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2. Sammanfattning 

Yttranden på planförslaget har under samrådet inkommit från åtta myndigheter, en 

kommunal nämnd, två ledningsägare och en förening. Totalt har det inkommit 35 

yttranden från privatpersoner och sakägare. Efter samrådstidens slut inkom 

synpunkter från ytterligare två ledningsägare.  

Inkomna synpunkter från myndigheter, nämnder, ledningsägare och föreningar gäller 

buller och trafik, kollektivtrafik, ras och skred, översvämning och skyfall, VA och 

dagvatten, naturmiljö, kulturmiljö, ledningssamordning och trygghetsaspekter.  

Inkomna yttranden från privatpersoner och sakägare gäller främst 

återvinningsstationen och fastighetsnära insamling, trafik och buller, befintliga va-

anläggningar, gatukostnad, byggtiden, kostnader kopplat till plangenomförande, 

naturmiljö och fastighetsavstyckningar.  

Ett flertal kompletterande utredningar har tagits fram efter samrådet såsom 

trafikutredning, geoteknik, buller, skyfallskartering, förprojektering och dagvatten. 

Utöver det har planbeskrivningen setts över i sin helhet och förtydligats. 

På plankartan har utformningen av planområdet delvis förändrats, däribland 

gatudragning, bebyggelsens utformning och placering samt att regleringar av 

kulturhistoriskt värdefull byggnad har förtydligats och värdefull naturmiljö skyddas 

genom att träd bevaras. Återvinningsstationens placering har flyttats norr om 

Lingonvägen till mark som idag är ianspråktagen för infartsväg. Med anledning av 

geotekniska utredningar har dagvattendammen tagits bort. En större del av ängen 

regleras istället som allmän naturmark för att säkerställa avrinningsstråk. Dagvatten 

hanteras inom allmän gatu- och naturmark inom planområdet. Plankartan har 

kompletterats med flertalet bestämmelser avseende dagvatten- och skyfallshantering.  

 FAKTA Samrådsredogörelse   

 Samrådsredogörelsen redovisar inkomna yttranden tillsammans 

med Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Yttrandena 

återges och citeras endast i väsentliga delar. Yttrandena är 

offentliga handlingar och finns tillgängliga i sin helhet på 

kommunen.  
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3. Remissinstanser 

Myndigheter: Utbildningsnämnden 

Länsstyrelsen i Stockholms län Socialnämnden 

Lantmäterimyndigheten Stockholms län Ledningsägare och företag: 

Trafikverket  Eon Värme Sverige AB 

Trafikförvaltningen SLL Skanova Nätplanering Stockholm 

Naturvårdsverket Roslagsvatten AB 

Skogsstyrelsen Ellevio 

Polismyndigheten i Stockholms län Sörab 

Storstockholms brandförsvar Ragn-Sells 

Naturvårdsverket Vattenfall Eldistribution  

Skogsstyrelsen IP Only 

Stockholms läns museum Föreningar: 

Nämnder:  Naturskyddsföreningen Vallentuna 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Hyresgästföreningen Nordost  

Fritidsnämnden Hembygdsföreningen Vallentuna 

Kulturnämnden Närboende: 

Barn- och ungdomsnämnden Sakägare enligt fastighetsförteckning 

4. Samrådets upplägg 

Detaljplanen var utsänd för samråd mellan 27 juni och 4 september 2018. Samtliga 

remissinstanser fick sig tillsänt informationsbrev om samrådet och var handlingarna 

fanns tillgängliga för samråd. Länsstyrelsen och Lantmäteriet och fick även 

planhandlingarna.  
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Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, på 

samhällsbyggnadsförvaltningen Tuna Torg 2 samt på Kulturhuset i Vallentuna. 

Samrådsmöten med allmänheten hölls vid två tillfällen, den 3 juli 2018 och den 21 

augusti 2018.  Kungörelse var införd i Vallentuna Nyheter och Mitt i samt på 

kommunens anslagstavla. 

5. Yttranden utan synpunkter  

Yttranden utan synpunkter har inkommit från:  

Lantmäteriet, (KS 2014.428)-75 
Naturvårdsverket, (KS 2014.428)-40 
Skogsstyrelsen, (KS 2014.428)-53  
E.On Värme Sverige AB, (KS 2014.428)-90 
Skanova, (KS 2014.428)-47 

6. Återkommande synpunkter 

Synpunkter som återkommit i flertalet yttranden besvaras samlat i tematiska svar 

nedan. I ingressen ges en sammanfattning av inkomna synpunkter.    

6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling  

Återvinningsstation  

Den valda placeringen av en ny återvinningsstation inte är lämplig. 

Återvinningsstationen kommer att generera en ökad trafik längs Lingonvägen och den 

kommer att bli en trafikfara för oskyddade trafikanter. Då återvinningsstationen ligger 

intill befintliga bostäder finns en risk att barn lockas till den farliga miljön. En 

återvinningsstation genererar buller och nedskräpning. Återvinningsstationen placeras 

otillgängligt från Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att återvinningsstationen placeras norr 

om Lingonvägen, intill den nya infarten till planområdet. I samband med ett 

plangenomförande flyttas befintlig infart för Lingonvägens samfällighetsförening 

och anslutning kommer istället ske mot tillkommande lokalgata. Bakom garaget 

som tillhör samfällighetsföreningen, mellan Lingonvägen och förskolan skapas en 

impedimentyta som redan är ianspråktagen och hårdgjord. Återvinningsstationen 

föreslås placeras på fastigheten Ormsta 1:48 som ägs av kommunen. Därmed kan 
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den parkmark och mark tillhörande Lingonvägens samfällighetsförening som togs i 

anspråk i samrådsförslaget fredas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har studerat alternativa placeringar, däribland 

längs med Lindholmsvägen. Alternativet har förkastats då projektets ambition har 

varit att minska antalet utfarter mot Lindholmsvägen. En återvinningsstation skulle 

innebära att nya in- och utfarter skulle behöva öppnas. Längs med Lindholmsvägen 

är även ytan begränsad då bostadsfastigheter ligger i nära anslutning till vägen.  

För biltrafik föreslås återvinningsstationen angöras som en parkeringsficka. 

Parkeringsfickan ska utformas enligt kommunens krav, vilket gör den trafiksäker för 

de som lämnar avfall, men ska även uppfylla krav för hämtningsfordon. 

Parkeringsfickan kommer att möjliggöra för tre personbilar att parkera samtidigt, 

varav en parkeringsplats kommer att vara tillgänglighetsanpassad för 

rörelsehindrade. Återvinningstationen kommer även vara tillgänglig för oskyddade 

trafikanter då en angöring från intilliggande gång- och cykelbana ansluter mot 

stationen. Cykelparkeringar ska uppföras intill återvinningsstationen.  

Återvinningsstationen kan innebära störningar visuellt eller i form av buller och 

nedskräpning. Återvinningsstationen ska därför skärmas av mot intilliggande 

bebyggelse genom skärm. Vid behov ska bullerdämpande kärl användas. Det är även 

möjligt att anlägga växtlighet som visuellt skydd. Detta måste studeras i 

detaljprojekteringsfasen för att säkerställa trafiksäkerhet. Det är viktigt att 

utformningen av kärlen och miljön kring återvinningsstationen sker med beaktande 

av barnsäkerhet. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som söker 

bygglov för återvinningsstationen och utformar den efter behov, inom ramen för 

detaljplanen och gällande föreskrifter. Återvinningsstationen kommer att bli en 

utökad service för de boende, både nytillkommande och befintliga, då funktionen 

saknas i området eftersom närmaste återvinningsstation finns vid Ormsta station. 

En ökad närhet till en återvinningsstation ökar sannolikheten att kommuninvånarna 

återvinner sitt avfall. Föreslagen placering är möjlig att nå utan bil, vilket är positivt. 

Sannolikheten att boende i andra områden såsom Lindholmen väljer att köra in och 

lämna sina förpackningar bedöms som marginell. Bostäderna inom planområdet 

kommer till stora delar omfattas av fastighetsnära insamling, se nedan.  

Fastighetsnära insamling 

Fastighetsnära insamling bör övervägas inom planområdet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Enligt kommunens översiktsplan 2040 ska gemensamma anläggningar för 

insamling av avfall och förpackningar beaktas vid nybyggnation av flerfamiljshus 
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och småhus. Förändringar i förordningar (2018:1462 och SFS 2018:1463) ställer 

även krav på fastighetsnära insamling av avfall och förpackningar. Kvartersnära 

insamling kan likställas med fastighetsnära.  

