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2. Sammanfattning 

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

Lantmäteriet, Trafikverket, Trafikförvaltningen, Stockholms brandförsvar, 

Stockholms Stift, Skanova, Vallentuna hembygdsförening, E.ON, Vallentuna 

församling, Vallentuna Naturskyddsföreningen, Socialnämnden, Kulturnämnden, 

Polisen, Miljöpartiet Vallentuna, Vänsterpartiet Vallentuna, även från 

sakägare/närboende, Odlingsvägens samfällighetsförening och Påtåker 

samfällighetsförening. Ingen erinran har lämnats från Barn- och ungdomsnämndens 

arbetsutskott, Svenska kraftnät och Fritidsnämnden. 

Inkomna synpunkter från myndigheter och föreningar gäller bland annat risk för ökat 

trafikbuller på Arningevägen, behov av att säkerställa fortsatta rekreations-

möjligheter i området och bevarande av natursköna platser, skapa säkra passager, ta 

tillvara på och utveckla gång- och cykelstråk, bygga ut kollektivtrafiken i området, 

stärka kopplingar till omgivningen, samt behov av fler utredningar. Länsstyrelsen 

påpekar bland annat att förslaget behöver utformas så att det tillgodoser riksintressen 

enligt 4 kap. miljöbalken, att miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. miljöbalken 

behöver följas, och att risk för erosion, ras och skred behöver utredas närmare inför 

granskningsskedet.  

Inkomna yttranden från sakägare och närboende gäller framför allt ett kritiskt 

förhållningssätt till ianspråktagande av natur för bostadsbebyggelse, risk för ökat 

trafikbuller från Arningevägen till följd av bostadsexploatering i Kristineberg och 

förslag på revideringar i planbeskrivningen. Boende i Påtåker betonar vikten av att 

det skapas en koppling till Påtåkervägen från Kristineberg för att bland annat barn i 

Påtåker på ett tryggt och säkert sätt ska kunna gå och cykla till skolor, kollektivtrafik 

och framtida kompisar i Kristineberg. 

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden tillsammans med 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena återges 

och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är offentliga 

handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på kommunen.  
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Inkomna synpunkterna har föranlett framtagande av flera utredningar avseende 

natur, miljö, trafik, buller, dagvatten, geoteknik och handel, samt revideringar i 

planbeskrivning och plankarta, se sidan 42-43 i denna samrådsredogörelse.   

3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Rang-Sells 

Kulturnämnden Arriva Sverige AB 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Elverket Vallentuna AB 

Utbildningsnämnden Vattenfall Eldistribution 

Kommunstyrelsen Roslagsvatten AB 

Socialnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

 Stockholms Stift 

Myndigheter: Svenska kraftnät 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Föreningar: 

Landstingsstyrelsens förvaltning Vallentuna Naturskyddsförening 

Polismyndigheten i Stockholms län Vallentuna Församling 

Trafikverket Vallentuna Hembygdsförening 

 AB Stor Stockholms Lokaltrafik SL Hyresgästföreningen Nordost 

  

 Närboende: 

 Sakägare enligt fastighetsförteckning 
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4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 9 februari – 7 mars  2016. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om granskningen och var 

handlingarna fanns tillgängliga för granskning. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och 

fick även planhandlingarna.  

Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

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

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (BUN) 

 Svenska kraftnät 

 Fritidsnämnden (FN) 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

6.1.1 Privatperson 1, KS 2012.529-16 

Privatperson 1 hänvisar till naturvärdesinventeringen och menar att områdenas 

rekreationsvärde är synnerligen högt för de boende i Bällstaberg, Bällsta Park, 

Bällstalund och Kragstalund. Människor mår som bäst när de har cirka 300 meter 

gångväg till natur. Kristinebergsskogen ligger med andra ord idealiskt till. 

Kristineberg som bostadsområde får ganska kort väg till Täbys Löttinge-område med 

jogging- och skidspår i hällmarksskod. Det blir dock betydligt längre för oss i 

Bällstaberg etc. 

Privatperson 1 ställer sig frågande till ifall invånarna i angränsande områden har 

tillfrågats om de uppskattar att en fin rekreationsnatur ersätts av betongförort? Har 

byggaren förstått att området f n är bullerstört av Arningevägens trafik (det ska göras 

till 4-filig trafikled dessutom)? Området ligger illa till för kollektivtrafik, vilket gör att 
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de flersta behöver bilpendla till arbetena (om inte Vallentuna mirakulöst lyckas locka 

till sig flera medelstora arbetsplatser). 

Hur ska dessa bostäder kunna konkurrera med den gigantiska tätbebyggda stad som 

Täby planerar från Roslags-Näsby till Arninge (med Arninge resecentrum)? Dras 

dessutom T-bana till Täby centrum (och kanske galoppfältets ’blandade’ stad med 

både arbetsplatser och bostäder), blir Kristineberg troligen bedömt som en oattraktiv 

och resemässigt obekväm bullerstörd plats att bo på.  

Vallentunas chans är att erbjuda natur på nära håll och god kommunikation med 

bostadslägen längs spåren (som kunde motivera dragning till Arlanda). Privatperson 1 

avstyrker skövling av fin natur nära bostadsområdet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Ett gediget underlag har tagits fram under planprocessen i 

syfte att redogöra för och upplysa om bland annat vilka naturvärden som finns i 

området, var de finns lokaliserade och på vilket sätt exploatering i området bör ske. 

Att möjliggöra för nya bostäder i området innebär att fler kommer att ha närhet till 

natur i Kristineberg. Buss kommer att angöra området vilket innebär att det skapas 

goda förutsättningar och möjligheter att åka kollektivt.  

Inför granskningsförslaget har bullerutredningar tagits fram samt en riskanalys 

avseende farligt gods. Detaljplanen föreslår med hänsyn till rekommendationer i 

framtagna utredningar att det finns ett bebyggelsefritt 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. 

Med stöd i framtagna bullerutredningar reglerar planen att i områden som utsätts för 

över 55 dBA ekvivalent ljudnivå ställs krav på att 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). Varje bostad ska också ha 

tillgång till en uteplats/balkong, privat eller gemensam, på tyst eller ljuddämpad sida 

(enligt ovan) i nära anslutning till bostaden. Bestämmelserna avseende buller syftar 

till att skapa en god boende- och livsmiljö i området. 
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6.1.2 Privatperson 2, KS 2012.529-23 

Privatperson 2 vill framföra synpunkter kring följande avsnitt i planbeskrivningen: 
 
3.2.2 Vatten samt 7.1.4 Topografi, vegetation samt 7.7.2 Dagvatten  

I dessa stycken påstås att området idag avvattnas norrut genom befintligt igenväxt 

åkerdike med utlopp under Okvistavägen som rinner vidare i diken norr om Gävsjön. 

Mer korrekt torde dock vara att avvattningen från området sker genom en trumma 

under Högdalavägen i sydostlig riktning. I dagsläget går det dock inte att se var 

utloppet ur trumman mynnar. Vad som emellertid går att se är att vatten tillförs 

området norrifrån genom en trumma under Okvistavägen i nivå med bussterminalen. 

4.2 Markägoförhållanden 

Detaljplanen anges omfatta endast en privatägd fastighet, nämligen Olhamra 1:53. Av 

kartor i detaljplanen är det svårt att urskilja gränser för olika fastigheter. Vi önskar 

därför kommunens besked med bekräftelse att fastighet Vallentuna-Rickeby 1:15 inte 

till någon del kommer att bli berörd av utbyggnaden av området Kristineberg. 

7.1.4 Topografi, vegetation 

Som avslutning på den ganska omfattande redogörelsen i detta avsnitt anges som 

sista mening av sista stycket ”Naturvärdet bedöms som högt”. Detta torde föranleda 

en kraftig eftertanke. Vi anser att det är eftersträvansvärt att området inte alls 

bebyggs, eftersom en bebyggelse skulle påtagligt sänka naturvärdet. Området har 

under säkert hundra år använts som rekreationsområde av framförallt de boende i 

närområdet. Denna användning av området kommer givetvis att försvinna samtidigt 

som de nyinflyttade i den nya bebyggelsen inte alls kommer att kunna använda 

området på samma sätt för rekreation. 

7.2 Fornlämningar 

Det anges att området ingår i ett utpekat område med höga kulturhistoriska värden. 

Vad anser historieforskarna då om att området bebyggs i ett omfattande 

utbyggnadsprogram? 

7.4.2 Gång- och cykelvägar 

Den befintliga gång- och cykelvägen parallellt med Okvistavägen ska kopplas samman 

med det nya gång- och cykelvägnätet enligt planen. Detta kommer att medföra en 

enorm ökning av användandet av denna väg med hänsyn till det mycket stora antalet 

människor som förväntas flytta in i det nya Kristineberg och det är tveksamt huruvida 

vägens kapacitet då kommer att vara tillräcklig. Vi vill även påpeka att denna väg 

väster om Arningeleden, således i riktning mot Vallentuna centrum, mynnar i 

Tunavägen, vilken är en smal grusväg som därför troligtvis måste förstärkas. 
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Vidare anges att parallellt med Arningevägen finns även en befintlig gång- och 

cykelstig. Detta är emellertid ingenting som vi känner till trots att vi har mark i 

området på båda sidor om Arningevägen. 

7.7.2 Dagvatten 

I den nordöstra delen av planområdet planeras för en utbyggnad av såväl en 

dammanläggning som en översvämningsyta. Detta förefaller något våghalsigt med 

tanke på alla de barn som kommer att finnas i bostadsområdet och som sannolikt 

kommer att söka sig till vattenområdena. Risken för att något barn ska trilla i vattnet 

synes överhängande. Vi förutsätter således att tillräckliga skyddsanordningar uppförs. 

9.1 Transportled för farligt gods 

Arningevägen påstås i planen utgöra en sekundär transportled för farligt gods. Vi har 

dock för oss att vägen när den byggdes hade klassats som primärled för farligt gods. 

Vidare anges att i och med den stora mängden nya bostäder i området bedöms 

samhällsrisken hamna på nivåer där åtgärder bör genomföras närmast Arningevägen. 

Dock framgår inte vilken typ av risk som avses och inte heller vilken typ av åtgärder 

som åsyftas. 

9.3 Trafikbuller  

En trafikbullerutredning har tagits fram för Arningevägen och beräkningar har gjorts 

för trafikmängder som motsvarar prognosåret 2030. Därvid torde ingå den ökning av 

trafiken i området som utbyggnaden av bostäderna i Kristineberg medför. Resultaten 

påstås visa på ljudnivåer som överskrider riktvärdena för nybyggnation av bostäder 

cirka 100-200 meter från vägen, men att det aktuella planområdet ligger utanför 

områden där rekommenderade bullernormer överskrids. Emellertid ligger delar av 

marken på fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:15 på ömse sidor om vägen inom den 

angivna bullerzonen där riktvärdena överskrids. Även luftkvaliteten vid detta 

markområde kommer att påverkas negativt. Således undrar vi huruvida det är tänkt 

att Vallentuna kommun  har för avsikt att lösa in de delar av marken som kommer att 

bli berörda av ett troligt nybyggnadsförbud. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Justeringar görs i planbeskrivningen avseende avvattning 

från Kristineberg.  

