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 FAKTA Vad är en detaljplan?  

 En detaljplan är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyg-

gelsepolitiken. En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas och 

hur byggnader, anläggning och tomter får utformas inom ett visst område, det 

vill säga hur miljön avses förändras eller bevaras. Kommunen har genom 

lagstadgat planmonopol, ensamrätt att utforma och anta planer inom sin geo-

grafiska gräns. I Vallentuna kommun handläggs planer av Samhällsbyggands-

förvaltningen och antas av Kommunfullmäktige. Processen för att ta fram en de-

taljplan och vad en detaljplan ska och får reglera anges i Plan- och bygglagen. 

En detaljplan består alltid av en plankarta med tillhörande planbeskrivning. Det 

är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Plankartan är 

juridiskt bindande i efterföljande bygglovsprövningar och fastighetsregleringar. 

Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, syfte, bestämmelser och ge-

nomförande samt konsekvenser av ett genomförande av detaljplanen. Som un-

derlag till detaljplanen har ett flertal utredningar tagits fram för att klargöra be-

fintliga förhållanden och hur vissa frågor som avser teknisk försörjning, miljö, 

hälsa och säkerhet ska regleras i planen och hur de ska hanteras när planen ge-

nomförs. 
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1.  Inledning 

1.1 Planhandlingar 

1.1.1 Handlingar 

 Plankarta med planbestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Samrådsredogörelse 

 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Fastighetsförteckning 

1.1.2 Övrigt underlag 

Planstrategiska dokument 

 Miljöprogram Kristineberg, Vallentuna kommun, 2016-06-13.  

 Strukturplan för Södra Vallentuna – med program för detaljplanering för Kristi-

neberg, Vallentuna kommun, 2013-02-18.  

 Utvecklingsstrategi för Kristineberg, ett tillägg till Strukturplan för södra Vallen-

tuna, NAI Svefa AB. 

 PM Gestaltningsprinciper för detaljplanering Kristineberg, Vallentuna kommun, 

2015-09-21.  

 

Natur/miljö 

 Inventering av fladdermöss vid Kristineberg i Vallentuna kommun under somma-

ren 2018, Calluna AB, 2019-05-03.  

 Groddjursinventering. Inventering av groddjur och värdering av vatten, Sweco 

Environment AB, 2016-05-15.  

 Groddjursinventering, Sweco Environment AB, 2017-06-26. 

 PM Naturvärdesinventering Kristineberg etapp 1, Sweco Environment AB, 2016-

05-17. 

 Konsekvenser av exploatering och förslag till kompensationsåtgärder, Sweco En-

vironment AB, 2016-05-26. 

 Naturmiljöutredning, grön infrastruktur och ekosystemtjänster för programom-

råde Kristineberg i Vallentuna kommun, Calluna AB, 2018-02-06.  

 Miljökonsekvensbeskrivning - planprogram för Kristineberg. Sweco Environment 

AB, 2014-08-29. 

 Natura 2000 Angarn, Miljökonsekvensbeskrivning hörande till tillståndsansökan 

enligt 7 kap § A § Miljöbalken, 2018-07-11. 

 Rekreationsanalys Kristineberg, Sweco Environment AB, 2018-03-28. 
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Trafik 

 Trafikutredning avseende framkomlighet och kapacitet vid anslutningarna till Ar-

ningevägen och Angarnsvägen, WSP Samhällsbyggnad, 2006-03-02. 

 Kapacitetsutredning Kristineberg Vallentuna, Sweco TransportSystem AB, 2014-

11-03.  

 PM Kapacitetsutredning Okvista-Vallentuna, Sweco Environment AB, 2016-10-

28. 

 Kapacitetsutredning Kristineberg, Norconsult, 2018-02-02. 

 Kapacitetsutredning Kristineberg etapp1, Ramböll Sverige AB, 2019-03-15. 

 Riskanalys, Sweco Environment AB, 2014-08-13. 

 Riskbedömning dp Kristineberg kompletterande riskbedömning med avseende på 

farligt gods på väg 264 intill planområdet Kristineberg i Vallentuna kommun, 

Sweco Environment AB, 2018-04-18. 

 

Buller 

 Externbullerutredning Okvista värmeverk 2014-05-28 

 Trafikbuller Kristineberg, Tyréns, 2018-04-10. 

 Bullerutredning, Sweco Environment AB, 2018-05-22. 

 Bullerutredning Kristineberg etapp 1, Tyréns, 2019-10-01 
 
Arkeologi 

 Arkeologisk utredning, Okvista 4 arbetsområde Vallentuna socken och kommun. 

Stockholms läns museum. Rapport 2007:17. 
 
Dagvatten 

 Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för ändrade vattenflöden berörande 

Angarnssjöängen, Vallentuna kommun, 2019-05-02. 

 Kristineberg etapp 4 - Dagvattenutredning som underlag för MKB, Sweco Envi-

ronment AB, 2018-04-16. 

 PM Dagvatten, Sweco Environment AB, 2019-08-23. 

 PM Kristineberg DP1 dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2015-09-21.  

 
Geoteknik 

 Geotekniskt utlåtande Kristineberg, ÅF-infrastructure, 2019-01-08. 

 Geotekniskt planeringsunderlag, Sweco civil, 2019-04-02. 

 

Handel 

 Handelsutredning Kristineberg, Svefa, 2018-08-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DETALJPLAN FÖR KRISTINEBERG ETAPP 1, PLANBESKRIVNING, GRANSK-

NINGSHANDLING 2019-10-22, KS 2012.529 

 

10 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Planen syftar till att möjliggöra för totalt cirka 800 bostäder i form av flerbostadshus 

och småhus, viss centrumservice, skola, samt äldreboende och möjlighet till vårdbo-

ende. Syftet med planen är även att säkerställa platser och ytor för nödvändig infra-

struktur och dagvattenhantering, säkerställa ytor för gång- och cykelvägar, samt ut-

veckla och bevara viktiga natur- kultur- och rekreationsvärden i området. 

1.3 Plandata 

1.3.1 Läge och areal 

Planområdet utgörs av ett skogsområde som är beläget i södra delen av Vallentuna 

kommun, öster om Arningevägen och söder om Okvistavägen. Området avgränsas i 

väster till Arningevägen, i norr till Okvista industriområde och i öster av Påtåker. I sö-

der avgränsas området i befintlig fastighetsgräns mot Vallentuna Prästgård 1:1. Plan-

området omfattar cirka 35 hektar.  

 

Figur 1. Översiktsbild. 

1.3.2 Markägoförhållanden  

Planområdet omfattar de kommunägda fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, del 

av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:72, Vallentuna-Rickeby 1:436, Vallentuna-
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Mörby 1:297 och Olhamra 1:14, samt del av fastigheten Olhamra 1:53 som är privat-

ägd. 

1.4 Planprocessen 

1.4.1 Planuppdrag och handläggning 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott (NäPlu) gav 2012-11-22 § 147 sam-

hällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planering för kommunens mark 

inom Kristineberg.  

NäPlu godkände 2015-02-10 upprättande av förslag till ramavtal § 17 samt att en mil-

jökonsekvensbeskrivning (MKB) § 15 för hela Kristineberg har upprättats. 

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse 

före den 1 januari 2015.  

Aktuellt planskede är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra be-

rörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter.  

1.4.2 Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut 4 kvartalet 2015 

Beslut om granskning  4 kvartalet 2019 

Antagande (KF)  2 kvartalet 2020  

Startskede Program-
samråd

GranskningSamråd Antagande Lagakraft
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2.  Förutsättningar  

2.1 Kommunala ställningstaganden 

2.1.1 Översiktsplan 2040 

Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 27 augusti 2018, 

ska Kristineberg utvecklas till en stadsdel med bostäder, flera skolor, förskolor och ett 

stadsdelscentrum. Stadsdelen ska utvecklas med en naturnära och hållbar profil. Till 

planeringen av området finns ett flertal vägledande dokument som till exempel struk-

turplan och miljöprogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kristineberg (2)  i översiktsplanen (2018). Det bruna skrafferade betyder utveckling av blandad 

bebyggelse.  

I Översiktsplanen 2040, Vallentuna kommun, beskrivs att stadsdelen Kristineberg 

ska utvecklas med en naturnära och hållbar profil. Hänsyn ska tas till behov av att 

sammanbinda olika grönområden genom stråk för en sammanhängande grönstruktur 

eller genom att tillskapa gång- och cykelstråk. I den regionala utvecklingsplaneringen 

framhävs en övergripande struktur av grönområden som bör upprätthållas för framti-

den. Grönstrukturen består av gröna värdekärnor som binds ihop av gröna kilar. 

Kristineberg ligger mellan de regionala gröna kilarna Rösjökilen och Angarnkilen. 
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2.1.2 Bostadsbyggnadsprognos 2019-2028 

Kristineberg är ett av de större utbyggnadsområdena i Vallentuna kommun. I bo-

stadsbyggnadsprognosen anges att det planeras för totalt ca 1800 nya bostäder inom 

hela Kristineberg. Området utvecklas i fyra etapper. 

2.1.3 Strukturplan för södra Vallentuna  

Kommunfullmäktige godkände 2013-02-18 en strukturplan för södra Vallentuna i vil-

ken ett program för Kristineberg var en del av planen. I samband med att ramavtal 

tecknades med de större markägarna i området gjordes ett tillägg till strukturplanen, 

en så kallad utvecklingsstrategi, under 2014. Både strukturprogrammet och utveckl-

ingsstrategin redovisar en övergripande bebyggelsestruktur och lägen för vägar och 

offentlig service. Centrumservice förutsätts finnas i två noder, en i söder och en i 

norra delen av Kristineberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Bebyggelsestruktur enligt strukturplanen (2013) till vänster, och utvecklingsstrategin (2014) till 

höger.  

Kristineberg förutsätts i utvecklingsstrategin att detaljplaneläggas i fem etapper. To-

talt bedöms området kunna bebyggas med ca 180o bostäder. Inom aktuellt planom-

råde, etapp 1, anger programmet/utvecklingsstrategin att området ska planeras för 

bostäder i både flerbostadshus och enfamiljshus. Utbyggnad av förskola ska möjliggö-

ras samt lokaler för centrumändmål i flerbostadshusens bottenvåningar. 
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I utvecklingsstrategin (2014) redovisas en lokal grönstruktur i öst-västlig riktning i 

södra delen av Kristineberg etapp 1. De gröna kopplingarna har en viktig funktion 

som bland annat bostadsnära natur. 

2.1.4 Detaljplaner, förordnanden 

Planområdet gränsar i öster till detaljplan Olhamra D20081104-2 som möjliggör bo-

städer, i norr till detaljplan för Okvista industriområde D930217-2 och i nordväst till 

stadsplan för Okvista industriområde S880916. Samtliga detaljplaner påverkas i 

mindre utsträckning av detaljplaneförslaget Kristineberg etapp 1.  

2.1.5 Miljöprogram 

År 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett miljöprogram för Kristineberg som ska 

genomsyra arbetet med framtagande av detaljplaner för stadsdelen samt genomföran-

det av planerna.  

Miljöprogrammets fokusområden är: 

• En stadsdel i samklang med naturen 

• En resilient och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska 

• En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan 

• En gång- och cykelstadsdel med god kollektivtrafik 

• En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning 

Ovanstående fokusområden har varit centrala vid utformningen av planförslaget. Med 

utgångspunkt i miljöprogrammets fokusområden har en hållbarhetsdialog hållits med 

byggaktörer, som i sin tur har mynnat ut i en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen 

syftar till att tydliggöra parternas målsättning med utvecklingen av Kristineberg och 

skapa förutsättningar för att kommunen och aktörerna strävar åt samma håll.  

Till planarbetet hör även ett PM Gestaltningsprinciper som ligger till grund för ut-

formningen av planen. För mer information hänvisas läsaren till detta PM. 

2.1.6 Trafikstrategi  

I Trafikstrategin för Vallentuna kommun från 2013 ges inriktningen för den långsik-

tiga planeringen i transportsystemet. Trafikstrategin är tydlig med att de hållbara 

transportsätten, gång-, cykel- och kollektivtrafik, måste öka och prioriteras före 

biltrafiken. Vidare anger trafikstrategin att planering, utformning och drift och under-

håll av trafiknätet bör prioriteras så att gångtrafikens behov tillgodoses först, därefter 

cykeltrafikens behov, kollektivtrafikens behov och sist biltrafikens behov. Denna pri-

oriteringsordning ska tillämpas i såväl den övergripande planeringen av områden som 

vid planering på mer detaljerad nivå. Syftet är att skapa gaturum och trafiknät som 

anpassas till människans behov snarare än bilens. En annan strategi för att öka ande-

len resor som sker med gång och cykel är att planera för en ökad funktionsblandning 
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där bostäder, arbetsplatser och service blandas i samma områden. Sådan bebyggelse 

minskar avståndet för vissa resor som då kan ske till fots eller med cykel.  

Trafikstrategin belyser även vikten av regional samverkan för att uppnå målen om ett 

hållbart transportsystem. Ett aktivt deltagande i regionala och mellankommunala frå-

gor som rör cykelinfrastrukturen är viktigt för att skapa förutsättningar för ett ökat 

cyklande. 

2.2 Riksintressen och Natura 2000   

Planområdet ligger inom influensområde för väderradar som utgör riksintresse för 

försvarsmakten. I övrigt finns inga utpekade riksintressen inom planområdet.  