Kommunen avser att uppfylla sin skyldighet att underlätta för utbyggnad av 

fastighetsnära insamling genom att säkerställa yta i planarbetet. Inom planområdet 

ska yta finnas för gemensam avfallshantering och källsortering för de bostäder som 

regleras som par-, rad- och kedjehus. För de friliggande bostadshusen är det önskvärt 

att motsvarande lösning anordnas där flera privata fastighetsägare delar på ett 

gemensamt utrymme. Detta löses genom bildande av gemensamhetsanläggning 

mellan privata fastighetsägare. 

Vid fastighetsnära insamling finns ingen skyldighet att hämta skrymmande 

förpackningar vid bostaden. Därför behöver allmänna insamlingsplatser anordnas 

för dessa. Det finns därför ett fortsatt krav att anlägga externa återvinningsstationer 

som kan ta hand om de skrymmande förpackningarna. En ÅVS planläggs norr om 

Lingonvägen. 

6.2 Trafik och buller  

Trafik inom detaljplaneområdet  

Det är nödvändigt med hastighetsdämpande åtgärder i det nya området, särskilt 

huvudgatan från cirkulationsplatsen. Samma hastigheter bör gälla som i Östra Ormsta.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

I planförslaget är det avsatt yta för allmän lokalgata, vilken är tillräcklig för att 

möjliggöra hastighetsdämpande åtgärder. Specifika åtgärder regleras inte i 

detaljplanen utan utreds i detaljprojekteringen för väg. Inom planområdet kommer 

hastigheten att vara 30 km/h. Hastighetsbegränsningar regleras dock inte i 

detaljplanen utan beslutas via kommunens lokala trafikföreskrifter. 

Trafikutredning 

Varför har ingen trafikutredning tagits fram som underlag till planarbetet? 

Planförslaget hanterar inga konsekvenser av den trafikökning som planområdet 

genererar. Hur kommer Lindholmsvägen och Lingonvägen att påverkas av den ökade 

trafikvolymen? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Efter samrådet har en trafikutredning tagits fram som underlag för det fortsatta 

planarbetet. Trafikutredningens syfte är att utreda och redovisa hur föreslagen 
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exploatering förväntas påverka omkringliggande vägnät. Trafikutredningen 

resultat och slutsatser redovisas i planbeskrivningen.   

Lindholmsvägen 

Lindholmsvägen är hårt belastad till följd av kringliggande nybyggnationer. 

Lindholmsvägen är inte dimensionerad för dagens trafik eller för en ökad trafik. I 

nuläget sker hastighetsöverträdelser, i morgonrusningen är det stopp i trafik och 

utfarter är trafikfarliga. Fartdämpande åtgärder såsom hastighetssänkning, fler 

cirkulationsplatser och trafikljus efterfrågas. Vilka förbättrings- och 

breddningsåtgärder planerar kommunen för längs Lindholmsvägen? Lindholmsvägen 

kan med Arningevägens förlängning göras om till en trafiksäker, bullersanerad och 

trivsam gata av villakaraktär.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

De i detaljplanen föreslagna åtgärderna för Lindholmsvägen är en ny 

cirkulationsplats, nya busshållplatser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 

gång- och cykeltrafik. Ett genomförande av detaljplanen innebär även att de 

enskilda in- och utfarter som idag finns mot Lindholmsvägen stängs för de 

fastigheter som ingår i planområdet, vilket är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd 

både för biltrafik och för gång- och cykeltrafikanter. Åtgärden främjar även 

framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter längs gång- och cykelbanan utmed 

Lindholmsvägen. 

Lindholmsvägen säkerställs som allmän huvudgata och angränsar till planlagd 

gatumark i stadsplanerna S 73 07 19 och S 71 03 26. Viss utökning av allmän 

huvudgata sker vid cirkulationsplatsen och busshållplatserna på mark som tidigare 

var planlagd som allmän park och gata. Genom planläggning av Lindholmsvägen 

säkerställs att ett cirka 18 meter brett utrymme finns för framtida 

förbättringsåtgärder. Framtida förbättringsåtgärder längs med Lindholmsvägen 

hanteras inte i denna detaljplan.  

Nyponvägen 

Nyponvägen är inte anpassad för mötande trafik och redovisas utföras utan trottoar. 

Möjligheten att nå planområdet med motordrivet fordon via Nyponvägen bör helt 

förhindras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Trafikutredningen konstaterar att huruvida Nyponvägen används som anslutning 

eller ej påverkar trafikflödena minimalt. Endast ett tiotal fordonrörelser per dygn 

förväntas välja Nyponvägen. Detta eftersom den största mängden resor sker i öst-



Sidan 11 av 53 

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 

 

västlig riktning till och från Lindholmsvägen, via den nya cirkulationsplatsen. Vid 

eventuella nord-sydliga resor är kopplingen vid förskolan i många fall genare. 

Vidare behöver gatan hållas öppen för annan service såsom avfallshantering och 

räddningstjänst. Utan genomfart behöver en vändplan uppföras som i det här läget 

inte är möjligt då den är ytkrävande. Att vägen utförs smal främjar i sig att bilister 

väljer andra vägar. Sammanfattningsvis bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att Nyponvägen fortsättningsvis ska hållas öppen för genomfartstrafik. 

Lingonvägen 

Placeringen av återvinningstationen och förskolan kommer leda till en ohållbar 

trafiksituation på Lingonvägen. Redan idag är det svårt med vänstersväng ut på 

Lindholmsvägen i rusningstrafik. Korsningen Lindholmsvägen/Lingonvägen bör 

kompletteras med framkomlighetsåtgärder. Fler trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

behöver tillkomma längs Lingonvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Enligt framtagen trafikutredning så finns inga kapacitetsproblem i korsningen 

mellan Lingonvägen och Lindholmsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill 

även framhålla att bostadsområdena runt omkring ges möjlighet att nyttja den 

cirkulationsplats som planeras att byggas, vilket underlättar utfart mot 

Lindholmsvägen.  

I planförslaget föreslås en ny gång- och cykelpassage över Lingonvägen som knyter 

samman mot befintlig gång- och cykelbana i parkstråket söderut. Passagen ska 

utföras upphöjd och är på så sätt en hastighetsdämpande åtgärd. Övriga åtgärder 

längs med Lingonvägen är att befintlig infart mot Lingonvägens 

samfällighetsförening stängs och flyttas. En återvinningsstation anläggs längs med 

Lingonvägen och utförs som en parkeringsficka. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

bedömer att sannolikheten att boende i andra områden såsom Lindholmen väljer att 

köra in och återvinna i området bedöms som marginell. Majoriteten av de nya 

bostäderna inom planområdet kommer att ha goda lösningar för fastighetsnära 

insamling. Återvinningsstationens centrala läge ger goda förutsättningar för att 

återvinna i samband med annan resa alternativt att göra det gåendes eller cyklandes. 

Övriga åtgärder längs Lingonvägen planeras inte inom ramen för planarbetet.  

Hallonvägen 

Det saknas trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Hallonvägen såsom farthinder och 

trottoarer. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Hallonvägen inrymms endast delvis inom planområdet. Detta för att möjliggöra en 

breddning av en befintlig gångbana som länkar samman befintliga gång- och 

cykelbanor och skapar ett sammanhängande stråk för oskyddade trafikanter. 

Övriga åtgärder längs Hallonvägen planeras inte inom ramen för planarbetet.  

Buller inom planområdet 

Hur säkerställs god boendemiljö för de nytillkommande och befintliga bostäderna 

inom planområdet? Bullerplank efterfrågas av flera fastighetsägare längs med 

Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

En ny bullerutredning är framtagen som visar att planområdet har goda 

förutsättningar att uppfylla de riktvärden som finns för ny bostadsbebyggelsen 

enligt trafikbullerförordningen. Vid några bostadsfasader överskrids riktvärdena, 

men avstegskraven kan erhållas om hänsyn tas till detta då bostäderna planeras. 

Vid planering av bostäderna behöver hänsyn tas till att minst en uteplats i 

anslutning till bostaden placeras där ljudnivån underskrider riktvärdena. 

Bullerskärm mot Lindholmsvägen är inget krav för att uppfylla trafikförordningens 

riktvärden för buller. Däremot möjliggör detaljplanen att bullerskärm får anordnas 

och då är det önskvärt att bullerskärm uppförs samordnat för bästa effekt.  

