatan, inga ”ska-bestämmelser” för verksamhetslokaler. 

Strukturplanens ambition om en ”nod”/centrumbildning i etapp1 riskerar därmed att 

inte bli så mycket mer än ett vanligt bostadsområde. 

Allmän plats 

Planhandlingarna redovisar en ambitionsnivå vad gäller utformning och materialval 

för allmän plats. Vi förmodar att det är kommunens vilja att föreslagna sektioner och 

övrig ambitionsnivå avseende material, vegetation/gatuträd, apparaturer etc. även 

ska gälla för kommande etapper i Kristineberg. Då detta påverkar kostnaderna för 

utbyggnad av allmän plats undrar vi dels hur fördelningen av kostnader för detta ser 

ut, dels hur långt processen för projektering av allmän plats har kommit och när vi 

som markägare och byggaktör får ta del av densamma. 

Utbyggnadsordning 

Som byggaktör i utvecklingen av stadsdelen Kristineberg är det intressant att ta del av 

tänkt utbyggnadsordning, hur området är tänkt att byggas ut och hur tidplanen ser ut. 

Granskningshandlingarna är vaga kring detta. 

Ekonomiska frågor 

I planbeskrivningen under rubriker Ekonomiska frågor står: Huvudgatan och 

genomgående gång- och cykelvägar som betjänar allmänheten och övriga boende 

inom Kristineberg finansieras gemensamt av berörda markägare enligt särskilt 

ramavtal. 

Om det med särskilt ramavtal menas det avtal som tecknats mellan kommunen, JM 

och PLT anser vi att även byggaktörerna i etapp 1 som har nytta av huvudgatan och 

genomgående gång- och cykelvägar bör vara med och betala kostnaden för den 

utbyggnaden samt att PLT ska beredas möjlighet att delta i planering, projektering 

och beslut kring huvudgatan och de genomgående gång och cykelbanorna. Detta har 

inte skett och vi kommer att följa upp frågan i kommande planarbete för etapp 3. 

Av Vallentuna kommuns webbsida framgår följande: ”I den så kallade 

Sverigeförhandlingen nåddes 2017 en överenskommelse mellan dåvarande 

Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), staten och kommunerna 

Vallentuna, Täby, Österåker, Huddinge, Solna stad och Stockholms stad om att 

förlänga Roslagsbanan till T-centralen. Som en del av överenskommelsen har 

Vallentuna kommun åtagit sig att medfinansiera och medverka till att 5650 nya 



Sidan 19 av 37 

 

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 

 

stationsnära bostäder byggs i Vallentuna fram till och med år 2035. 

Bostadsexploatörer som får nytta av Roslagsbanans utbyggnad behöver betala 

medfinansieringsersättning till kommunen och är på detta sätt med och betalar för 

Roslagsbanans utbyggnad.”  

PLT har inte kunnat se att det i något avsnitt i granskningshandlingen talas om 

medfinansieringen av Roslagsbanans utbyggnad. Det var inte heller en fråga som var 

aktuell när arbetet med planeringen för utbyggnaden av Kristineberg påbörjades. 

Kommunen har dock muntligt efter överenskommelsen i Sverigeförhandlingen 

framfört att byggaktörer i Kristineberg ska delta i medfinansieringen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Strukturplanen och utvecklingsstrategin är viktiga vägledande (ej juridiskt bindande) 

dokument i utvecklingen av Kristineberg. Planarbetet utgår ifrån dessa strategiska 

dokument, tillsammans med flera andra underlag, som grund. De strategiska 

dokumenten ger även en fingervisning om kopplingar mellan dem olika etapperna i 

Kristineberg, både vad gäller grönstruktur, stråk och målpunkter med mera. En 

bedömning och avvägning mellan olika intressen måste göras från fall till fall, som i 

sin tur också påverkar lokaliseringen och omfattningen av ny bebyggelse.  

Avseende huvudgatans sträckning har Vallentuna kommun föreslagit en sträckning av 

huvudgatan genom samtliga etapper, som även PLT har fått ta del av. Huvudgatans 

sträckning i etapp 3 kommer att diskuteras vidare i planarbetet för aktuell etapp, och 

berör inte detaljplanen för Kristineberg etapp 1. 

Planområdesgränsen har ändrats från samråd- till granskningsskedet. Detta framgick 

i samrådsredogörelsen till detaljplanen för Kristineberg etapp 1, och redovisas inte i 

planbeskrivningen. Ändring av planområdesgräns beslutades av Kommunstyrelsens 

plan- och miljöutskott år 2018, inriktningsbeslut daterad 2018-11-27, och finns 

registrerad i kommunens diarieföringssystem dnr KS 2012.529. 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen avseende att avgränsningen av 

planområdet i söder har gjorts med anledningen av att möjliggöra för framtida 

vägkopplingar till nästkommande etapp. Utpekade öppningar för framtida 

vägkopplingar är strategiskt lokaliserade med hänsyn till befintliga förutsättningar 

och för att minimera negativ påverkan på naturområden med höga värden. 

Vallentuna kommun bedömer att det finns kapacitet i befintliga grundskolor, vid en 

utbyggnad av Kristineberg etapp 1. Dock kommer det att behövas minst en förskola, 
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varför detaljplanen för Kristineberg etapp 1 möjliggör för sådan verksamhet. Vid 

fortsatt utveckling av resterande etapper i Kristineberg kommer det att planeras för 

både grundskola och förskola, samt offentlig och kommersiell service, eftersom det då 

också kommer att finnas en större efterfrågan på sådan service. 

Vallentuna kommun har en ambition att möjliggöra för aktivitetsytor i Kristineberg, 

exempelvis fotbollsplan. Frågan kommer att diskuteras i nästkommande etapper och 

utgångspunkten är att det ska finnas en jämn fördelning av antalet bostäder, service, 

lekytor, offentlig och kommersiell service mellan dem olika etapperna i Kristineberg. 