I granskningsförslaget föreslås att utveckla gång- och cykelstråk i syfte att koppla 

samman Kristineberg till omgivande gång- och cykelnät. GC-vägen har en bredd av ca 

3 meter och kapaciteten bedöms som tillräcklig. Planområdet till denna detaljplan 

omfattar inte gång- och cykelstråket väster om Arningevägen i riktning mot 
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Vallentuna centrum, och därför föreslås ingen förstärkning av grusvägen i 

detaljplanen. Däremot uppmärksammas frågan och synpunkten lämnas till gata- och 

parkavdelningen på Vallentuna kommun.  

Förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen avseende gång- och cykelvägar. 

Detaljplanen föreslår att utveckla gång- och cykelnätet så att det bättre länkar 

samman med Påtåker och centrala Vallentuna.  

Vallentuna-Rickeby 1:15 omfattas inte av denna detaljplan. 

Vad gäller säkerhetsrisken vid planerad dammanläggning så kommer kommunen äga 

och ansvara för skötsel av naturmarken med tillhörande dagvattendamm, således 

kommer tillräckliga skyddsanordningar upprättas där det finns behov.  

I området finns inga kända fornlämningar, dock är Kristineberg etapp 1 utpekat 

område med höga kulturhistoriska värden i Vallentunas kulturmiljöprogram och 

översiktsplan 2040. Dessa värden utgörs av Vallentuna kyrkas administrativa gränser 

och särskilt Kyrkstigen som inrymms inom planområdet. Detaljplanen föreslår att 

bevara Kyrkstigen genom bestämmelsen NATUR i plankartan och de äldre 

administrativa gränserna kan med fördel markeras ut genom exempelvis marksten 

eller skyltning som talar om historien kring de administrativa gränserna. Övriga 

kulturhistoriska lämningar är skyddade enligt hänsynsreglerna i 30 § skogsvårdslagen 

(1979:429). Vid all skötsel av skog ska skador i och invid kulturmiljöer och 

kulturlämningar förhindras eller begränsas. 

 

Vad gäller farligt gods, stämmer det i planbeskrivningen att Arningevägen är 

sekundär transportled för farligt gods. I detaljplanen föreslås riskreducerande 

åtgärder för bebyggelse inom 75 meter från Arningevägen ur säkerhetssynpunkt.  

Byggnadsförbud om 30 meter från vägområdet för Arningevägen finns sedan våren 

2015 beslutat av Länsstyrelsen. Kommuen har inte för avsikt att lösa in del av 

Vallentuna-Rickeby 1:15. 

6.1.3 Odlingsvägens samfällighetsförening 

Odlingsvägens samfällighetsförening äger och förvaltar Bällsta GA:45 där 40 

fastigheter ingår. Samfälligheten är nära angränsande till Kristinebergsområdet. 

Kristinebergsskogen är närmaste större skogsområde och naturen nyttjas regelbundet 

av våra boende för en rad olika fritidsaktiviteter, till exempel vandring, löpning, 

cykling, hundrastning, fågelskådning, svampplockning med mera. Som förening 
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ställer vi oss neutrala till exploatering av skogen men vill verka för en balanserad 

avvägning mellan bebyggelse och naturvärden. Synpunkterna som lämnas fokuserar 

därför på specifika områden som berör medlemmarnas boendesituation och 

möjligheter för fortsatt nyttjande av skogen för rekreation. 

Synpunkter lämnas på följande områden: 

Trafikbuller – bebyggelsen kommer leda till ökad trafik på Arningeleden vilket 

kommer påverka bullernivåerna för föreningens fastigheter. 

Förtydligande: Planförslaget redovisar att bullernivåerna från Arningeleden kommer 

öka i och med det nya planförslaget. Bullerutredningen tar hänsyn till den nya 

bebyggelse, men hur befintlig bebyggelse påverkas redovisas dock inte. En utökad 

bullerutredning behöver tas fram skriver samfällighetsföreningen. Med utgångspunkt 

i framtagen bullerutredning finns anledning att tro att Bällsta GA:45 och vår 

omgivning kommer att utsättas för höga bullernivåer till följd av den ökade trafiken 

som bebyggelsen av Kristinebergsskogen medför. Bullervall eller bullerplank behöver 

byggas på västra sidan av Arningeleden för att minska bullerpåverkan på befintlig 

bebyggelse. 

Förbindelser över Arningeleden – viktigt med säkra passager över vägen. 

Förtydligande: Idag saknas ordentliga förbindelser för säkra passager mellan 

Karlbergsskogen väster om Arningeleden och Kristinbergsskogen öster om 

Arningeleden. Säker passage kan antingen ske i anslutning till Okvista 

industriområde i norr eller söder om Fågelsångens industriområde i söder. Ingen av 

dessa passager medger önskvärd koppling av grönstråken i öst-västlig riktning. 

Många som förflyttar sig mellan de båda grönområdena väljer idag att passera över 

vägen norr om ängarna vid Karlbergsskogen. 

Trafiken på Arningeleden är redan hög och med bebyggelse av Kristinebergsskogen 

kommer trafiken öka ytterligare samtidigt som även behovet av säkra passager förbi 

Arningeleden ökar. Detaljplanen konstaterar även att det är viktigt att bevara 

kopplingen i grönstråken mellan befintlig bebyggelse och de kvarvarande 

grönområdena i Kristineberg. 

I strukturplanen föreslogs ursprungligen två broar över Arningeleden men detta 

reviderades till en gång- och cykelbro. Odlingsvägens samfällighetsförening är 

positiva till förslaget om en GC-bro norr om ängarna vid Karlbergsskogen och önskar 

en säkerställan om att denna bro byggs. 
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Avgränsning mellan bebyggelse och grönområden – viktigt att ha tydliga 

gränser för att hindra annektering av grönområden. 

Förtydligande: Detaljplanen kan säkerställa en tydlig omgivningsanpassad 

bebyggelsefront mot de gröna kilarna. I planen står också att den tätare bebyggelsen 

som dominerar över natur- och kulturlandskap måste ges tydliga gränser mot 

landskapet. I planförslaget framgår inte hur denna bebyggelsefront ska göras tydlig. 

Det är vanligt att privata fastighetsägare annekterar kommunal natur- och parkmark 

där tydliga gränser mellan privat kvartersmark och kommunal mark inte skapas.  

Avgränsning mellan bebyggelse och grönsområden kan tydliggöras och förebyggas 

med t.ex. planterade häckar eller anlagda gångstigar. Vi föreslår att plankartan 

kompletteras men en planbestämmelse som säger att häck ska planeras i tomtgräns 

på fastigheter som gränsar mot natur- eller parkmark eller att kommunala gångstigar 

anläggs i gränsen mellan kvartersmark och park/naturmark. 

Naturvärden och rekreation – specifika förbättringsområden för att säkerställa 

fortsatt rekreationsmöjlighet i området samt bevarande av natursköna platser. 

Förtydligande: Detaljplanens bebyggelse är till största del belagd på områden med 

låga naturvärden. Det område som har högt naturvärde är markerat som naturmark i 

planen vilket ses som mycket positivt. 

Bredd på strövområden - I översiktsplanen och planförslaget konstateras att lokala 

gröna kopplingar i öst-västlig riktning är viktiga då ny bebyggelse riskerar att 

försämra tillgången till bostadsnära natur. I planförslaget konstateras att 

Kristinebergsområdets rekreationsvärden till stor del kommer kunna bevaras genom 

breda skogsstråk mellan utbyggnadsetapperna. För att erbjuda en naturupplevelse 

måste dessa stråk dock vara så pass breda att det upplevs som att man befinner sig ”i 

skogen” snarare än på ett gångstråk som skiljer av två bostadsområden. 

Rekreationsstråken i Kristinebergsskogen utgörs till stora delar av gles tall- och 

hällmark med mycket god sikt, bild bifogas i skrivelsen. Liknande natur återfinns 

även i Karlbergsskogen. Utifrån erfarenheter av Karlbergsskogen och många timmar 

spenderade i Kristinebergsskogen anser vi att rekreationsstråk i planområdet bör ha 

en bredd av minst 150 meter för att säkerställa områdets höga rekreationsvärden.  

Bevara stigar - I strukturplanen framgår att det finns planer att anlägga promenad- 

och cykelstråk i skogen, vilket ses som positivt. Vi anser dock att det är mycket viktigt 

att även bevara vissa prioriterade stigar som är välanvända och har höga naturvärden 

eftersom dessa är viktiga komplement för de som söker mer naturnära upplevelser. 

Karta bifogas skrivelsen. 



Sidan 13 av 44 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Främja framkomlighet vid anläggande av väg – Redan i etapp 1 planeras för 

huvudgatan som går genom hela Kristineberg. Vägens dragning ställer vi oss positiva 

till men eftersom vägen skär av hela skogen anser vi det viktigt att främja 

framkomlighet vid anläggandet av vägen. Vid korsningar med tydligt välanvända 

stigar bör det i största möjliga mån hållas öppet, karta med markering bifogas 

skrivelsen. Avsaknaden av tydliga överfarter har vid det pågående vägbygget i 

Bällstaberg inneburit att folk på eget bevåg rivit avspärrningar för att ta sig över 

vägen. 

Prioriterade stigar – strövområden med mycket höga naturvärden. 

Förtydligande: Enligt strukturplanen och detaljplanen ska kopplingar till natur- och 

rekreationsområden säkerställas, och närgrönområden ska sammanbindas med 

strövområden genom attraktiva stråk. Information om hur dessa attraktiva stråk ska 

lokaliseras inom området saknas dock i detaljplanen varför vi har valt att lyfta fram 

ett antal viktiga stråk i området. 

Karta bifogas skrivelsen. Rödmarkerade stigar på kartan är vältrafikerade 

rekreationsstråk med mycket höga naturvärden. Naturen längs dessa stråk består 

nästa uteslutande av den hällmark med gles tallskog som gör Kristinebergsskogen 

unik. Tillsammans bildar stigarna en ögla som är ett utmärkt rekreationsstråk för 

såväl boende väster om Arningeleden som boende inom det kommande Kristineberg. 

Dessa stigar bör i största möjliga mån bevaras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Projektets bullerutredning avser endast planområdet. Eventuella bulleråtgärder för 

Bällsta GA:45 får utredas separat om det skulle bli aktuellt. Kommunen har ingen 

ytterligare information om eventuell breddning och när den kan ske. Det är 

Trafikverket som är huvuman för Arningeleden. 

Vid anläggning av huvudgatan kommer kommunen i största möjliga mån underlätta 

framkomligheten vid korsningar och stigar. 

Strukturplanen är ett vägledande dokument inför framtagandet av detaljplanerna i 

Kristineberg. Detaljplanen för etapp 1 omfattar en befintlig gång- och cykeltunnel som 

möjliggör förbindelse i en öst-västlig riktning. I nästkommande etapper kommer 

ytterligare förbindelser för gång- och cykel (gc) att studeras så att det skapas ett 

sammankopplat gc-nät inom och utom Kristineberg. 
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Gångstigar kommer inte att anläggas i samtliga gränser mellan kvartersmark och 

park/naturmark. Istället föreslås gång- och cykelvägar på strategiska ställen som 

syftar till att länka samman med gc-nätet i omgivningen. Planförslaget hindrar inte 

från att häckar anläggs i fastighetsgräns.  

Vad gäller bredd på strövområden, möjliggör planförslaget en varierande bredd för att 

kvarhålla upplevelse- och rekeationsvärden i området. Utpekade stigar på bifogad 

karta till er skrivelse berör inte etapp 1. Dock tackar vi för kartan som blir ett 

värdefullt underlag inför kommande etapputbyggnad i Kristineberg. 