Avrinning ut från planområdet sker längs diken i lågpunkter, via dagvattenanläggning 

i Okvista industriområde vidare till Angarnsjöängen, innan det leds vidare till recipi-

ent. Angarnsjöängen är listad som Natura-2000-område och utgör därmed ett riksin-

tresse enligt MB 4 kap 8§. Området har stor betydelse för rastande flyttfåglar och 

häckande våtmarksfåglar och här påträffas flera arter som har ett utpekat skydd, ex-

empelvis rördrom, fiskgjuse och småfläckig sumphöna. En exploatering av planområ-

det innebär risk för betydande påverkan på Natura-2000 området och är tillstånds-

pliktigt enligt MB 7 kap 28a§.  

Vallentuna kommun har ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken för änd-

rade vattenflöden som berör Angarnssjöängen i Vallentuna kommun. Inom avrin-

ningsområdet till Angarnssjöängen planerar kommunen flera nya bebyggelseområden 

i ett antal olika detaljplaner.  

2.3 Kulturmiljö 

2.3.1 Fornlämningar 

En särskild arkeologisk utredning genomfördes för området 2007. Inga fornläm-

ningar påträffades inom planområdet.  

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (KML) (1988:950). Om en forn-

lämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas kring den 

fornlämning som berörs. Den som leder arbetet ska anmäla förhållande till länsstyrel-

sen (kulturmiljölagen 1988:950). 

2.3.2 Kulturhistoriska kvaliteter 

Planområdet ligger inom utpekat område med höga kulturhistoriska värden i Vallen-

tunas kulturmiljöprogram och översiktsplan 2040. Dessa värden utgörs av Vallentuna 
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kyrkas administrativa gränser och för att området betecknar kyrkans historiska makt-

centrum. I sydvästra delen av Kristineberg etapp 1, i närheten till Arningevägen, 

sträcker sig Kyrkstigen som tidigare hade en funktion som färdväg mellan kyrkorna i 

de olika socknarna i Vallentuna. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet över de övriga kulturhistoriska lämningarna som 

finns i skogsmiljöer. Övriga kulturhistoriska lämningar är skyddade enligt hänsyns-

reglerna i 30 § skogsvårdslagen (1979:429). 

2.4 Befintlig markanvändning  

2.4.1 Bebyggelse  

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. I nära anslutning till planområdet 

finns Hemvärnsstugan, vilken är en enplansbyggnad i röd puts med sadeltak. Byggna-

den uppfördes under 1900-talets mitt för flygvapnets ledning och var bemannat som 

en backup för flygledning i regionen. Dess placering var hemlig och den finns därför 

inte med på kartor. Runt omkring byggnaden fanns master, vilka plockades ner när 

Hemvärnet tog över byggnaden i mitten på 1990-talet. Idag tillhör byggnaden Vallen-

tuna kommun.  

Närliggande sammanhållen bebyggelse ligger i Rickeby väster om Arningevägen, norr 

om Okvistavägen, Okvista industriområde samt i Påtåker. I Rickeby karaktäriseras 

bebyggelsen av radhus och friliggande småhus i en till två våningar. Fastigheterna i 

Rickeby är cirka 300 till 1000 m2. Bebyggelsen i Rickeby ligger samlade runt ett grönt 

stråk. I Okvista industriområde karaktäriseras bebyggelsen av typiska industrilokaler 

i stora volymer. I Påtåker karaktäriseras bebyggelsen av villabebyggelse i en till två vå-

ningar på generösa tomter. Minsta tillåtna fastighetsstorlek i Påtåker är 1200 m2. 

2.5 Natur  

2.5.1 Mark och Vegetation  

Angränsande till planområdet 

Väster om planområdet finns den statliga vägen Arningevägen som går i nord-sydlig 

riktning. Norr om planområdet ligger Okvista industriområde. Strax öster om plan-

området ligger det nybyggda bostadsområdet Påtåker. Söder om planområdet finns 

idag skogsmark.  

Inom planområdet 

Planområdet är idag obebyggt och utgörs av skogsmark. Terrängen inom planområdet 

är varierande med höjder och dalar. Området i stort utgör ett höjdområde mellan två 
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dalar i landskapet, Gammeläng och Gävsjödalen. Gävsjödalen ligger utanför planom-

rådet medan Gammeläng ligger inom planområdet. 

2.5.2 Naturvärden 

Enligt genomförda naturvärdesinventeringar (Sweco, 2019) finns det inom planområ-

det 8 identifierade naturvärdesobjekt. Objekten har bedömts i naturvärdesklasser 1-4, 

där klass 1 är högsta naturvärde, klass 2 är högt naturvärde, klass 3 är påtagligt natur-

värde och klass 4 är visst naturvärde.  

Figur 4. Identifierade naturvärden inom planområdet. Objektens färger visar naturvärdesklass. 

För en detaljerad beskrivning av respektive naturvärdesobjekt hänvisas läsaren till ut-

redningarna.  

 

Utöver identifierade naturvärdesobjekt finns ett flertal naturvärdesträd i området. 

Naturvärdesobjekteten i planområdet utgörs av naturskogslikande hällmarkstallsko-

gar som har stort värde för arter som är beroende av äldre skog. Tallar som är äldre 

än 150 år är ovanliga i det ordinarie produktionsskogsbruket och bör behandlas med 

varsamhet. 

Det har tidigare funnits misstanke om att planområdet varit värdefulla habitat för 

både groddjur och fladdermöss, inventeringar har genomförts och inga viktiga habitat 

har påträffats.  
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2.5.3 Rekreation och friluftsliv 

Planområdet utgör en del av ett större skogsområde och nyttjas idag som ett bostads-

nära rekreationsområde. Området är småkuperat och utgörs av produktiv blandbarr-

skog till blandskog med mer eller mindre stort inslag av löv, framför allt björk och asp 

samt av tallskog med låg bördighet på hällmark och med mindre myrmarksområden. 

I norra Kristineberg etapp 1 ligger Gammeläng, som tidigare har varit uppodlad och 

består idag av igenväxande ytor med stort lövinslag. Norr om Gammeläng finns idag 

en asfalterad gång- och cykelväg. Inom planområdet finns flera stigar. 

2.6 Geotekniska förhållanden 

Berggrund och jordarter 

De geologiska förhållandena har undersökts (Sweco, 2015) och varierar inom planom-

rådet. Enligt jordartskartan från SGU förekommer berg i dagen i höjdlägen. I låg-

punkter förekommer lera-silt och sand. I övrigt består området av morän.  

 

Figur 5. Utdrag ur SGU:s jordartskarta med inritad ungefärlig planområdesgräns. 

2.7 Hydrologiska förhållanden 

Planområdet ligger inom Åkerströmmens avrinningsområde. Dagvatten från planom-

rådet rinner naturligt till Gammeläng och leds vidare till diken norr om Gävsjön. Vatt-

net avrinner via Okvista dagvattenanläggning och i förlängningen vidare till Angarn-

sjöängen som även utgör ett naturreservat och Natura 2000-område.  
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Figur 6. Befintligt dagvattensystem och flödesriktning. 

Infiltrationskapaciteten inom planområdet bedöms enligt dagvattenutredning 

(Sweco, 2015) vara låg till måttlig.  

2.7.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycks i ekologisk och kemisk status. Vattenföre-

komsten Åkerströmmen-Husaån, som är recipient för planområdets dagvatten, har 

idag måttlig ekologisk status och god kemisk status (exkl. kvicksilver). Utslagsgivande 

för den ekologiska statusen är kiselalger (IPS).  

Målet är att uppnå god ekologisk status 2027 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus.  

Åtgärder behöver genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god 

ekologisk status ska kunna nås till 2027. För att kunna uppnå målet får tillkommande 

bebyggelse inte bidra till negativ belastning på recipienten.  

Vallentuna kommun är en del av Oxunda vattensamverkan som är ett samarbete mel-

lan Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla kommun.  

2.7.2 Grundvattenförhållanden 

Grundvattenytan har uppmätts 2015-06-22 i provtagningshål på nivåer mellan +36,2 

och +36,6. Denna nivå motsvarar 1-1,5 m under markytan där mätningen utförts. För 

att undvika sättningar och skador på byggnader och infrastruktur i området bör 

grundvattennivån i området inte sänkas.  
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2.7.3 Strandskydd 

Området omfattas inte av något strandskydd. 

2.7.4 Översvämningsrisk 

Marknivån inom planerat bebyggelseområdet ligger idag på ca +13-14 m över nollpla-

net i RH2000. Det föreligger ingen särskild översvämningsrisk inom planområdet.  

Gammeläng utgör den huvudsakliga lågpunkten inom planområdet där det kan an-

samlas vatten vid höga flöden.  

 

Figur 7. Lågpunktskarta över planområdet med omnejd. Utdrag ur Vallentuna kommuns kartdatalager. 

2.8 Miljö, hälsa & säkerhet  

2.8.1 Buller 

Miljökvalitetsnormer för buller  

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller gäller främst större kommuner med mer 

än 100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av bullernormen i de områden som 

störs av buller såsom från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), större järnvägar 

(30 000 tåg/år) samt större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). 

Planområdet omfattas inte av miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller. 
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Industribuller 

Sweco har (2018) utfört en industribullerutredning för Okvista industriområde som 

visar att samtliga planerade bostadsområden uppfyller Naturvårdsverkets nivåer för 

Zon A vilket innebär att bostäder bör accepteras på platsen.  

Trafikbuller 

För Kristineberg etapp 1 tillämpas trafikbullerriktvärden i Infrastrukturpropositionen 

1996/97:53 eftersom detaljplanen påbörjades innan 2015. Följande riktvärden för tra-

fikbuller gäller, innan 2 januari 2015, och bör inte överskridas vid nybyggnad av bo-

stadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  

 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus  

 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 

 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I bullerutredningen (2019) visar beräkningarna på ljudnivåer över 55-60 dBA ekviva-

lent ljudnivå vid bostadsfasad närmast Arningevägen samt längs delar av Okvistavä-

gen och huvudgatan i Kristineberg etapp 1. Beräkningarna visar även ljudnivåer över 

70 dBA maximal ljudnivå inom delar av planområdet. I övrigt klarar större delen av 

området BRÅD:s riktlinjer om <55 dBA. 

2.8.2 Luftkvalitet  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Enligt Luftkvalitetsförordningen har regeringen meddelat miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft – svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, bly, bensen, kolmonoxid, 

luftpartiklar (PM10), arsenik, kadmium, nickel, benso(a)pyren och ozon samt fram-

tida riktvärden för fina partiklar (PM 2,5, gäller från 31 december 2014). Gränsvärden 

enligt miljökvalitetsnormerna överskrids inte idag. 

2.8.3 Radon 

Inga radonmätningar har genomförts men förekomsten av yngre granit i området in-

nebär risk för höga radonhalter i marken, vilket måste beaktas vid bygglovspröv-

ningen. Byggnation ska ske på ett radonsäkert sätt enligt Boverkets byggregler (BBR).  

2.8.4 Markföroreningar 

I planområdets norra del finns indikationer på sulfidförekomst i jordmaterial kan fö-

rekomma. De jordprovsanalyser som redovisas i den geotekniska utredningen (ÅF, 

2015) visar dock inga tecken på förekomst av sulfid. Läs mer under avsnitt 3.6.2.  
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2.8.5 Ras- och skredrisk 

Ett översiktligt geoteknisk utlåtande (2019) över planområdet har tagits fram som vi-

sar på att det finns främst två områden inom planområdet där det finns risk för skred 

vid framtida byggnation. Där det finns högst risk för skred område [2] och den del av 

område [1] som utifrån undersökningar bedömts som lerområde (gult område i kar-

tan). Inom område [3] bedöms risken för skred vara låg. Efter observationer i fält 

samt enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar anser utlåtandet att område 

[4] inte utgör ett riskområde för skred.  

 

 

Figur 8. Utdrag ur översiktlig kartering av ras, skred och översvämning av Vallentuna samt inlagda 

observationer från fältundersökningar (översiktligt geotekniskt utlåtande 2019).  

En fördjupad geoteknisk utredning (2019)  har tagits fram som klargör ras- och skred-

risken i område [1, 2]. I den fördjupade utredningen framkommer det att om stabilite-

ten ska vara tillfredsställande kan det accepteras en nivåskillnad på max cirka 2,5 m 

inom området med lös lera. Detta innebär att vid Gammeläng kan marken läggas på 

max nivån cirka +39,5 med tillfredsställande stabilitet. För att fylla till en högre mark-

nivå erfordras förstärkningsåtgärder.  
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2.8.6 Farligt gods 

Riskreducerande åtgärder 

Flera olika verksamheter i planområdets närhet som hanterar och transporterar far-

liga ämnen har identifierats. Arningevägen ligger som närmast ca 40 meter från plan-

området och utgör en sekundär transportled för farligt gods. Detta innebär att vägen 

rekommenderas för transporter med farligt gods, främst för lokala transporter. Mål-

punkter för farligt gods i området bedöms vara Paragon nordic (Aerosol) i centrala 

Vallentuna som hanterar bland annat sprayflaskor. Transport av bränslen är också 

trolig till bensinstationerna i området.  

Strax norr om planområdet finns verksamhetsområdet Okvista med bland annat vär-

meverk (ca 150 meter från planområdet) och en anläggning för hantering av farligt 

avfall (mer än 500 meter från planområdet). 

Okvista 

Endast en omfattande olycka (exempelvis brand) på värmeverket eller avfallsanlägg-

ningen bedöms kunna påverka planområdet. Främst giftig rök i samband med en om-

fattande brand på någon av anläggningarna bedöms kunna få konsekvenser för plan-

området. Dock medför det relativt långa avståndet samt den förhärskande vindrikt-

ningen (västlig) för området att giftiga gaser inte nämnvärt bör beröra området och då 

troligen i utspädd mängd. 