Detaljplanen möjliggör för lokaler för centrumändamål i bottenplan på några av 

bebyggelserna som planeras i centrala Kristineberg etapp 1. Regleringen i plankartan 

utgår ifrån intentionen om att service etableras i området. Omfattningen och utbudet 

av service är givetvis beroende av vilken efterfrågan och vilket behov som kommer 

finnas. 

Vad gäller utformningen av allmän plats, är utgångspunkten att kommunens standard 

ska gälla. Bedömning görs från fall till fall. PLT har tagit del av den förprojektering 

som gjorts hittills, och nästa steg blir att påbörja detaljprojekteringen av etapp 1. Vad 

gäller frågan om utbyggnadsordningen, är kommunens ambition att följa tidigare 

utbyggnadsordning som även finns redovisad på plankartan till detaljplanen för 

Kristineberg etapp1. 

Byggaktörerna inom etapp 1 erlägger kostnader för allmänna anläggningar genom 

den köpeskilling de erlägger i samband med markförvärvet. Huvudgatan och andra 

kopplingar är endast planlagd inom etapp 1. PLT deltar i planeringen för resterande 

del av Kristineberg. Kommunen interdebiterar medfinansiering av sig själva vid 

försäljning av mark inom etapp 1. 

6.2.7 Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har Lantmäteriet noterat följande: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankarta 

Det är oklart hur område för gemensamhetsanläggning avgränsas, vilket kan få 

konsekvenser vid bygglovsansökan. Enligt Boverkets rekommendationer är 
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bestämmelse om område för gemensamhetsanläggning en administrativ bestämmelse 

som avgränsas med administrativ gräns.  

I sydöstra delen av planområdet inom kvartersmark finns en egenskapsgräns. Vad 

gäller inom område öster om egenskapsgränsen?  

Planbeskrivning 

Det som anges under punkt 3.4 är inte fastighetsindelningsbestämmelser. Se PBL 

4:18. Rubriken bör därför ändras 

Omprövningen av gemensamhetsanläggningen Vallentuna Prästgård ga:1 aktualiserar 

ersättningsfrågan enligt 40a§ i AL. Om en rätt till mark begränsas eller upphävs ska 

ägaren till fastighet som frigörs från belastning betala ersättning. Detta bör framgå 

under punkt 4.  

Om inte överenskommelse om marköverföring kommer till stånd med Olhamra 1:53 

före planens laga kraft, bör det framgå konsekvenser för denna fastighet på ett tydligt 

sätt.  

Delar av planen som bör förbättras 

Plankarta  

Administrativ gräns är inte redovisad enligt Boverkets riktlinjer. 

Planbeskrivning 

Under punkt 4.6.2 bör upphävande kompletteras med ”delvis”. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras (under denna rubrik redovisas 

synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

Plankarta 

Illustrationer är ej juridiskt bindande. 

Fastighetsbeteckningar i grundkartan syns väldigt dåligt och kan behöva ”tonas” upp.  

Grundkartan bör inte vara äldre än tre månader. 
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Är område för åtkomst av E-område för transformatorstation tillräckligt stor? 

Övriga frågor 

Information 

Vid genomgång av planhandlingarna har Lantmäteriet inte kontrollerat eventuellt 

oregistrerade samfälligheter som kan påverka plangenomförandet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Följande revideringar görs i planhandlingarna: 

Plankartan: Ett förtydligande görs i plankartan avseende att illustrationer ej är 

juridiskt bindande. Färgen i grundkartan har tonats upp så att 

fastighetsbeteckningarna framgår tydligare. Grundkartan har uppdaterats.  

E-område för transformatorstation utgör totalt ca 100 kvm, och bedöms vara 

tillräckligt stor.  

Del av kvartersmark i sydöstra delen av planområdet kompletteras med prickmark i 

plankartan och utgör markreservat för gemensamhetsanläggning, betecknas med g i 

plankartan. Inom detta område med prickmark möjliggörs för infartsväg till 

bostäderna. Egenskapsgränsen som angränsar till sydöstra området med 

bestämmelsen g för markreservat för gemensamhetsanläggning, har ändrats till 

egenskapsgräns och administrativ gräns. I centrala Kristineberg har egenskapsgräns 

för vändzon vid äldreboende, utmarkerad med g för markreservat för 

gemensamhetsanläggning, ändrats till administrativ gräns istället. En övergripande 

översyn har gjorts så att administrativ gräns är redovisad enligt Boverkets riktlinjer. 

Planbeskrivningen: Under avsnitt 4.6.2 Servitut kompletteras upphävande med 

”delvis”.  

Avsnitt 3.4 fastighetsindelningsbestämmelser justeras och flyttas till lämpligare 

avsnitt. 

Uppdatering görs i text angående omprövningen av gemensamhetsanläggningen 

Vallentuna Prästgård ga:1 och aktualiseringen av ersättningsfrågan enligt 40a§ i AL. 

Förtydliganden görs i text angående konsekvenser om marköverföring inte kommer 

till stånd med Olhamra 1:53 före planens laga kraft. 
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6.2.8 Trafikförvaltningen, Region Stockholm 

Sedan samrådet har RUFS 2050 antagits. Planområdet ligger i ett sekundärt 

bebyggelseläge i enligt RUFS 2050, det innebär att ny bebyggelse ska i första hand 

lokaliseras till lägen med högre tillgänglighet än de i sekundära bebyggelselägen. Ett 

sekundärt bebyggelseläge ska ha tillgång till kollektivtrafik under rusningstrafik, men 

läget i Kristineberg ställer stora krav på utformningen av gång- och cykelbanor samt 

tillgängligheten till kollektivtrafik så att den framtida befolkningen, såväl beoende 

som besökare, väljer hållbara resesätt i enlighet med den rumsliga principen om 

stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena. Om kommunen inte aktivt arbetar 

med lösningar för hållbar mobilitet i området riskerar placeringen att öka antalet 

persontransporter med bil, på både regional och lokal nivå. Planen riskerar att inte 

bidra till prioriteringarna i RUFS 2050 om ett mer transporteffektivt samhälle. 