6.1.1 Påtåker samfällighetsförening 

Påtåker Samfällighetsförening ställer sig positiva till detaljplaner för Kristineberg 

etapp 1 och 2. Vi ser mycket positivt till den anslutningsväg mellan Kristineberg och 

Påtåker som planeras via teknikutrymme vid Påtåkervägen 15-31. Ett önskemål från 

Påtåker Samfällighetsförening är att anslutningen planeras som väg med gång- och 

cykelbana för möjlighet till säker förflyttning in till Kristineberg centrum.  

Vi önskar delta vid planeringen av utförandefasen för att minimera påverkan för 

boende i Påtåker med avseende på främst buller, vibrationer, damm och 

trafiksituation på Högdalavägen och Arningeleden under rusningstrafik. 

För detaljplanerna i övrig har Påtåker Samfällighet inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Planområdesgränsen för detaljplanen har ändrats sedan 

senaste samrådsförslaget. Kopplingar genom gång- och cykelvägar föreslås till ansluta 

till Påtåker. Ytterligare anslutningar mellan Kristineberg och Påtåker med flera, 

kommer att studeras vidare i planeringen av nästkommande etapper. 

6.1.2 Synpunkter från boende i Påtåker  

Synpunkterna nedan är gemensamt för 49 undertecknade fastighetsägare i Påtåker. 

Underskrifter bifogas till skrivelsen. Följande synpunkter lämnas: 

Redan i framtagandet av detaljplanen för Påtåker konstaterar man att området är 

isolerat i förhållande till andra stadsområden, skolor och fritidsaktiviteter samt att de 

boende kommer bli relativt bilberoende. Idag har majoriteten av de boende i området 

fler än en bil. Utvecklingen av Kristineberg anses positivt för boende i Påtåker då man 
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nu har möjlighet att integrera och skapa tillgängligheten till kollektivtrafik, skolor, 

övrig service samt rekreationsmöjligheter även för boende i Påtåker. Väganslutningen 

mellan Påtåker och Kristineberg utgör den enskilt viktigaste komponenten för hur väl 

en sådan integrering kommer att utvecklas samt möjligheten att minska bilberoendet. 

Redovisade synpunkter nedan är kopplade till den framtida vägens placering som 

sammankopplar Kristineberg och Påtåker samt vikten att minska risker och 

störningar för boende i Påtåker under den långa byggnationstid som utvecklingen av 

Kristineberg innebär. 

Av plankarta 1 framgår att sammankopplingen till Påtåker kommer ske vid 

Påtåkervägen intill befintlig transformatorstation. Efter en bedömning gjord av 

oberoende markprojektör är föreslagen sträckning förhållandevis enkel att genomföra 

med de terrängförhållanden som föreligger, samtidigt som man såg fler möjliga 

sträckningar av anslutningsvägen. Vi ser bland annat därför inte att den alternativa 

lösningen som finns omnämnd i Utvecklingsstrategin är nödvändig eller en bättre 

lösning. Kostnaden för den korta väg som en sammankoppling vid 

transformatorstationen innebär, anses inte heller utgöra en rimlig faktor i en så pass 

stor och omfattande entreprenad som Kristineberg innebär. Anslutningen måste 

dimensioneras för biltrafik samt gång- och cykeltrafik. Vägen bör vara belyst för att 

känna sig trygg att använda vägen även kvällstid. 

Vi anser att en koppling till Påtåkervägen är en förutsättning för de ca 150 barn som 

bor i Påtåker på ett tryggt och säkert sätt kan gå och cykla till skolor, kollektivtrafik 

och framtida kompisar i Kristineberg. I PM Gestaltningsprinciper för Kristineberg 

framgår även att det ska vara enkelt och tryggt att välja att åka kollektivt, gå eller 

cykla. Vi anser att detta även bör gälla de som bor i Påtåker. En koppling vid 

Påtåkervägen minskar avståndet till närmsta busshållplats, infartsparkering för 

spårbunden trafik och Arninge resecentrum med över en kilometer för visa boende i 

Påtåker.  

Att inte koppla samman Påtåker med Kristineberg enligt föreslagen koppling till 

Påtåkervägen innebär att boende i nordöstra Kristineberg/Påtåker får majoriteten av 

de 400 fordonsrörelser som Påtåker genererar. Detta skapar ett inbyggt problem att 

hantera på sikt. Vidare skulle man inte skapa förutsättningar att minska bilberoendet 

för boende i Påtåker. Detta anser vi inte ligga i linje med beslutad miljöpolicy för 

Vallentuna kommun. 

Enligt nuvarande etappförslag för Kristineberg är planeringen att först genomföra 

etapp 1 och 2 för att sedan bygga etapp 3, 4 och 5. Det är viktigt att man redan tidigt 
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under etapp 1 och 2 bygger kopplingen Påtåkervägen/Kristineberg och ansluter 

huvudgatna Kristineberg via cirkulationsplats till Bällstaberg. Detta för att skapa en 

flexibilitet för såväl boende som byggtrafik. Det finns annars en stor risk att 

tillgängligheten för boende i Påtåker begränsas under lång tid genom omfattande 

byggtrafik vid infarten Okvistavägen. Dessutom känns det inte säkert att den enda 

cykelväg som idag förbinder Påtåker med övriga Vallentuna korsas med omfattande 

byggtrafik. Ett mycket bra exempel på en sådan lösning är utvecklingen av Ullna 

strand i Täby där områdets vägnät till stor del färdigställdes innan byggnationer av 

bostäder påbörjades. En sådan lösning innebär att man får naturlig rörelse i området 

även kvällar och helger. Detta minskar risken för stölder vilket är ett känt problem i 

större entreprenader. Vi tror även att om man tidigt kopplar samman Påtåker med 

Bällstaberg kommer boende i Påtåker ha en större acceptans för framtida buller som 

Kristineberg genererar under byggnationstiden. Detta då man tidigt får ta del av 

positiva effekter såsom kortare bil- och cykelväg till spårbunden trafik. 

Sammanfattningsvis anser vi att det är en viktig förutsättning för boende i Påtåker att 

man ansluter Kristineberg till Påtåker vid Påtåkervägen i enlighet med plankartan. 

Det är viktigt att man redan tidigt under etapp 1 och 2 ansluter Påtåkervägen och 

huvudgatan Kristineberg mot korsning Bällstaberg för att skapa en flexibel 

trafiklösning för boende i Påtåker under den långa byggnationstid som Kristineberg 

utgör. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Detaljplanen föreslår att utveckla gång- och cykelvägar (gc) i Kristineberg och koppla 

samman med omgivningen, bland annat Påtåker. Därmed förenklas den dagliga resan 

med gång, cykel eller kollektivtrafik. Ytterligare gc-kopplingar mellan Kristineberg 

och Påtåker med flera, kommer att studeras vidare i planeringen av nästkommande 

etapper.  

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 

och föreningar 

6.2.3 Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen vill framföra följande synpunkter: 

Sammanfattande bedömning 
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Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att det finns risk för att 

föreslagen utformning av planen inte tillgodoser riksintressen enligt 4 kap. 

miljöbalken, att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte kommer att 

följas samt att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor eller erosion. Med föreslagen utformning finns 

risk för att Angarnsjöängen, som är ett Natura 2000-område, kan komma att 

påverkas negativt, att miljökvalitetsnormer för vatten inte följs samt att risk för 

erosion, ras och skred behöver utredas och beaktas inför granskningsskedet. 

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

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

11 kap. 11 § PBL.  

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 

Länsstyrelsen har att bevara enligt 11 kap. 10 § PBL.  

Av 11 kap. 11 § PBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva en kommuns beslut att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan om det enligt 10 § andra stycket kan antas att 

beslutet innebär att ett riksintresse inte tillgodoses eller att miljökvalitetsnormer inte 

följs eller at ten bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. 

Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför 

nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga 

och/eller komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. 

Riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken, Natura 2000-områden 

De områden som anges i 4 kap. 2-8 §§ miljöbalken är i sin helhet av riksintressen. 

Angarnsjöängen är skyddad som ett naturreservat samt är i sin helhet skyddat som 

Natura 2000-område enligt både EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Att 

ett område är skyddat som Natura 2000-område, vilka anges i 4 kap. 8 § miljöbalken, 

innebär att tillstånd krävs för verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön i det skyddade området, oavsett om åtgärden utförs innanför eller 

utanför området. 

En åtgärd som kan påverka Angarnsjöängen på ett betydande sätt måste 

tillståndsprövas enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. Till en sådan ansökan ska alltid en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB, bifogas. Tillståndet enligt 7 kap. 28 a§ 

miljöbalken får bara ges om åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående 

eller planerade åtgärder inte kan skada den livsmiljö och inte heller medför en 
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störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av den eller de 

arter som avses skyddas inom Natura 2000-området. Om det finns risk för skada 

måste beslutet tas av regeringen. 

Flera detaljplaner planeras i området utöver etapp 1 varför Länsstyrelsen bedömer att 

miljön i Angarnsjöängen kan komma att påverkas på ett betydande sätt. Enligt den 

MKB som tagits fram för hela området, anges även att utbyggnaden kan leda till 

negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i Angarnområdet. I MKB:n föreslås en 

dagvattenutredning i vilken det bör utredas vilken påverkan som kan bli på 

Angarnsjöängen.  Länsstyrelsen delar bedömningen i MKB:n om att det behövs en 

fortsatt utredning av konsekvenserna av en utbyggnad för Natura 2000-området 

bland annat utifrån den sammantagna effekten av samtliga detaljplaners 

dagvattenhantering och utsläpp av miljögifter med mera. Länsstyrelsen anser att 

kommunen behöver utreda och tillgodose riksintresset i den fortsatta planeringen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk och exploateras vilket riskerar att 

leda till en ökning av utsläpp av förorenade ämnen till recipienten. Av 2 kap. 10 § PBL 

följer att miljökvalitetsnormer, MKN, enligt 5 kap miljöbalken ska följas vid 

planläggning. Bestämmelsen innebär att planering och planläggning ska göras på ett 

sådant sätt att möjligheterna att uppfylla bland annat MKN för vatten underlättas. 