Ljudnivåerna vid skolgården uppfyller riktvärdena.  

Buller för befintliga bostäder utanför planområdet  

Flertalet fastighetsägare är missnöjda att endast bullret runt detaljplaneområdet utreds 

och inte konsekvenserna för befintliga bostäder. Varför redovisas inte befintliga 

bostäder i de bullerutredningar som är framtagna? Bullerplank efterfrågas av flera 

fastighetsägare längs med Lindholmsvägen. Utförda bullermätningar och simuleringar 

är förlegade. Flera fastighetsägare vill att kommunen gör nya aktuella mätningar och 

prognoser. Lindholmsvägens rådande hastighetsnivåer efterföljs inte, vilket skapar 

ytterligare buller genom ökade hastigheter, inbromsningar och acceleration. 

Hastighetsöverträdelser sker även av tung trafik och linjebuss.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Detaljplanen hanterar inte buller för de fastigheter som ligger utanför planområdet 

då dessa inte ingår i detaljplanens avgränsningsområde och därmed inte är en del 

av utredningsarbetet. Är befintliga fastighetsägare, utanför planområdet, störda av 

buller ska man i första hand vända sig till verksamhetsutövaren, det vill säga 

Vallentuna kommun. Om den som är störd inte får gehör för sina synpunkter från 
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verksamhetsutövaren kan frågan överlämnas till miljökontoret på Vallentuna 

kommun. Det är miljökontoret som bedömer situationen och fattar beslut om 

utredning eller eventuella bullerskyddsåtgärder.  

Efter samrådet har en uppdatering av bullerutredningen gjorts. Trafikmätningarna 

redovisas utifrån basprognos år 2040. Bullerutredningen utgår från ett visst antal 

procent tung trafik vid beräkningarna.  Åtgärder längs med Lindholmsvägen 

beskrivs under rubrik ”Lindholmsvägen”.  

Arningevägens förlängning 

Lindholmsvägen kommer inte att klara det ökade trycket från kringliggande 

nybyggnationer. Trafikbelastningen på Lindholmsvägen behöver minska och 

Arningevägen måste förlängas innan fler bostäder byggs. Förlängningen borde ha skett 

för länge sen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Detaljplanen har anpassat bebyggelsen så den inte inkräktar på den reserverade 

korridor som är utpekad för Arningevägen. Arningevägen är utpekad i den 

fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen (från år 2018). 

Hittills är Arningevägen endast i ett tidigt utredningsstadie och finansiering för en 

sådan väg finns inte. Då Arningevägen endast är i ett tidigt planeringsstadie är det 

inte möjligt att planera för några in-/utfarter mot den vägen.  

Kopplingen mellan planområdet och befintligt bostadsområde 

Det nya bostadsområdet bör inte sammankopplas mot Lingonvägen. Om kopplingen 

kvarstår kommer fler att välja Lingonvägen istället för cirkulationsplatsen för att ta sig 

till Lindholmsvägen på grund av lämning/hämtning på förskolan och 

återvinningsstationens placering. Det bör räcka med en infart till planområdet via den 

nya cirkulationsplatsen på Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Med stöd av trafikutredningen kommer sammankopplingen mellan planområdet 

och Lingonvägen att kvarstå enligt planförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen 

menar att det blir ett säkrare system om det nya bostadsområdet får tillgång till fler 

utfarter. Fler utfarter ger möjlighet att skapa ett bättre flöde. Trafikutredningen 

visar att en trafikökning kommer att ske, men att denna inte kommer att medföra 

några kapacitetsproblem längs Lingonvägen.  

Bostadsområdena runt omkring ges möjlighet att nyttja den cirkulationsplats som 

planeras att byggas, vilket underlättar utfart mot Lindholmsvägen.  
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6.3 Gatukostnader  

Inkomna synpunkter berör antalet byggrätter och möjliga avstyckningar på fastigheter 

inom planområdet kopplat till gatukostnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Efter samrådet har förutsättningarna i gatukostnadsersättningen förändrats. 

Gatukostnader kommer att tas ut om 0,5 andel för det befintliga bostadshuset efter 

en godkänd slutbesiktning av allmän gata. Gatukostnader för nya avstyckade 

fastigheter kommer att tas ut om 1,0 andel den dag som bygglov beviljas för dessa 

inom någon del av stamfastigheten eller styckningslotten. Berörda privatpersoner 

har underrättats om detta och Samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför 

bedömningen att fastigheterna kan fastighetsbildas och att gatukostnader för de 

nya fastigheterna påförs privatpersonerna först den dagen som bygglov beviljas för 

dessa. Fastighetsbildningen för att bilda fler fastigheter sker först efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft och ansökan till lantmäteriet av privatpersonerna. 

6.4 Kommunala vatten- och avloppsnätet 

Kan befintliga enskilda vatten- och avloppsanläggningar fortsatt nyttjas eller måste 

anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet ske? Hur ersätts befintliga 

anläggningar vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet?  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Fastigheten kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Den 

dagen som Roslagsvatten har byggt ut ledningsnätet och färdigställt 

förbindelsepunkt till fastigheten ska anslutningsavgift betalas enligt Roslagsvattens 

framtagna taxa. Ytterligare anslutningsavgifter betalas för de fastigheter som 

avstyckas. I de fall befintliga anläggningar finns, behöver dessa studeras i varje 

enskilt fall. Avskrivningstiden på befintliga privata anläggningar är 10 år.  

6.5 Lekplatser 

Det nya bostadsområdet saknar kommunala lekplatser. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Det finns en kommunövergripande strategi för lekplatser då ambitionen är att 

koncentrera lekplatserna till större ”stadsdelslekplatser”. Detaljplaneområdet är 

inte utpekad i den strategin. Däremot är det möjligt för exploatörer att uppföra 

lekplatser inom sina bostadsområden.  
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7. Yttranden med synpunkter 

Inkomna synpunkter redovisas i sammanfattad form med Samhällsbyggnads-

förvaltningens kommenatarer.  

7.1 Myndigheter  

7.1.1 Länsstyrelsen Stockholm (KS 2014.428)-92  
(redovisas i sin helhet) 

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 

från Trafikverket, dnr. TRV 2018/71777, den 2018-08-31. Sammanfattningsvis 

efterfrågar Trafikverket hur de statliga vägarna 268, 950 och 955 påverkas av aktuell 

detaljplan och hur trafiksituationen förväntas att se ut utifrån basprognos 2040, där 

en förlängning av Arningevägen inte ingår. Trafikverket ser även att kommunen bör 

komplettera planhandlingarna med vilken omfattning de 320 bostäderna som 

planeras i aktuellt planförslag bidrar till trafikökningen. I övrigt ser Trafikverket 

positivt på att kommunen tar höjd för en eventuell förlängning av Arningevägen. 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen 

har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL, under förutsättning att kommunen beaktar 

nedanstående synpunkter som berör ras och skred, översvämning och skyfall, buller 

samt transporter för farligt gods.  

Om de problem som påtalas kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att 

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

upphävas enligt 11 kap. 11 §. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen har, i 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. 

Hälsa och säkerhet 

Ras och skred 

I Utrednings PM Geoteknik (Structor, 2017-05-12) nämns att i det efterföljande 

utredningsarbetet ska klarläggas i detalj gällande förutsättningar för schakt, fyllning 
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och markplanering med hänsyn till lokal ras- och skredrisk. Kommunen behöver inför 

näste skede i planprocessen tydligt utreda att ras och skred inte kan inträffa i 

planområdet och att eventuella åtgärder/restriktioner ska föras in i 

planbeskrivningen samt plankarta. 

Enligt PBL så åligger det kommunen att utreda markens lämplighet utifrån bland 

annat risken för ras och skred. I detaljplanen ska det vara klarlagt om 

markanvändningen är lämplig utifrån geotekniska aspekter samt eventuella 

restriktioner ska skrivas in som planbestämmelse. Kommunen behöver tydligt 

motivera om de bedömer att marken är lämplig för planerad bebyggelse. De 

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

klimat vilket är något som kommunen behöver ta hänsyn till. 

