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2. Sammanfattning 

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

Lantmäteriet, Trafikverket, Stockholms brandförsvar, Roslagsvatten, Ellevio, 

Trafikförvaltningen, Fritidsnämnden. E.ON, Kulturnämnden och Skanova har inget 

att erinra. 

Inkomna synpunkter gäller bland annat behov av utredningar och tydligare 

planbestämmelser. Länsstyrelsen ser gärna att planen kompletteras med bland annat 

dagvattenutredning och bullerutredning. Lantmäteriet efterfrågar flera 

förtydliganden i detaljplanen, bland annat avseende vilka marköverföringar som 

avses ingå i exploateringavtalet och hur tilltänkta fastigheter ska ansluta till det 

allmänna va-nätet. Trafikverket ser gärna att en bullerutredning tas fram, och att två 

passager bör anläggas (ej övergångsställen) och utformas i fortsatt dialog med 

Trafikverket. Stockholms brandförsvar ser gärna att GATA utformas så att det blir 

framkomligt för räddningstjänstens fordon och att behovet av nya brandposter i 

området bör ses över i samråd med förvaltaren av brandpostnätet. Roslagsvatten 

skriver att u-områden behöver pekas ut på kvartersmark och hänvisar till inskickad 

skiss. Ellevio vill upplysa om att de har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med 

Lindholmsvägen och berörs av planarbetet. Trafikförvaltningen ser gärna att 

planbeskrivningen förtydligar antalet bostäder som förväntas inom planområdet och 

att det i planbeskrivningen hänvisas till Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende 

lågfrekvent buller. Fritidsnämnden ser gärna att förrådsbyggnaden, som ligger på 

fastigheten Slumsta 1:31, Orkesta IP, (ägs av Vallentuna kommun), flyttas till en mer 

central plats på fastigheten. Skanova, E.ON och Kulturnämnden har inget att erinra. 

Synpunkterna som inkommit har föranlett att detaljplanen har kompletterats med en 

dagvattenutredning, bullerutredning och utredning avseende vägprojektering, samt 

revideringar i planbeskrivning och plankarta, se sidan 17 i denna samrådsredogörelse. 

 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.  

 



Sidan 5 av 19 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

3. Remissinstanser 

Nämnder: Ledningsägare och företag: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Rang-Sells 

Kulturnämnden Skanova Nätplanering Stockholm 

Fritidsnämnden Eon Värme Sverige AB 

Barn- och ungdomsnämnden Elverket Vallentuna AB 

Socialnämnden Vattenfall Eldistribution 

Utbildningsnämnden Roslagsvatten 

 Sörab 

Myndigheter:  

Länsstyrelsen i Stockholms län Förening: 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Orkesta Hembygdsförening 

Landstingsstyrelsens förvaltning 
 

 

Polismyndigheten i Stockholms län Närboende: 

Storstockholms brandförsvar Sakägare enligt fastighetsförteckning  

Trafikverket  

Stockholms läns museum  

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 13 september och 4 oktober 2018. 

Samtliga remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var 

handlingarna fanns tillgängliga. Länsstyrelsen och Lantmäteriet fick även 

planhandlingarna.  
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Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset  i Vallentuna. 

Kungörelse var införd i lokaltidningen Mitt i och Vallentuna Nyheter samt på 

kommunens anslagstavla. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

 E.ON 

 Kulturnämnden 

 Skanova 

6. Yttranden med synpunkter 

6.1 Närboende  

Inga yttranden från närboende har inkommit. 

6.2 Myndigheter, nämnder, ledningsägare, företag 
och föreningar  

6.2.1 Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen innebär att bebyggelse 

kan komma att bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken för 

översvämning.  

Länsstyrelsen har synpunkter gällande MKN- vatten, översvämning och buller. 

Kommunen behöver till nästa skede komplettera planen med dagvattenutredning, 

bullerutredning samt införa höjdsättning i plankartan med hänsyn till hantering av 

100 års regn. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att regleringar på plankartan 

för hantering av dagvatten och buller kan bli aktuellt inför nästa skede. Till nästa 

skede måste kommunen även redogöra för hur man hanterar ovanstående frågor i 

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

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

11 kap. 11 § PBL.  