EU-domstolen har i en dom som meddelades den 1 juli 2015, mål C461/13, gällande 

hur MKN enligt ramdirektivet för vatten ska tolkas och tillämpas i tillståndsärenden 

funnit att medlemsstaterna är skyldiga att inte meddela tillstånd till verksamheter 

som riskerar att orsaka en försämring av status eller när uppnående av god ekologisk 

ytvattenstatus äventyreas. I domen tolkar EU-domstolen också begreppet försämring 

i direktivet såsom en försämring till en lägre klass för en enskild kvalitetsfaktor även 

om inte den sammanvägda statusen försämras. Vidare  anser domstolen att för en 

kvalitetsfaktor som redan befinner sig i lägsta klass innebär varje försämring av denna 

kvalitetsfaktor en “försämring av status”. För mer information se vattenmyndighetens 

hemsida: http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2015/Pages/vagledande-

dom-fran-eu-aspx  

Länsstyrelsen bedömer att avgörandet har bäring på planärenden och andra ärenden 

enligt PBL. En slutsats av domen är att det ställs betydligt större krav på underlag och 

MKB i samband med planärenden och andra ärenden enligt PBL, för att kunna 

bedöma om detalj- och översiktsplaner samt bygglov med mera kan medges utan att 

de riskerar att leda till en försämring av status eller äventyrar uppnåendet av MKN i 

vattenförekomster. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2015/Pages/vagledande-dom-fran-eu-aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2015/Pages/vagledande-dom-fran-eu-aspx
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Planområdet ingår i Oxundaåns och Åkerströmmens avrinningsområde med 

Vallentunasjön och Gävsjön som mottagare. Huvudrecipient för planområdet är 

Angarnsjöängen. Angarnsjöängen ligger inom Hackstabäcken som har måttlig 

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

Enligt dagvattenutredningen som gäller för hela programområdet ökar utsläppen av 

alla ämnen även efter föreslagna reningsåtgärder. Omkringliggande vatten är 

övergödda och utsläppen av näringsämnen behöver minskas. Enligt utredningen ökar 

utsläppen med 25 kg fosfor per år samt 220 kg kväve per år efter föreslagen rening, 

vilket troligen kommer motverka att MKN följs. Det blir svårare för vattenkvaliteten i 

recipienterna att förbättras och det finns även en risk för statusförsämring. Även en 

ökning av andra förorenade ämnen än fosfor och kväve kan påverka vattenkvaliteten 

negativt. Det är svårt att exploatera naturmark utan att föroreningsmängder ökar, 

men Länssytrelsen anser att det borde vara möjligt att uppnå bättre resultat inom 

programområdet än vad som anges i de aktuella planförslagen, både Kristineberg 

etapp 1 och etapp 2. Länsstyrelsen anser därför att ytterligare åtgärder för rening från 

området är nödvändig för att inte motverka att MKN följs. Förutom ytterligare rening 

kan eventuellt andra åtgärder genomföras i avrinningsområdena till berörda 

recipienter som minskar den totala belastningen, vilka också kan räknas med som 

åtgärd. Det är dock mycket viktigt att de synpunkter som förs fram gällande Natura 

2000-området Angarnsjöängen i yttrandet beaktas oavsett. 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningsrisk 

Vid genomförandet av detaljplanen kommer en stor del av nuvarande grönområde att 

hårdgöras vilket påverkar dagvattenflödena i området. Länsstyrelsen är positiv till att 

samtliga vägar i området höjdsätts så att lågpunkter undviks och kraftig nederbörd 

kan avledas med självfall till avsedda ytor som kan översvämmas. 

Geoteknik 

Med hänsyn till områdets varierande topografi och den omfattande planerade 

exploateringen i Kristineberg instämmer Länsstyrelsen med kommunen om att risken 

för erosion, ras och skred behöver utredas inför granskningsskedet. Utredningen bör 

utgå från IEG:s Rapport 4:2010 Tillståndsbedömning: klassificering av naturliga 

slänter med befintlig bebyggelse och anläggning. Vägledning för tillämpning av 

skredkommisionens rapport 3:95 och 2:96. Både befintliga (utanför 

detaljplaneområdet) och tillkommande byggnadsverk som kan påverka skredrisken 

negativt behöver beaktas. De geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett 

framtida blötare och varmare klimat vilket är något som kommunen behöver ta 

hänsyn till. 
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Rådgivande synpunkter 

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge 

möjlighet till insyn och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga 

ingripandegrunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om tillämpningen kring 2 kap. 

PBL. Kommunen bör med hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens 

utformning eventuellt kan ändras. 

Dagvatten  

Kommunen planerar för att dagvatten ska tas om hand utanför området. Det är viktigt 

att dagvattenlösningarna planeras på ett sådant sätt att de är klara att tas i bruk 

senast samtidigt som byggnationen finns på plats inom planområdet.  

I planen bör det framgå att planeringsförutsättningarna för åtgärderna är så klara att 

det inte är tveksamt att de kan komma att genomföras på det sätt som krävs för 

planen. Det kan vara nödvändigt att avsätta mark i planen för diken som ska leda 

dagvattnet ut från planområdet. För dammen bör det också finnas en skötselplan 

eftersom både dammens renande och fördröjande funktion är beroende av 

regelbunden skötsel. Kommunen bör även planera för hur snö ska hanteras och för 

rening av smältvattnet. Inom planområdet kommer mycket hårdgjord yta byggas. 

Dagvatten från dessa bör renas från bland annat oljeföroreningar. 

Kommunen kan redan nu ta hänsyn till eventuella förändringar som den senaste 

klassningen och indelningen i vattenförekomster som är gjord av vattenmyndigheten. 

Nytt åtgärdsprogram och nya miljökvalitetsnormer kommer troligen beslutas om 

under våren. 

Markavvattning  

Inom planområde för etapp ett finns även sumpskog bestående av vissa äldre träd 

med vissa naturvärden. Sumpskogar innebär att träden växer på blöt mark och om 

arbeten behöver utföras som innebär att vatten behöver avledas kan detta vara 

markavvattning. 

Markavvvattning är förbjuden i Stockholms län vilket innebär att dispens från 

markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning krävs. Om arbeten 

behöver utföras i sumpskogen som innebär att området behöver fyllas ut med massor 

kan detta vara vattenverksamhet. Vattenverksamhet är tillståndspliktig verksamhet. 

Vissa mindre åtgärder kan hanteras genom en anmälan om vattenverksamhet. 

Anmälan om vattenverksamhet kan göras till Länsstyrelsen, tillstånd för 

vattenverksamhet söks hos Mark- och miljödomstolen. 

Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet 
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Markavvattningsföretag 

Inom och i nära anslutning till planområdet ligger ett markavvattningsföretag som 

består av fyra torrläggningsföretag från 1929; Gammelängs tf, Manlötens tf, Hyddans 

tf, Cederdals tf. I samband med planläggning kommer dammar med mera för att 

omhänderta dagvatten från området att anläggas inom markavvattningsföretaget. De 

åtgärder som planeras inom planområdet och inom markavvattningsföretagets 

båtnadsområde påverkar både syftet och funktionen av befintligt 

markavvattningsföretag. Det är därmed lämpligt att ompröva hela 

markavvattningsföretaget samt att upphäva hela eller delar av det. 

Vattenverksamhet 

Anläggande av dagvattendammar i naturliga vatten eller vattenområden samt arbeten 

i vattendrag är vattenverksamhet. Ett vattenområde definieras som det område som 

står under vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. 

Vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. En anmälan om 

vattenverksamhet kan göras till Länsstyrelsen och tillstånd söks hos Mark- och 

miljödomstolen.  

Inom planområdet går ett vattendrag som startar norr om planområdet och mynnar 

ut i markavvattningsföretaget Skogberga, Gävsjö, Vallentuna prästgård och Olhamra 

från 1923. Av planhandlingarna framgår inte om några åtgärder kommer att vidtas i 

vattendraget eller om det kommer att bevaras i befintligt skikt skick och läge. Arbeten 

i vattendraget är vattenverksamhet. 

Behovsbedömning 

En miljökonsekvensbeskrivning togs fram för hela programområdet 2014, utan 

avgränsningssamråd med Länsstyrelsen. För aktuell detaljplan lämnade 

Länsstyrelsen ett yttrande i augusti 2015 för behovsbedömning och gjorde 

bedömningen att detaljplanens genomförande inte kan förväntas medföra betydande 

miljöpåverkan. Kommunen hade inte tagit ställning till planförslagets miljöpåverkan, 

men delade Länsstyrelsens dåvarande bedömning i samrådsskedet. 

Utifrån att det i samrådsskedet framkommit att det finns risk att planförslaget både 

kan påverka ett Natura 2000-område samt medföra en försämring av 

miljökvalitetsnormer vatten gör Länsstyrelsen bedömningen att planförslaget kan 

medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt Länsstyrelsens mening skulle det därför 

vara lämpligt att belysa planförslagets konsekvenser samlat i en 

miljökonsekvensbeskrivning, även om planen inte behöver medföra en betydande 

miljöpåverkan med rätt uformning. 
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Enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska kommunen ha samråd med Länsstyrelsen om 

miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och detaljplaneringsgrad. Därför anser 

Länsstyrelsen att kommunen bör återkomma med begäran om avgränsningssamråd 

för en miljökonsekvensbeskrivning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En tillståndsprövning samt miljökonsekvensbeskrivning har skickats till 

Länsstyrelsen. Länsstyrelsen  beslutade att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen 

med stöd av 6 kap. 9 § miljöbalken, beslut daterad 2019-05-02. 

Miljökonsekvensbeskrivningen belyser planförslagets konsekvenser på Natura-2000 

området Angarnsjöängen. Kommunens bedömning är att planen i övrigt inte 

förväntas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen delar Länsstyrelsens 

uppfattning om att påverkan på Angarnsjöängen samt miljökvalitetsnormer för vatten 

är prioriterade frågor, och menar att dessa har utretts utförligt inom ramen för den 

tillståndsansökan enl. 7 kap 28 a Miljöbalken som beviljats (Beteckning 521-37279-

2018).  

Ett översiktsligt geotekniskt utlåtande och en fördjupad geoteknisk utredning har 

tagits fram för att klargöra ras- och skredrisken i området. Det geotekniska utlåtandet 

visar på att det finns främst två riskområden inom planområdet och berör särskilt 

Gammeläng. Av utredningen framkommer det att om stabiliteten 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 marknivå erfordras 

förstärkningsåtgärder och stabilitetsutredning. Detta regleras i detaljplan genom 

bestämmelsen b1.  

Inom angivet område med b1-beteckning 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. 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. 

Kommunen tar hänsyn till befintliga sumpmarker inom planområdet för att minimera 

påverkan och för att de inte ska avvattnas. Eventuella prövningar om 

vattenverksamhet sker i utbyggnadskedet.  
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Gammeläng tf är sedan tidigare upphävd. Ansökan om upphävande avseende Gävsjön 

tf, Cederdals tf, Manlötens tf samt Hyddans tf har skickats in för prövning hos mark- 

och miljödomstolen. Beslut om upphävande förväntas under kvartal 4, 2019.  

I detaljplanen reserveras mark för NATUR och PARK i syfte att bevara befintliga 

naturvären. Mark avsätts för diken och har en funktion för dagvattenhanteringen. 

Framtagande av skötselplan behandlas inte i detaljplanen men kan komma att bli 

aktuellt vid genomförandet. 

6.2.4 Lantmäteriet 

Lantmäteriet vill framföra följande: 

Delar av planen som bör/måste förbättras 

Plankarta med bestämmelser 

Om det är största/minsta fastighetsstorlek man är ute efter med beteckningen “e” ska 

istället beteckningen “d” användas enligt allmänna råden från boverket. Begreppen 

tomt och fastighet är två skilda begrepp. Fastighet definiteras i 1 kap. JB och är ett 

äganderättsligt begrepp. Tomt finns i PBL och i MB och är ett funktionellt begrepp. 

För avgränsningen av en tomt saknar det i princip betydelse hur fastighets-

indelningen ser ut. Om det är fastighetsindelningen man avser att reglera med en 

bestämmelse ska begreppet tomt inte användas. 

Illustrationer är ej bindande och ett förtydligande om detta i planbestämmelserna kan 

göras. 

Området med “gc-väg” som är utlagt på naturmarken ska ha vit färg som övriga vägar 

enligt boverkets riktlinjer samt även förtydligas under allmänna platser i 

planbestämmelserna. 

Kvarteret som ligger på andra sidan vägen om skolan ser ut att ha utfartsförbud längs 

hela vägen. Detta medför problem för utfart för området och måste ses 

över/förtydligas. 

Planbeskrivning 

Under fastighetsbildning står det ingenting om bildande av gemensamhets-

anläggning. Vem ska ansvara för att söka en förrättning och bekosta bildandet för 

denna, vilka ska vara med i anläggningen, vad ska ändamålet vara för anläggningen 

osv. Detta behöver förtydligas  i planbeskrivningen/genomförandebeskrivningen. Är 

tanken att detta ska vara en slags infart/utfarts väg för kvarteret intill anser 



Sidan 24 av 44 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Lantmäteriet att en vändzon behöver läggas in i planen. Sedan är även frågan om 

området är lämpligare att läggas ut som allmän plats istället.  