Linjedragning och trafikering 

Trafikförvaltningen har fört en kontinuerlig dialog kring hur Kristineberg kan 

kollektivtrafikförsörjas sedan samrådet. I samrådsredogörelsen skrivs att 

trafikförvaltningen och Vallentuna kommun överenskommit att 

kollektivtrafikförsörja Kristineberg. Trafikförvaltningen vill dock poängtera att för 

etapp 1 bör kollektivtrafikförsörjningen i första hand kunna ske genom befintliga 

linjer samt tillkommande stomlinje på Arningevägen. Det finns även möjlighet att 

befintlig linje dras in i området under förutsättningar att reseunderlaget finns och att 

en tidig vändning inom området av etapp 1 anordnas. Eftersom huvudgatan genom 

hela området har lyfts ut ur etapp 1 sedan samrådet, vill trafikförvaltningen med 

hänsyn till detta uppmärksamma kommunen att det är viktigt att huvudgatan 

placering prövas så snart som möjligt i kommande detaljplaner för återstående 

etapper av Kristineberg för att skapa bättre möjligheter för framtida trafikering 

genom området. Resandeunderlaget kommer dock inte att räcka för att dra en ny linje 

genom området i de två första etapperna och det kan inte garanteras även när 

området är helt utbyggt. 

Framkomlighet 

Trafikförvaltningen vill fortsatt lyfta att de gator och hållplatser som kan komma att 

trafikeras med buss ska utformas enligt RiBuss, i planbeskrivningen är det endast 

angett att hållplatser utformas i enlighet med RiBuss. Det är bra att den planerade 

huvudgatan har tillräcklig bredd och att planerade busshållplatser avses utformas 

som klackhållplatser. Trafikförvaltningen ser i övrigt att inför kommande arbete med 

huvudgatan bör hänsyn tas till det som trafikförvaltningen lyfte i samrådsskedet.  
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Gång- och cykeltrafik 

Trafikförvaltningen ser att planbeskrivningen kompletterats med kartor som visar 

gång- och cykelvägar inom området och i närliggande områden. Det är dock lämpligt 

att kommunen fortsatt arbetar med ett sammanhängande gång- och cykelnät till och 

från Kristineberg till stomtrafiken såsom Roslagsbanans stationer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. 

Vallentuna kommun arbetar aktivt med lösningar för hållbar mobilitet, bland annat 

genom att Kristineberg kollektivtrafik försörjs och att ny bebyggelse lokaliseras i 

strategiska lägen nära busshållplatser. Vallentuna kommun är även positiv till att 

exempelvis bilpooler planeras inom planområdet. 

Ett förtydligande görs i planbeskrivningen avseende att de gator och hållplatser som 

kan komma att trafikeras med buss ska utformas enligt RiBuss. I kommunens 

kommande arbete med huvudgatan kommer fortsatt hänsyn tas till 

trafikförvaltningens yttrande gällande gatans utformning för god framkomlighet.  

Ett kontinuerligt arbete för att skapa gena gång- och cykelkopplingar sker i arbetet 

med utvecklingen av Kristinebergs samtliga etapper. Planbeskrivningen kompletteras 

med förtydligande kartbilder över gång- och cykelnätet. 

6.2.9 Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2016-03-03 svarat på berörd remiss. Utöver 

tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat 

förslag. 

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några 

anläggningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från 

Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta 

remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid 

eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentaren noteras. 
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6.2.10 Naturskyddsföreningen, Vallentuna 

Naturskyddsföreningen i Vallentuna har tagit del av förslaget till detaljplan och 

bifogade utredningar för Kristinebergsskogen etapp 1 och vill lämna följande 

synpunkter: 

Kristinebergsskogen är ett större sammanhängande naturområde i södra Vallentuna 

med höga värden för friluftslivet. Det är en varierad skog med olika typer av 

upplevelsevärden. Utredningen för rekreation visar att Kristinebergsskogen har flera 

upplevelsekvalitéer; Orördhet och trolska miljöer, framförallt på hällmarkerna, samt 

storleken gör att man upplever skogskänsla, variationsrikedom och naturpedagogik 

med sin variation av naturtyper såsom hällmarker, blandskogar och myrmarker. 

Skogen används också idag flitigt av hundägare och svampplockare, dess värden 

kommer att minska eller försvinna helt. Hela skogen hyser också, men sin variation, 

höga naturvärden med flera signalarter. Stora delar består av hällsmarkstallskogar 

som är känsliga för slitage och är dessutom en ganska ovanlig naturtyp i ett 

internationellt perspektiv. Enligt Swecos utredning utgör Kristinebergsskogen med 

sina värdekärnor ett viktigt habitat för många olika arter och att exploatering kommer 

att innebära en förlust av dessa habitat. Även den analys Calluna gjort antyder detta. 

Vi är därför kritiska till att Kristinebergsskogen exploateras. 

Etapp 1 omfattar den nordligaste delen av Kristinebergsskogen. Det är svårt att 

bedöma miljökonsekvenserna för Kristinebergsskogen om man ser denna plan som 

en isolerad företeelse. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen inte 

medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte 

är nödvändig. Vi menar att konsekvenserna måste bedömas utifrån ett 

helhetsperspektiv och inkludera påverkan på hela Kristinebergsområdet. Vi anser att 

den omfattande exploatering som här planeras måste med hänsyn till områdets värde 

för biologisk mångfald och friluftsliv, betraktas som en betydande miljöpåverkan. 

Naturskyddsföreningen kan se att ett försiktigt byggande i den norra delen av 

Kristinebergsskogen är acceptabelt, om man låter resten av skogen vara obebyggd. 

Det kan då knyta ihop Påtåker med den centrala delarna av kommunen. Vi är positiva 

till att man planerar så att boende inte ska använda bil. 

Vi uppskattar att kommunen låtit utföra en detaljerad naturvärdesinventering av 

området. I inventeringen har 8 naturvärdesobjekt identifierats. De största 

naturvärdena finns i södra delen av etapp 1. På kartan som medföljer ser det ut som 

att stor del av de naturvärdena kommer att bevaras, vilket vi hoppas kommer att ske. 
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Miljöprogrammet säger också att naturvärden i Kristineberg och dess omgivning så 

långt som möjligt ska bevaras.  