De verksamheter i Okvista industriområde som enligt riskutredningen från 2014 be-

döms kunna påverka planområdet vid en eventuell olycka är: Värmeverk med oljeci-

sterner och SEKA Miljöteknik som mellanlagrar farligt avfall.  

Riskerna i samband med verksamhetsområdet Okvista bedöms som acceptabla och 

inga åtgärder bedöms normalt behövas. 

Arningevägen 

Den största mängden farligt gods som transporteras på Arningevägen bedöms utgöras 

av Klass 3 Brandfarlig vätska. Risk för människors hälsa bedöms främst finnas i den 

södra halvan av planområdet som ligger närmast Arningevägen där planområdet be-

finner sig på liknande höjd som vägen. Här bedöms det finnas ett behov av riskredu-

cerande åtgärder för bebyggelse som befinner sig närmare än 75 meter från vägen.  

2.8.7 Magnetfält 

Inom planområdet finns idag inga ledningar som alstrar magnetfält. En 20 kV luftbu-

ren kraftledning korsar Kristinebergsområdet sydost om planområdet. Denna kom-

mer på sikt att ersättas med en jordkabel, för att frigöra yta för fler bostäder. I dag 

finns inga gränsvärden för kraftfrekventa magnetfält, tillsvidare gäller försiktighets-

principen och skyddsavstånd som uppfyller riktvärdet om högst 0,4 μT.  
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2.9 Gator och trafik 

2.9.1 Vägtrafik 

Planområdet nås idag via Okvistavägen och Högdalavägen, som båda har kommunalt 

huvudmannaskap. Okvistavägen ansluter till Arningevägen som är en statlig väg. Ar-

ningevägen har ett körfält i vardera riktningen och är klassad som huvudled. Hastig-

heten på Arningevägen är begränsad till 80 km/h, dock övergår begränsningen till 60 

km/h i höjd med planområdet.  

Öster om planområdet finns lokalgator med enskilt huvudmannaskap. Det är gator 

med lägre hastighetsbegränsning i det nya området Påtåker. Ingen av dessa gator har 

direkt anslutning till planområdet.  

2.9.2 Kollektivtrafik  

Närmaste busshållplats ligger utmed Okvistavägen som trafikeras av busslinje 665 vil-

ken går mellan Vallentuna centrum och Kårsta. För kollektivtrafik som trafikerar Val-

lentuna tätort och Stockholm finns närmaste hållplatser längre söderut längs Arning-

evägen, vid Bällstaberg, ca, 1,5 kilometer från planområdet. Härifrån går busslinje 

608 med begränsade avgångar, från Kristinebergsområdet i morgonrusning och från 

Stockholm vid eftersmiddagsrusning. Ca 2 kilometer från planområdet finns Roslags-

banans stationer Bällsta station och Vallentuna station. 

2.9.3 Gång och cykel 

En befintlig gång- och cykelväg går genom planområdets norra del som förbinder 

Påtåker med gång- och cykelnätet väster om Arningevägen. Två befintliga gång- och 

cykeltunnlar finns även utmed Arningevägen, i närheten av planområdet. Dock finns 

ingen gång- och cykelbana utmed Arningevägen i dagsläget.  

2.10 Service 

Närmsta offentliga service finns främst i Vallentuna centrum, ca två kilometer från 

planområdet. I centrum finns bibliotek, vårdcentral, gymnasium med mera. I centru-

mområdet finns även kommersiell service såsom livsmedelsbutiker, klädbutiker och 

restauranger. Förskolor finns i Rickeby, ca 500 meter från planområdet. Närmsta 

grundskola är Karlbergsskolan, ca en kilometer från planområdet.  
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3.  Planförslag 

 

Figur 9. Illustration över föreslagen exploatering i Kristineberg etapp 1. Planområdet avses byggas ut 

med en blandning av flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice samt vårdboende med in-

riktning på äldreomsorg. Totalt möjliggörs ca 800 nya bostäder inom planområdet. 

3.1 Bebyggelseområden/ Kvartersmark 

3.1.1 Planbestämmelser 

B, Bostäder 

Planen möjliggör för uppförande av bostäder, B. Kvartersmarken för B (samtliga) om-

fattar på plankartan totalt cirka 10 hektar. Planen möjliggör uppförande av flerbo-

stadshus (f1), friliggande villor (f2), radhus (f3), kedjehus (f4) radhus/parhus/kedjehus 

(f5), parhus (f8).  

Detaljplanen möjliggör för totalt cirka 800 nya bostäder fördelat på ungefär 550 i bo-

städer i flerbostadshus och 250 i småhus (radhus, parhus, kedjehus, villor). 

BC, Bostäder och centrumändamål 

Planen möjliggör för uppförande av bostäder och centrumändamål, BC. Kvartersmar-

ken för BC omfattar på plankartan cirka 16 000 m². 
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BD, Bostäder och vård 

Planen möjliggör för uppförande av bostäder och/eller vårdboende, BD. Kvarters-

marken för BD omfattar på plankartan cirka 2400 m². I områden markerade med 

BD möjliggörs för både bostäder och/eller lokaler för vård.  

D(C), Vård och centrumändamål 

Planen möjliggör för uppförande av vårdboende med inriktning äldreomsorg samt lo-

kaler i bottenvåning som kan användas för centrumändamål, D(C). Kvartersmarken 

för D(C) omfattar på plankartan cirka 3500 m².  

S, Skola 

Planen möjliggör för uppförande av förskola, S. Kvartersmarken för S omfattar på 

plankartan cirka 8 200 m². 

Utnyttjandegrad 

För flerbostadshus reglerar planen följande: Inom etapp 1 planeras för totalt 

cirka 500 lägenheter. Flerbostadshusen planeras i nära anslutning till torget i centrala 

Kristineberg och i anslutning till huvudgatan.  

För kvarteren med flerbostadshus varierar största tillåtna byggnadsarea mellan 900-

2000 m². 

För radhus reglerar planen följande: Planen medger största tillåtna byggnads-

area om 45-55 % av fastighetsarean och minsta fastighetsstorlek mellan 130-160 m². 

För parhus reglerar planen följande: För parhus i östra delen av planområdet 

medger planen största tillåtna byggnadsarea om 87 m² och minsta fastighetsstorlek 

250 m². Närmast Arningevägen föreslås största tillåtna byggnadsarea om 45 % av fas-

tighetsarean och minsta fastighetsstorlek 160 m². Huvudbyggnader får sammanbygg-

gas i fastighetsgräns. 

För kedjehus reglerar planen följande: Största tillåtna byggnadsarea varierar 

mellan 45-50 % av fastighetsarean och minsta fastighetsstorlek mellan 160-200 m². 

För villor reglerar planen följande: För villor anges största tillåtna byggnads-

area mellan 120-160 m². Minsta fastighetsstorlek varierar mellan 450-600 m². 

För skola reglerar planen följande: En förskola planeras i området. Största till-

låtna byggnadsarea regleras till 2000 m².  

För vård reglerar planen följande: Planen säkerställer utrymme för äldreboende 

med cirka 60 lägenheter. Största tillåtna byggnadsarea regleras till 1140 m².  

I sydöstra delen av planområdet, med beteckningen BD, anger planen att största till-

låtna byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean och minsta fastighetsstorlek 600 m². 
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Den totala arean för området är 2400 m². I syfte att skapa en ökad flexibilitet möjlig-

gör planen att området kan nyttjas för uppförande av vårdboende med största tillåtna 

byggnadsarea om 600 m² vilket motsvarar 25 % av den totala arean om 2400 m². 

Placering och utformning 

Flerbostadshus 

 

Figur 20. Ovan visas illustrationsbilder från de vinnande markanvisningsbidragen. Illustrationerna ger 

förslag på utformning av flerbostadshus i Kristineberg etapp 1. 

Högsta tillåtna nockhöjden för flerbostadshusen varierar mellan 15-24 meter över 

medelmarknivå, för att möjliggöra 4-6 våningar utifrån rådande markförutsättningar. 

För samtliga flerbostadshus reglerar planen att bottenvåning ska utformas med en fri 

takhöjd om minst 2,7 meter, v1 i plankartan. Planen säkerställer att entrédörrar ej in-

kräktar på allmän plats ur säkerhetsaspekt genom bestämmelsen f6. Minsta frihöjd 

för utkragade byggnadsdelar över gata anges till 3,2 meter, f7, för att säkerställa drift 

och underhåll. För samtliga flerbostadshus möjliggörs för underjordiskt garage och 

anges b3 i plankartan. Bestämmelsen n3 anges för de bostäder om vetter mot 

Gammeläng, där möjlighet finns att uppföra stödmur för att bättre kunna utnyttja en 

sluttande tomt. 

Bostadsbebyggelse längs huvudgatan ska placeras högst 1,5 meter från gatan för att ge 

en sammanhållen rumslighet i gatubilden, anges p1, p2, p3, p10 i plankartan. För fler-

bostadshusen mittemot område med D-beteckning i plankartan medges att bebyg-

gelse placeras högst 3 meter från användningsgräns mot gata med hänsyn till befintlig 

terräng. Planen möjliggör för lokaler i bottenvåning som kan användas för centrum-

ändamål i centrala lägen. Huvudentréer ska placeras mot gata och/eller torg. För att 

skapa variation kan husen med fördel markeras trapphusvis med olika färgnyanser 
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som harmonierar med varandra. Fasader kan företrädesvis utformas med puts eller 

trä och stensocklar. Utformning regleras genom avtal.  

I norra Kristineberg, med närhet till Arningevägen och Okvistavägen, reglerar planen 

högsta tillåtna nockhöjd till 16 meter, vilket möjliggör för totalt 5 våningar. Med hän-

syn till platsens lokalisering nära Arningevägen föreslås att det finns ett bebyggelse-

fritt skyddsavstånd på minst 40 meter. För bebyggelse som ligger inom 75 meter från 

Arningevägen ställer planen krav på följande: glas ska utföras i lägst brandteknisk 

klass EW30, fasader ska utgöras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 

klass EI30, friskluftsintag ska riktas bort från vägen samt att det ska vara möjligt att 

utrymma bort från vägen på ett säkert sätt. Bestämmelsen anges b2 i plankartan. Här 

kan bebyggelsen med fördel planeras så att tyst sida kan skapas och vara lokaliserad 

så att vackra siktlinjer mot Gammeläng möjliggörs. 

Lokaliseringen av bebyggelse och infrastruktur planeras på strategiska lägen. Vid ge-

nomförande bör eftersträvas att det skapas boendemiljöer som är tydliga, lätta att 

överblicka och enkla att orientera sig i, för upplevelse av trygghet och säkerhet. 

Radhus/parhus/kedjehus  

Högsta tillåtna nockhöjd varierar inom planområdet mellan 7,5-9 meter. I delar av 

planområdet anges särskilt takvinkel mellan 00-30 grader. Fasadmaterialen bör vara 

av naturkaraktär, exempelvis trä. Takmaterialen kan företrädesvis utformas som 

gröna tak med en taktäckning av exempelvis sedum för att stärka det gröna i området 

och för viss lokal avledning av dagvatten. Placeringen av huvudbyggnader regleras i 

planen genom bestämmelserna p6,p7. Där det anges att byggnad ska placeras minst 5 

meter från användningsgräns mot gata ska det säkerställas att byggnadens utform-

ning och placering inte hindrar att parkering för bil kan anordnas och inrymmas inom 

den egna fastigheten. 

 

Figur 31. Ovan visas illustrationsbilder från de vinnande markanvisningsbidragen. Illustrationerna ger 

förslag på utformning av småhusbebyggelse. 
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Villor 

Villabebyggelse planeras närmast Arningevägen och i östra delen av planområdet. 

Högsta tillåtna nockhöjd varierar mellan 7,5-9 meter.  

Komplementbyggnad i form av garage/uthus eller liknande ska placeras minst 1,5 me-

ter från tomtgräns alternativt sammanbyggas i tomtgräns och minst 6 meter från an-

vändningsgräns mot gata, anges p8 i plankartan. I delar av planområdet reglerar pla-

nen särskilt att huvudentréer ska placeras mot gata samt medges en takvinkel mellan 

00-30 grader. 

Villabebyggelse närmast Arningevägen anges i plankartan med b2-beteckning. Det in-

nebär att bostadsbebyggelse som placeras inom 75 meter från väg där farligt gods 

transporteras ska glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30, fasader ska utgö-

ras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30, friskluftsintag ska 

riktas bort från vägen samt att det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett 

säkert sätt, anges b2 i plankartan. 

Bestämmelsen n3 anges för de områden som vetter mot Gammeläng, där möjlighet 

finns att uppföra stödmur för att bättre kunna utnyttja en sluttande tomt. 

Skola 

Detaljplanen tillåter högsta nockhöjd om 8 meter samt minsta respektive största 

takvinkel mellan 00-30 grader. Huvudentré ska vara vänd mot gata och huvudbygg-

nad ska placeras minst 6 meter från lokalgata för att möjliggöra leveranser till försko-

lan. Förskolan planeras för totalt cirka 100 barn med sex antal avdelningar. 

Byggnad får ej uppföras cirka 10 meter till användningsgräns i söder närmast natur-

värdesområdet. Området reserveras med prickmark i syfte att förhindra negativ in-

verkan eller skada på naturvärdesområdet. 