SGU, SGI och MSB har gemensamt tagit fram ett underlag som visar förutsättningar 

för skred i finkorniga jordarter. Underlaget kan användas i tidiga skeden av 

planprocessen för stabilitetskartering och riskbedömning. I kartvisaren kan ses att en 

del av det aktuella området pekas ut som aktsamhetsområden; de områden där det 

finns förutsättningar för att skred i finjord kan ske. Informationen är tänkt att 

användas för att peka ut områden där ytterligare bedömningar och undersökningar 

kan behöva tas fram. Länsstyrelsen vill meddela att detta underlag finns att tillgå 

kommunen: http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/# 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:   

Geotekniska utredningar har tagits fram efter samrådsskedet. Planbeskrivning och 

plankarta har kompletterats med de åtgärder och restriktioner som behövs utifrån 

geotekniska aspekter. Marken bedöms därigenom lämplig att bebygga.   

Översvämning och skyfall 

Kommunen har med kompletterande utredning om dagvattendamm (Marktema AB, 

2018-04-16) illustrerat hur kommunen ska ta hand om ett eventuellt 100-års regn. 

Illustrationen visar på att vid 100-års regn kommer en del av vattnet att rinna längs 

vägar nordväst om planområdet. Det är viktigt att kommunen beaktar och tydliggör i 

planhandlingarna att dessa vägar inte kommer bli så pass översvämmade så att 

räddningstjänst eller ambulans inte kan ta sig fram. Det är även viktigt att kommunen 

beaktar så att omkringliggande byggnader och infrastruktur utanför planområdet inte 

riskeras att bli översvämmade vid ett 100-års regn. Det bör även framgå i 

planhandlingarna att kommunen har tagit hänsyn till 100-års regn med klimatfaktor 

1,25. 

Länsstyrelsen vill även passa på att meddela att våra rekommendationer gällande hur 

risken för översvämning till följd av skyfall behöver hanteras i den fysiska planeringen 

finns tillgänglig på vår webbplats: 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
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https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendat

ioner-for-hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

En översiktlig skyfallskartering har tagits fram som visar att översvämningsrisken 

kan hanteras genom god höjdsättning av bebyggelse och lokalgator för att 

säkerställa avrinningsvägar inom planområdet. Vidare bedöms ingen bebyggelse 

eller infrastruktur i planområdets närhet riskera påverkas vid ett 100-års regn. I 

handlingarna framgår att klimatfaktor 1,25 har beaktats.  

Buller 

Enligt kommunen så kommer trafikflöden längs Lindholmsvägen att öka enligt 

trafikprognos som genomförts. Enligt bullerutredningen kommer vissa 

bostadsenheter inom planområdet (längs med Arningevägen och Lindholmsvägen) att 

utsättas för ekvivalenta bullernivåer över gällande riktvärden. Enligt kommunen 

kommer dessa bostäder att kunna planeras för att uppfylla kriterierna för avstegsfall, 

vilket framgår av planbeskrivningen. Kommunen motiverar avstegsfall med att 

detaljplaneområdet är en del av tätortsutvecklingen av Vallentuna centralort och att 

detaljplaneområdet återfinns inom influensområdet för Sverigeförhandlingen. 

Plankartan är försedd med bestämmelsen m vilken reglerar maximal ekvivalent 

ljudnivå vid fasader och uteplatser för kvarteren närmast Lindholmsvägen och tänkt 

förlängning av Arningevägen. Kommunen anger i planbeskrivningen att 

planläggningen möjliggör att bullerskydd kan uppföras inom gatumark för huvudgata 

(Lindholmsvägen). Det framgår dock inte om dessa bullerskydd är medräknade i 

bullerutredningen och då också en förutsättning för att riktvärdena (med avstegsfall) 

ska klaras av. Kommunen behöver klargöra detta och förtydliga på plankartan att 

bullerskydd får uppföras längs med vägarna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

En ny bullerutredning har tagits fram efter samrådsskedet. Bullerutredningen visar 

att delar av ny bebyggelse utsätts för ekvivalena och maximala bullernivåer över 

gällande riktvärden. Dessa kan då uppföras med i förordningen föreslagna avsteg. 

För den yttersta raden bostäder mot Lindholmsvägen och en eventuell förlängning 

av Arningevägen regleras med planbestämmelse att om gällande bullerriktvärden 

överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en tyst 

sida. Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 

uppfylla gällande bullerriktvärden. Plankartan medger att bullerplank får 

uppföras, men det är inget krav för att klara förordningen. 

  

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendationer-for-hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/rekommendationer-for-hantering-av-oversvamning-till-foljd-av-skyfall.html
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Farligt gods 

Kommunen behöver tydligare redogöra i planhandlingarna att transporter med farligt 

gods inte passerar aktuellt planområde. Enligt Länsstyrelsens kartmaterial framgår 

det att en rekommenderad sekundärled ligger direkt söder om planområdet. 

Kommunen kan med fördel förtydliga i planbeskrivningen att transporter med farligt 

gods inte kommer att passera aktuellt planområde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är inga vägar i direkt 

anslutning till planområdet utpekade som transportled för farligt gods. Närmaste 

utpekade transportled utgör Lindholmsvägen (väg 950) som är utpekad som 

sekundär transportled för farligt gods fram till korsningen mot Lingsbergsvägen 

(väg 955), cirka 1 kilometer söder om planområdet. Utmed Lindholmsvägen finns 

inga identifierade verksamheter som kan ge upphov till transporter med farligt 

gods. 

Förorenade områden 

Under förutsättning att påträffad föroreningssituation hanteras enligt förslag i 

planbeskrivningen och den miljötekniska undersökningen (Sweco 2017) har 

Länsstyrelsen inga synpunkter avseende förorenade områden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar länsstyrelsens synpunkt. 

Rådgivnade 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 ingripande-

grunderna 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. 

Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att de åtgärder som framgår av 

planhandlingarna inte kommer att försvåra att miljökvalitetsnormer för vatten kan 

följas i Vallentunasjön. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att sista meningen på sidan 32 i 

planbeskrivningen är något missvisande. Miljökvalitetsnormerna för Vallentunasjön 

är fastställda av Vattenmyndigheten och kan inte ändras. Det som troligen inte 

kommer att försämras är möjligheten att följa beslutade miljökvalitetsnormer. 

Kommunen behöver därför se över denna formulering.  
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Länsstyrelsen vill även informera kommunen om att det inte tydligt framgår av 

kartmaterialet hur tillgängligheten för skötsel av dagvattendammen kommer att 

utföras. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att planera för skötsel av dammen med 

tunga fordon och arbetsmaskiner som ska kunna nå ändå fram, vilket kommunen 

behöver beakta till nästkommande planskede. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Med anledning av geotekniska utredningar har förprojekteringen och 

dagvattenhanteringen ändrats sedan samrådet och dagvattendammen tagits bort. 

Hela dagvattenavsnittet har uppdaterats med en ny dagvattenlösning där 

fördröjning och rening sker inom allmän gatu- och naturmark inom planområdet.   

Arkeologi 

Under förutsättning att fornlämningar inom planområdet hanteras enligt förslag i  

planbeskrivningen har Länsstyrelsen ingen erinran ur fornlämningssynpunkt. 

I planbeskrivningen i avsnitt 3.3.1 Fornlämningar (sidorna 15–16) redovisas 

arkeologiska åtgärder som utförts inom området. Enligt skrivelsen i avsnittet framgår 

det att inget kulturhistoriskt intresse påträffades i utredningen. Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma kommunen på att denna skrivelse troligtvis syftar på den 

utredningen som gjorts på etapp 1, öster om Nyponvägen (del av fastighet Ormsta 

1:48), och inte syftar på det samlade resultatet som samtliga utredningar och 

förundersökningar påvisade. Kommunen bör se över formuleringen och justera denna 

skrivelse då de arkeologiska utredningarna har fastställt att det finns ett gravfält inom 

området (vilket framgår på sidan 16 i planbeskrivningen). 

Fornlämningarna inom planområdet är inte tydligt markerade på plankartan. En 

tydlig redovisning är nödvändigt för att den planerade byggnationens påverkan på 

fornlämningarna ska bli avläsbar. Fornlämningarnas läge behöver således tydligt 

markeras på plankartan och i förekommande fall även området för de enskilda 

fornlämningarna ska märkas ut. Om lämpligt så bör även relevanta fornlämningar 

förses med prickmark (mark som inte får bebyggas) på plankartan. Samtliga 

fornlämningar bör markeras med run-R. 