Vi hoppas att dessa naturvärden kommer att sparas i större sammanhängande 

områden då en uppdelning av mindre områden kommer att minska förutsättningarna 

för biologisk mångfald. Utredningen som Calluna gjort visar att en uppdelning av den 

skog som beslutas sparas, i flera separerade områden kommer leda till att 

Kristinebergsskogen förlorar förutsättningar att hysa större populationer av 

barrskogsmesar samt att sannolikheten att det finns revir med järpe och spillkråka 

minskar påtagligt. 

De biologiska värdena kommer också att minska då det blir ett ökat slitage på de 

kvarvarande områdena. Markvegetationen i hällmarkskogen är väldigt känsliga för 

slitage. 

I Kristinebergsskogen, framför allt där etapp 3 och 4 planeras växer det relativt gott 

om lummer, både mattlummer och revlummer. Dessa arter är fridlysta enligt 

Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) och växtupptagna i EU:s art- och 

habitatdirektiv. De arter som finns upptagna där betraktas som skyddsvärda i ett 

europeiskt perspektiv och ska skyddas mot exploatering. (se ”Direktiv 92/43/EEG om 

bevarande av livsmiljöer samt vilda dur och växter”). Vi anser att detta måste beaktas 

i den fortsatta planeringsprocessen. 

I underlagsmaterialet till detaljplanen finns en utredning av Sweco om skydds- och 

kompensationsåtgärder. För etapp 1 finns en rad förslag på åtgärder för att 

kompensera för den negativa påverkan på biologisk mångfald och friluftsliv som 

exploateringen kommer att medföra. Några av dessa åtgärder är t.ex. att aktivt skapa 

död ved, att sätta upp fågelholkar, att skapa brynzoner och att anlägga stigar med 

målpunkt. Några av dessa kompensationsåtgärder bör på något sätt införas i 

detaljplanen. Alternativt kan kommunen utarbeta en skötselplan för kvarvarande 

grönområden i Kristinebergsskogen med detaljerade förslag på skydds- och 

kompensationsåtgärder. 

Det beskrivs i planutredningen att föreslagen exploatering har stor påverkan på stads- 

och landskapsbilden då området förändras från ett naturlandskap till att bli ett 

bebyggt område. Men ”dock bedöms konsekvenserna bli begränsade eftersom de 

platser i området där exploatering föreslås har en relativt låg känslighet och det är ett 

begränsat antal människor som berörs”. Vi anser inte att konsekvenserna blir 

begränsade så som det uttrycks i dokumentet. Att tala som stadsplanering i samma 

stycke som man anser att ett utvecklingsområde har begränsad påverkan är rent 
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felaktigt. Som bekant rör sig vare sig människor, djur, insekter eller vegetationen 

enbart inom begränsade området. Det är orimligt att se till en mindre del, en etapp i 

ett större utvecklingsområde, och sedan hänvisa till att området i sig inte har stor 

påverkan. Det är helheten av slutresultatet som måste tas i beaktan när man 

diskuterar stads- och landskapsbilder. Detta anser vi är mycket knapphändigt 

adresserat i detaljplanen. 

Vi skulle också vilja lyfta möjligheten som Vallentuna kommun har i att bygga 

klimatsmarta bostäder och att använda detta exploateringsområde till hållbar 

stadsutveckling. Det finns idag otroligt mycket smarta lösningar för att kombinera 

moderna bostäder med klimatsmarta lösningar inom energi, vattenförsörjning, 

rekreationsmöjligheter, byggnadsmaterial, möjlighet till självhushållning etc. Att sätta 

tydliga byggherrekrav är ett enkelt sätt för kommunen att bidra till hållbart byggande. 

Miljöprogrammet som har tagits fram för Kristineberg är en bra början men det ger 

inte tillräckliga skallkrav. Vi anser även att den förlorade möjligheten med hållbar 

stadsplanering går rakt emot kommunens nyligen antagna vision ”Med mod att gå 

före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer” där både Innovation, 

Varaktighet och Omtänksamhet finns med som ledord.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Det stämmer att delar av Kristinebergsskogen hyser höga naturvärden, det är också 

därför som detaljplanen föreslår att dessa områden med höga värden bevaras och 

undantas från exploatering. Till detaljplanen har flera utredningar tagits fram och 

strategiska dokument, bland annat miljöprogrammet, för att utveckla området med 

stor försiktighet och hänsyn till naturmiljön i området. 

En skötselplan för grönområden i Kristineberg etapp1 bör med fördel inkorporeras i 

kommunens övergripande skötselplan vid bebyggelseutveckling. 

Två miljökonsekvensbeskrivningar har tagits fram, dels övergripande för hela 

Kristineberg och dels en specifikt för Kristineberg etapp 1. Bedömningen, utifrån 

miljökonsekvensbeskrivningarna, är att konsekvenserna är hanterbara och att 

detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. Ett förtydligande görs i 

planbeskrivningen avseende miljöpåverkan och konsekvenser. 

I miljöprogrammet redovisas konkreta åtgärder avseende kompensationsåtgärder 

som kommer att implementeras i den övergripande utvecklingen av hela Kristineberg, 

främst inbegrips dessa frågor inom ramen för genomförande. Ett förtydligande görs 
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om kompensationsåtgärder i planbeskrivningen. Kompensationsåtgärder finns även 

avtalat med byggaktörer. 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen om att exploatering i 

Kristinebergsskogen innebär en förändrad stads- och landskapsbild. Dock bedöms 

konsekvenserna i etapp 1 fortfarande vara begränsade med hänsyn till den strategiska 

lokaliseringen av ny bebyggelse och bevarandet av värdefulla naturområden. 

Inom etapp 1 sätter kommunen krav på de som bygger genom markanvisningsavtal 

och de avtal som följer efter markanvisningsavtalen. Kommunen har utvärderat 

inkomna förslag utifrån 1/3 pris, 1/3 gestaltning och 1/3 miljöaspekter. 