Angöring för leveranser till skolan sker från lokalgatan. Från lokalgatan kommer även 

infarten till parkeringen för skolan att anläggas. Gång- och cykelstråk planeras angöra 

till skolan både längs anslutande lokalgata och huvudgata. Huvudentré planeras mot 

gata för ökad tillgänglighet och kan med fördel placeras utmed huvudgatan för att se-

parera angöringen och leveranser från de oskyddade trafikanterna.  

Inom område med prickmark finns en äldre solbelyst gammeltall. Denna skyddas i 

plankartan genom n1-beteckning och krav ställs på marklov för fällning av träd. Hän-

syn ska tas till trädets stam och grenar, även trädets delar under mark. Ett träds rotsy-

stem sträcker sig långt utanför trädets krona, varför schakt ej får utföras inom kro-

nans dropplinje (trädkronans yttre linje) samt utanförliggande yta motsvarande 20 

procent av dropplinjen. I samband med gräv- eller byggarbeten i närheten av trädet 

bör fordonstrafik undvikas så långt det är möjligt.  
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Norr om trädet finns idag en större sten i storlek av ungefär 1,5 meter i höjd och dia-

meter. En sten med mossa och lavar med mikroorganismer som är viktiga i de ekolo-

giska sammanhanget och den biologiska mångfalden. Stenen har både biologiska, 

estetiska och funktionella värden och kan med fördel användas av barnen för klätter-

lek. Planen säkerställer att stenen bevaras genom n2-beteckning och ställer krav på 

marklov för flyttning av sten. 

Vård 

Planen möjliggör för ett vårdboende med inriktning äldreomsorg samt lokaler i bot-

tenvåning som kan användas för centrumändamål, anges D(C) i plankartan. Högsta 

nockhöjd regleras till 18 meter och minsta respektive största takvinkel mellan 00-30 

grader. Huvudbyggnadens bottenvåning utformad med en fri takhöjd om minst 2,7 

meter i syfte att möjliggöra för lokaler, anges v1 i plankartan. Huvudbyggnad ska pla-

ceras 1,5 meter från användningsgräns mot gata.  

För området med D(C)-beteckning ställs krav på lägsta nivå för dränerande ingrepp 

till +36,2 meter. Planen säkerställer att lägsta golvnivå för icke vattentät källare 

är +37,0 meter över nollplanet, anges b1 i plankartan. För källare med lägre golvnivå 

erfordras vattentät källare för att förhindra att källaren vattenfylls vid högvatten 

i Gammeläng. Inom område med lös lera gäller att grundläggning sker genom pål-

ning, samt att uppfyllnad högre än +39,5 m över nollplanet erfordrar förstärkningsåt-

gärd och stabilitetsutredning som visar att det är möjligt, se även avsnitt 3.6.2 i plan-

beskrivningen. 

Fastigheten planeras ha en in- och utfart med en vändplan på kvartsmark. Denna 

samnyttjas med grannfastigheten till öster. Samtliga leveranser och all angöring till 

vårdboendet sker via denna in- och utfart. Eftersom fastigheterna samnyttjar in- och 

utfarten kan antalet överfarter över gång – och cykelbanan begränsas, vilket anses po-

sitivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

I område med D(C)-beteckning planeras för 18 parkeringsplatser, varav 2 parkerings-

platser för funktionshindrade. Antalet parkeringar har beslutats i planarbetet genom 

samarbete mellan kommunens projektgrupp och byggaktören. Byggnaden ska place-

ras för att möjliggöra en tillgänglig entré från den angränsande lokalgatan. Intill en-

trén anordnas handikapparkering och cykelparkeringar.  
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Figur 42. Ovan visas illustrationsbild från vinnande markanvisningsbidrag. Illustrationen ger förslag på 

möjlig utformning av vårdboende i centrala Kristineberg etapp1. 

För södra området med BD-beteckning möjliggör planen för bostäder och/eller loka-

ler för vård. Högsta tillåtna nockhöjd regleras till 9 meter. Avseende placering anger 

planen att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot grann-

fastighet. Komplementbyggnad i form av garage/uthus eller liknande ska placeras 1,5 

meter från tomtgräns alternativt sammanbyggas i tomtgräns och minst 6 meter från 

användningsgräns mot gata. Utformning regleras genom avtal. 

Byggnadsteknik 

Inom område med lös lera, närmast Gammeläng, med får dränering ej utföras till en 

lägre nivå än +36,2 meter över nollplanet.. Om grundvattenytan sänks till en lägre 

nivå än +36,2 finns risk för allmänna marksättningar inom hela det området där det 

förekommer lös lera. Vid källare med golvnivå lägre än ca +37,0 meter över nollplanet 

erfordras vattentät källare för att förhindra att källaren vattenfylls vid högvatten i 

Gammeläng, anges b1 i plankartan. 

För att stabiliteten ska vara tillfredsställande kan en nivåskillnad på max ca 2,5 meter 

accepteras inom området med lös lera. Detta innebär att vid Gammeläng kan marken 

läggas på max nivå ca +39,5 med tillfredsställande stabilitet. Om marken läggs högre 

genom utfyllnad erfordras förstärkningsåtgärd och stabilitetsutredning som visar att 

detta är möjligt. 

B2 i plankartan syftar till att skapa en hälsosam boendemiljö för de bostäder som pla-

neras närmast Arningevägen. Eftersom det går transporter med brandfarlig gas på Ar-

ningevägen rekommenderar planen följande bestämmelser för bebyggelse som ligger 

inom 75 meter från vägen: glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30, fasader 

ska utgöras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30, frisklufts-

intag ska riktas bort från vägen samt att det ska vara möjligt att utrymma bort från 

vägen på ett säkert sätt. 
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Planen möjliggör att stödmur får uppföras för de bostäder som planeras närmast 

Gammeläng, anges b3 i plankartan. 

Störningsskydd 

Planförslaget reglerar att i områden där bullernivåer överstiger 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid bostadsfasad ska byggnader utformas enligt följande: 

- minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet, liksom uteplats, är vända mot 

en tyst eller ljuddämpad sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå (45 dBA ska 

eftersträvas). Med boningsrum menas sovrum och vardagsrum. 

- varje bostad har tillgång till en uteplats/balkong, privat eller gemensam, på tyst 

eller ljuddämpad sida (enligt ovan) i nära anslutning till bostaden. 

Se även avsnitt 3.6.5 Hantering av buller. 

Utfartsförbud 

På plankartan regleras utfartsförbud för att styra läget på bebyggelsens framtida in- 

och utfarter. Det är viktigt för att skapa en sammanhållen och trafiksäker miljö kring 

gatorna.  

3.2 Gator och trafik 

3.2.1 Gator 

Övergripande struktur 

Planområdet trafikförsörjs via en ny utfart till Okvistavägen, i planområdets norra 

del. Strukturen i planområdet bygger på en huvudgata som fungerar som matargata 

för hela området. Huvudgatan planeras att gå genom hela Kristinebergsområdet etap-

per och ansluta mot Arningevägen, vid korsningen Arningevägen-Bällstabergsvägen. 

Gatunätet inom planområdet utgörs av den ovannämnda huvudgatan som löper i 

nord-sydlig riktning. Huvudgatans utformning separerar trafikslagen genom en allé 

som skiljer körbanan från gång- och cykelbanan. Från huvudgatan knyter mindre 

lokalgator samman området. För gående och cyklister skapas anslutningar i öst-väst-

lig och nord-sydlig riktning för att skapa gena stråk som ansluter till viktiga målpunk-

ter. Gångbana eller gång- och cykelbana utförs huvudsakligen längs med samtliga ga-

tor, på vardera sidan om gatan för att säkerställa en trafiksäker miljö. 

Inom ramen för planarbetet för Kristinebergsområdet ska även en vägförbindelse 

möjliggöras mellan Påtåker och bebyggelsen i Kristineberg. Förbindelsen planeras att 

anslutas i kommande detaljplanetapp. En vägförbindelse kan påkalla en ändring av 

planen för Påtåker. En ändring ligger dock inte inom ramen för detta planarbete.  

Områdets planerade gatusektioner och gång- och cykelbanor illustreras i figuren ne-

dan.  
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Figur 13. Områdets planerade gatusektioner är i figuren illustrerade med en färg för respektive sekt-

ionstyp. Samtliga sektioner beskrivs närmre nedan Gång- och cykelbanorna illustreras med blåstreckad 

linje.  

Huvudgata 

Huvudgatan genom planområdet avser utformas som ett centralt stråk med stads-

mässig karaktär. I aktuellt planförslag ingår huvudgatans dragning från anslutningen 

i norr, där gatan ansluter till Okvistavägen. Vid denna korsningspunkt planeras en T-

korsning att anläggas. Huvudgatan löper sedan söderut genom området där den av-

slutas vid den kommande förläningen av gatan i etapp 3.   

Träd avses planteras utmed huvudgatans bägge sidor. Grönska i gatumiljön förstärker 

stadsrummets karaktär och skapar en tilltalande stadsmiljö. Gatumiljön förses med 

trädplanteringar, som på sikt utvecklas till alléer. 

Huvudgatan ges en körbanebredd på 7 meter, med ett körfält i vardera riktningen och 

utformas med en dubbelriktad och separerad gång- och cykelbana längs gatans västra 

sida. Gång- och cykelbana ges en bredd på 4,2 meter. På gatans östra sida anläggs en 

gångbana med en bredd på 2 meter. Att gång- och cykelbanan anläggs på västra sidan 

anses viktigt då områdets större målpunkter, torget och förskolan, planeras utmed 

huvudgatans västra sida. En yta på 3,5 meter, som planeras utgöras av kantstenspar-

kering och trädplantering, separerar gång- och cykelbanan från biltrafiken på gatans 

båda sidor. Huvudgatans totala vägbredd blir ca 21,2 meter, vilket visas i sektionen 

nedan. 
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Figur 14. Principskiss enligt förprojektering, huvudgata 

Huvudgatan blir ett viktigt stråk genom området som planeras trafikeras av busstra-

fik. Busshållplatser föreslås anläggas vid torget utmed huvudgatan i södergående rikt-

ning, samt vid förskolan utmed huvudgatan i norrgående riktning. Busshållplatserna 

föreslås utformas enligt Trafikförvaltningens riktlinjer med fokus på att prioritera 

bussens framkomlighet, förslagsvis som klackhållplatser. 

Lokalgator 

Detaljplanen utformas med fyra typer av lokalgator. Lokalgatorna inom planområdet 

har varierande karaktär och utformning. Dessa utformas efter mängden trafik som 

bedöms uppstå utifrån bebyggelsen samt behovet av att anlägga dagvattenlösningar i 

anslutning till vägen. Hastigheten avses begränsas till 30 km/h längs samtliga lokal-

gator. 

Lokalgatorna i planområdet ges en bredd på ca 8,8 till 15,8 meter. Samtliga sektioner 

beskrivs närmre nedan. Planområdets två större lokalgatutyper förses med gång- och 

cykelbana. Gångbana utförs huvudsakligen längs med samtliga lokalgator, på vardera 

sidan om gatan. Utmed ett fåtal av de mindre lokalgatorna bedöms trafikmängden 

som begränsad och förses därför enbart med en gångbana på gatans ena sida.  

Infart samt kvartersgata in i bostadsområdena regleras i plankartan som allmän plats-

mark GATA. 
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3.2.1.1.1 Gata C och D 

 

Figur 15. Principskiss enligt förprojektering, gata C och D 

Lokalgata C och D är en av områdets större gatusektioner och är planerade intill sko-

lan och vidare mot gång- och cykelvägen över Gammeläng. Vägområdet har en bredd 

på 11,05 meter och inrymmer en körbana på 5,5 meter, en gångbana på 1,8 meter 

samt en dubbelriktad integrerad gång- och cykelbana på 3 meter. Belysningsstolpar 

kommer att finnas på den sida där gång- och cykelbanan anläggs.  

3.2.1.1.2 Gata B och 2 

 

Figur 16. Principskiss enligt förprojektering, gata B och 2 

Lokalgata B och 2 är planområdets största lokalgata. Gatutypen planeras anläggas in-

till torget och även i planområdets östra del. Sektionen liknar den sektion som huvud-

gatan utgörs av. Lokalgatan anläggs med 6,0 meter körbana, en 3,0 meter bred inte-

grerad gång- och cykelbana på ena sidan gatan samt en gångbana på 1,8 meter på den 

andra sidan. Mellan gång- och cykelbanan och körbanan möjliggörs det för en trädallé 
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på 3,5 meter. Här kan även kantstenparkering anläggas. Belysningsstolpar ska finnas 

utmed vägområdets bägge sidor.  

3.2.1.1.3 Gata A, 3 och 4 

 

 

Figur 17. Principskiss enligt förprojektering, gata A, 3 och 4 

Lokalgata A, 3 och 4 planeras anläggas inom delar av området där gatorna antas bli 

mindre trafikerade. Vägområdet för lokalgata A, 3 och 4 är 9,85 meter. Gatan anläggs 

med 5,5 meter körbana. Gångbanor på 1,8 meter kan anläggas på bägge sidor körba-

nan. Belysning planeras att finnas utmed gatans ena sida. Utmed lokalgata A, 3 och 4 

sker cykling i blandtrafik. 
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3.2.1.1.4 Gata 6 

 

Figur 18. Principskiss enligt förprojektering, gata 6 

Gata 6 är en av planområdets mindre lokalgator. Vägområdet för gatan är 8,8 meter. 

Lokalgata 6 anläggs med 5,5 meter körbana. Trafikmängden bedöms som begränsad 

utmed gatan, vidare planeras det för en gångbana om 1,8 meter på ena sidan om kör-

banan, på samma sida görs även plats för belysning. Cyklister hänvisas utmed denna 

gata till körbanan. 