Länsstyrelsen har även uppmärksammat att planens genomförande inte är säkerställt 

då fornlämningar förekommer inom planområdet, se avsnitt: Frågor av betydelse för 

planens genomförbarhet 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

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

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

Roslagsbanan är av riksintresse för kommunikation och ligger öster om planområdet. 

I planhandlingarna framgår inte att kommunen tagit ställning till om riksintresset 

berörs av planen. Till nästa skede anser Länsstyrelsen att kommunen ska förtydliga 

Roslagsbanans riksintresse och beskriva om riksintresset berörs av planens 

genomförande. Planens genomförande ska inte medföra en begräsning på 

Roslagsbanan eller medföra att krav ställs på verksamhetsutövaren. 

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen uppmärksammar att ingen dagvattenutredning finns framtagen till 

samrådskedet. Kommunen planerar att göra en dagvattenutredning till granskningen. 

På nuvarande underlag ser Länsstyrelsen inte att det föreligger risk att MKN-vatten 

inte kan följas. Till nästa skede instämmer Länsstyrelsen med kommunens 

bedömning att en dagvattenutredning bör tas fram. Kommunen bör även införa 

planbestämmelser på kartan för att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs.   

Hälsa och säkerhet 

Översvämning 

Det finns ett lågpunktsområde i den norra delen av cykelväg på västra sidan om 

Lindholmsvägen. En blöt svacka i nordöstra hörnet av Slumsta 1:108 har noterats vid 

fältbesök. Länsstyrelsen ser positivt på att det i planbeskrivningen anges att marken 

ska höjdsättas till granskningsskedet för att vatten vid skyfall ska avledas ytligt. Det 

behöver säkerställas att instängda områden inte skapas inom planområdet och att 

avledningen av skyfallsvatten inte orsakar problem i omgivningen. Till nästa 

planskede behöver marken höjdsättas så att översvämning till följd av skyfall inte 

orsakar skada. 
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Buller 

Länsstyrelsen instämmer med kommunen att en uppdaterad bullerutredning behöver 

tas fram till granskningsskedet. Länsstyrelsen instämmer även i Trafikverkets 

yttrande att bullerutredning ska relatera till den nationella basprognosen 2040. Till 

granskningsskedet vill Länsstyrelsen ta del av den reviderade bullerutredningen för 

att se att riktvärden innehålls för samtliga bostäder inom planen. 

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 av 2 kap. 

PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna 

i plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 

hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt kan 

ändras. 

Otydliga planbestämmelser 

Kommunen bör se över begreppet bostadsenhet som reglerar byggnadsarean för både 

rad- och parhusen på flertalet fastigheter i plankartan. Då begreppet bostadsenhet 

används för två olika bostadstyper kan byggrätten misstolkas vilket har konsekvenser 

för planens genomförande. Den totala byggnadsarean eller antal bostadsenheter 

reglas inte heller på plankartan för rad- och parhusen.  

Sammanfattningsvis bör kommunen se över planbestämmelserna och kan med fördel 

samråda med kommunens bygglovsavdelning för att säkerställa att bestämmelserna 

kommer att tolkas korrekt vid tillämpning av detaljplanen. 

Frågor av betydelse för planens genomförbarhet 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget till detaljplan är olämpligt ur 

fornlämningssynpunkt eftersom tomtmark planeras inom fornlämningsområdet till 

gravfältet RAÄ-nr Orkesta 106:1. Detta innebär att förutsättningarna för att 

långsiktigt bevara gravfältet påverkas negativt. Enligt 2 kap 2 § kulturmiljölagen hör 

till en fornlämning ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs 

för att bevara den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 

betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. När en fråga om fastställelse 

av gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen. 

Fornlämningsområdet har samma lagskydd enligt kulturmiljölagen som 

fornlämningen i sig. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för alla 

markingrepp och förändringar av markytan inom fornlämningsområdet. Skyddet 
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enligt kulturmiljölagen gäller oavsett om ett område är detaljplanelagt eller inte och 

kan inte ersättas av prickmark.   

Länsstyrelsen bedömer att fornlämningsområdet bör planeras som naturmark och att 

det området med naturmark behöver vara större än det föreslagna området med 

prickmark. Länsstyrelsen bedömer att det är tveksamt om tillstånd till 

markförändringar inom fornlämningsområdet kommer att kunna ges i det här fallet, 

det vill säga att det är risk för att den föreslagna detaljplanen inte kommer att bli 

genomförbar. 