Miljöaspekterna är åtaganden från byggaktörerna gällande bl.a. gröna tak, 

genomsläppliga material etc. för att få en hög grönytefaktor, vilket premierades i 

markanvisningen. Byggaktörerna var även tvungna att visa på kompensationsåtgärder 

och energiförbrukning. Kommunen har dessutom arrangerat hållbarhetsdialoger där 

byggaktörerna tagit fram ytterligare förslag på klimatsmarta lösningar. Plankartan 

kompletteras med bestämmelse om ändrad lovplikt för solceller och solfångare för att 

ytterligare möjliggöra för klimatsmarta alternativ. 

6.2.11 Vallentuna hembygdsförening 

Vallentuna hembygdsförening har inga invändningar mot Detaljplanen Kristineberg 

etapp 1. Vi ser det som mycket positivt att en stor del av de tallbevuxna hällmarkerna 

bevaras. Det är glädjande att det i planen tydligt uttrycks ”att äldre vägar och stigar är 

värdefulla att bevara inom områdets grönstruktur”. Det är likaledes glädjande att se 

att man i planen tagit hänsyn till föreningens tidigare framförda önskan att den 

historiska vägsträckningen som sedan senmedeltiden varit kyrkväg till Vallentuna 

kyrka för dels Stora Hävsjö, dels Lövsättra by, bevaras som ”trivselstråk” genom södra 

delen av Kristinebergsskogen. Denna vägs historiska betydelse borde ha framhävts 

tydligare i planen. Den äldre vägsträckningen som löper i nord-sydlig riktning längs 

Gävsjöns västra strand och som lyfts fram på flera ställen i planen har inte varit någon 

kyrkväg och är av allt att döma betydligt yngre. Den saknas t.ex. på den detaljerade 

lantmäterikartan över Bällsta från 1803. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. . I planbeskrivningen redovisas kyrkstigen som omfattas av 

planområdet. Den äldre vägsträckningen som löper i nord-sydlig riktning längs 
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Gävsjöns västra strand studeras närmare i planarbetet till nästkommande etapper där 

denne berörs. 

6.2.12 Trafikverket 

Trafikverket vill framföra följande synpunkter på planförslaget: 

Plankartan 

Planområdet har efter samrådsskedet utökats västerut och omfattar i aktuellt förslag 

del av väg 264:s vägområde. Innan planförslaget kan antas måste 

planområdesgränsen justeras så att planområdet är tydligt förlagt utanför väg 264:s 

vägområde. Trafikverket vill upplysa om att vi nu genomför en åtgärdsvalsstudie för 

väg 264, i samarbete med bland annat Vallentuna kommun, i syfte att utveckla stråket 

mellan Arninge centrum och Vallentuna centrum. Med hänvisning till den pågående 

åtgärdsvalsstudien är det viktigt att planförslaget i sin utformning tar hänsyn till att 

inte försvåra eller omöjliggöra en framtida breddning av vägen. Berörd sträcka av väg 

264 är även utpekat i gällande regional cykelplan för ett framtida regionalt cykelstråk 

(Arningestråket) vilket ytterligare ställer krav på att utrymmesbehovet utmed vägen 

inte begränsas av planförslaget. 

Vid revidering av plankartan bör planupprättarna ta kontakt med Trafikverket för 

fortsatt dialog om lämplig planområdesgräns innan planförslaget går till antagande. 

Trafikbuller 

Trafikverket har svårt att bedöma remitterad bullerutredning (Tyréns, 2019-10-01) 

eftersom ett flertal av de bilagda beräkningsbladen inte ser ut att vara siffersatta 

korrekt. Utredningen behöver därmed kompletteras innan vi kan ta ställning till dess 

resultat. 

Övriga synpunkter på bullerutredningen utifrån befintligt underlag följer nedan 

- Bostadsområdet väster om lokalgatans anslutning till Okvistavägen omfattar ett 

större användningsområde i plankartan än vad underlaget redogör för. 

- Möjligheten att inrätta en tyst eller ljuddämpad sida för de två bostadsområdena 

längst ut i sydväst och nordväst behöver förtydligas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 
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Kommentarerna noteras. Vallentuna kommun har tagit kontakt med Trafikverket och 

överenskommit om att avståndet mellan Arningevägens mitt och 

planområdesgränsen ska vara minst 19,8 meter. Planområdesgränsen har justerats in 

så att planområdet är tydligt förlagt utanför väg 264:s/Arningevägens vägområde. 

Dialog har förts med Trafikverket angående remitterad bullerutredning (Tyréns, 

2019-10-01) och Trafikverket har bedömt att en uppdatering av utredningen inte är 

nödvändig eftersom Vallentuna kommun tar höjd för en årsdygnstrafik (ÅDT) som är 

högre än prognosticerat.  

Det stämmer att bostadsområdet väster om lokalgatans anslutning till Okvistavägen 

är redovisad som mindre till ytan i bullerutredningen än i plankartan. 

Bullerutredningen omfattar dock hela området och visar förväntade bullernivåer för 

samtliga delar i planområdet. 

Ett förtydligande har gjorts i planhandlingarna avseende att en tyst eller ljuddämpad 

sida behöver säkerställas särskilt för bostadsområdena närmast Arningevägen. 

Bestämmelsen m1 läggs in i plankartan för att säkerställa detta. 

6.2.13 Kulturnämnden, Vallentuna kommun 

Kulturförvaltningens har i samrådskedet kommit med flertalet synpunkter på planen. 

Det gäller utredning av kulturmiljövärden, frånsett arkeologi. Att kulturförvaltningen 

ska delta i planarbetet vilket inte skett tidigare. Att fornlämningar som finns i eller i 

anslutning till planområdet bör framgå. Och att Kulturnämnden ser vissa 

motsättningar mellan intentionerna i gestaltningsprinciperna samt de 

planbestämmelser som gjorts. 

Efter samrådet har nya värden framkommit. Det gäller Hemvärnsgården (i 

planhandlingarna skrivs Hemvärnsstugan) som har kulturhistoriska värden genom 

sin historik som en del av LOPRA-systemet inom flygvapnet, sin hemliga placering, 

gestaltning, immateriella kulturarv och som en del av det moderna kulturarvet. 