3.2.2 Parkering 

Bilparkering 

All boendeparkering inklusive besöksparkering ska inom planområdet ske på den 

egna fastigheten. Parkering för flerbostadshus föreslås lösas i garage och markparke-

ring.  

Besöksparkering för handel möjliggörs längs huvudgatan samt vid ett fåtal lokalgator. 

Vid torget planeras elladdstolpar finnas för laddning av elfordon.  

Parkering vid den skola som planeras i området kommer ske genom en parkeringsyta 

på fastighetens nordvästra del. Vid den nordvästra delen av fastigheten planeras även 

en yta för leveranser.  
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Bedömning om hur många parkeringsplatser som behövs inom kvartersmark görs vid 

bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm. 

Cykelparkering 

Cykelparkering inom planområdet ordnas på kvartersmark, på den egna fastigheten. 

Bedömning om hur många cykelparkeringar som behövs inom kvartersmark görs, 

precis som för bilparkering, vid bygglovsprövning utifrån gällande parkeringsnorm. 

Områdets samtliga cykelparkeringar placeras fördelaktigt närmre entréer och mer lät-

tillgängligt än bilparkeringsplatser för att främja hållbart resande. Allmänna cykelpar-

keringar kommer att anläggas intill torget och även vid förskolan. I planområdet plan-

eras det för att pumpstationer anläggs i nära anslutning till cykelparkering, viktiga 

målpunkter och viktiga cykelstråk. 

Mobilitetsåtgärder 

Kommunen uppmanar och ser positivt på att byggaktörerna nyttjar lämpliga mobili-

tetsåtgärder samt att de tar fram en tillhörande mobilitetsplan för respektive fastig-

het. Bedömning kring vilka mobilitetåtgärder och vilken eventuell parkeringsredukt-

ion en fastighet kan tillämpa beslutas i bygglovsskedet utifrån vid tidpunkten gällande 

parkeringsstrategi. 

3.2.3 Kollektivtrafik 

De boende i planområdet kan nyttja det befintliga kollektivtrafikutbudet i närheten av 

området, både vad gäller bussförbindelser och Roslagsbanan. Kollektivtrafik planeras 

att angöra området längs huvudgatan. Som beskrivits i kapitel 3.2.1 Gator, planeras 

det för en busshållplats vid torget i södergående riktning och en busshållplats vid för-

skolan i norrgående riktning. Busshållplatserna utformas i enlighet med Trafikförvalt-

ningens riktlinjer ”Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)”. 

Initialt planeras för en tillfällig busslinje som trafikerar etapp 1 tills att huvudgatan 

genom hela Kristinebergsområdet är utbyggd. 

Figur nedan illustrerar avståndet från Kristineberg etapp 1 till närliggande kollektiv-

trafik- och tågförbindelse. 
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Figur 19. Figuren visar viktiga kollektivtrafiknoder för planområdet. De gula buss- och tågsymbolerna 

visar placering av befintlig och kommande stationer och hållplatser. Grön bussymbol visar ett önskvärt 

läge på hållplats för en kommande stombuss. Cirklarna visar avståndet till kollektivtrafik och tåg. 

Stomnätsplanen för Stockholms län beskriver att en stombusslinje ska trafikera Ar-

ningevägen och gå utmed Kristinebergsområdet innan år 2030. Det pågar idag arbete 

med en åtgärdsvalsstudie kring denna stombusslinje som ska komma att trafikera Ar-

ningevägen. I åtgärdsvalsstudien utreds bland annat förutsättningar för linjens fram-

komlighet och lämpliga placeringar av busshållplatser.  

3.2.4 Gång och cykel 

Utmed huvudgatan anläggs områdets större gång- och cykelbana. Det är en dubbel-

riktad gång- och cykelbana, separerad från biltrafiken, som möjliggör att oskyddade 

trafikanter kan färdas i nord-sydlig riktning inom planområdet. När övriga Kristine-

berg är utbyggt kommer denna gång- och cykelbana att förlängas och ansluta till Ar-

ningevägen vid korsningen Arningevägen – Bällstabergsvägen. 

Planområdets två större gatutyper förses med gång- och cykelbana. Dessa syftar till 

att koppla samman gång- och cykelstråket från huvudgatan och vidare in mot torget 

samt gång- och cykelvägen som leder västerut mot Arningevägen. De syftar även till 

att binda samman gång- och cykelstråket utmed huvudgatan till skolan. Gång- och cy-

kelbanorna utmed lokalgatorna ges en bredd på 3 meter och anläggs på de sidor om 
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gatorna som gynnar cykeltrafikanterna mest, det vill säga intill områdets viktiga mål-

punkter. I övrigt sker cykling i blandtrafik. 

Planområdets planerade gång- och cykelbanor visas i illustrationen nedan som 

blåstreckade linjer. 

 

Figur 20. Planområdet och dess planerade gång- och cykelbanor. Gång- och cykelbanor illustreras med 

blåstreckade linjer. 

Nordväst om planområdet, i höjd med Okvistavägen, finns en befintlig gång- och cy-

kelväg som passerar i tunnel under Arningevägen. Den befintliga gång- och cykelvä-

gen kopplas samman med det nya gång- och cykelnätet i planområdet via den plane-

rade gång- och cykelvägen i naturområdet och över Gammeläng. Detta är en viktig 

koppling för planområdet då kopplingen leder vidare till Roslagsbanans stationer 

Bällsta- och Vallentuna station. 

I samband med planläggning för Okvista industriområde kommer ett framtida gång-

och cykelstråk genom Okvista industriområde, norrut mot Vallentuna centrum och 

Vallentuna IP möjliggöras. Stråket planeras att ansluta till den befintliga gång- och 

cykeltunneln strax söder om cirkulationsplatsen Arningevägen – Angarnsvägen – 

Lindholmsvägen. Stråket illustreras med grön streckad linje i illustrationen nedan. 

I planförslaget möjliggörs nya gång- och cykelkopplingar mellan planområdet och 

Påtåker. Ett utvecklad gång- och cykelnät medför förbättrad tillgänglighet till viktiga 

målpunkter och bättre koppling med Påtåker och centrala Vallentuna. Detta medför 
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även stora fördelar för de boende i Påtåker då de lättare kan nå de nya kollektivtrafik-

hållplatserna i området. Kopplingarna illustreras med grön streckad linje i illustrat-

ionen nedan. 

I figuren nedan visas planområdets tänkta gång- och cykelkopplingar. De röda lin-

jerna visar befintliga gator, de blå heldragna linjerna är befintliga gång- och cykels-

tråk. De blå streckade linjerna illustrerar planområdets nya gång- och cykelstråk och 

de grönstreckade linjerna visar planerade gång- och cykelkopplingar utanför planom-

rådet. Placeringen av busshållplatserna i planområdet visas med gula buss-figurer.  

 

Figur 21. Planområdets tänkta gång- och cykelkopplingar. De röda linjerna visar befintliga gator, de 

blå heldragna linjerna är befintliga gång- och cykelstråk. De blå streckade linjerna illustrerar planområ-

dets nya gång- och cykelstråk och de grönstreckade linjerna visar planerade gång- och cykelkopplingar 

utanför planområdet. 

Det är för planområdet viktigt att säkerställa att de kommande busshållplatserna för 

stombussen utmed Arningevägen hamnar i ett nära avstånd till området. En tidigare 

diskuterad, men ännu ej beslutad, placering av hållplatserna visas i figuren ovan. De 

illustreras med en grön bussymbol. Det är även av vikt att gång- och cykelstråket till 

dessa hållplatser håller god standard och hög framkomlighet. Vid busshållplatserna 

ska väderskyddade- och säkra cykelparkeringar anläggas.  
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3.2.5 Trafikutredning 

För att utreda och redovisa hur föreslagen exploatering förväntas påverka omkringlig-

gande vägnät har en trafikutredning tagits fram (Kapacitetsutredning 1139 Kristine-

berg, Ramböll, 2019-04-01). Trafikutredningen utreder den nuvarande och den fram-

tida trafiksituationen kring planområdet med fokus på korsningen Okvistavägen – 

Arningevägen. Utredningen syftar även till att vid behov beskriva brister och behov 

och att ge utformningsförslag på korsningen. 

Utredningen visar att kapacitetsproblem kommer att uppstå i framtiden vid kors-

ningen Arningevägen - Okvistavägen. Belastningen är i dagsläget på en godtagbar 

nivå. Framkomlighetsproblemen kommer dock att bli större i takt med utbyggnat-

ionen. Utredningen visar även att kapacitetsproblemen i framtiden blir påtagliga oav-

sett om en utbyggnad av planområdet sker eller ej.  

För att åtgärda framkomlighetsproblemen föreslås att korsningen Okvistavägen – Ar-

ningevägen i framtiden byggs om till en cirkulationsplats med två körfält. Eftersom 

Arningevägen är utformad med ett körfält i vardera riktningen idag, behöver de två 

körfälten i cirkulationsplatsen förslagsvis vävas ihop till ett körfält norr och söder om 

cirkulationsplatsen.  

Planområdets bidrag till kapacitetsproblemen i korsningen är dock relativt liten i för-

hållande till den generella trafikökningens påverkan. Oavsett om planområdet byggs 

ut eller inte kommer korsningen att få kapacitetssvårigheter längre fram.  

Vid en ombyggnation av korsningen till en cirkulationsplats är projektet med och 

medfinansierar den framtida korsningslösningen.  Kommunen planerar även för att 

möjliggöra att två körfält kan skapas utmed Okvistavägen i västgående riktning vid 

korsningen med Arningevägen. Denna åtgärd möjliggörs för att minimera köbild-

ningen.  

3.2.6 E, Tekniska anläggningar 

E-områden reserveras för tekniska anläggningar. I plankartan anges E1 för transfor-

matorstation, E2 för pumphus och E3 för återvinningsstation.  

3.3 Allmän platsmark 

3.3.1 Torg 

Torget blir en central mötesplats i området. Med hjälp av kontrasterande materialval 

på torget skapas olika rum och riktningar. På torget tillskapas sittplatser, planterings-

ytor som med fördel kan användas för omhändertagande av dagvatten, och möjlighet 

till uteserveringar. Planen säkerställer att verksamheter kan tillåtas i bottenvåning ge-

nom bestämmelsen BC. 
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Figur 22. Illustration över möjlig utformning och gestaltning av torget, Sweco Environment AB, 2019. 

3.3.2 Naturmark 

Inom planområdet bevaras utpekade värdefulla naturmarker, bland annat friliggande 

hällar, genom beteckningen NATUR i plankartan. Naturmarkerna har även en viktig 

funktion för friluftsliv och rekreation.  

Flera naturvärdesträd finns och skyddas inom områden för NATUR och PARK som 

kommunen är huvudman för.  

Huvudgatans bredd har justerats för att säkerställa bevarandet av värdefulla träd som 

finns inom naturområdet. I östra delen av planområdet, söder om huvudgatan, finns 

idag en äldre solbelyst gammeltall belägen i direkt anslutning till planerat nytt bo-

stadsområde. Hänsyn ska tas till trädets stam och grenar, även trädets delar under 

mark. Ett träds rotsystem sträcker sig långt utanför trädets krona, varför schakt ej får 

utföras inom kronans dropplinje (trädkronans yttre linje) samt utanförliggande yta 

motsvarande 20 procent av dropplinjen. I samband med gräv- eller byggarbeten i när-

heten av trädet bör fordonstrafik undvikas så långt det är möjligt.  

Detaljplanen föreslår att bevara Kyrkstigen genom bestämmelsen NATUR i plankar-

tan. Kyrkstigen bör med fördel behålla sin nuvarande karaktär och ej asfalteras då ett 

sådant ingrepp kan påverka upplevelsen av Kyrkstigen som gammal kommunikat-

ionsled. 

De äldre administrativa gränserna tillhörande Vallentuna Prästgård 1:1. kan med för-

del, ur kulturmiljöhistoriskt perspektiv, markeras ut genom exempelvis marksten el-

ler skyltning som talar om historien kring de administrativa gränserna. 
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Vid all skötsel av skog ska skador i och invid kulturmiljöer och kulturlämningar för-

hindras eller begränsas. Körskador ska förhindras och markberedning ska inte ske så 

att kulturlämningar skadas.  

3.3.3 Parkmark 

I plankartan reserveras mark för dike och dagvattendamm inom PARK1, anläggning 

för dagvatten får integreras. I norra området iordningsställs befintligt dike tillika na-

turlig lågpunkt, Gammeläng, i samband med en ny dagvattendamm. Det innebär att 

den befintliga djupfåran (dikesanvisningen) i Gammeläng kommer att flyttas max ca 

10 meter norrut inom den östra delen av det aktuella området. Längs parkmarken lö-

per en gång- och cykelväg som länkar samman Kristineberg med omgivande områ-

den. 

I östra delen av planområdet, närmast Påtåker, är parken placerad med entré från hu-

vudgatan och angränsar till naturområden i syd, öst och norr. Storleken på parken är 

ca 2500 kvm. Inom Vallentuna tätort och Kristineberg ska det enligt Miljöprogram-

met (2016) och Lekplatsplanen (2017) finnas en lekplats på allmän platsmark inom 

rimligt avstånd från hemmet. Placeringen möjliggör också att närboende kan nå par-

ken till fots. En gång- och cykelkoppling genom parken mellan huvudgatan inom om-

rådet och Påtåker är möjlig. Lekplatsen ska innehålla klassisk lekutrustning såsom ex-

empelvis klätterlek, fjädergungdjur, rutschkana, baksandlåda, gungor och bänkbord 

utformas så att de passar in i områdets naturliga skogskaraktär. 