Fornlämningen bör vara tydligt markerad på plankartan och en upplysningstext om 

vad bestämmelserna enligt kulturmiljölagen innebär bör finnas.  

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 

förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Lagen om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen 

Länsstyrelsen vill även framföra ytterligare rådgivande synpunkter avseende 

hantering av VA. I planbeskrivningen avsnitt 3.4.2. beskrivs att planområdet inte 

ligger inom Roslagsvattens verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Men i 

avsnitt 3.5.3 framgår att fastigheterna kommer att anslutas till den allmänna 

anläggningen samt upptas i verksamhetsområdet när de väl bebyggs.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att genomförandet av områdets va-anslutning 

(planbeskrivningen avsnitt 3.4.2 och 3.5.3) kan strida mot 6, 12 och 13 §§ 

vattentjänstlagen. Av 6 § vattentjänstlagen framgår sammanfattningsvis att om det 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt 

ansvar att ordna detta.  

Med stöd av 51 § vattentjänstlagen utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen 

fullgör denna skyldighet. Enligt definitionen i 2 § vattentjänstlagen är en allmän va-

anläggning en anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande 

inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter 

enligt denna lag. Med större sammanhang menas vanligtvis att vattentjänsterna 

behöver ordnas för fler än 20-30 fastigheter. Det finns dock rättsfall där färre 

fastigheter ansetts ingå i ett närbeläget större sammanhang (jfr exv. MÖD dom 2009-

12-30, M 4062-09). Fastigheter som ligger inom ett sådant område som uppfyller 

förtsättningar för kommunal utbyggnadsskyldighet ska ingå i verksamhetsområdet. 



Sidan 10 av 19 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

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

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

Av 6 § vattentjänstlagen framgår att såväl befintlig som tillkommande bebyggelse 

omfattas av bestämmelsen. I detta fall ligger planområdet i nära anslutning till 

beftinligt va-verksamhetsområde och avses de facto anslutas till den allmänna 

anläggningen när fatigheterna väl bebyggs.  

Länsstyrelsen bedömer därför att planområdet utgör ett sådant område där 

dricksvatten och avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang enligt 6§ 

vattentjänstlagen. Kommunen har då att bestämma verksamhetsområde och se till att 

behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses genom en allmän va-

anläggning. Enligt Länsstyrelsens preliminära bedömning uppfylls således 

förutsättningarna i 6 § vattenstjänstlagen om planen antas. Enligt 13 § 

vattentjänstlagen ska huvudmannen för den allmänna va-anläggningen (och ingen 

annan) ordna ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp 

från varje förbindelsepunkt, anordningar för bortledande av vatten som inte sker 

genom en förbindelsepunkt, och de anordningar som i övrigt behövs för att va-

anläggningen skall kunna fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på 

säkerhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En uppdaterad bullerutredning avseende trafikbuller har tagits fram inför granskning 

och relaterar till den nationella basprognosen 2040. Riktvärden för buller vid 

bostadsfasad uppfylls för samtliga bostäder utifrån en nulägesprognos och nationell 

basprognos 2040. Närmast Lindholmsvägen, är maximala ljudnivåer 1,5 m över mark 

ca 1-5 dB(A) över riktvärden avseende uteplatser. Planen kräver därför att det finns 

tillgång till bullerskyddande uteplats för de bostäder som planeras närmast 

Lindholmsvägen. Till planen har även en bullerutredning tagits fram avseende buller 

från idrottsplats. Planen tar höjd för en potentiell utveckling av idrottsplatsen om 

högst 100 spelare på dagtid och kvällstid. Det innebär att krav ställs på ljuddämpad 

sida även för de bostäder som planeras närmast idrottsplatsen. 

En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet. I detaljplanen föreslås nu 

utrymme för dagvattenhantering och höjdsättning av mark så att översvämning till 

följd av skyfall inte orsakar skada. Rekommenderad rening enligt föreslagna åtgärder 

i utredningen innebär även ökade möjligheter för Åkerströmmen-Husaån att uppnå 

MKN avseende fosfor. 

Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen avseende Roslagsbanans riksintresse 

samt kommunens ställningstagande till att riksintresset ej berörs av detaljplanens 

genomförande. Plankartan och planbeskrivningen har justerats avseende 

byggnadsarea och bostadstyper. Ett förtydligande har även gjorts avseede VA-
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anslutning till nytillkommande bebyggelse inom planområdet. U-område 

(markreservat för underjordiska ledningar) har lagts in i plankartan. 

Fornlämningsområdet RAÄ-nummer Orkesta 106:1, i sydöstra delen av planområdet, 

planeras som naturmark. Ytan för naturmarken har stämts av med Länsstyrelsen och 

är i enlighet med den kartskiss som Länsstyrelsen bifogade, 2018-11-06. 

Fornlämningen är nu tydligt markerad på plankartan och en upplysningstext om vad 

bestämmelserna enligt kulturmiljölagen innebär finnas redovisad både i plankartan 

och planbeskrivningen. 

6.2.2 Lantmäteriet 

Lantmäteriet vill framföra följande synpunkter: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Grundkarta 

Lantmäteriets uppfattning är att grundkartan inte bör vara äldre än tre månader 

eftersom uppgifterna annars kan vara inaktuella.  

Exploateringsavtal och marköverlåtelser 

Det framgår inte tydligt vilka marköverföringar som avses ingå i exploateringsavtalet 

respektive vilka marköverföringar, inklusive ersättningsfrågan, som avses lösas på 

annat sätt (annan överenskommelse eller utan stöd av överenskommelse?). 

Vatten- och avloppsfrågan 

Det bör förtydligas hur de olika tilltänkta fastigheterna ska kunna ansluta till det 

allmänna va-nätet. 

Delar av planen som bör förbättras 

Markreservat för gemensamhetsanläggning 

Det är inte obligatoriskt men det underlättar tolkningen av planen om ändamålet för 

gemensamhetsanläggningen som markreservatet avser redovisas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Grundkartan har nu uppdaterats och ligger till underlag inför granskning. Ett 

förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande marköverlåtelser och 

huvudmannaskap samt avtal träffade med exploatören. Exploateringsavtal har 

träffats med exploatörerna där marköverlåtelser redogörs. Marköverlåtelseavtal 

träffas dock med samtliga fastighetsägare samt exploatörerna för att reglera 

fastighetsregleringar. Ersättningsfrågan hanteras genom att oberoende 
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värderingsperson har värderat marken som sedan regleras om i 

marköverlåtelseavtalen. Förtydligande avseende detta har gjorts i planbeskrivningen. 

Ett förtydligande har gjorts avseede VA-anslutning till nytillkommande bebyggelse 

inom planområdet. U-område (markreservat för underjordiska ledningar) har lagts in 

i plankartan.  

De områden som är planlagda med bestämmelsen g1 kommer att nyttjas gemensamt 

(gemensamma angöringsgator, avfallshantering/miljöhus och gårdsplaner). Planen 

möjliggör bildande av gemensamhetsanläggning med bestämmelsen g1 på plankartan. 

6.2.3 Trafikverket 

Trafikverket har följande synpunkter: 

Buller 

En bullerkartläggning är gjord 2016 men ska revideras då bebyggelsen har flyttats 

längre från Lindholmsvägen. Trafikverket behöver ta del av denna för att bedöma 

rimligheten av ingångsdata och om riktvärdena hålls. Om vi ska kunna ta ställning till 

bullerutredning måste den relatera till den nationella baspronosen 2040. Således bör 

kommunen använda basprognos 2040 vid revideringen. 

Gång- och cykelväg 

För gång- och cykelvägen finns ett bevakningsavtal påskrivet oktober 2017. 

Passager 

Trafikverket anser att två passager bör anläggas (ej övergångsställen). En passage 

tillgodoser framkomlighetsbehovet för gående medan det samtidigt inte försämrar 

framkomligheten på väg 950. Samråd har tidigare skett med Trafikverket om krav på 

utformning av passager över Lindholmsvägen. Vidare utformning av dessa måste ske i 

fortsatt dialog med Trafikverket och erforderliga avtal skrivas. 

Anslutning 

Trafikverket har gjort platsbesök den 27 september 2018 och kan konstatera att 

anslutningen i dess nuvarande format är för bred, samt att det behöver siktröjas i 

södergående färdriktning för att siktkraven ska kunna uppfyllas för anslutningen.   