Under detaljplaner och förordnanden, 5.2 i planbeskrivningen, anser Lantmäteriet att 

man kan utveckla hur befintliga planerna påverkas av den nya planen. I norr påverkas 

t.ex. planen Okvista Industriområde där man i och med nya planen drar om 

lokalgatan och lägger till nytt område för natur där det i äldre planen ligger lokalgata. 

I genomförandebeskrivningen nämns att kommunen är huvudman för allmän plats 

(gata, natur och park) här nämns inte torg, som också är allmän plats, vilket det 

kanske bör göra. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 

Grundkartan är inte uppdateras sedan 19 juli 2015, denna bör ej vara äldre än 3 

månader och bör därför uppdateras.  

Fastighetsbeteckningar i grundkartan syns väldigt dåligt och behöver “tonas” upp.  

Ledningsrätt 0115-09/42.1 strax i utkanten av planområdet i norr syns inte i 

grundkartan, frågan är om denna kan påverkas av planen. Även Vallentuna Prästgård 

ga:1 syns inte i grundkartan som är lokaliserad i öster i planområdet och ingenting 

nämns om denna ska omprövas mm. Det bör stå något om detta i planbeskrivningen/ 

genomförandebeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Grundkartan har nu uppdaterats och fastighetsbeteckningarna har tonats upp. 

Ett förtydligande har gjorts i detaljplanen avseende begreppet fastighet. Största och 

minsta fastighetsstorlek regleras genom beteckningen “d” istället för tidigare “e”.  

Illustrationer finns inte med i plankartan till granskningen. 

Tidigare inritat utfartsförbud, utmed lokalgatan på nordvästra sidan om skolan, har 

nu tagits bort i plankartan då angöring och utfart planeras från denna sida. Ett 

förtydligande har gjorts i planbeskrivningen avseende hur detaljplanen påverkar 

omgivningen, avser kapitel 5 i planbeskrivningen.   

Planbeskrivningen har kompletterats avseende bildande av gemensamhetsanläggning 

och ansvaret för denna. Ett förtydligande görs i planbeskrivningen avseende att 

kommunen även är huvudman för allmän plats TORG. 
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Vallentuna Prästgård ga:1 kommer att behöva omprövas i samband med 

genomförandet av detaljplanen och omnämns i planbeskrivningen. Ledningsrätten 

0115-09/42.1 berörs inte av detaljplanen.  

6.2.5 Trafikverket 

Trafikverket Region Stockholm yttrar sig i egenskap av väghållare för väg 264. I 

samrådsförslaget föreslås att området trafikförsörjs genom två anslutningar mot väg 

264. Innan planen antas ska ett avtal mellan kommunen och Trafikverket tecknas för 

att reglera planering, genomförande och drift samt finansiering av de 

infrastrukturåtgärder som krävs på eller i anslutning till Trafikverkets anläggningar. 

I övrigt har Trafikverket inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun och Trafikverket har överenskommit att teckna bevakningsavtal 

efter att planen gått ut på granskning. Detta avtal kommer följas upp av ett 

genomförandeavtal. 

6.2.6 Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 

I RUFS 2010 är området utpekat som övrig regional stadsbygd. Det är i områden 

definierade som regional stadsbygd med utvecklingspotential som RUFS föreskriver 

att huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler bör tillkomma, medan ny 

bebyggelse i den övriga regional stadsbygden enbart bör utgöra en mindre del av 

regionens samlade bebyggelse.  

Trafikförvaltningen framförde i Yttrande avseende strukturplan för Södra 

Vallentuna med program för detaljplanering av Kristineberg 2012-03-20 att 

trafikförvaltningen (dåvarande SL) såg det som tveksamt att exploatera Kristineberg 

med hänsyn till möjligheten att erbjuda förutsättningar för ett hållbart resande och 

därmed ett hållbart boende. Trafikförvaltningen anser fortsatt att det finns en risk att 

den föreslagna bebyggelsen och förutsättningarna i området gör att kollektivtrafikens 

konkurrenskraft mot bilen kan bli låg i detta läge. Trafikförvaltningen kan mot 

bakgrund av detta inte garantera att området kommer att kunna försörjas med ny, 

genomgående trafik. 

Linjedragning och trafikering 
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En inledande dialog har förts mellan kommunen och trafikförvaltningen om hur 

Kristineberg skulle kunna kollektivtrafikförsörjas, men det krävs ytterligare samråd 

om förutsättningarna att kollektivtrafikförsörja området.  

Trafikförvaltningen ser det som positivt att huvudgatan genom hela Kristineberg 

planeras till den första etappen, att den prövas tidigt i områdets utbyggnad och kan 

vara på plats när senare etapper byggs ut. Reseunderlaget kommer inte att räcka för 

att dra en ny linje genom området i de två första etapperna och det kan inte 

garanteras även när området är helt utbyggt. Trafikförvaltningen bedömer att 

kollektivtrafikförsörjningen av etapp 1 och 2 kan ske genom befintliga linjer. 

I planbeskrivningen finns förslag till hållplatsplaceringar i det nya området beskrivet i 

text. Trafikförvaltningen önskar dock att dessa redovisas på en karta och om möjligt i 

plankartan. Texten i planbeskrivningen kan tolkas som att tre hållplatser föreslås 

inom etapp 1, vid torget, vid förskolan och vid korsningen av lokalgatan mot 

Högdalsvägen. Avståndet mellan torget och förskolan är cirka 150 meter och 

trafikförvaltningen menar att dessa  båda målpunkter bör kunna försörjas med ett 

gemensamt hållplatsläge, i det fall busstrafik genom området skulle bli aktuellt.  

Framkomlighet 

De gator och hållplatser som kan komma att trafikeras med buss ska utformas enligt 

RiBuss. Det är bra att den planerade huvudgatan har tillräcklig bredd och att 

planerade busshållplatser avses utformas som klackhållplatser. Det är också positivt 

att huvudgatan planeras få en sträckning genom området utan tvära svängar vilket 

främjar en god framkomlighet för busstrafiken. I planbeskrivningen redovisas en 

gatuhierarki med huvudgata, kvartersgata och lokalgata. I plankartan redovisas dock 

huvudgatan som LOKALGATA vilket kan leda till missförstånd. 

Enligt planbeskrivningen avser kommunen tillåta kantstensparkering utmed hela 

huvudgatan som även är huvudstråket för kollektivtrafiken. För att underlätta 

angöringen och minska risken för att bilar parkeras delvis ute i gatan rekommenderar 

trafikförvaltningen att dessa planeras som parkeringsfickor för 2,5 bilar. Det är även 

viktigt att träd inte planteras för nära körbanekanten och inte i hållplaterna då det blir 

svårt att angöra och dessutom svårt att komma av och på bussen. 

Trafikförvaltningen är positiv till att största delen av huvudgatan planeras med 

utfartsförbud i plankartan. Detta gäller dock inte för förskolan och trafikförvaltningen 

deltar gärna i det fortsatta arbetet för att utformningen av en eventuell utfart ska bli 

så bra som möjligt. 
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Trafikförvaltningen vill understrycka att detta är faktorer som möjliggör 

framkomlighet för busstrafik men att det i dagsläget är osäkert om området kommer 

att kunna trafikeras med en genomgående busslinje. 

Gång- och cykeltrafik 

Trafikförvaltningen saknar en beskrivning av tillgängligheten till kollektivtrafiken 

från de planerade bostäderna. En karta som visade gång- och cykelvägar på en mer 

övergripande nivå med målpunkter som Vallentuna station och Kragstalund 

utmarkerade skulle ge en bättre bild av möjligheten att resa kollektivt till och från 

området. Trafikförvaltningen undrar om det har gjorts en översyn av kopplingen till 

angränsande områden som säkerställer att gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken 

är säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga, även för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunen anger i planbeskrivningen att det finns en möjlighet att koppla den nya 

bebyggelsen till Påtåker. Trafikförvaltningen vill betona betydelsen av att 

åstadkomma denna koppling och ser gärna att den illustreras i den föreslagna kartan 

tillsammans med busshållplatsernas föreslagna placering. 

Övriga synpunkter 

Den planerade huvudgatan gör det möjligt att trafikera området med busstrafik vilket 

medför att det är viktigt att eventuella störningar från busstrafik beaktas. Det är oftast 

maximalnivåerna som genererar klagomål avseende busstrafik. Trafikförvaltningens 

erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start 

upplevs som störande. Dessa problem kan t.ex. uppkomma vid korsningar och 

busshållplatser. För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska 

utformning av byggnader ske så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun har haft en kontinuerlig dialog med Trafikförvaltningen 

angående kollektivtrafikförsörjningen till Kristineberg. Detaljplanen innebär ett 

utvecklat gång- och cykelnät samt infrastrukturutbyggnad, och är ett led i 

etapputbyggnaden av totalt cirka 1800 nya bostäder. Detta innebär att det kommer 

att finnas underlag för kollektrafik i området. Vallentuna kommun och SL har 

överenskommit om att försörja Kristineberg med kollektivtrafik.  

Inom planområdet skapas goda kopplingar för gång- och cykeltrafik, både i nord-

sydlig riktning och i väst-östlig riktning mot Vallentuna centrum och Roslagsbanans 

stationer. Planbeskrivningen har kompletterats med en översiktlig karta över 
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placeringen av busshållplatser, samt befintliga och föreslagna gång- och cykelstråk. 

Både stråken och noderna är strategiska lokaliserade i syfte att förenkla den dagliga 

resan med gång, cykel och kollektivtrafik. Antalet busshållplatsplaceringar har 

reviderats.  

Justering görs i plankartan avseende tidigare benämning LOKALGATA på huvudgata. 

Kantstensparkeringarna längs huvudgatan planeras som parkeringsfickor för 2,5 bilar 

och träd planeras i strategiska lägen som inte innebär skymd sikt. 

6.2.7 Stockholms Stift - Prästlönetillgångar 

Prästlönetillgångar i Stockholms stift ser positivt på att de första etapperna av 

utbyggnadsområdet Kristineberg varit på samråd och de är positiva till förslagen. 

Prästlönetillgångars vill dock framföra följande synpunkter: 

 Prästlönetillgångar äger fastigheten Vallentuna Prästgård 1:1 vilken ingår i 

planområdet för detaljplan för Kristineberg etapp 1. Detta nämns dock inte under 

rubriken Markägoförhållanden i planbeskrivningen. Som sakägare i detaljplanen 

för Kristineberg etapp 1 vill Prästlönetillgångar inför nästa skede ta del av 

handlarna innan de skickas ut på granskning. 

 Genom Kristineberg kommer en ny huvudgata att anläggas som kopplar samman 

Okvistavägen med Bällstabergsvägen. Ungefär halva sträckan av vägen är förlagd 

på Prästlönetillgångars fastighet. Inför samråd på etapp 1 har Prästönetillgångar 

inte fått delta i vägens projektering. I det fortsatta arbetet med vägens utformning 

kräver Prästlönetillgångar att få delta.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

I samrådsversionen för planbeskrivningen fanns ej Vallentuna Prästgård 1:1 med 

under rubriken Markägoförhållanden. Då planområdet i samrådsskedet omfattade 

Vallentuna Prästgård 1:1 skulle givetvis fastigheten finnas med under rubriken. När 

planområdesgränsen har ändrats från samrådsskedet till granskningsskedet ingår 

inte längre fastigheten Vallentuna Prästgård 1:1 i planområdet för detaljplan 

Kristineberg etapp 1. Därför kommer inte fastighetsnamnet kompletteras under 

rubriken Markägoförhållande till granskningskedet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter samrådsskedet involverat 

Prästlönetillgångar gällande projekteringen av huvudgatan i Kristineberg. 