I södra delen av planområdet reserveras mark för ytterligare en park för bostadsnära 

rekreation. 

Flera naturvärdesträd finns och skyddas inom områden för NATUR och PARK som 

kommunen är huvudman för. 

3.4 Fastighetsindelning 

3.4.1  Fastighetsindelningsbestämmelser 

Fastigheter för kvartersmark avseende bostäder och centrumverksamhet ska bildas 

genom avstyckning och överlåtas till privata byggaktörer genom markanvisningar.  

Pumpstationer och transformatorstationer säkerställs i detaljplanen som E och ska 

upplåtas med ledningsrätt eller annan nyttjanderätt eller alternativt överlåtas som en 

separat fastighet till ledningshavaren.  

Allmän platsmark ska utgöra separata fastigheter och ska ägas av Vallentuna kom-

mun som är huvudman för all allmän plats.   
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Planområdet ansluter delvis till fastighetsgränser som är osäkra. Kommunen ansvarar 

för att ansökan om fastighetsbestämning till lantmäterimyndigheten i Stockholms län 

om så krävs. 

3.4.2 Gemensamhetsanläggningar 

Detaljplanen reserverar ytor för gemensamma anläggningar inom kvartersmark (g). 

Gemensamhetsanläggningar inrättas i vissa kvarter för gemensam infartsväg för de 

tillkommande bostäderna. Exakt utformning av gemensamhetsanläggningarna och 

dess delägare bestäms vid kommande lantmäteriförrättning.  

3.4.3 Servitut 

Upprättande av nya servitut kan komma att erfordras i samband med utbyggnad 

inom kvartersmark och upprättas genom avtal eller lantmäteriförrättning. 

3.4.4 Ledningsrätt 

Ledningar som kommer att förläggas eller finnas kvar inom kvartersmark säkras 

lämpligen genom att servitut eller ledningsrätter bildas för dessa ändamål. Initiativ 

till bildande av ledningsrätt tas av berörd ledningshavare.  

3.5 Teknisk försörjning 

3.5.1 Dagvatten 

Planområdet har tidigare avvattnats via diken ned mot Angarnssjöängen. I samband 

med utbyggnad av industriområdet Okvista har diket kulverterats i deletapper och 

markuppfyllning har skett. De senaste kulverteringen skedde i samband med etable-

ring av betongindustri och fjärrvärmeverk. 

Då det möjliga dagvattenflödet från området är strypt och för att Angarnssjöängen är 

en känslig recipient så planeras en dagvattendamm i området för fördröjning och re-

ning av dagvattnet. Dammen inom planområdet kommer att anslutas till befintlig led-

ning under Högdalavägen med munkbrunn och är ett av de första stegen i en serie av 

reningsanläggningar innan vattnet slutligen når recipienten Angarnsjöängen.  

För planområdet avleds dagvattnet från både söder och norr till lågpunkt Gammeläng 

där det ansluter till diken som tar vattnet till den planerade dagvattendammen. Di-

kena som ansluter till dammen görs iordning för att kunna hantera de beräknade 

mängderna. Genom att samla dagvatten och leda det via diken till dammen så reduce-

ras mängden föroreningar till viss del. För att förbättra reningen av vägdagvatten in-

nan det leds till dammen kommer det avledas via skelettjordar och makadamdiken. 

Fördröjning och rening av dagvatten kommer även att ske på fastighetsmark. 
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Den östra delen av området leds via dagvattenätet till diket mot Högdalavägen som 

tar vattnet till dammen i Gammeläng för fördröjning och rening. Är det inte möjligt 

att ha dike hela sträckan kan trumma läggas på delar av sträckan.  

Samtliga vägar i området höjdsätts så att lågpunkter undviks och vattnet kan avledas 

med självfall till avsedda punkter för omhändertagande. Krossdiken skyddar bebyg-

gelse i sluttningar.   

3.5.2 Vatten och avlopp 

Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till det kommunala va-nätet. Planområ-

det ligger idag utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp men kom-

mer ingå i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp efter utbyggnad. En 

pumpstation föreslås inom E2, Tekniska anläggningar pumpstation i den norra delen 

av planområdet.  

3.5.3 Värme 

Tät bebyggelse kan med fördel värmas upp med fjärrvärme. Fjärrvärmeledning finns 

inom området. Befintlig fjärrvärmeledning finns i gång- och cykelvägen i norra delen 

av planområdet. Ledningen viker sedan av söderut öster om Arningevägen.  

3.5.4 El 

Planområdet kommer strömförsörjas norrifrån. Ledningar förläggs i gemensamma 

ledningsstråk i huvudgatan. Planförslaget möjliggör för två transformatorstationer 

som ska försörja planområdet.  

3.5.5 Avfallshantering 

Fastighetsnära insamling av avfall 

Enligt kommunens översiktsplan 2040 ska gemensamma anläggningar för insamling 

av avfall och förpackningar beaktas vid nybyggnation av flerfamiljshus och småhus.  

Vallentuna kommuns lokala avfallsföreskrifter ska alltid följas. Avfall hanteras inom 

kvartersmark. För småhus förespråkas gemensam avfallshantering, alternativt bör 

plats finnas för flera avfallskärl vid respektive bostad där hushållsavfall, matavfall, 

trädgårdsavfall och olika förpackningar kan lämnas. Avståndet för uppställningsplats 

från småhus bör inte vara längre än 2 meter från sopbilens angöringsplats om avfallet 

ska hämtas bostadsnära hos enskilda villahushåll. Avståndet för uppställningsplats 

för gemensam hantering i miljöhuset bör inte vara längre än 50 meter från bostad. 
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För flerbostadshus bör det finnas minst ett miljöhus per fastighet. Miljöhus bör ha en 

area på minst 32 kvadratmeter beräknat på 50 lägenheter. Avståndet mellan byggna-

dernas entréer och avfallsutrymmet/miljöhuset bör inte överstiga 50 meter. Miljö-

hus/källsorteringshus bör placeras i markplan, maximalt 10 meter från gata. Gemen-

samma utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara anpassade för rörel-

sehindrade. Anordningarna ska utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfalls-

hämtaren uppfylls. 

Återvinningsstation 

En återvinningsstation planeras inom planområdet och ska ge utrymme för flera be-

hållare för förpackningar och tidningar. Utrymme för klädinsamlingsbehållare bör 

möjliggöras. Återvinningsstation anges i plankartan med beteckningen E3. 

3.6 Hälsa och säkerhet  

3.6.1 Hantering av markföroreningar 

I planområdets norra del finns indikationer på sulfidförekomst i jordmaterial kan fö-

rekomma. Ingen bebyggelse planeras på platsen men för att kartlägga en eventuell ut-

bredning av förekomsten och säkra att platsen inte utsätts för ingrepp som kan på-

verka vattenkvaliteten och/eller människors hälsa negativt har kommunen beställt 

extra provtagningar vars resultat kommer vara vägledande för hur marken eventuellt 

ska hanteras i framtiden.  

3.6.2 Hantering av ras- och skredrisk samt grundlägg-
ning 

Geoteknisk utredning bedömer inte att det finns några olämpliga områden att be-

bygga inom planområdet. Risk för ras och skred bedöms finnas inom område 1, 2 och 

3 (se figur 21).  

Det planeras inga markhöjande åtgärder som påverkar risken för skred inom område 

1 och 2. Inom område 3 bedöms risken för skred vara låg men större byggnader be-

hövs grundläggas på pålar. För att undvika den risken planeras kedje- och radhusbe-

byggelse inom området.   
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Figur 23. Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning, kompletterat med ob-

servationer från fältundersökning genomförd av ÅF (2019).  

Sandområdet i öster består av lera.  

Gammeläng faller mot nordost. I nordöstra delen av området anläggs en dagvatten-
damm till vilken Gammeläng ska anslutas. Marken omkring Gammeläng ligger på ni-
vån +38 i västra delen av det aktuella området och som lägst på nivån ca +36,5 vid 
östra delen av den planerade dammen. Vid inloppen till dammen kommer vattengång 
(botten i diket) att förläggas på nivån +36,22. 

Djupfåran (dikesanvisningen) i Gammeläng kommer att flyttas max ca 10 meter norr-
rut inom den östra delen av det aktuella området. 

Grundvattenytan har uppmätts 2015-06-22 i provtagningshål på nivåer mellan 36,2 
och +36,6. Denna nivå motsvarar 1-1,5 meter under markytan där mätningen utförts. 
Vid belastning av marken genom exempelvis uppfyllnad uppkommer sättningar i den 
lösa leran. Även en grundvattensänkning skulle kunna medföra ytterligare allmänna 
marksättningar.  

För att stabiliteten ska vara tillfredsställande kan då en nivåskillnad på max ca 2,5 
meter accepteras inom området med lös lera. Detta innebär att vid Gammeläng kan 
marken läggas på max nivå ca +39,5 med tillfredsställande stabilitet. Om marken 
läggs högre genom utfyllnad erfordras förstärkningsåtgärd och stabilitetsutredning 
som visar att detta är möjligt. 

Inom område med angiven lägsta nivå för dränerande ingrepp får dränering ej utföras 
till en lägre nivå än +36,2. Om grundvattenytan sänks till en lägre nivå än +36,2 finns 
risk för allmänna marksättningar inom hela det området, där det förekommer lös 
lera.  

Inom område med bestämmelsen b1 i plankartan anges att lägsta golvnivå för icke 

vattentät källare är +37,0 meter över nollplanet. För källare med lägre golvnivå er-

fordras vattentät källare för att förhindra att källaren vattenfylls vid högvatten 

i Gammeläng. Inom området med lös lera, se nedanstående kartbild figur 21, gäller 

följande:  

– grundläggning ska ske genom pålning 
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– uppfyllnad högre än +39,5 m över nollplanet erfordrar förstärkningsåtgärd och sta-

bilitetsutredning som visar att det är möjligt. 

 

Figur 24. Område med lös lera längs Gammeläng, utdrag ur Geotekniskt planeringsunderlag, Sweco 

civil AB, 2019. 

3.6.3 Hantering av översvämningsrisk 

Planområdet är idag oexploaterat. Enligt kommunens översiktliga kartering av risker 

med avseende på ras, skred och översvämning noteras inga särskilda risker finnas 

inom det område som planeras för bostäder. ÅF har gjort en geoteknisk utredning 

(2019) som inte kunde påträffa några avvikelser från kommunens kartläggning. Vat-

ten ansamlas i lågpunkter som idag är diken och som i detaljplanen är planlagda som 

natur och den plats med störst översvämningsrisk är planerad som damm med öppen 

dagvattenhantering.  

3.6.4 Hantering av radon 

Radonskyddande åtgärder bör ske vid grundläggning inom planområdet för att höga 

radonhalter ska undvikas. Detta ska beaktas vid bygglovsprövningen och exploatören 

ansvarar för att erforderliga undersökningar utförs för att säkerställa att byggnation 

sker enligt Boverkets byggregler.  
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3.6.5 Hantering av buller 

Planförslaget innebär att avsteg från riktvärden för trafikbuller tillämpas enligt Bover-

kets allmänna råd (2008:1 Buller i planeringen). Boverket anger att det i vissa fall kan 

vara godtagbart att göra avsteg från riktvärdena i Infrastrukturpropositionen.  

Avstegen motiveras av att planområdet har ett centralt läge i Vallentuna tätort och att 

Kristineberg planeras utvecklas till en ny stadsdel där totalt cirka 1800 bostäder för-

väntas växa fram, i enlighet med intentionerna i kommunens översiktsplan 2040 och 

bostadsbyggnadsprognos 2019-2028. Bebyggelsen ordnas så att ljuddämpad sida kan 

bildas, och regleras i plankartan under störningsskydd. Planområdet kommer att för-

sörjas med kollektivtrafik, vilket innebär att bostädernas nära anslutning till kollek-

tivtrafik är en ytterligare motivering till bostäder i dessa lägen. 

Planförslaget reglerar att i områden där bullernivåer överstiger 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid bostadsfasad ska byggnader utformas enligt följande: 

- minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet, liksom uteplats, är vända mot 

en tyst eller ljuddämpad sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå (45 dBA ska 

eftersträvas). Med boningsrum menas sovrum och vardagsrum. 

- varje bostad har tillgång till en uteplats/balkong, privat eller gemensam, på tyst 

eller ljuddämpad sida (enligt ovan) i nära anslutning till bostaden. 

Stöd till motiveringen om avsteg hämtas från Trafikbuller och planering 11 (av Läns-

styrelsen i Stockholms län tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och 

miljöförvaltning, 2004). I skriften anges förslag till två avstegsfall: 

Avstegsfall: 

 Avstegsfall A – från riktvärden enligt kvalitetsmålen förs avsteg utomhus från 

70 dBA maximal ljudnivå och 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga bostäder ska 

dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt 

lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden. 

 Avstegsfall B – från riktvärden enligt avstegfall A görs avsteg utomhus från ek-

vivalent ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga bostäder ska dock ha tillgång till-

bullerdämpad sida om högst 55 dBA för minst hälften av boningsrummen. 