På plankartan bör i anslutning till planbestämmelserna tas in en generell upplysning 

om tillståndsplikten enligt 2 kap. KML. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Avsnitt 3.3.2 Fornlämningar har reviderats för att tydliggöra de olika 

utredningarnas resultat. På plankartan redovisas fornlämningarna tydligt 

skrafferat och med run-R. Plankartan har även kompletterats med en generell 

upplysning om tillståndsplikt enligt KML. 
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Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet  

Formalia 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att området på plankartan som är 

avsedd för förskola inte har någon byggrätt reglerad. Enligt Länsstyrelsen så behöver 

kommunen utreda detta till nästa planskede för att säkerställa att rekommenderad 

friyta för barn kan uppnås. Kommunen behöver även skriva in förväntad friyta per 

barn i planbeskrivningen. Länsstyrelsen rekommenderar Boverkets rapport ”Gör 

plats för barn och unga” för rekommendationer om friyta för barn, 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-

boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga/. 

På plankartan så finns bestämmelsen a3 som reglerar att alla förändringar av 

byggnad är lovpliktiga. Kommunen behöver förtydliga denna planbestämmelse och 

motivera och specificera den tydligare i planbeskrivningen där det i dagsläget anges 

att alla lovpliktiga åtgärder kräver bygglov. 

Kommunen kan med fördel ange att planen är upprättad enligt plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) i dess lydelse innan den 1 januari 2015 på plankartan. 

Kommunen bör även skriva in lämpliga paragrafer efter planbestämmelserna på 

plankartan som har stöd i plan- och bygglagens fjärde kapitel.  

Sammanfattningsvis bör kommunen se över planbestämmelserna och kan med fördel 

samråda med kommunens bygglovsavdelning för att säkerställa att bestämmelserna 

kommer tolkas korrekt vid tillämpning av detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

För att säkerställa att rekommenderad friyta per barn kan uppnås reglerar 

detaljplanen att byggnader får uppföras till maximalt 1800 kvm byggnadsarea. 

Den förväntade friytan per barn blir då över 40 kvm. Därmed bedöms en tillräckligt 

stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse säkerställas i detaljplanen.  

 

Den administrativa bestämmelsen, a3, har förtydligats och avser byggnadens yttre 

underhåll så som målning eller byte av fasadmaterial, fönster, dörrar eller 

takmaterial.  

På plankartan upplyses om detaljplanens planförfarande. Detaljplanen upprättas 

enligt PBL 2010:900 i dess lydelse före 2 januari 2015 och följer därmed Boverkets 

vägledning ”Planbestämmelser 3 nov 2012-1 januari 2015”. Teckenförklaringen har 

setts över och tydliggjorts där så ansetts nödvändigt.  

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga/
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Bedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 

förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar ställningstagandet.  

7.1.2 Trafikverket (KS 2014.428)-64 

De statliga vägarna 268, 950 och 955 finns i områdets närhet. Förlängning av 

Arningevägen finns inte med i några planer, med Trafikverket ser positivt på att 

kommunen tar höjd för den och att exploateringen utformas därefter. Trafikverket 

saknar hur ovanstående vägar påverkas och hur trafiksituationen ser ut utifrån 

basprognos 2040. För att kunna urskilja väg 950:s påverkan på bostäderna anser 

Trafikverket att kommunen ska stämma av sin trafikprognos mot basprognos 2040 där 

förlängningen av Arningevägen inte finns med. Handlingarna bör även kompletteras 

med i vilken omfattning som planförslagets 320 bostäder bidrar till trafikökningen.  

Trafikverket ser gärna att bullerbestämmelserna på plankartan kompletteras med 

bestämmelser även för inomhusnivåerna. Trafikverket noterar även att en del bostäder 

som finns på plankartan saknas i bullerutredningen. Det bör vara tydligt vad som gäller 

även i bullerutredningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

En trafikutredning har genomförts som baseras på Trafikverkets basprognos år 

2040. Trafiken som alstras från planområdet innebär ett marginellt tillskott i den 

totala trafiken och kommer inte leda till några märkbara konsekvenser. Trafiken 

kommer endast att öka trafikflödena på de statliga vägarna 268, 950 och 955 med 

någon enstaka procentenhet. Planförslaget beräknas öka trafikmängden på 

Lindholmsvägen med cirka 2000 fordon/dygn, vilket lokalt sett är en märkbar 

trafikökning. Trots det beräknas inga kapacitetsproblem uppstå vid någon av 

korsningarna i området och framkomlighetsproblem förväntas ej uppstå.    

En ny bullerutredning har tagits fram som utgår från de justeringar som gjorts i 

utformningen av området. Utgångspunkt vid beräkningarna har även utgått från 

basprognos år 2040. Resultatet redovisas i planbeskrivningen. För den yttersta 

raden bostäder mot Lindholmsvägen och en tänkt förlängning av Arningevägen 

regleras med planbestämmelse att om gällande bullerriktvärden överskrids ska 

minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en tyst sida. Om 

bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats uppfylla 

gällande bullerriktvärden. Plankartan medger att bullerplank får uppföras, men det 
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är inget krav för att klara förordningen. Inomhusnivåer regleras inte i detaljplan 

utan säkerställs i ett senare skede genom lämpligt val av fönster, fasad och 

uteluftsdon.  

7.1.3 Trafikförvaltningen SLL (KS 2014.428)-61 

I planförslaget omnämns en ny busshållplats längs Lindholmsvägen mellan Östra 

Ormsta och Molnbyvägen. Om den tillkommer ligger planområdet inom accepterat 

gångavstånd till busshållsplats. De få avgångarna gör dock att kollektivtrafikens 

konkurrenskraft mot bilen är låg varför Trafikförvaltningen ser att planförslaget 

riskerar att medföra ökad biltrafik och ett ökat bilberoende snarare än bidra till ett ökat 

underlag för kollektivtrafik. Mot bakgrund av detta önskar Trafikförvaltningen en 

tydligare beskrivning av hur kommunen avser säkerställa att så många som möjligt inte 

väljer bilen som huvudfärdmedel vid pendling. Extra viktigt är exempelvis säkra gång- 

och cykelvägar till närmsta busshållplats eller säker och väderskyddad cykelparkering.  

Trafikförvaltningen vill upplysa om att cirkulationsplatsen ska dimensioneras efter 

boggibuss och inte dragspelsbuss. Läget för ny busshållplats framgår inte tydligt i 

planbeskrivningen. Trafikförvaltningen önskar därför att läget beskrivs och förklaras 

tydligare i planbeskrivningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

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

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

station och föreslagna nya busshållplatser. Utöver det gång- och cykelnät som 

föreslås längs lokalgatorna föreslår även mindre gena stråk anläggas för att 

ytterligare skapa förutsättningar för gående och cyklister, bland annat till 

förskolan, med avsikt att främja ett minskat användande av bil. Cykelparkeringar 

kan komma att anläggas intill busshållplatserna, det utreds i detaljprojekteringen. 

Körspårsanalys är genomförd som visar att cirkulationsplatsen är dimensionerad 

för boggibuss. Läget för de nya busshållplatserna förtydligas genom en illustration i 

planbeskrivningen. Utformningen av hållplatserna har stämts av mot 

Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss. Föreslagen utformning avviker från 

Trafikförvaltningens riktlinjer utifrån en aspekt, busshållplatsen i södergående 

körfält uppförs efter cirkulationsplatsen. Avvikelsen har godkänts av 

Trafikförvaltningens avdelning för strategisk utveckling.  
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7.1.4 Polismyndigheten i Stockholms län (KS 2014.428)-93 

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga 

skede. Vidare önskar myndigheten att det i planbeskrivningen finns med ett stycke som 

upptar det brottsförebyggnade/trygghetsrelaterade tänkandet. Brottslighet kan 

förenklat bekämpas genom fyra olika inriktningar; öka upptäcksrisken, försvåra 

genomförandet av brott, minska utbytet av brott och försvåra bortförklaringar. Ett sätt 

att förhindra brott är genom informell kontroll. Informell kontroll utövas av alla 

människor i samhället och handlar om en trygghet att exempelvis kunna se ut från sitt 

fönster till gatan eller veta att man kan bli sedd av dem som är inomhus. 

Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse där området är befolkat dygnet runt, 

vilket ger en informell social kontroll. En gärningsman vill inte bli sedd och chansen att 

bli upptäckt ökar med fler människor på en plats.  

Byggnader bör utformas så att god överblick kan uppnås och inga skymda ytor skapas. 

Det är även viktigt med siktlinjer och rätt typ av belysning. Den informella kontrollen 

stärks genom visuella samband. Människor är i högre grad observanta och beredda att 

ingripa om de känner personlig tillhörlighet till området. De boende bör ges möjlighet 

att sätta sin personlig prägel på boendet som signalerar sin ”hemvist”. Känslan av att 

vara på privat mark för få en gärningsman att avstå från att begå brott.  