Hastighetsbegränsningen på väg 950 utanför den berörda anslutningen är 50 km/h. 

Dock går en brytpunkt för 70 km/h strax norr om anslutningen. Siktsträcka i 

norrgående färdriktning bör därmed beräknas som för en 70sträcka. Således är 

siktkraven i södergående färdriktning 110 meter och i norrgående 170 meter.   
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Parkeringsplatserna inritade invid anslutningen förefaller kunna utgöra ett hinder för 

trafik på väg 950 som ska svänga in på anslutningen. Ett fordon får aldrig hindras att 

svänga in på en anslutning på grund av att ett annat fordon blockerar infarten – vilket 

kan ske om parkeringsplatserna placeras för nära anslutningen. Parkeringsplatserna 

bör därför dimensioneras och placeras med detta i åtanke. Anslutningen måste också 

utformas så att fordon inte tvingas backa ut på huvudkörbanan.  

Om anslutning är med i föreslagen detaljplan behöver inte tillstånd sökas men 

däremot måste vi få granska ritningarna i god tid innan detaljplanen antas för att 

säkerställa att våra krav är tillgodosedda. Trafikverket ser gärna att vi får utkast till 

ritningar innan granskningsskedet. Anslutningen ska vara korsningstyp A1 och 

utformas enligt VGU.  

För övrigt har Trafikverket inga avsatta medel för åtgärder som aktualiseras av aktuell 

detaljplan varför dessa behöver belasta kommun eller exploatör. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En ny bullerutredning har tagits fram, daterad 2019-04-09, och relaterar till den 

nationella basprognosen 2040. I planbeskrivningen hänvisas nu till 

Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller.    

Detaljplanen har stämts av med Trafikverket före granskning för att säkerställa att 

Trafikverkets krav är tillgodosedda främst avseende utformning av passager över 

Lindholmsvägen. Erforderliga avtal mellan Trafikverket och kommunen träffas vid 

behov.  

 

Detaljplanen syftar inte till att möjliggöra för parkering invid anslutningen ny 

gata/Lindholmsvägen vilket innebär att siktkraven också kan uppnås. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande kring detta.  

6.2.4 Stockholms brandförsvar 

När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en 

övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess 

närhet. Denna riskidentifiering utgår ifrån de databaser SSBF har till förfogande samt 

den lokalkännedom SSBF har kring området. Följande typer av olycksrisker har SSBF 

beaktat vid denna riskidentifiering:  

 Transport av farligt gods (väg/järnväg)  

 Riskfylld verksamhet  

 Spårbunden trafik och urspårningsrisk  
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 Suicidrisk  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF inte hittat några riskkällor som bedöms kunna 

påverka planområdet i sådan omfattning att de behöver utredas vidare. Risker såsom 

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

utanför SSBF:s kompetensområde.  

Möjlighet till räddningsinsatser 

Framkomlighet/Tillgänglighet 

Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg och byggnadens 

angreppspunkt för räddningsinsats understiga 50 meter. Med angreppspunkt för 

räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. För att 

detta ska fungera i den aktuella planen bör den del av planområdet som utgörs av 

markanvändningen gata utformas så att räddningstjänstens fordon kan köra där. 

Detta är i grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. För att 

SSBF:s fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg. Ibland behöver så kallade 

räddningsvägar upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå fram till 

byggnader. I SSBF:s vägledningsdokument VL2014-095 beskrivs de förutsättningar 

som krävs för en räddningsväg. 

Brandvatten 

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

Utifrån SSBF:s underlag ser det ut som att brandpostsystemet i området är glest. 

SSBF anser följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i 

samråd med förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 

rekommenderar SSBF ett avstånd på max 75 meter från brandpost till 

uppställningsplats för räddningsfordon, det vill säga som mest 150 meter mellan två 

brandposter. Mer information om SSBF:s syn gällande brandvatten finns i 

vägledningsdokument VL2014-126. 

Övrigt 

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

ovanstående yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

En utredning avseende vägprojektering har tagits fram för planområdet, daterad 

2019-05-06. Fokus för utredningen har varit att se över alternativa gatuanslutningar 

som bedöms vara mer lämpliga med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet. 