Genom att planera med avstegsfall A kan bostäder med god ljudkvalitet erhållas vid 

bibehållna gatusektioner och trafikmängder. Genom att boningsrummen i varje lä-

genhet, liksom uteplats/balkong, har tillgång till en tyst eller ljuddämpad sida inne-

hålls målet för avstegsfall A. Riktvärdet om att erhålla 70 dBA maximal ljudnivå  

Avsteg enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan motiveras eftersom den nya täta be-

byggelsen planeras i anslutning till tätbebyggt område. Användningen av avstegsfall 

motiveras även genom avvägningar mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen, 

bland annat behovet av tillräckligt tät bebyggelse för tillskapande av underlag till 

kommande kollektivtrafik. Ett annat motiv är viljan att forma tydliga och ombonade 

gaturum genom små avstånd mellan bebyggelse och gatumark.  
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Nedan visas bullerberäkningarna för planområdet, enligt bullerutredningen (2019). 

 

Figur 25. Högsta fasadnivå, ekvivalent ljudnivå. Utsnitt ur Bullerutredning, daterad 2019-10-01, upp-

rättad av Tyréns. 
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Figur 25. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2040. Utsnitt ur Bullerutredning, daterad 2019-10-01, 

upprättad av Tyréns. 

 

Figur 26. Ekvivalent ljudnivå 15 m över mark (5 våningar), år 2040. Utsnitt ur Bullerutredning, date-

rad 2019-10-01, upprättad av Tyréns. 
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Figur 27. Maximal ljudnivå 2 m över mark, år 2040. Utsnitt ur Bullerutredning, daterad 2019-10-01, 

upprättad av Tyréns. 

 

Figur 28. Maximal ljudnivå 15 m över mark (5 våningar), år 2040. Utsnitt ur Bullerutredning, daterad 

2019-10-01, upprättad av Tyréns. 
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Lågfrekvent buller 

Buss förväntas trafikera området. För busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som or-

sakar störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, där 

bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. Längs huvudgatan, 

där buss trafikerar, ska bostäder utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden 

(FoHMFS 2014:13) avseende lågfrekvent buller uppnås i sovrum.  

3.6.6 Hantering av farligt gods 

Skyddsavstånd Arningevägen 

Riskbilden för nuläget (2010) och två troliga framtidsscenarier (2020 och 2030) har 

studerats. Den risk som varje individ utsätts för inom planområdet bedöms bli accep-

tabla. I och med att relativt många människor kommer att vistas inom planområdet 

hamnar samhällsrisken på en nivå där lämpliga åtgärder bör övervägas. Att de flesta 

genomgående transporter troligtvis inte går via Arningevägen är positivt då målpunk-

ter för farligt gods är få i området och lämpligare genomfartsvägar finns att välja. Inga 

tillkommande större målpunkter för farligt gods planeras, varför mängden farligt 

gods som transporteras på Arningevägen inte tros öka nämnvärt i framtiden.  

Eftersom det går transporter med brandfarlig gas på vägen är det BLEVE; gasmolns-

brand och jetflamma som utgör en risk för planområdet. Detaljplanen föreslår med 

hänsyn till rekommendationer i framtagna utredningar att det finns ett bebyggelse-

fritt skyddsavstånd på minst 40 meter. För bebyggelse som ligger inom 75 meter från 

Arningevägen ställer planen krav på följande: glas ska utföras i lägst brandteknisk 

klass EW30, fasader ska utgöras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 

klass EI30, friskluftsintag ska riktas bort från vägen samt att det ska vara möjligt att 

utrymma bort från vägen på ett säkert sätt. Detta säkerställs i plankartan med be-

stämmelse b2.  

3.6.7 CNS-analys  

En CNS-analys har tagits fram då detaljplanen medger en högre höjd på byggnader, 

samt tillhörande byggnadsdelar, än 20 meter. Ärendet har remitterats till Luftfarts-

verket som inte har någon erinra mot de föreslagna byggnadshöjderna i detaljplanen.  
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4.  Genomförande 

4.1 Administrativa frågor 

4.1.1 Genomförandetid 

Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år från den dag detaljplanen vunnit laga 

kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att ge-

nomföras.  

4.1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats; GATA1, GATA2, GC-VÄG, TORG, NATUR 

och PARK. Genom bestämmelsen om huvudmannaskap för allmän plats säkerställs 

ansvaret för iordningställande och framtida skötsel och drift av den allmänna platsen. 

Trafikverket är huvudman för Arningevägens vägområde.  

4.1.3 Gemensamma anläggningar 

Detaljplanen reserverar ytor för gemensamma anläggningar. För att skapa förutsätt-

ningar för en mer trafiksäker miljö möjliggör detaljplanen en gemensam infartsväg 

för de tillkommande bostäderna i vissa kvarter. Exakt utformning av gemensamhets-

anläggningarna och dess delägare bestäms vid lantmäteriförrättning vilket sker på 

fastighetsägarnas initiativ och bekostnad. 

Detaljplanen reglerar även utfartsförbud på huvudgatan utmed ett radhuskvarter i sö-

der, varpå angöring och parkering sker via kvartersgatan. VA- och andra ledningar 

förläggs i huvudgatan varpå kvartersgatan inte behöver anpassas till VA anslutningar. 

Kvartersgatan anpassas till bebyggelsen inom kvarteret och ska inte övergå i kommu-

nal skötsel och drift. 

4.2 Organisatoriska frågor 

4.2.1 Tidplan för genomförande 

Detaljplanen bedöms antas 2:a kvartalet 2020 och vinna laga kraft tidigast 2-3:e kvar-

talet 2020. Allmän plats planeras att byggas ut i flera etapper, varav den första är 

tänkt att genomföras inom två år från kommunens upphandling av infrastrukturent-

reprenör. Kvartersmarken kan tidigast påbörjas bebyggas runt andra halvan av 2021. 

Anslutningsarbetena inom allmän platsmark färdigställs i samband med färdigstäl-

landet av bebyggelse inom kvartersmark.  
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4.3 Ansvarsfördelning 

4.3.1 Allmän plats 

Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av allmän plats i enlighet 

med detaljplanen. Kommunen ansvarar även för framtida skötsel och drift av allmän 

plats. När detaljplanen vinner laga kraft äger Vallentuna kommun all mark inom 

planområdet, även kvartersmark. Kvartersmarken inom planområdet kommer sedan 

avyttras till olika byggaktörer som ansvarar för genomförandet inom kvartersmark.  

4.3.2 Ledningar allmän plats 

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

dagvattenanläggningar inom verksamhetsområdet för allmänt VA inom Vallentuna 

kommun. Huvudmannen ansvarar för utbyggnad av ledningar från befintliga led-

ningar inom allmän plats fram till anslutningspunkterna som ofta ligger vid gräns för 

kvartersmark. 

Huvudman för telenätet är Skanova och huvudman för elnätet i området är Ellevio. 

Respektive huvudman för el- och telenätet ansvarar för eventuell flytt av befintliga 

ledningar som krävs för genomförandet av detaljplanen. Kommunen bekostar sådan 

flytt som föranleds av kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar inom detalj-

planen. För utbyggnad av eventuella nya ledningar inom allmän plats ansvarar re-

spektive huvudman för el- och telenätet. 

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

Eventuella nya ledningar ska förläggas samordnat i delar av områdets nya gatunät.  

Ledningar för el och VA i huvudgatan som även ska försörja Hemvärnsstugan som lig-

ger placerad i nära anslutning till planområdet. Enskilda ledningar som krävs från hu-

vudgatan fram till befintlig byggnad säkras lämpligen genom avtalsservitut. Kommu-

nen ansvarar för kostnaderna.  

Respektive ledningshavare/huvudman bekostar och ansvarar för utbyggnaden av sin 

anläggning. 

4.3.3 Kvartersmark 

Framtida byggaktör ansvarar för anläggande och uppförande av samtliga anlägg-

ningar och byggnader på kvartersmark för bostads- och centrumändamål.  

Om befintliga ledningar för el- och tele behöver flyttas ska detta ske i samråd med led-

ningsrättsinnehavaren.  

Framtida byggaktör ansvarar även för nedläggande av servisledning för vatten, spill- 

och dagvatten från utlagda anslutningspunkter och fram till kommande bebyggelse.  
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Byggaktören ansvarar för att ansöka om erforderliga lov och tillstånd som krävs för 

anläggande och utförande av åtgärder inom kvartersmark.  

Framtida fastighetsägare av kvartersmark ska, liksom de ansvarar för drift och under-

håll av sin fastighet, ansvara för att skyddsåtgärder som påkallas av planen upprätt-

hålls. Fastighetsägare ansvarar för att överlämna drifts- och underhållsinstruktioner 

till nya fastighetsägare. 

För kvartersmark avsedd för skolverksamhet ansvarar Vallentuna kommunen att be-

bygga i enlighet med detaljplanen.  

4.4 Avtal 

4.4.1 Markanvisningsavtal 

Vallentuna kommun har under 2017 tecknat markanvisningsavtal för delar av sitt 

markinnehav inom planområdet med flera olika byggaktörer. Markanvisningsavtalet 

innebär en option för respektive byggaktör att förhandla med kommunen om köp av 

kvartersmark i syfte att uppföra bostäder, lokaler och vårdboende. Resterande del av 

kommunens markinnehav kommer att avyttras till olika aktörer genom markanvis-

ning efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.   

4.4.2 Reservationsavtal 

Inför antagande av detaljplanen kommer kommunen teckna reservationsavtal med de 

byggaktörer som kommunen tidigare tecknat markanvisningsavtal med. Reservat-

ionsavtalet ger byggaktören rätt att påbörja förberedande arbete såsom att färdigställa 

bygglovshandlingar och påbörja markarbeten för byggnation inom den kvartersmark 

som markanvisningsavtalet avser.  

4.4.3 Marköverlåtelseavtal 

När parterna är överens om att villkoren i reservationsavtalen uppfyllts kommer 

marköverlåtelseavtal tecknas för att överlåta kvartersmark till byggaktören. I markö-

verlåtelseavtalen regleras den slutliga köpeskilling som byggaktören ska erlägga till 

kommunen för markområdet.  

4.5 Tillståndsfrågor 

Åtgärder som kräver lov från Kommunen anges i 9 kap. Plan- och bygglagen (PBL) 

och 6 kap Plan- och byggförordningen (PBF). Generellt krävs lov för betydande mark-

förändringar och uppförande av byggnader, tillbyggnader, plank och murar. Kontakt 

bör alltid tas med kommunen för besked om lov krävs innan en åtgärd utförs.  



 

 

 

 

 

 

DETALJPLAN FÖR KRISTINEBERG ETAPP 1, PLANBESKRIVNING, GRANSK-

NINGSHANDLING 2019-10-22, KS 2012.529 

 

58 

Länsstyrelsen är ansvarig för tillsyn och prövning av anmälningspliktiga vattenverk-

samheter i enlighet med 11 kap Miljöbalken. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos 

Länsstyrelsen eller, om det är av större omfattning, hos Mark- och miljödomstolen.   

4.6 Fastighetsrättsliga frågor 

4.6.1 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsåtgärder erfordras för genomförandet av detaljplanen. Kommu-

nen ansöker om fastighetsbildning som syftar till att bilda fastigheter i enlighet med 

detaljplanen. De fastigheter inom detaljplanen som utgör allmän platsmark, exempel-

vis gator och naturmark, kommer ägas av kommunen. Kommunen har enligt plan- 

och bygglagen rätt att lösa in privatägd mark som enligt detaljplanen ligger inom all-

män plats. Vallentuna kommun ansöker om fastighetsbildning för inlösen av allmän 

platsmark.  

Fastighetsbildning inom kvartersmark initieras av respektive byggaktör/fastighetsä-

gare.  

Gemensamhetsanläggningen Vallentuna Prästgård ga:1 omprövas i samband med ge-

nomförandet av detaljplanen genom anläggningsförrättning hos lantmäterimyndig-

heten. Omprövningen avser justering av gemensamhetsanläggningens utformning 

och innebär att endast sträckan från huvudgatan fram till de i gemensamhetsanlägg-

ningen delägande fastigheterna som ska utgöra Vallentuna-Prästgård ga:1. Vallentuna 

kommun ansvarar för att ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning.  

Ansökan om fastighetsbildning ställs till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län.   

4.6.2 Servitut 

Följande servitut påverkas i samband med genomförandet av detaljplanen:  

Aktnummer Lastfastighet Förmånsfastighet Servitutsändamål Påverkan 

0115-

00/70.1 

Vallentuna 

Olhamra 1:14 

Vallentuna Präst-

gård ga:1 

Utrymme Upphävs 

0115-

00/70.4 

Vallentuna 

Olhamra 1:14 

Vallentuna Präst-

gård ga:1 

Röjningsrätt Upphävs 

 

Övriga servitut inom planområdet som finns angivna i fastighetsförteckningen påver-

kas inte av genomförandet av detaljplanen.  
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Kommun ansvarar för ansökan om upphävandet av servitut enligt ovan när detaljpla-

nen har vunnit laga kraft. 

4.7 Ekonomiska frågor 

4.7.1 Planekonomi 

Vallentuna kommun är markägare och står för kostnaderna för framtagandet av de-

taljplanen.  

4.7.2 Fördelning av genomförandekostnader 

Alla kostnader för utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur inom kvartersmark av-

sedd för bostads- och centrumändamål bekostas av respektive byggaktör. 

Kostnader för byggande och iordningställande av allmän plats utgör en del av köpe-

skillingen för markområdet och regleras i kommande köpekontrakt.  

Vallentuna vatten AB:s moderbolag Roslagsvatten AB debiterar den nya fastighetsä-

garen till kvartersmark anläggningsavgift enligt vid aktuell tidpunkt gällande VA-taxa. 

Kostnader för lov och tillstånd debiteras enligt kommunens vid aktuell tidpunkt gäl-

lande taxa och bekostas av respektive byggaktör/fastighetsägare. 