Hänsyn ska därför möjliggöras vad gäller Hemvärnsgården som ligger strax utanför 

planområdet. Det har tidigare förts en dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen om 

en buffertzon kring byggnaden samt användningen för ett framtida bevarande. 

Det har också varit viktigt att förtydliga, att det förutom den så kallade kyrkstigen som 

går mellan Angarn och Täby kyrkor, finns vad som kan vara en medeltida väg som går 

västerut mot Vallentuna kyrka. Kulturförvaltningen vill understryka vikten av att de 
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två stigarna mäts in med rätt koordinater så att de inte kommer till skada och för ett 

framtida bevarande. 

Kulturförvaltningen vill också framhålla den konstpolicy som är antagen av 

kommunfullmäktige och vikten av att denna är en del av planarbetet i den fortsatta 

processen för etapp 1 och resterande etapper för Kristineberg. Det är därför av vikt att 

fortlöpande dialog med kulturförvaltningen sker. 

Kulturförvaltningen anser att det fortfarande finns otydligheter kring kulturhistoriska 

värden inom etappen. Det kan finnas både fysiskt synliga lämningar och under mark 

okända lämningar. Någon ordentlig kulturhistorisk utredning har inte gjorts av hela 

planområdet och därför kan värden ha missats. Skulle lämningar hittas under 

arbetets gång ska dessa tas i beaktande och värderas. Det är också viktigt att 

fornlämningar som finns i anslutning till planområdet bör framgå i plankartan.  

Vad gäller gestaltning så framgår det tydligare i granskningshandlingarna att 

bebyggelse ska variera, både vad gäller utformning och material. Detta är viktigt för 

att få en varierande och levande stadsdel. Det är också framtidens kulturarv som 

byggs och bör därför hålla hög kvalitet vad gäller bland annat material och 

gestaltning. 

Kulturförvaltningen vill också framhålla att det som kan anses vara naturintressen 

även är kulturhistoriska intressen som exempelvis Gammelängen som fått 

bestämmelse park, vilken varit en del av planområdets historiska användning och 

som brukats av människan. Här vill Kulturförvaltningen också framhålla vikten av 

god ortsnamnssed som är av betydelse när gator, parker med mera inom planområdet 

ska namnsättas. 

De höga kulturhistoriska kvaliteter som finns inom planområdet kommer att beaktas i 

planarbetet. Det är därför av vikt att fortlöpande dialog sker med kulturförvaltningen. 

Kulturnämndens arbetsutskott anser att granskningsförslag till detaljplan för etapp 1, 

Kristineberg, kan tillstyrkas om de synpunkter som framkommit i 

Kulturförvaltningens yttrande beaktas och tillgodoses. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Tidigare benämning Hemvärnsstugan ändras till 

Hemvärnsgården i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har även kompletterats i 

text avseende buffertzon om ca 25 meter runt Hemvärnsgården. 
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Möjlighet till konst studeras i det fortsatta arbetet för Kristineberg etapp 1 och 

kommer att beaktas även för nästkommande etapper i Kristineberg. Fortlöpande 

dialog hålls med kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen är även med i dialogen om 

namnsättning av gator med mera inom planområdet. 

Dialog har förts med kulturförvaltningen avseende de två stigarna, kyrkstigen och den 

medeltida vägen. Kristineberg etapp 1 omfattar en del av Kyrkstigen i sydöstra delen 

av planområdet, medan den medeltida vägen sträcker sig i södra delen av 

Kristineberg kommer att omfattas inom någon av nästkommande etapper i 

utvecklingen av Kristineberg. Vid det fortsatta planarbetet kommer bland annat den 

medeltida vägen att beaktas, samt fortsättningen av Kyrkstigen. 

I planbeskrivningen framgår att om en fornlämning påträffas under grävning eller 

annat arbete, ska arbetet avbrytas kring den fornlämning som berörs. Den som leder 

arbetet ska anmäla förhållande till länsstyrelsen (kulturmiljölagen 1988:950). Övriga 

kulturhistoriska lämningar är skyddade enligt hänsynsreglerna i 30 § skogsvårdslagen 

(1979:429). En kulturhistorisk utredning kommer att behöva tas fram till 

nästkommande etapper där bland annat flera kända fornlämningar finns registrerade. 

6.2.14 Fritidsnämnden, Vallentuna kommun 

Fritidsnämnden ställer sig positiv till utvecklingen av Kristineberg etapp 1.  

Fritidsförvaltningen kommer att etablera spontana aktivitetsytor i området i 

samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är önskvärt att anvisningen till 

närliggande strövområden och Roslagsleden från friluftsstadsdelen Kristineberg blir 

tydlig. 

Fritidsnämnden vill även påtala att Hemvärnsstugan, fastighetsbeteckning 

Vallentuna-Mörby 1:297, är Vallentuna Scoutkår av NSF:s föreningslokal och att det 

bedrivs bidragsberättigad föreningsverksamhet i och runt fastigheten och att området 

däromkring därför bör bevaras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Att på olika sätt anvisa till närliggande strövområden och 

Roslagsleden för ökad orienterbarhet kan blir aktuella frågor vid genomförande. 

Vallentuna kommun ser positivt på att det genomförs föreningsverksamhet i 

Hemvärnsstugan. Hemvärnsstugan kommer omfattas i nästkommande etapp i 

utvecklingen av Kristineberg. 
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7. Revideringar efter granskning 

Revideringar i plankartan 

 Grundkartan har uppdaterats med en nyare version. Grundkartan har tonats 

upp så att fastighetsbeteckningarna framgår tydligare. 

 I planbestämmelsen b2 görs följande justeringar i text: ”väg” specificeras till 

”Arningevägen”, och skrivningen E130 ändras till EI30. 

 Avseende bestämmelsen b1 i plankartan förtydligas beskrivningen att figur 24 

som finns i planbeskrivningen och visar vart förekomst av löslera finns i 

planområdet läggs in i plankartan bland andra illustrationsmaterial. Figur 24 

avseende geoteknik i planbeskrivningen ersätts med en senare verision av 

plankartan som underlag för ökad tydlighet.  