Koncentrera trafiksystemen genom att samla olika trafikslag synliga intill varandra i 

parallella stråk. Minimera gångvägarnas antal och längd och lokalisera dem dit 

människor har hög närvaro.  En in- och utfart för biltrafik till området ökar 

upptäcksrisken. Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en 

brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen har 

kompletterats beträffande brottsförebyggnade och trygghetsrelaterande aspekter 

under avsnitt 6.4 Sociala konsekvenser.  

7.1.5 Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF) (KS 

2014.428)-52 

SBFF har genomfört en övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom 

planområdet och i dess närhet. Utifrån riskidentifieringen har SSBF inte hittat några 

riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms kunna påverka planområdet 

i sådan omfattning att de behöver utredas vidare.  

I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s  

räddningsfordon beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg 

och byggnadens entréer/tillträdesvägar för räddningsinsats inte överstiga 50 meter. 



Sidan 24 av 53 

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 

 

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.  

Vid en eventuell räddningsinsats i skolan, förskolan eller vårdboendet är det en stor  

fördel att kunna komma nära byggnaderna med räddningstjänstens höjdfordon då 

dessa ofta används vid bränder i den typen av verksamheter. SSBF önskar därför att 

dessa byggnader och skolgårdar planeras så att höjdfordon når byggnadernas fasader.  

Om garage under jord planeras inom området, bör hänsyn tas till om garagetaket avses 

vara körbart för tyngre räddningsfordon. Avser det inte vara dimensionerat för 

räddningsfordon bör detta tydligt markeras genom skyltning eller hinder. 

Den nya bebyggelsen behöver kompletteras med en utbyggnad av brandpostnätet. 

SSBF rekommenderar ett avstånd på max 75 meter från brandpost till 

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

brandposter.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Planbeskrivningen kompletteras med relevant information avseende framkomlighet 

vid räddningsinsats. Inom planområdet får källare inte finnas, vilket regleras som 

en allmän planbestämmelse för all kvartersmark inom planområdet. Utbyggnad av 

brandpostnät sker i detaljprojekteringen och samordnas i ett senare skede.  

7.2 Nämnder 

7.2.1 Kulturnämnden (KS 2014.428)-94 

Kulturnämnden är positiv till att planen möjliggör nya bostäder och förskola. Det är 

också positivt att fornlämningsmiljön blir en del av planområdet och att 

kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas. Kulturnämnden anser dock att spår av 

äldre bebyggelse och strukturer försvinner genom att detaljplanen genomförs. De stora 

karaktäristiska tomterna och den äldre bebyggelsen försvinner genom förtätning. 

Hänsyn till de stora tomterna bör tas och på vissa fastigheter som angränsar mot 

Lindholmsvägen bör inte avstyckningar medges. Kulturnämnden anser att den äldre 

bebyggelsen som kan komma att rivas ska dokumenteras om planen vinner laga kraft.   

Kulturnämnden anser att förslag till detaljplan bättre ska ta tillvara den befintliga 

bebyggelsen och karaktären av små hus på stora tomter i framförallt planområdets 

västra del.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

På plankartan har planbestämmelserna avseende den kulturhistoriskt intressanta 

byggnaden kompletterats för att även inkludera bevarandevärd interiör miljö.  

I planområdets västra del möjliggörs friliggande hus på fastigheter som är minst 

800 kvadratmeter stora. Detta för att hålla kvar vid grundstrukturen om större 

fastigheter med friliggande bostadshus mot Lindholmsvägen. Undantaget är intill 

cirkulationsplatsen där par-, rad- och kedjehusbebyggelse förslås, då detta utgör 

entrén till det nya bostadsområdet och det har bedömts som lämpligt med en tätare 

bebyggelse i den delen. Den äldre bebyggelsen inom planområdet är delvis riven. 

Frågan om dokumentation av den äldre bebyggelsen som finns kvar får drivas av 

Kulturförvaltningen.  

7.3 Föreningar  

7.3.1 Naturskyddsföreningen Vallentuna (KS 2014.428)-54 

Det aktuella området utgörs i huvudsak av skogsmark av barrblandskogstyp. En del av 

skogen har nyligen avverkats. I områdets norra del finns tidigare brukad åkermark som 

nu är beväxt med gräsvegetation. Det förekommer även fornlämningar inom 

planområdet. Naturskyddsföreningen är i stort sett positiva till planförslaget. Inga 

betydande naturvärden eller skogliga naturvärden har upptäckts vid inventeringar. Det 

förekommer dock en del grövre lövträd, bland annat aspar som kan ha betydelse för 

den biologiska mångfalden. Dessa bör i möjligaste mån sparas.  

Området norr och nordöst om planområdet är en viktig spridningskorridor mellan två 

av de gröna kilarna, Rösjökilen och Angarnkilen. Det öppna landskapet och 

kantzonerna kring skogen utgör de viktigaste spridningsvägarna. Detta är viktigt att 

beakta i det fortsatta planarbetet, men Naturskyddsföreningen bedömer inte att den nu 

aktuella planen innebära någon konflikt i detta sammanhang. Den av kommunen 

planerade naturstigen runt Ubbysjön kan bli en värdefull resurs för den kommande 

befolkningen i Ormsta-Stensta. Dagvatten från planområdet planeras infiltreras och 

renas. Det är angeläget att genomföra reningsåtgärder så inga ytterligare föroreningar 

tillförs Vallentunasjön. Naturskyddsföreningen anser att dessa aspekter har behandlats 

i planen, men att det är viktigt att det följs upp i det fortsatta planarbetet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

En inventering av träd utpekade i naturvärdesinventeringen har gjorts. De träd 

som bedöms särskilt bevarandevärda skyddas i detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar i övrigt Naturskyddsföreningens 

upplysningar om spridningsvägar och dagvattenhantering.  
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7.4 Närboende  

7.4.1 Privatperson 1 (KS 2014.428)-49 och (KS 2014.428)-
78 

Privatpersonen har skickat in två seprarata yttranden som redovisas sammanfattat.  

Privatpersonen vill inte ha två, utan endast en, byggrätt öster om huset. På grund av 

bullerstörning från Lindholmvägen behöver utevistelse ske öster om huset och 

privatpersonen vill ha minimal inskränkning av den ytan. Vidare vill privatpersonen 

inte ha en ny byggrätt söder om huset. Privatpersonen accepterar inte den fjärde 

byggrätten som påförs enligt Gatukostnadsutredningen. Den redovisas inte i 

kartunderlag och kan inte realiseras i verkligheten. 

När privatpersonens hus uppfördes år 2013 fick den inte anslutas till kommunalt VA 

varpå enskilt VA anlades. Kan privatpersonen fortsatt nyttja sin befintliga anläggning 

eller måste anslutning till kommunalt VA ske? Stämmer det att en anslutningsavgift 

ska betalas för det befintliga huset och att ytterligare anslutningsavgifter ska betalas 

när/om avstyckning och fastighetsbildning sker? Privatpersonen vill att huset och 

vattnet kontrolleras innan byggstart. 

Nuvarande utfart och parkering anlades när huset byggdes. Privatpersonen vill behålla 

nuvarande infart och att stickvägen ska stängas av nedanför infarten. Privatpersonen 

motsätter sig en 8,75 meter bred gata mellan sig och grannfastigheten. Privatpersonen 

motsätter sig vidare att mark från fastighetens nordvästra hörn tas i anspråk för ny väg.    

Privatpersonen önskar veta vad det innebär att fastigheten omfattas av planavgift.  

Privatpersonen anser att Arningeleden bör genomföras först. Eftersom trafiken ökat på 

Lindholmsvägen och fortsatt kommer att öka krävs fartdämpande åtgärder och 

bullerskydd.  

Privatpersonen menar att det är orimligt att kommunen påför höga kostnader för 

byggnation av vägar och VA som privatpersonen inte har behov av. Därtill tillkommer 

kostnader för infart och parkering samt att en del av privatpersonens mark kommer att 

exploateras. Privatpersonen är besviken på nuvarande utformning och presentation 

samt tycker att det visar på en bristande hänsyn till de som redan bor i området.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande frågor om gatukostnader och kommunalt vatten och avlopp, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade svar under rubrikerna 6.3 

Gatukostnader och 6.4 Kommunala vatten- och avloppsnätet.  
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För att skapa trafiksäkra miljöer har Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat att 

in- och utfartsförbud ska införas längs med hela Lindholmsvägen. Den mindre 

kommunala grusväg som idag används för angöring ska planläggas som gång- och 

cykelbana och kommer därmed inte vara öppen för biltrafik. En ny gatudragning 

föreslås i planområdet nordvästra del som delvis berör fastighetens östra del. Infart 

till fastigheten föreslås ske från lokalgatan i området.  