Prästlönetillgångar anses därför ha fått delta i vägens utformning och projektering 

och ska även få delta i framtida detaljprojektering. 
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6.2.8 TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova)  

Skanova har markförlagda teleanläggningar samt luftledningar inom planområdet, 

och bifogar karta.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggninar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. Denna ståndpunkt ska noteras i planhandlingarna.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  

Kartbild bifogas i skrivelsen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommunen tar hänsyn till befintliga ledningar inom planomådet och ombesörjer 

eventuell flytt av dessa i samband med utbyggnaden om så krävs. Den luftburna 

ledningen berörs inte av etapp 1. 

6.2.9 E.ON Värme Sverige AB 

E.ON vill framföra följande synpunkter: 

Gällande produktion: Anslutning till befintligt fjärrvärmenät är möjligt ur 

produktionssynpunkt. Dock behöver texten kring hur produktionsmixen i 

fjärrvärmenätet ser ut i Vallentuna idag uppdateras i kapitlet ”uppvärmning”, då 

denna inte är överensstämmande med dagsläget. 

I planeringen för området poängterar vi att hänsyn behöver tas till befintlig 

produktionsanläggning för fjärrvärme belägen på Okvista, med hänsyn till ljudnivåer, 

transporter, vindriktningar osv. Hänsyn behöver också tas till de framtida planerna 

för utökning samt ombyggnation av produktionsanläggningen på Okvista, där vi 

hänvisar till det nya miljötillstånd som erhållits för anläggningen. Vid placering av 

bostäder behöver produktionsanläggningen tas i beaktande och även de transporter 

som i en framtid kan öka om andelen biobränslebaserad produktion på Okvista 

utökas. 

Gällande distribution: D&K Stockholm har inget att erinra förutom att befintlig 

fjärrvärme finns genom planområdet idag reglerat av ledningsrätt. Detta skall beaktas 
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vid projektering och byggnation av denna. Om ledningen skall flyttas skall en ny 

likvärdig ledningsrätt upprättas. 

E.ON tittar gärna på möjligheten att ansluta nya fastigheter till fjärrvärme. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Revideringar har gjorts i planbeskrivningen gällande 

ledningar på allmän plats, bland annat gällande fjärrvärme, ansvar för utförande och 

drift. 

6.2.10 Storstockholms brandförsvar 

Yttrandet av Storstockholms brandförsvar behandlar hantering av olycksrisker samt 

möjlighet till räddningsinsatser. Storstockholms brandförsvar lyfter följande 

synpunkter: 

Hantering av olycksrisker 

Arningevägen är sekundär transportled för farligt gods. Plan- och 

genomförandebeskrivningen hänvisar till en riskanalys för Kristinebergsområdet från 

2014. Enligt denna riskanalys bör riskreducerande åtgärder genomföras för 

planområdet närmast Arningevägen. SSBF förutsätter att dessa riskreducerande 

åtgärder genomförs. 

Möjlighet till räddningsinsatser 

Räddningstjänstens möjligheter till insats ska uppmärksammas i det fortsatta 

planarbetet. Detta gäller speciellt om räddningstjänstens stegutrustning är en 

förutsättning för utrymning. SSBF:s har förmågan att assistera vid utrymning med 

bärbara stegar från fönster/balkongräcke där karmunderstycket är beläget högst 11 

meter ovan mark. För högre byggnader är det nödvändigt att utföra trapphus som 

Tr2-trapphus. Räddningstjänstens bärbara stegar och annan utrustning ska inte 

behöva bäras längre än 50 meter. 

Vallentuna brandstation har tillgång till bärbar stegutrustning men saknar 

maskinstege/höjdfordon. Vägledningsdokument “VL2014-09 utrymning med hjälp 

av räddningstjänstens utrustning” bifogas i skrivelsen. Enligt plan- och 

genomförandebeskrivningen kommer brandvattenförsörjningen att anordnas med 

brandposter med kapaciteten 1200l/min och med maximalt inbördes avstånd på 150 

meter. SSBF förutsätter att brandvattensystemet i övrigt följer Vav P76 och P83. 

Övrigt 
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SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring riskfrågorna om det finns osäkerhet i 

hur ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen och plankartan har kompletterats med förslag på riskreducerande 

åtgärder närmast Arningevägen utifrån de rekommendationer som föreslås i 

framtagen riskanalys. 

Brandvattensystemet kommer följa Vav P76 och P83. I annat fall kommer kommunen 

samråda med brandkåren Attunda så att likvärdigt system säkerställs.  

6.2.11 Polisen 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga 

skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av 

området bör få finnas med ett stycke som upptar det brottsförebyggande/ 

trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av typen 

“Bebyggelseinriktade hinder mot brott”. 

Bakgrund 

Att begå brott underlättas av: 

 enkel och direkt tillgänglihet till objektet 

 säkra och varierande flyktvägar 

 ostörd “arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs 

 obefolkade – eller överbefolkade – platser 

 anonymitet och diffust ansvar för miljön 

 dåligt underhållen miljö 

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna 

upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet: 

 öka upptäcktsrisken 

 försvåra genomförandet av brott 

 minska utbytet av brott 

 försvåra bortförklaringar 

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna – öka 

upptäcktsrisken och försvåra genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk 

försvårar också genomförandet av brott. 
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Informell kontroll 

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället.  

Brottsförebyggande tänkande 

Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det känns 

bra att jagfrån min bostad kan se ut genom fönstren på det som händer utanför. Det 

känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd av dem som är 

inne – om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll. 

Brottsförebyggande tänkande 

Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, dvs arbetsplatser och bostäder i 

samma område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social 

kontroll. Gärningmännen vill inte bli sedda. En blandad bebyggelse med informell 

kontroll dygnet runt gör att chanson för upptäckt ökar.  

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller 

begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte 

utformas med pang utan insyn, att garagen placeras så att en gärningsman kan 

observeras vid garaget (och bostaden) av den boende eller dess grannar, att 

parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se mellan parkerade 

bilar. Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett 

ordentligt skalskydd. Med skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara 

terrass- och fönsterhandtag- samt dörrlås med hakregel. Dörrar bör vara försänkta i 

huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår. 

Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella 

kontrollen stärks genom visuella samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och 

byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser och stråk är väl överblickbara för 

att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik nischer, vrår, horn eller 

vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig. Platser och stråk ska vara 

ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika känslan av utsatthet och 

otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande personer kan känna igenom 

varandra samt så att människorkan urskiljas från den omgivande bebyggelsen.  

Belysning utomhus behöver inte vara stark och energikrävande. Även ytor vid sidan 

av rörelsestråk bör belysas så att gående kan överblicka området de rör sig igenom 

och så att de inte enbart själva blir belysta “måltavlor”. 

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa 

om de känner en personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid 

planeringen av områdeet är det därför en fördel att försöka dela in området I private, 
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halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom portaler, häckar och dylikt. De 

boende bör då möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och därmed signalera 

sin “hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman att avstå från 

att begå brott. 

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, vyklar och 

gående synliga intill varandra i parallella stråk för att stärka den informella 

bevakningen. Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till 

angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. Förbindelse mellan 

kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. Ej in- 

och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken. 

Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om 

ni önskar få ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande 

åtgärder. Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande 

dialog med utsedd byggherre. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Ett eget avsnitt om brottsförebyggande åtgärder redovisas 

sällan i en detaljplan. Däremot finns det alltid ett brottsförebyggande tänkande som, 

tillsammans med flera andra faktorer, påverkar hur området planeras och utformas 

avseende bebyggelse, gång- och cykelstråk, bilvägar med mera. Ett förtydligande görs 

dock i detaljplan avseende betydelsen av överblickbarhet och orienterbarhet i hela 

området. Stadsmiljöer som är tydliga, lätta att överblicka och enkla att orientera sig i, 

har goda förutsättningar att upplevas som trygga. Öppenhet och överblickbarhet 

innebär möjligheter för människor att tolka miljön och avläsa situationer på ett sätt 

som ger en känsla av kontroll, vilket är grundläggane för att uppleva trygghet.  

6.2.12 Socialnämnden 

Socialnämnden antar Socialförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande gällande 

detaljplan för Kristineberg, etapp 1.  

Socialförvaltningen får i takt med befolkningsutvecklingen ett ökat behov av samtliga 

kundgrupper. Socialförvaltningens bedömningen blir att följande fastigheter (utöver 

tidigare planerad äldreboende) kommer att vara nödvändig från bebyggelsen av 

Kristineberg etapp 1 för att i framtiden bedriva kvalitativa och kostnadseffektiva 

verksamheter. 
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 Tolv LSS lägenheter i form av trapphusmodell samt en gemensamhetslokal (alla 

bostäder befinner sig inom samma trappuppgång eller liknande). Samtliga 

lägenheter måste vara handikappsanpassade. 

 Tolv lägenheter för målgruppen psykisk ohälsa samt en gemensamhetslokal (får 

inte befinna sig inom trappuppgång utan ska vara utspridda lägenheter). 

Bostäderna ska ligga i nära anslutning till gemensamhets- och personallokal 

(personallokal kan vara en lägenhet). Oavsett boendeform är bostaden den enskildes 

permanenta bostad och ska vara fullvärdig. Lägenhetens storlek är vanligtvis 1 till 2 

rum och kök. Högsta godtagbara hyra i kommunen för en ensamtående person utan 

barn som får försörjningsstöd är 5825 kr och med barn 6850. Hyrorna bör därför inte 

överstiga detta belopp. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Inom Kristineberg etapp 1 planeras för bland annat ett äldreboende med ca 60 st 

lägenheter samt möjliggörs för ett vårdboende (LSS-boende, ca 12 lägenheter) i 

närheten av skoltomten. 

6.2.13 Kulturnämnden (KN)  

Kultur- och fritidsförvaltningen, genom Kulturnämnden, vill särskilt framhålla 

följande synpunkter: 

 Kulturmiljövärden, frånsett arkeologi, är inte utredda inom Kristinebergsområdet 

och de som utpekats verkar inte ha beaktats. En kulturmiljöanalys i ett tidigt 

skede hade varit önskvärd. Kultur- och fritidsförvaltningen/Kulturnämnden ser 

fram emot att samarbetsformerna utvecklas då förvaltningen inte deltagit i 

arbetet med planen. 

 Fornlämningar som finns i eller i anslutning till planområdet bör tydligt framgå 

på plankartan 

 Kulturnämnden ser vissa motsättningar mellan intentionerna i gestaltnings-

principerna samt de planbestämmelser som gjorts. 

Kulturmiljövärden beaktas lämpligtvis i ett så tidigt skede som möjligt då 

förutsättningar fortfarande finns för att ta tillvara dessa värden. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har inte deltagit i framtagandet av planen. Processerna kring hela 

Kristinebergsprojektet visar på att en stor utvecklingspotential finns i arbetsformerna.  