 Plankartan kompletteras med en planbestämmelse som reglerar höjdsättning 

av kvartersmark för att avleda dagvatten med skyfall mot gata och/eller friyta. 

Bestämmelsen baseras på underlaget från den uppdaterade 

dagvattenutredningen. Tillägget lyder ”Kvartersmarkens höjdsättning ska 

anpassas till gatan för att avleda dagvatten med självfall mot gatan 

och/eller friytan. Det görs lämpligast genom att höjdsätta kvartersmarken 

på högre nivå än gatan och/eller omkringliggande friytor. I de fall 

kvartersmarken ej kan höjdsättas för att vara högre än omkringliggande 

gator/friytor ska kvartersmarken utformas så att dagvatten ej blir stående 

intill byggnader”.  

 Plankartan kompletteras med administrativ bestämmelse om ”Ändrad 

lovplikt” för solcellspaneler och solfångare; ”Solfångare och solcellspaneler 

är bygglovsbefriade (se sida 34-35 i planbeskrivningen). Även om åtgärden 

är bygglovsbefriad kan det behövas anmälan på grund av påverkan på 

konstruktionen (se sida 34-35 i planbeskrivningen).”  

 Plankartan kompletteras med planbestämmelse om att genomsläppligt 

material ska förordas på lämpliga markytor; ”Markytan på t.ex. lekplatser 

och innergårdar ska bestå av genomsläppligt material för infiltration av 

dagvatten, exempelvis grus, stenmjöl, öppen asfalt, smågatsten och 

gräsarmering där det är lämpligt (se sida 35 i planbeskrivningen). 

Markparkering ska till största del utgöras av genomsläpplig 

markbeläggning.” 

 Planområdesgränsen i väst närmast Arningevägen justeras in så att avståndet 

mellan Arningevägens mitt och planområdesgränsen är minst 19,8 meter. 
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 Planområdesgräns i väst närmast den planerade GCM-vägen justeras så att 

den följer befintlig gc-väg och undviker att den planläggs som NATUR.  

 Nockhöjd regleras till 21 m från tidigare 20 m på kvartersmark i centrala 

planområdet närmast huvudgatan. 

 Kvartersmark i sydost utökas med ca 30 m2  i sydost för säkerhetsavstånd och 

skapa släpp mellan fasad tomtgräns. 

 Ett förtydligande görs i plankartan avseende att illustrationen/kartan över att 

etappindelningen ej är juridiskt bindande. 

 Planbestämmelsen m1  om skydd mot störning har lagts till inom två 

bostadskvarter sydväst om planområdet för att säkerställa att uteplats ska 

utformas så att bullernivåer inte överskrider gällande riktvärden för tyst eller 

ljuddämpad sida. 

 Bestämmelsen v1 anges nu på samtliga ytor som planeras för flerbostadshus. 

 Placeringsbestämmelsen p7 justeras från 6 m till 5 m.  

 Placeringsbestämmelserna p8 & p11 innehåller begreppet ”tomt” i 

formuleringen byts ut mot ”fastighet”. Formuleringen ”Till varje bostad får 

en komplementbyggnad uppföras” läggs till för ökad tydlighet för respektive 

placeringsbestämmelse. 

 Kvarteret B i nordost har ändrat utformningsbestämmelse från f4 ”Endast 

kedjehus” till f5 ”Endast radhus/parhus/kedjehus” för en ökad flexibilitet i 

bostadsutformningen. Samma kvarter har utvidgats i tomtstorlek för  

utrymme med stödmur i fastighetsgräns mot slänt i norr och den planerade 

dagvattendammen och regleras därmed med planbestämmelsen ”n4”.  

 Beteckningen f6 ”Entrédörrar får ej inkräkta på allmän plats” ersätts med 

formuleringen ”Dörrar och fönster i entréplan får ej inskränka på allmän 

plats” och fått beteckningen f5 för ökad tydlighet. 

 Beteckningen f7 har ändrats i bestämmelsen från ”Endast parhus” till ”Endast 

pahur/friliggande villor”.  

 Byggnadsarea ändras i e2-bestämmelse från 1160 m2 till 1200 m2.  

 De e-beteckningarna som ändras får en ny formulering i legenden från 

”största tillåtna byggnadsarea är x m2 per fastighet exklusive underjordiskt 

garage” till ”största tillåtna byggnadsarea är x m2 exklusive underjordiskt 

garage” för att undvika otydlighet. 

 Kvarteret för BC som ansluter till TORG, nordväst om planområdet får två 

uppdelade e-bestämmelser (e11  & e12) istället för en e-bestämmelse som 

tidigare var e1. Den totala byggnadsarean förblir dock densamma.  

 Kvarteret för BC, väster om planområdet får två uppdelade e-bestämmelser 

(e13 & e14) istället för en e-bestämmelse som tidigare var e4. Den totala 

byggnadsarean förblir densamma. 



Sidan 35 av 37 

 

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 

 

 Kvarteret för BC, öster om planområdet får två uppdelade e-bestämmelser 

(e15 & e16) istället för en e-bestämmelse som tidigare var e1. Den totala 

byggnadsarean förblir densamma.  

 Kvarteret, sydöster om planen, har bytt ut bestämmelse från e9 till e17 som 

möjliggör för parhus med en största tillåtna byggnadsarea på 90 m2 och en 

tillhörande fastighetsindelning på 250 m2  samt för friliggande villor med en 

största tillåtna byggnadsarea på 125 m2 och en tillhörande fastighetsindelning 

på 500 m2. 

 En övergripande översyn har gjorts så att administrativ gräns är redovisad 

enligt Boverkets riktlinjer. Planbestämmelsen g i legenden flyttas därmed till 

rubriken ”ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER”. 

 Egenskapsgränsen på kvartersmark i sydöstra delen av planområdet har 

ändrats till egenskapsgräns och administrativ gräns. 

 Del av kvartersmark i sydöstra delen av planområdet kompletteras med 

prickmark i plankartan och utgör markreservat för gemensamhetsanläggning, 

betecknas med g i plankartan.  