Planavgift är en avgift för de kostnader som kommunen har haft när detaljplanen 

togs fram. Planavgiften ska betalas om man utnyttjar den rätt att bygga som 

detaljplan tillåter och tas ut när bygglov beviljas. Avgiften tas ut enligt en av 

kommunen fastställd taxa.  

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

Kommunen har tagit fram opartiska värderingar via en auktoriserad 

värderingsman av den skada som detaljplanens bestämmelser medför när det gäller 

stängd utfart, för att komma överens om och teckna avtal innan detaljplanen går 

upp för antagande. 

7.4.2 Privatperson 2 (KS 2014.428)-50 och (KS 2014.428)-
74 

Privatpersonerna har skickat in två seprarata yttranden som redovisas sammanfattat 

nedan.  

Privatpersonerna motsätter sig att väg dras över deras fastighet. Enligt förslaget dras 

vägen rakt över befintlig avloppsanläggning. Anläggningen är enligt miljöinspektör av 

hög kvalitet och kan användas gott över 20 år till. Privatpersonerna är beroende av 

denna anläggning innan kommunalt vatten och avlopp kan anslutas. Under 

samrådetmötet framkom att Roslagsvatten inte är i behov av vägdragningen över 

fastigheten för dragning av vatten och avloppsledningar. 

Den planerade avstyckningsbara tomten på fastigheten anser privatpersonerna kan nås 

via befintlig väg. Privatpersonerna undrar varför deras väg behöver breddas till 8 meter 

då det endast är tre fastigheter som kommer att nyttja vägen. Det bör gå att lösa den 

mindre trafikmängd på annat sätt än genom att dra en ny väg över fastigheten. Deras 

fastighet, som redan är liten, skulle bli kraftigt beskuren på tre sidor. Det blir en stor 

försämring av närmiljön. 

Privatpersonerna undrar vad som kommer hända under byggtiden, med sprängningar 

och grävning, avseende vattenkvalitet och tillgång?  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Den i samrådshandlingen föreslagna vägdragningen har reviderats och föreslås 

dras längs med fastighetens östra sida. Den angöring som privatpersonerna idag 

nyttjar planläggas som gång- och cykelväg och kommer därmed inte att vara 

tillgänglig för biltrafik. Den nya angöringen till fastigheten kommer därför ske via 

lokalgatan öster om fastigheten.  

Beträffande frågor om kommunalt vatten och avlopp, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under rubrik 6.4 Kommunala 

vatten- och avloppsnätet. 

Då detaljplanen ligger i skedet före byggnation finns i ingen fastställd tidplan för 

utbyggnad av planområdet. Byggtiden ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer 

bland annat avseende trafiksäkerhet och buller.  

7.4.3 Privatperson 3 (KS 2014.428)-56 

Privatpersonen har utfart mot Nyponvägen, som i planen föreslås bli en genomfartsväg. 

Vägen är inte anpassad för mötande trafik och det är många barn som leker på vägen 

idag. Enligt planen kommer vägen sakna trottoar, vilket inte känns tryggt då detta är 

enda vägen för att komma till övergångsstället över Lingonvägen. Privatpersonen 

föreslår att Nyponvägen stängs för genomfartstrafik.  

Placeringen av återvinningsstationen är inte lyckad. Den ligger långt ifrån 

Lindholmsvägen och riskerar ökad trafik i befintlig bebyggelse och förbi förskolan. Den 

gångväg som börjar vid återvinningsstationens placering kommer vara den 

huvudsakliga gång- och cykelvägen från Ormsta Stensta till Hagaskolan, vilket är 

olyckligt ur trafiksäkerhetshänseende. Privatpersonen föreslår därför att 

återvinningsstationen flyttas och placeras mer lättillgänglig för allmänheten. 

Därigenom skapas även en mer trafiksäker miljö för barnen i området. Privatpersonen 

föreslår att befintliga återvinningsstationer nedanför idrottsplatsen eller vid Ormsta 

station utökas.   

Privatpersonen är oroad över trafiksituationen på Lingonvägen om förslaget går 

igenom i och med att vägen då skulle passera två förskolor och en återvinningsstation. 

Eftersom de flesta pendlar mot Stockholm kommer det blir svårt med vänstersväng 

från Lingonvägen ut på Lindholmsvägen i rusningstrafik. Om det öppnas upp för 

genomfartstrafik mellan Ormsta Stensta och Lingonvägen kommer även de som 

lämnar barn eller återvinning att ta utfarten från Lingonvägen till Lindholmsvägen. 

Sett till trafiksäkerhet och miljö är det ett ohållbart förslag.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

7.4.4 Privatperson 4 (KS 2014.428)-57 

Privatpersonen framför sin oro över vilka konsekvenser det nya bostadsområdet 

kommer att medföra för dem. En återvinningsstation så nära deras fastighet är inte 

populärt med avseende på trafik, nedsmutsning, skadedjur, bullerljud samt påverkad 

utsikt. Den ökade trafikmängden kommer göra det svårt för bilarna att komma ut och 

in via Lingonvägen, framförallt i samband med lämning till förskola och skola. Att 

bygga en väg ner till området via Nyponvägen ser privatpersonen också som en stor risk 

pågrund av trafikökningen och högre risk för inbrott. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

7.4.5 Privatperson 5 (KS 2014.428)-58 

Privatpersonen vill inte stycka av sin tomt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande frågor om gatukostnader, se Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade 

svar under rubrik 6.3 Gatukostnader. 

7.4.6 Privatperson 6 (KS 2014.428)-59 

Privatpersonen vill inte stycka av sin tomt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande frågor om gatukostnader, se Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade 

svar under rubrik 6.3 Gatukostnader. 
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7.4.7 Privatperson 7 (KS 2014.428)-55 

Det är viktigt att samsyn finns mellan Planavdelningen och Bygglovsavdelning gällande 

detaljplanens utnyttjandegrad och hur den ska tolkas. Meningen med utformningen är 

att småhus, upplåtna som äganderätter, ska ha minsta tomtstorlek om 300 m2. För 

bostäder som upplåts som bostadsrätter på en större fastighet (>300 m2), så ska e1 

(utnyttjandegrad i %) vara styrande. Det ska alltså vara möjligt att bygga 10 stycken 

rad- eller parhus upplåtna som bostadsrätter på en fastighet om 2000 m2, förutsatt att 

e1 uppfylls? 

Privatpersonen anser även att högsta byggnadshöjd behöver ses över för rad-, par- och 

kedjehus. Detta för att dels underlätta olika byggsystem, dels för att ta hänsyn till 

sluttande mark. För att ha god marginal bör byggnadshöjden höjas till 6,8 meter 

alternativt 7,0 meter.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Plankartans utformning har tagits fram i samråd mellan kommunens olika 

avdelningar och samsyn finns kring plankartans bestämmelser. Byggnadshöjden 

för rad-, par- och kedjehus har reviderats till 7,0 meter och antal våningar regleras 

till maximalt två stycken.  

7.4.8 Privatperson 8 (KS 2014.428)-51 

Solpaneler? Inomhuspool? 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar att privatpersonen vill veta om solpaneler 

och inomhuspool ryms inom ramen för detaljplanen. Detaljplanen begränsar inte 

möjligheten att uppföra solpaneler eller inomhuspool.    

7.4.9 Privatperson 9 (KS 2014.428)-76 

Planförslaget kommer att innebära ökad trafik på Lindholmsvägen, som redan i 

dagsläget är hårt belastad, bland annat till följd av de bostäder som byggts i 

Lindholmen. Privatpersonen menar att Lindholmsvägen inte är dimensionerad för 

dagens trafik eller den trafik ytterligare bostäder skulle medföra.  

I kommunens rapport ”Översiktlig bullerkartläggning” redovisas att boende längs med 

Lindholmsvägen redan idag utsätts för buller över riktvärdena. Riktvärdena gäller för 

nybyggnation, men privatpersonen anser att dessa värden även bör gälla befintlig 

bebyggelse som blir påverkad i och med ny bebyggelse. Privatpersonen vill att 
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kommunen löser problemet med infrastrukturen innan fler bostäder tillskapas. 