Kulturmiljö är mer än fornlämningar – något inte framgår av planen med anledning 

av formuleringar som görs i stycket kulturmiljö. I programarbetet framhölls önskemål 
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om att beakta kulturmiljön i det kommande arbetet. Exempel på detta som framhölls 

var t.ex. gamla stigar/vägsystem, som den gamla kyrkvägen mellan Täby och Angarn 

som går i anslutning till Gävsjödalens dalgång (omfattas inte av etapp 1). Andra 

aspekter som kunde ha beaktats är det utpekade området Tuna eller tidigare 

strandlinjer. Den nu föreliggande platsen tillhör en av de tidigaste platserna i 

kommunen som folk vistats på redan på stenåldern. Stenåldern i Vallentuna är 

relativt okänd och vanlitgvis är lämningarna från denna period relativt svårfunna då 

de inte är särskilt omfattande utan oftast handlar om skärvstensfynd.  

I anslutning till området som omfattas av etapp 1 ligger RAÄ 538, som är en 

boplatslämning från stenåldern. Även längre söderut finns fynd av en boplatslämning, 

RAÄ 537. Denna lämning ligger i anslutning till vad som ser ut att varit en mycket 

strategiskt belägen naturlig havsvik. Någon form av kulturmiljöanalys över området 

hade varit önskvärd i ett tidigare skede. Av den nu föreliggande planen och 

planbeskrivningen framgår en kort redovisning av fornlämningar inom området samt 

en hänvisning till det lokala intresset och kulturmiljöprogrammet. Bortsett från detta 

beaktas inget av ovanstående i själva planen. Plankartan saknar också hänvisning till 

de arkeologiska fynd som finns i eller i anslutning till området. Sannolikhet finns att 

ytterligare ännu ej kända lämningar finns.  

Förvaltningen har också svårt att se hur intentionerna i gestaltningsprinciperna 

uppfylls enligt planen. Ett exempel på detta är t.ex. den reglering av utseende på fasad 

som bestäms till tegel. Vilket utrymme för variation lämnas då? Det vi bygger idag är 

morgondagens kulturmiljöer. Avseende plankartan så saknas också prickarna i 

prickmarken på webbkartan om man endast tittar på det digitala materialet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Inom Kristineberg etapp 1 finns inga kända fornlämningar. Däremot har området 

höga kulturhistoriska värden. Inför granskningsskedet har flera dialoger hållits med 

kultur- och fritidsförvaltningen som har föranlett kompletteringar i detaljplanen, 

bland annat bevaras Kyrkstigen med bestämmelsen NATUR i plankartan samt 

föreslås att Vallentuna kyrkas administrativa gränser markeras genom marksten eller 

skyltning som talar om områdets historia. Avseende gestaltning finns sedan tidigare 

ett PM Gestaltningsprinciper som på en övergripande nivå ger förslag på 

bebyggelsemönster och bebyggelsens skala. Fasadutformning regleras genom 

exploateringsavtal, dock ger planbeskrivningen en fingervisning om vilken typ av 

gestaltning som kan eftersträvas inför kommande markanvisningar inom 

planområdet. 
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6.2.14 Vallentuna hembygdsförening  

Hembygdsföreningen vill framföra följande synpunkter: 

Planen innehåller flera goda idéer avseende gestaltningen av de två områdena. 

Särskilt värdefullt är det att hänsyn tas till naturvärdena, så att markerade höjdpartier 

med hällmarkstallskog sparas från exploatering. På flera ställen i plantexten betonas 

vikten av att behålla “gröna kilar” och det talas om “grön koppling”. 

Mot denna bakgrund känns det faktiskt snålt att man anvisar “gröna stråk” för gång- 

och cykeltrafik genom bebygglesen i etapp 2 till en bredd av 10-15 meter; bredden på 

dessa stråk borde rimligen vara den dubbla, så som de presenteras i kartan på sista 

sidan.   

Ett positivt drag är att de mindre vägarna genom småhusområdena avses följa den 

lokala topografien.  

Det är med förvåning och besvikelse vi konstaterar att den enda kulturhistoriska 

lämningen inom skogsområdet överhuvudtaget inte omnämns, trots att dennes 

förekomst påpekats i yttrande till Strukturplanen för några år sedan. Det gäller den 

kyrkväg som leder till sockenkyrkan från både Gävsjö, som var ett av två avgärda torp 

under den medetida huvudgården Bällsta, och Lövsättra. I planen talas om befintliga 

gångstråk, som ska ersättas av nya. Planförfattarna är tydligen helt okunniga om att 

det främsta och bredaste av dessa stråk i själva verket är en historisk väg, som använts 

i mer än 500 år. 

Vägen följer topografien i mjuka kurvor genom den nordöstra delen av etapp 2-

området, där den längs halva sin sträckning löper genom den planerade skol- och 

förskoletomten. Genom en justering av en byggnads placering på denna tomt skulle 

den gamla vägen med lite god vilja kunna bevaras och därmed komma att utgöra en 

tillgång för de boende i området, inte minst för skolbarnen. På liknande sätt som de 

flerhundraåriga tallarna skulle vägen vara en länk till det förflutna på platsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Detaljplanen föreslår grönstråk som är tillräckligt breda för att fungera som 

spridningskorritdor för djurlivet samt minska risken för slitage när fler kommer att 

nyttja skogen. Grönstråken fungerar även som förbindelselänkar till skogsområdena 

öster om Gävsjön. I fortsatt planarbete för kommande etapper i Kristineberg kommer 

ytterligare gröna kopplingar behöva studeras. 
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Planen har kompletterats avseende kulturhistoriska lämningar, exempelvis 

Kyrkstigen och Vallentuna kyrkas administrativa gränser. Den historiska väg som 

omnämns och dess relation till skoltomten kommer utredas vidare i planarbetet för 

etapp 2 och berör således inte etapp 1. 

6.2.15 Vallentuna församling, Svenska kyrkan 

Församlingen är generellt positiva till att Vallentuna växer i allmänhet och 

Kristinebergsprojektet i synnerhet. En punkt som vi dock inte ser nämnas är hur den 

enskilda människan kommer in i det hela. Aspekter som trivsel, trygghet och allmänt 

välbefinnande, inte minst viktigt när det är frågan om människor som ska flytta in och 

ett väl fungerande samhälle ska skapas. I kontakter med Vallentuna kommun har 

församlingen sagt att man likt i Bällstaberg vill gå in och bidraga till att skapa 

sammanhang i form av en lokal där vi kan vara med och skapa gemenskap, samvaro, 

identitet och självstillhörighet till människor i ett helt nytt område. Vi vill därför ta 

tillfället i akt att än en gång poängtera detta.  

En idé är också för tillgängliggöra det naturvärden som nämns och som man vill 

bevara. En tanke är att bygga vidare på församlingens och kommunens satsning på 

Pilgrim Vallentuna inom närområdet och knyta samman med Pilgrim Vallentuna i 

övriga delar av kommunen. 

Vi kan också vara öppna för eventuella förskolesatsningar. Vi är positiva till att det 

planeras vårdboenden men vi ser också behovet av äldreboenden och seniorboenden, 

något som vi är öppna för att driva i vår regi.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Detaljplanen möjliggör för bland annat ett äldreboende i centrala delen av 

Kristineberg etapp 1 uppförande av vårdboende i närheten av skoltomten. 

Möjligheten att planera för även seniorboenden och vårdboenden kan komma att 

studeras i kommande etapper för utbyggnad i Kristineberg.  

Gång- och cykelvägar planeras på strategiska lägen inom planområdet i syfte att länka 

samman gc-nätet med omkringliggande områden och därmed öka tillgängligheten. 

Även stigar kommer att finnas inom området för att tillgängliggöra naturområdena. 

Vallentuna Kommun ställer sig positiv till att knyta samman Pilgrum Vallentuna med 

övriga delar av kommunen. 
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6.2.16 Vallentuna Naturskyddsföreningen 

Kristinebergsskogen är idag ett välbesökt rekreationsområde i södra Vallentuna för 

promenade, bär- och svampplockning och södra Vallentunas sista större tätortsnära 

skog. Tillgången till närnatur kommer att minska drastiskt när man bygger 

Kristineberg och det kommer att bli långt till strövskogen. Genom att det finns 

passager över/under Arningeleden är det idag lätt för de boende på västra sidan om 

Arningeleden att ta sig till skogen. Det är därför särskilt viktigt att bevara tillräckligt 

breda grönstråk som förbindelselänkar till skogsområdena öster om Gävsjön, så breda 

att de inger ordentlig skogskänsla. De behöver också vara tillräckligt breda för att 

fungera som spridningskorridor för djurlivet samt för att minska risken för slitage när 

fler kommer att nyttja skogen. 

En av entréerna till Kristinebergsskogen är tunnel mitt emot Bällstabergsvägen, där 

man planerar att infarten till områden ska vara. Detta kommer kraftigt försvåra för 

människor att komma ut i naturen. Därför anser Naturskyddsföreningen att 

naturområdet i det nordvästra hörnet av etapp 2 bör vara mycket bredare samt att där 

finns stigar vidare ut mot Gävsjöområdet. Detta område kommer också att användas 

av skola/förskola och då behöver det vara stort för att minska risken för slitage. 

I planen nämns två naturvärdesobjekt, NVO 6 och NVO 7, som ska bevaras. 

Naturskyddsföreningen gläds åt att det finns ambitioner att bevara den värdefulla 

naturen. Viktigt att man inte bara bevarar hällmarkerna utan även den omgivande 

blandgranskogen, dels för att öka den biologiska mångfalden och dels för att 

hällmarker är mycket känsliga områden och riskerar att påverkas negativt av ett ökat 

besökstryck.  

Naturskyddsföreningen ser positivt på att man anlägger cykelvägar för att barn och 

vuxna ska kunna röra sig trafiksäkert och för att minska bilberoendet.  I förslaget 

planeras för också barns rörelse och lek.  

Avståndet till Roslagsbanan är ganska stort och därför är det viktigt att det finns 

bussar som trafikerar Arningeleden men också matarbussar till Kragstalunds station 

för att minska bilberoendet då Arningeleden redan är väldigt trafikerad.  

Naturskyddsföreningen vill också påpeka att det hade underlättat läsningen om 

figurerna i planen hade försetts med figurnummer, skalstreck och nordpil.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Kristineberg etapp 1 kommer att kollektivtrafikförsörjas i 

syfte att öka tillgängligheten till/från området. Gång- och cykelvägar planeras inom 
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etapp 1 och syftar till att länka samman med övriga gc-nätet i omkringliggande 

områden. Stora delar av naturområdena reserveras för friluftsliv och rekreation. 

Synpunkten gällande entréer till Kristineberg mitt emot Bällstabergsvägen, berörs 

inte av detaljplanen för Kristineberg etapp 1. Kommunen tar med synpunkterna till 

planläggningen av etapp 2. 

Planbeskrivningen har nu kompletterats med figurnummer under respektive bild. 

Skalstreck och nordpil visas i de fall det är nödvändigt. 

6.2.17 Miljöpartiet Vallentuna  

Miljöpartiet har tidigare påtalat det olämpliga i att bebygga Kristineberg. Främst på 

grund av områdets karaktär och läge. Området är det enda kvarvarande större 

grönområdet i södra Vallentuna tätort som är orört, det är dessutom inte alls 

kollektivtrafikförsörjt och avstånden till närmaste tätare trafikerade buss- eller 

tågförbindelser är som närmast 1,2 km fågelvägen. 

Ambitionerna må vara goda vad gäller att bevara skyddsvärda delar av skogen men 

det förändrar inte olämpligheten i att bebygga Kristineberg. 