Tidigare inritad gata i plankartan har nu justerats i granskningshandlingen. 
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Brandpost avses anläggas i anslutning till Roslagsvattens VA-ledningars 

anslutningspunkt. Kommunen har stämt av utformning och placering av brandpost 

med Storstockholms brandförsvar. 

6.2.5 Roslagsvatten 

I planbeskrivningen anges att planområdet ska anslutas norrifrån och att en 

pumpstation ska placeras öster om planområdet. Eftersom det inte finns några planer 

på ytterligare exploatering i anslutning till planområdet är det dock inte ekonomiskt 

rimligt att bygga på det sättet, skriver Roslagsvatten. Istället bör området försörjas 

söderifrån där de befintliga ledningarna finns. Det innebär att vi kommer att lägga 

VA-ledningar i GC-vägen fram till planområdets sydvästra hörn. Därefter viker 

ledningarna av in i området för att försörja de fastigheter som ska införlivas i 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. Om kommunen vill 

ansluta även hembygdsgården (Slumsta 1:32) och IP (Slumsta 1:31), vars befintliga 

avloppshantering är okänd för oss, kan dock en annan lösning vara aktuell.  

Det innebär vidare att u-områden behövs på kvartersmark, se skiss nedan. U-

områden behöver vara 6 meter breda. Beroende på hur fastigheterna styckas kan 

ytterligare u-områden behövas, så att vi kommer fram till respektive fastighetsgräns. 

Bild bifogas skrivelsen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Efter samrådet har Roslagsvatten ändrat sitt förslag på anslutning till det allmänna 

VA-nätet. Planbeskrivningen har justerats utifrån dessa synpunkter och u-område har 

lagts in i plankartan. 

6.2.6 Ellevio 

Ellevio har en befintlig 0,4 kV luftledning längs med Lindholmsvägen och berörs av 

planarbetet. Elnätet behöver förstärkas på grund av det tillkommande 

kapacitetsbehov som planen medför. I samband med förstärkningen markförläggs 

luftledningen.  

Ellevio vill bli kontaktade för samordning av arbeten med ny cykelväg och gata, så att 

elledningar kan förläggas i samband med planerade markarbeten. Kontakta oss i god 

tid för ledningssamordning. Vi förutsätter att ledningar kan förläggas i allmän mark 

med stöd av planen.  
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Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 

bekostas av beställare. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Vallentuna kommun har varit i kontakt med Ellevio angående förläggning av 

elledningar. Samordning av nedläggning av ledningar är planerad för VA-ledningar, 

Ellevios elledningar samt övriga belysningsledningar som krävs i samband med att 

GC-vägen längs med Lindholmsvägen anläggs. Ellevio kommer att kontaktas vid 

genomförande av detaljplanen. 

6.2.7 Trafikförvaltningen 

Trafikförvaltningen har inget att erinra på planförslaget, men ser att det är önskvärt 

att planbeskrivningen förtydligar det antal bostäder som kan förväntas inom det 

föreslagna området. Planområdet angränsar dessutom till Lindholmsvägen där 

busstrafik passerar. För busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som orsakar störning 

till omgivningen. Trafikförvaltningen ser att planbeskrivningen belyser problematiken 

kring lågfrekvent buller, men ser gärna att planbeskrivningen även kan hänvisa till 

Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Planbeskrivningen kompletteras med information om förväntat antal bostäder inom 

planområdet.  I planbeskrivningen hänvisas numera till Folkhälsomyndighetens 

riktvärden avseende lågfrekvent buller.  

6.2.8 Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden ställer sig positiv till utvecklingen av området. Det finns en 

förrådsbyggnad på fastigheten Slumsta 1:31, Orkesta IP, som ägs av Vallentuna 

kommun. Vid en eventuell utveckling av området bör exploatering eller köpare 

bekosta flytten av förrådet till en mer central plats på fastigheten Slumsta 1:31 i 

samråd med fritidsnämnden. Fritidsnämnden anser att detaljplanen bör ta hänsyn till 

eventuell utveckling av idrottsplatsen i form av nya aktivitetsytor samt befintlig 

ljudnivå och belysning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

Flytt av förrådsbyggnad bekostas av exploatör och regleras i exploateringsavtalet. 