Huvudgatan och genomgående gång- och cykelvägar som betjänar allmänheten och 

övriga boende inom Kristineberg finansieras gemensamt av berörda markägare enligt 

särskilt ramavtal.   

Lantmäteriförrättning för fastighetsbildning avseende kvartersmarken bekostas av re-

spektive byggaktör. Kostnader för fastighetsrättsliga åtgärder debiteras enligt Lant-

mäteriets gällande taxa. Reglering av kommande kostnader kommer att ske i det avtal 

som upprättas mellan kommunen och respektive byggaktör.   

För fastighetsbildningskostnader avseende fastighetsreglering/inlösen av allmän 

platsmark (NATUR) till kommunens fastighet samt avseende omprövning av gemen-

samhetsanläggningen Vallentuna-Prästgård ga:1 ansvarar Vallentuna kommun.  

4.7.3 Inlösen och ersättning 

Detaljplanen möjliggör för Vallentuna kommun att genom fastighetsreglering över-

föra del av fastigheten Olhamra 1:53 som i detaljplanen utgör allmän plats (NATUR) 

till Olhamra 1:14 eller annan lämplig kommunägd fastighet. Som ersättning för det 

fastighetsreglerade området ska kommunen till ägarna av Olhamra 1:53 erlägga en er-

sättning enligt överenskommelse om fastighetsreglering som upprättas mellan par-

terna. Vallentuna kommun ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning. 
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4.7.4 Tekniska utredningar 

Byggaktör ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer 

och kontroller som behövs för planens genomförande inom kvartersmark. Kommu-

nen ansvarar för kompletterande tekniska undersökningar, dokumentationer och 

kontroller som behövs för planens genomförande inom allmän plats.  

Byggaktör och fastighetsägare ansvar för att dokumentationen förs vidare till eventu-

ella nya ägare så att bl.a. skydd mot vattenskador och buller kan upprätthållas genom 

rätt underhåll. 

5.  Konsekvenser 

5.1 Miljökonsekvenser  

5.1.1 Ställningstaganden  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Detaljplanen kommer att medge förändringar som i olika grad kan påverka miljö, 

hälsa och upplevelse av området. Med beaktande av platsens särdrag och känslighet, 

planens karaktäristiska egenskaper och den påverkan som ett genomförande av pla-

nen sammantaget bedöms kunna medföra, antas detaljplanens genomförande inte 

medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34 § eller miljöbal-

ken 6 kap. 11 § så att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras. De miljöfrågor 

som är att ta hänsyn till redovisas i denna planbeskrivning. 

Motiv till ställningstagandet är att SBF menar att de miljöaspekter som av både 

underlagsutredningar samt Länsstyrelse nämnts som betydande har utretts i särskild 

tillståndsansökan. Sedan samrådet har det genomförts ett antal utredningar som un-

dersökt platsens värden och justeringar har gjorts för att i den mån det anses motive-

rat bevara de värden som påträffats och ansetts höga. De värden som går förlorade i 

och med en exploatering av området bedöms vara motiverade inom ramen för Vallen-

tuna kommuns behov att bygga bostäder och ligga i linje med både Översiktsplanen 

och den kommunala bostadsbyggnadsprognosen för 2019-2028.  

Miljöaspekter att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen är trafikbuller från Arning-

evägen och Okvistavägen samt försäkra att den rening och fördröjning av dagvatten 

som föreslagits i tillståndsansökan för Angarnsjöängen efterlevs.  
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5.1.2 Riksintressen  

Planområdet omfattas inte av några riksintressen men antogs i samrådet få en bety-

dande påverkan på Angarnsjöängen som är Natura-2000 område och ligger öster om 

planområdet.  

Betydande påverkan på Natura 2000-område 

Planförslaget ligger i avrinningsområde för Angarnsjöängen som är ett Natura 2000-

område. Angarnssjöängen är en av länets viktigaste fågellokaler och skyddas som Na-

tura 2000-område med syftet att bevara ett antal utpekade fågelarter samt deras livs-

miljöer. Bedömningen är att planförslaget, inte självständigt, men tillsammans med 

andra exploateringsprojekt i Vallentuna kan påverka Angarnssjöängen. I ett Natura 

2000-område gäller att åtgärder som kan påverka området på ett betydande sätt 

måste tillståndsprövas enligt 7 ka 28 a Miljöbalken.  

Vallentuna kommun har ansökt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken för änd-

rade vattenflöden som berör Angarnssjöängen i Vallentuna kommun. Inom avrin-

ningsområdet till Angarnssjöängen planerar kommunen flera nya bebyggelseområden 

i ett antal olika detaljplaner. Dagvattenutredningar för respektive etapp samt en över-

gripande dagvattenutredning har tagits fram i syfte att säkra fördröjning och rening 

av dagvatten. Även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram som un-

derlag till en tillståndsansökan där Kristineberg etapp 1 inkluderas i tillståndsansö-

kan.  

Länsstyrelsen har 2019-05-02 (Beteckning 521–37279–2018) beviljat tillstånd med 

avseende på påverkan av tillrinningen till Angarnsjöängen för förändrad markan-

vändning i enighet med detaljplanerna Kristineberg etapp 1, 2, 3, och 5, Okvista 5 

samt Nyborg inom Vallentuna kommun.  

5.1.3 Miljökvalitetsnormer 

Vatten 

Planens genomförande bedöms inte påverka belastningen på Vallentunasjön eller An-

garnsjön på ett sätt som försvårar möjligheterna att uppnå MKN. Allt vatten från om-

rådet beräknas ledas till Angarnsjöängen. Enligt miljökonsekvensbeskrivning hörande 

till tillståndsansökan för påverkan på Natura-2000 område Angarnsjön beräknas be-

lastningen av fosfor, kväve, krom och olja öka med 3 % under förutsättning att dag-

vatten renas i den grad som anges i respektive planområdes dagvattenutredning. 

Detta bedöms som en marginell ökning. Tar man sedan hänsyn till Lundbydammen 

och tillhörande kanals reningseffekt beräknas belastningen på Angarn minska med 10 

% och bör därmed bidra till en positiv effekt på miljökvalitetsnormerna för vatten.  
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Luft 

Ett genomförande av planen beräknas inte medföra att miljökvalitetsnormen för luft 

överskrids. Den exploatering som planeras är av mindre omfattning samt i ett kollek-

tivtrafiknära läge vilket gör att utsläpp orsakade av tillkommande biltrafik bedöms 

vara av begränsad omfattning.  

5.1.4 Övriga skyddade områden  

Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalpark förekommer 

inom planområdet.  

5.1.5 Natur- och vattenområden 

Planområdet är idag oexploaterat. Ett genomförande av planen leder oundvikligen till 

att området förändras. För att säkra att de mest värdefulla naturvärdena inom plan-

området bevaras har en naturvärdesinventering (NVI) genomförts av Sweco 2016. 

Åtta naturvärdesobjekt pekas ut (se avsnitt 2.5.2 Naturvärden), detaljplanens utform-

ning har justerats på ett sätt som gör att samtliga objekt bevaras och i med använd-

ningsbestämmelser definieras som Naturmark och till viss del Park. Utöver det skyd-

das ett antal naturvärdesträd med utpekat värde via planbestämmelser (se plankarta).  

Planen ligger i kanten av Angarnkilen, men medför inte något ingrepp på skyddade 

områden, nyckelbiotoper eller registrerade sumpskogar. Placeringen av planområdet 

bedöms ur ett stadsbyggnadsperspektiv vara fördelaktig sett till närhet till kommu-

nens övriga bebyggelse samt närhet till kollektivtrafikförbindelser. Det ingrepp som 

planeras i Angarnkilen bedöms därför vara motiverat. Inom planområdet kommer di-

ken i befintliga lågpunkter bevaras och utvecklas för fördröjning och rening av dag-

vattenflöden och vid Gammeläng bevaras och utvecklas befintlig våtmark.  

En stor del av områdets befintliga hällmarkstallskog bevaras i områdets grönstruktur, 

och rekreationsområden kommer till stor del kunna bevaras.  

På plankartan införs bestämmelse NATUR på naturmark med naturvärdesområde, 

som innebär att skog inte får avverkas men att skötsel och gallring får ske. Naturom-

rådena kommer att ingå i kommunens ordinarie ”Skötselplan för tätortsnära natur”. 

Kompensationsåtgärder för påverkan på naturvärdesobjekt 1 ska utredas i det fort-

satta planarbetet.  

Inom kvartersmark råder trädfällningsförbud på inmätta värdefulla träd och dessa är 

markerade i plankartan och skyddas med hjälp av planbestämmelse n1.  

5.1.6 Stads- och landskapsbild 

Föreslagen exploatering är stor och påverkan på stads- och landskapsbilden bedöms 

som stor. Området förändras från ett naturlandskap till att bli ett bebyggt område. 
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Dock bedöms konsekvenserna bli begränsade eftersom de platser i området där explo-

atering föreslås har en relativt låg känslighet och det är ett begränsat antal människor 

som berörs. Detaljplanen föreslår att nya bostäder lokaliseras och anpassas efter om-

rådets topografi och natur, samt att kultur-/ och landskapsmiljön tillvaratas. 

5.1.7 Kulturhistoriskt värdefull miljö 

Området är utpekat med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter i Vallentunas kultur-

miljöprogram. I miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet Kristineberg be-

dömdes förslaget medföra små märkbart negativa konsekvenser för kulturmiljön. 

5.1.8 Hälsa och säkerhet 

I och med planerade åtgärder för hantering av markföroreningar, ras- och skredrisk, 

översvämningsrisk, radon, buller och farligt gods (se kapitel 3.6) anser kommunen att 

planen inte riskerar att leda till negativa konsekvenser för människors hälsa och sä-

kerhet.  

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

5.2.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunen får inkomster från försäljning av mark inom planområdet.  Vidare för-
väntas ett genomförande av detaljplanen även innebära nya skatteintäkter eftersom 
detaljplanen ger möjlighet för nya invånare att bosätta sig i kommunen.  
 
Samtidigt belastas kommunen av kostnader för investeringar i allmän infrastruktur 
och drift av denna, såsom gator, torg och övrig infrastruktur.  

5.2.2 Ekonomiska konsekvenser för berörda fastighets-
ägare 

Föreslagen komplettering av bostads- och centrumbebyggelse innebär en allmän vär-
deutveckling av fastigheterna som normalt även gynnar ägarna till angränsande fas-
tigheter.  
 
Det är inte aktuellt med att ta ut några gatukostnader från fastighetsägarna i området 
för de förbättringar som görs på vägar och allmän plats. 
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5.3 Sociala konsekvenser 

5.3.1 Barn och unga 

Ett genomförande av planen innebär nya bostäder och ett område med trafiksäkra 

gångvägar till skola, kollektivtrafik, rekreationsområden och lekplatser. Närhet till na-

tur, ängsytor och lekplatser främjar barns behov av lärande, rörelse, lek och social 

möten nära hemmet. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att barn och ungdomar 

kan ta sig till skola, kollektivtrafik och andra målpunkter utan att vara beroende av 

föräldrar som skjutsar.  

5.3.2 Jämställdhet 

Realisering av planen innebär nya bostäder i ett lättillgängligt område med kollektiv-

trafiknära läge. Läget ger möjlighet till goda förbindelser med olika transportmedel 

mellan hemmet och service, fritidsanläggningar, närhet till rekreationsområden samt 

andra målpunkter. 

Bostäderna i området skapar förutsättningar för bättre social kontroll i området och 

planens utformning möjliggör att området kan bebyggas och utformas så att det upp-

levs tryggt och säkert dygnet runt för människor oavsett könstillhörighet- och identi-

tet.  

Ett genomförande av planen skapar även förutsättningar för ökad tillgänglighet och 

upplevd trygghet i området. Genomförande av planen kan dock inte ensamt bidra till 

en trygg och jämställd miljö utan åtgärder kan även behöva vidtas utanför området. 

5.3.3 Tillgänglighet 

Ett genomförande av planen medför en ändrad markanvändning på platsen och att 

delar av området därmed blir mindre tillgängligt för allmänheten i bemärkelsen att 

beträda området. Gällande tillgänglighet, i bemärkelsen framkomlighet och orienter-

barhet, hindrar inte planens utformning att en tillgänglig fysisk miljö kan skapas i 

området för alla oavsett funktionsnedsättning.  

5.4 Fastighetskonsekvenser 

5.4.1 Fastighetsbildning och fastighetskonsekvenser 

För genomförandet av detaljplanen erfordras fastighetsbildningsåtgärder. Dessa åt-

gärder kan genomföras när detaljplanen vunnit laga kraft. Kvartersmark ska genom 

avstyckning utgöra separata fastigheter. Mark för allmänplats som Kommunen avser 
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att behålla inom som ägo ska utgöra separata fastigheter eller överföras genom fastig-

hetsreglering till intilliggande en kommunalt ägd fastighet.  

För fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsä-

gare.  

6.  Medverkande 

I planarbetet har följande personer medverkat senast: Niklas Karlsson projektledare/ 

exploateringsingenjör, Natali Klosterling planarkitekt, Aina Larsson planarkitekt, Ca-

rin Gebenius exploateringsingenjör (Svefa), Nadja Andréewitch miljöplanerare, Robin 

Andersson miljöplanerare (WSP), Helena Homle trafikplanerare (Tyréns), Loredana 

Lundmark projektledare infrastruktur, Åke Sjögren VA-ingenjör (Roslagsvatten AB), 

Isa Lindqvist kommunantikvarie.  

 

 