Vi vill också påtala att kopplingen i detaljplanen till miljöprogrammet för 

Kristineberg, som ännu ej är färdigbehandlad, lyser med sin frånvaro. Det PM som 

bifogas avseende gestaltning har bara delvis tagit sin utgångspunkt från 

miljöprogrammet för Kristineberg. Där saknas t.ex. energinivåer för byggande, 

bilpooler, lägre parkeringstal etc. 

I övrigt instämmer vi med naturskyddsföreningens yttrande. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Ambitionerna i Miljöprogrammet och PM 

Gestaltningsprinciper ligger till underlag för detaljplanearbetet, bland annat lyfter 

detaljplanen vikten av att skapa goda kopplingar för gång, cykel och kollektivtrafik, 

att bebyggelse anpassas efter områdets topografi och natur, att torg anordnas, samt 

att bebyggelse utformas generellt i naturnära material och färgskala som står sig väl 

mot skogskaraktären i området.  

Sakfrågor som rör särskilt bilpooler och energinivåer beaktas inte i detaljplanen utan 

istället har respektive vinnande anbud redogjort för hur de kommer att eftersträva ett 

energieffektivt och hållbart byggande. De vinnande bidragen blir i sin tur bindande 
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genom avtal. Byggaktörer har även haft möjlighet att teckna en avsiktförklaring, som 

har sin utgångspunkt i hållbarhetsdialogerna, om hur dem planerar för en hållbar 

utveckling i Kristineberg.  

6.2.18 Vänsterpartiet Vallentuna 

Vänsterpartiet har motsatt sig bebyggelse av fastigheterna Vallentuna-Rickeby, 

Vallentuna-Mörby med flera fastigheter i Vallentuna, kallat Kristineberg, och har 

istället förordat utbyggnad längs Roslagsbanan.  

Vänsterpartiet sammanfattar här ett antal synpunkter på planen: 

 

 

Kollektivtrafik 

Det finns ett stort behov av fler bostäder i Vallentuna, och enligt planbeskrivningens 

punkt 7.3.1 för etapp 1 framgår att “Nya bostäder ska tillkomma vid goda 

kollektivtrafiklägen, och där nya bostäder kan tillföra kvaliteter till helheten”. 

Att kollektivtrafikläget skulle vara gott och därmed främja en bebyggelse av 

Kristineberg, liksom att bebyggelse av området skulle tillföra kvaliteter för helheten, 

anser vi inte stämmer. Med erfarenhet av SL:s obenägenhet att förbättra 

kollektivtrafiken inom Vallentuna tätort bedömer vi att det tvärtom blir långt till 

allmänna kommunikationer, särskilt i de första etapperna. Förmodlingen kommer det 

perifera läget att innebära att många familjer kommer att ha två bilar. Det är en 

utveckling som går stick i stäv med kommunens trafikstrategi 2013. 

Trafik 

Med den förväntade utökade trafiken på Arningevägen och en breddning av 

densamma, vilket antas ske enligt planen, kommer bullret att öka och luftkvaliteten 

försämras, och därmed drabba de boende i Kristineberg, framförallt i etapp 2. 

Bullervallen kommer bara att skydda flerbostadshusen upp till en viss höjd. 

Arningevägen är ju också en transportled för farligt gods. Vi anser att ett större 

avstånd mellan väg och bebyggelse är nödvändigt. 

En gång- och cykelväg till Arninge måste planeras in, eftersom Arninge kan tänkas bli 

arbetsplats för en del invånare. Den skog som finns i dagsläget är inte tillräcklig. 

Bostäder 



Sidan 41 av 44 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

SBF@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Vi anser att utbudet av bostäder är enartat och fantasilöst utan framtidsvisioner. Vi 

skulle vilja se en betydligt mera varierad bebyggelse med möjlighet till kollektiva 

lösningar, äldrebostäder och områden med eko-hus av olika slag. I de delar av 

Kristineberg, där kommunen äger marken kan Össebyhus bygga hyreshus med 

rimliga hyror.  

Naturmiljö 

Till Kristineberg liksom till flera andra bostadsområden eller planerade 

bostadsområden i Vallentuna kommun, lockas spekulanter med närhet till naturen. 

Denna byggs oftast bort när det planeras för utökade områden eller nya planer. Ett 

exempel är Bällstaberg, som i och med utbyggnaden av Kristineberg, kommer att 

förlora sitt mycket uppskattade strövområde. 

Naturvärdet bedöms som högt, bland annat i naturvärdesobjekt 2, och därmed anser 

vi att de gröna stråken ska bli större och fler, vid en eventuell bebyggelse, både för att 

ge invånarna ökade möjligheter till rekreation och för att minska det slitage på 

naturen, som nämns som en risk i detaljplanen.  Vi efterlyser en tydligare koppling till 

det miljöprogram som finns, med tanke på de stora förändringar som exploateringen 

kommer att innebära. 

Vatten  

En bebyggelse av området kommer att belasta de befintliga vattendragen, som finns i 

och i anslutning till Kristineberg. Stort risk föreligger att de anslutande vattendragen 

Hackstabäcken, Åkerströmmen och Kvarnbäcken mot Angarnsjöängen försämrar 

vattenkvaliteten och miljön i Angarnsjöängen. Vi anser att en utredning angående 

avrinningen och vilka konsekvenser den kan medföra behövs. 

Ett tillstånd för ändrade vattenflöden till Angarnssjöängen har beviljats från 

länsstyrelsen. Detta under förutsättning att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

försämras. En miljökonsekvensbeskrivning och dagvattenutredning har tagits fram 

för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna inte bedöms blir negativt påverkade.  

Service 

Att hänvisa till större livsmedelsbutiker, vårdcentraler med mera i centrala 

Vallentuna utan utökad kollektivtrafik från Kristineberg fungerar inte heller, anser vi. 

Konsekvensen kommer att bli en utökad biltrafik till Vallentuna centrum. Med närhet 

till Arningevägen kommer de boende som pendlar till och från arbeten utanför 

kommunen, också delvis att utnyttja Arninge som kärna för sina vardagliga ärenden, 

vilket inte gynnar service och butiker i Vallentuna.  

Radon  
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Risk för höga radonhalter anges också i planbeskrivningen. Detta är ett problem i 

Vallentuna och bör tas i beaktande och utredas innan bygglov ges. 

Tillgänglighet 

Krav på tillgänglighetsanpassning främst för personer med funktionsnedsättningar 

måste ställas i ett tidigt stadium av både planerings- och byggnadsprocessen.  

I övrigt ansluter vi oss till Naturskyddsföreningens synpunkter och krav. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Kommentarerna noteras. Vallentuna kommun och SL har överenskommit om att 

Kristineberg etapp 1 kommer att kollektivtrafikförsörjas. Kombinationen av 

kollektivtrafik och ett utvecklat gång- och cykelnät, med koppling till omgivande 

områden som Påtåker, innebär att det kommer finns goda möjligheter för att gå, cykla 

eller åka kollektivt. Genom att erbjuda flera alternativa resesätt skapas 

förutsättningar för att främja ett hållbart resande. 

En kompletterande bullerutredning har tagits fram för planområdet. Detaljplanen 

föreslår, utifrån resultatet i bullerutredningen, att i områden som utsätts för över 55 

dBA ekvivalent ljudnivå ställs krav på att 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). Varje bostad ska också ha tillgång 

till en uteplats/balkong, privat eller gemensam, på tyst eller ljuddämpad sida (enligt 

ovan) i nära anslutning till bostaden. Bestämmelserna avseende buller syftar till att 

skapa en god boende- och livsmiljö i området. 

Inför granskningsförslaget har bullerutredningar tagits fram samt en riskanalys 

avseende farligt gods. Detaljplanen föreslår med hänsyn till rekommendationer i 

framtagna utredningar att det finns ett bebyggelsefritt 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. 

Detaljplanen innebär uppförande av olika boendeformer och upplåtelseformer, samt 

en variation avseende utforming och gestaltning. Planen möjliggör även för etablering 

av äldreboende och vårdboende (LSS-boende). 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande kopplingen till befintligt 

miljöprogram för Kristineberg. Detaljplanen föreslår grönstråk som är tillräckligt 
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breda för att fungera som spridningskorritdor för djurlivet samt minska risken för 

slitage när fler kommer att nyttja skogen. Grönstråken fungerar även som 

förbindelselänkar till skogsområdena öster om Gävsjön. I fortsatt planarbete för 

kommande etapper i Kristineberg kommer ytterligare gröna kopplingar behöva 

studeras. 

En komplettering görs i planbeskrivningen och plankartan avseende att risk för radon 

ska utredas innan bygglov kan ges.  

Krav på tillgänglighetsanpassning främst för personer med funktionsnedsättningar 

säkerställs framför allt vid bygglov genom bland annat BBR. 

 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Grundkartan har uppdaterats 

 Planområdesgränsen har utökats närmare Arningevägen 

 Fastighetsstorlek regleras genom beteckningen “d” istället för “e” enligt 

Boverket allmänna råd 

 Dike markeras ut på plankartan 

 Bestämmelser avseende byggnadsteknik och störningsskydd läggs in 

 Tidigare inritad gc-väg med illustrationslinje ändras i delar av planen till en 

användningsbestämmelse och därmed vit färg i plankartan 

 Utfartsförbud vid skoltomten och övriga planområdet justeras  

 Tidigare benämning LOKALGATA på huvudgatan ändras till GATA1 som 

innebär huvudgata och GATA2 som innebär lokalgata. 

 Markreservat för gemensamhetsanläggning läggs in i plankartan 

 Plankartan kompletteras med n1-, n2- och n3-beteckning  

 Plankartan reglerar nu lägsta nivå för dränerande ingrepp 

 Ändringar har gjorts i plankartan avseende placering, utformning, utförande, 

markens anordnande, utnyttjandegrad 

 Teknisk anläggning avseende transformatorstation (E1), pumphus (E2),  och 

återvinningsstation (E3) läggs in 
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Revideringar i planbeskrivningen 

 Planområdesgränsen har utökats. Planbeskrivningen har därmed 

kompletterats med information avseende det tillkomna området. 

 Komplettering görs i text avseende geoteknik, byggnadsteknik, natur, miljö, 

trafik, buller, dagvatten, geoteknik och handel, riskreducerande åtgärder, 

miljökvalitetsnormer, grönytor, hälsa och säkerhet, kulturmiljöhistoriska 

värden samt utifrån framtagna utredningar samt planförslagets konsekvenser 

 Ett förtydligande görs i text avseende betydelsen av överblickbarhet och 

orienterbarhet i områdena ur brottsförebyggnade aspekt och ökad trygghet  

 Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande kopplingen till 

befintligt Miljöprogram för Kristineberg och PM Gestaltningsprinciper 

 Komplettering görs i text att risk för radon ska utredas innan bygglov kan ges 

 Ett förtydligande görs i text gällande att byggnader ska utformas så att 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) 

för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. 

 Planbeskrivningen kompletteras med text och bild avseende gc-vägar 

 Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande hur detaljplanen 

påverkar omgivningen, avser kapitel 5 

 Genomförandebeskrivningen har kompletterats och förtydligats gällande 

bland annat avtal, kostnadsfördelning och huvudmannaskap 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 9 februari – 7 mars 2016. På grund av att 
det har gått så lång tid mellan samråd och granskning (cirka 3 år) bedömmer 
Vallentuna kommun att samtliga som lämnat in synpunkter under samrådet ska 
underrättas om godkännande av planen och tidpunkt för fullmäktiges antagande. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Poa Hellqvist   Natali Klosterling 

Planchef   Planarkitekt 

 