Fritidsförvaltningen ansvarar för flytt av förrådsbyggnaden. Särskild tidsreglering 

avseende belysning och ljudnivå på idrottsplatsen utanför planområdet regleras inte i 
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detaljplanen. Dock tar detaljplanen höjd för en potentiell utveckling av idrottsplatsen 

om högst 100 spelare på dagtid och kvällstid, vilket kommer att ställa krav på 

ljuddämpad sida/tyst sida i form av inglasad altan för de bostäder som planeras 

närmast idrottsplatsen för att klara bullernivåerna från idrottsplats. 

7. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 

 Grundkartan uppdateras 

 U-område reserveras i plankartan för ledningar  

 Plankartan kompletteras med upplysningstext avseende bullerriktvärden och 

fornlämningsområde 

 Krav ställs på ljuddämpad sida/tyst sida för de bostäder som planeras 

närmast idrottsplatsen, Orkesta IP 

 Utformningen av GATA justeras utifrån den senast framtagna 

vägprojekteringen  

 Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1) pekas ut på korsmark och 

delar av prickmarken 

 Text om utförande avseende höjdsättning av mark införs i plankartan 

 Byggrätt för radhus och parhus revideras genom bestämmelsen ”e”.  

 Minsta fastighetsstorlek ”d” anges för radhus och parhus. 

 Utrymme för miljöhus reserveras på korsmark. Ytan för korsmark justeras. 

 Mark tillgängliggörs för dagvattenhantering genom bestämmelsen n1 

 Utformningsbestämmelser har lagts till i plankartan 

 CYKEL (cykelväg) justeras till CYKEL1 och inbegriper nu både gång- och 

cykelväg. Bredden på södra gång- och cykelvägen minskas ner från tidigare ca 

10 meter till 2,6 meter. 

 Fornlämningsområdet i södra planområdet reserveras som naturmark och är 

större än den tidigare föreslagna prickmarken i samrådshandlingen 

 Fornlämningsområde finns markerad på plankartan och en upplysningstext 

om vad bestämmelsen enligt kulturmiljölagen innebär redovisas 

Revideringar i planbeskrivningen 

 Ett förtydligande görs avseende förväntat antal bostäder och byggnadsarea.  
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 Hänvisning görs till Folkhälsomyndighetens rikvärden avseende lågfrekvent 

buller 

 Flytt av förrådsbyggnad regleras i exploateringsavtalet. 

 Planbeskrivningen kompletteras med text om att parkering ej får möjliggöras 

vid anslutningen ny gata/Lindholmsvägen av säkerhetsskäl och siktkrav 

 Förtydligande görs avseende Roslagsbanans riksintresse och kommunens 

ställningstagande till att riksintresset ej berörs av detaljplanen 

 Framtagna utredningar avseende buller och dagvatten samt vägprojektering 

läggs in i planhandlingarna i planbeskrivningen 

 Justeringar görs i text avseende antagande av ny översiktsplan 2040 och av 

fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen 

 Ett förtydligande görs avseende skydd av fornlämning under avsnitt 2.4.1 

Fornlämningar 

 Miljökvalitetsnormer för buller läggs in i planbeskrivningen 

 Ett förtydligande görs avseende avfallshantering inom planområdet 

 Avsnitt 3.1.3 Placering och utformning har kompletterats avseende  

utformningsbestämmelser 

 Avsnitt om buller och dagvatten kompletteras utifrån framtagna utredningar 

 Preliminär tidplan för detaljplanen har uppdaterats i planbeskrivningen 

 Ett förtydligade har gjorts avseende VA-anslutning i avsnitt 3.4.2, 3.5.3, 4.3.2. 

 Ett förtydligande har gjorts i planbeskrivningen gällande marköverlåtelser 

och huvudmannaskap samt avtal träffade med exploatören  

 Avsnitt 3.2.1 Gator kompletteras utifrån senaste vägprojekteringen 

 Avsnitt 4.1 Behovsbedömning har justerats. 

 Avsnitt 4.2.2 Miljökvalitetsnormer har reviderats utifrån framtagen 

dagvattenutredning 

 Justeringar görs i text under avsnitt 4.4.1 Fastighetsbildning och 

fastighetskonsekvenser 

 Ett förtydligande görs under avsnitt 3.1.3 Gemensamhetsanläggning 

8. Berörda med synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda under planprocessen 

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

Samtliga synpunkter har tillgodosetts.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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