 Kvartersmarken mellan D(C) och BC i väst ersätts egenskapsgräns med 

administrativ gräns med g-bestämmelse på båda sidor av den planerade 

återvändsplatsen. 

 Plankartan kompletteras med en generell planbestämmelse om att en 

komplementbyggnad för tekniska anläggningar får uppföras.  

Revideringar i planbeskrivningen 

 Under avsnitt 3.5.1 Hantering av markföroreningar kompletteras 

planbeskrivningen i text avseende resultat från kompletterande 

provtagningar vid Gammeläng. En illustration över provtagningspunkterna 

bifogas (figur 23).  

 Avsnitt 3.5.2 Hantering av ras- och skredrisk kompletteras i text för att 

informera om att figur 24 bifogas till plankartans illustrationsfigurer för extra 

tydlighet avseende rasrisk mot Gammeläng.  

 Avsnitt 3.5.3 Hantering av översvämningsrisk kompletteras i text för att 

tydliggöra höjdsättning av kvartersmark och dimensionering av 

dagvattensystem för att hantera översvämningsrisk i enighet med den 

reviderade dagvattenutredningen.  

 Avsnitt 3.5.5 Hantering av buller förtydligas vad gäller säkerställandet av 

tillgång till uteplats eller balkong som uppfyller kraven för tyst eller 
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ljuddämpad sida för fastigheter på kvartersgata 3 som angränsar 

Arningevägen.  

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende ändrad lovplikt för 

solcellspaneler och solfångare, avsnitt 3.1.7 Ändrad lovplikt, lov med villkor, i 

enlighet med Miljöprogrammet 2016 för Kristineberg 

 Under avsnitt 3.4.5 Avfallshantering läggs in att reserverad yta för 

återvinningsstation kan med fördel användas för snöupplag, i enlighet med 

Miljöprogrammet 2016  

 Under avsnitt 3.1.8 Genomsläppligt material läggs in att lämpliga markytor 

ska bestå av genomsläppligt material för infiltration av dagvatten, i enlighet 

med Miljöprogrammet 2016  

 Komplettering görs i text avseende att uteplatser, gårdar, äldreboenden, skol- 

och förskolegårdar ska ha en utemiljö som erbjuder sol och svalka, avser 

avsnitt 3.1.3 Placering och utformning, i enlighet med Miljöprogrammet 

2016  

 I planbeskrivningen ändras benämngen Hemvärnsstugan till 

Hemvärnsgården. 

 Förtydligande görs avseende planförslagets konsekvenser under avsnitt 5.1.6 

Stads- och landskapsbild. 

 Ett tillägg görs i text avseende buffertzon om ca 25 m runt Hemvärnsgården, 

avser avsnitt 3.3.2 Naturmark. 

 Planbeskrivningen kompletteras i text avseende utrymningsväg, 

framkomlighet och tillgänglighet för räddningstjänst, samt Tr2-trapphus 

under avsnitt 3.1.3. Placering och utformning. 

 Ett förtydligande görs i text om avståndet mellan Arningevägen och 

planområdesgräns i väst uppgår till minst 19,8 meter, avsnitt 3.2.1 Gator. 

 Ett förtydligande görs i text avseende placeringen av parkerings och angöring 

för leveranser på skoltomten under avsnitt 3.1.3 Placering och utformning 

samt 3.2.2 Parkering. 

 Ett förtydligande görs gällande att en tyst eller ljuddämpad sida behöver 

säkerställas särskilt för bostadsområdena närmast Arningevägen, avser 

avsnitt 3.1.5 Störningsskydd och 3.6.5 Hantering av buller. 

 Figur uppdateras och förtydligas utifrån den senaste plankartan under avsnitt 

3.5.2 Hantering av ras- och skredrisk samt grundläggning. 

 Ny figur läggs in under avsnitt 3.5 Hälsa och säkerhet. 

 Ett förtydligande görs i text avseende att de gator och hållplatser som kan 

komma att trafikeras med buss ska utformas enligt RiBuss. 

 Tidigare avsnitt 3.4 Fastighetsindelning har tagits bort och istället lagts till 

under avsnitt 4.6 Fastighetsrättsliga frågor för ökad tydlighet. 
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 Förtydliganden och komplettering görs i genomförandedelen, avser avsnitt 

4.7 Ekonomiska frågor, 4.3 Ansvarsfördelning, 4.2 Organisatoriska frågor. 

 Upphävande kompletteras med ”delvis” under avsnitt 4.6.2 Servitut. 

 Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen avseende att avgränsningen 

av planområdet i söder har gjorts med anledningen av att möjliggöra för 

framtida vägkopplingar till nästkommande etapp, avser avsnitt 3.2.1 Gator. 

 Komplettering görs i text om Högdalatippen, avsnitt 2.8.8 Högdalatippen 

 Ett förtydligande görs i planbeskrivningen om att reserverad yta för SKOLA i 

plankartan möjliggör för både förskola och skola, samt att Boverkets riktlinjer 

avseende friyta för barn ska följas, avsnitt 3.1.3 Placering och utformning 

 Förtydligande görs i text om att en skötselplan för grönområden i 

Kristineberg etapp1 bör med fördel inkorporeras i kommunens övergripande 

skötselplan vid bebyggelseutveckling, avser avsnitt 3.3 Allmän platsmark. 

 Under avsnitt 3.3.2 Naturmark görs ett förtydligande i text om att det i 

nästkommande etapputbyggnad i Kristineberg är det viktigt att bevaka och 

skapa förutsättning för ett större grönstråk i enlighet med översiktsplanen. 

 Förtydliganden och komplettering görs i text under avsnitt 3.4.1 Dagvatten 

utifrån framtagen kompletterad dagvattenutredning 

 Planhandlingarna har uppdaterats med kompletterande dagvattenutredning, 

kompletterande provtagning avseende geoteknik och uppdaterad 

bullerutredning. 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

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

- Privatperson 1 och 3 

- Naturskyddsföreningen Vallentuna 
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