Genomför förlängningen av Arningevägen först, bygg fler bostäder sedan.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:   

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.10 Privatperson 10 (KS 2014.428)-89 

Privatpersonen vill framföra synpunkter på rådande bullersituation. Trafiken på 

Lindholmsvägen har ökat betydligt sedan privatpersonen flyttade in för drygt 15 år 

sedan. Huset är placerat cirka 26 meter från vägen och på uteplatser/terrasser kan 

emellanåt konversationer i normal samtalston ej föras när framförallt tyngre trafik 

passerar. Privatpersonen önskar ett bullerplank. I det fall Lindholmsvägen eventuellt 

skulle behövas breddas kommer bullret ännu närmare huset och trädgården.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.11 Privatperson 11 (KS 2014.428)-72 

Planförslaget hanterar inga konsekvenser utanför planområdet rörande trafik, buller 

och säkerhet, vilket är förvånande då trafikbelastningen på Lingonvägen kommer öka. 

Ansvarig planarkitekt uttryckte, under samrådsmötet 21/8, att placeringen av 

förskolan grundas på att trafik inte ska ledas in i området. Att anlägga en ny 

återvinningstation i ett befintligt bostadsområde ger ytterligare signaler om att 

konsekvenser för boende inte beaktats i planarbetet. Privatpersonen anser att 

kommunen bör ta ett omtag i frågan om vägutformningen, då underlag, motiv och 

konsekvenser saknas i nuvarande planförslag.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  
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7.4.12 Privatperson 12 (KS 2014.428)-87 

Privatpersonen anser att Lindholmsvägen har för höga hastigheter och fortkörningar 

förekommer. Lindholmsvägen  medför oacceptabla bullernivåer för dem. En breddning 

av vägen skulle medföra att bullernivåerna höjs eftersom vägen kommer närmare samt 

att grönska försvinner. Redan år 2014 påvisade den översiktliga bullerkartläggningen 

från kommunen att bullernivåerna för fastigheten låg på gränsen till riktvärdet. I 

rapporten avseende bullernivåer år 2016 (Stensta Ormsta Buller) saknas utredning 

avseende deras fastighet, vilket borde ha utförts med tanke på resultatet från den första 

utredningen.  

Fler bostäder skapar mer trafik längs Lindholmsvägen, vilket inte är lämpligt sett till 

partiklar i luften och trafiksäkerhet. Mycket barn bor längs vägen och behöver en trygg 

miljö omkring sig. Trafikbelastningen på Lindholmsvägen bör minskas genom att 

förslagsvis ta i bruk förlängningen av Arningeleden. Hastigheten bör även minskas till 

30 km/h på alla sträckor där bostäder ligger intill vägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

7.4.13 Privatperson 13 (KS 2014.428)-86 

Privatpersonen har ett dubbelgarage mot Lindholmsvägen som blir obrukbart när 

befintliga in- och utfarter till Lindholmsvägen stängs. Vidare har privatpersonen en 

egen brunn och nyanlagd trekammarbrunn. Hur ersätts dessa vid en tvångsanslutning 

till det kommunala vattennätet? Söder om privatpersonens bostadshus finns ett 

fornminne som medför att denna del av fastigheten ej kan avstyckas i försäljningsyfte 

för att finansiera de gatukostnader som påtvingas för nya vägar. Privatpersonen 

bestrider dessa gatukostnader. Fastigheten angränsar mot Hallonvägen, en redan 

befintlig väg, varför nyanläggning av väg ej är nödvändig vid eventuell framtida 

styckning. Privatpersonen bestrider att det finns två bostadshus på sin fastighet. Den 

gamla stugan på fastigheten är att betrakta som förrådsbyggnad. Privatpersonen vill ha 

en dialog med kommunen om ersättningsfrågor beträffande vatten och avlopp, 

gatukostnader samt ett obrukbart dubbelgarage. 

Nya tomter finns inritade mot Lindholmsvägen. Redan vid ansökan om bygglov för ett 

tiotal år sedan avslogs denna på grund av det låg inom "bullervallen" från 

Lindholmsvägen. Privatpersonen undrar hur det går ihop och önskar ett förtydligande 

från bullerutredningen som visar på god boendemiljö utan exempelvis skymd sikt från 

bullerplank. 
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Privatpersonen anser vidare att hastighetsdämpande åtgärder bör tas med för att redan 

från början få hög efterlevnad av tillåten hastighet. Då planområdet ligger perifert är 

det ett rimligt antagande att många hushåll kommer ha fler än en bil. Det är viktigt att 

frågan om parkering på egen mark säkerställs så inte parkering sker på gatumark 

istället och därmed orsakar trafiksäkerhetsproblem. Korsningen 

Lindholmvägen/Lingonvägen bör kompletteras med framkomlighetsåtgärder. För att 

uppmuntra gång- och cykeltrafik bör gång- och cykelnätet kompletteras och 

standarden förbättras.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Kommunen har tagit fram en opartisk värdering via en auktoriserad 

värderingsman av den skada som detaljplanens bestämmelser medför när det gäller 

stängd utfart och obrukbart garage, för att komma överens om och teckna avtal 

innan detaljplanen går upp för antagande. Beträffande frågor om kommunalt 

vatten och avlopp, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under rubrik 

6.4 Kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kapitel. Inga 

markarbeten får utföras vid eller i närheten av fornlämningar utan tillstånd från 

länsstyrelsen, vilket till exempel kan uppstå när du bygger ett hus eller anlägger en 

väg. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fornlämningen inte är ett hinder 

för att fastigheten kan avstyckas till flera nya fastigheter. 

Samtliga fastigheter inom detaljplanen omfattas av gatukostnadsutredningen. 

Fastigheten har inte tidigare erlagt någon gatukostnad. Fastigheten ingår eftersom 

gång- och cykelbanan längs Hallonvägen behöver byggas om.  

Beträffande frågor om gatukostnader, se Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade 

svar under rubrik 6.3 Gatukostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att 

fastigheten inte har två bostadshus. Kommunen har haft ett separat möte med 

privatpersonen under processens gång.  

 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik Trafik och buller, på sidan 9-13. Inom planområdet kommer inga allmänna 

parkeringsplatser anordnas. All parkering ska ske inom den egna fastigheten.  

Inom planområdet kommer ett helt nytt gång- och cykelnät anläggas för att skapa 

god framkomlighet för oskyddade trafikanter. Befintliga gång- och cykelbanor som 

inte ligger inom planområdet behandlas inte inom arbetet för denna detaljplan.  
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7.4.14 Privatperson 14 (KS 2014.428)-91 

Privatpersonen önskar att planförslaget generellt justeras så att minsta 

fastighetsstorlek sänks till 250 kvm och att högsta byggnadshöjd höjs till 7,5 meter. 

Privatpersonen önskar vidare att det på sin fastighet möjliggörs par-, rad och kedjehus 

istället för friliggande hus samt att naturstråket på fastigheten flyttas 1 meter åt väster.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kvarstår vid att minsta fastighetsstorleken är 300 

m2. Byggnadshöjden för rad-, par- och kedjehus har reviderats till 7,0 meter och 

antal våningar regleras till maximalt två stycken.  

Sedan samrådet har vägdragning reviderats vid fastigheten, vilket även har 

förändrat strukturen i den delen av området. Naturstråket har justerats för att 

anpassas till bebyggelsen.  

7.4.15 Privatperson 15 (KS 2014.428)-82 

Kringliggande nybyggnationer har bidragit till att trafiken längs Lindholmsvägen ökat 

under flera år. Privatpersonen tycker inte att kommunen tar hand om effekterna för de 

redan boende i områdena. Privatpersonen bor cirka 30 meter från vägen, men ligger i 

ytterkant av den analys som gjorts inom ramen för detaljplanen. Privatpersonen menar 

att de blir lika påverkade som övriga fastigheter längs Lindholmsvägen som ingår i 

detaljplanen.    

Privatpersonen vill att kommunen gör nya aktuella mätningar och prognoser. I dessa 

behöver även studeras hur trafiken påverkar omkringliggande områden såväl de i 

direkt anslutning.  Privatpersonen vill att ett bullerplank uppförs mot Lindholmvägen 

för att minska den redan höga ljudnivån. Lindholmsvägens rådande hastighetsnivåer 

efterföljs inte, vilket skapar ytterligare buller genom ökade hastigheter, inbromsningar 

och acceleration. Privatpersonen önskar ett förtydligande avseende vilka förbättrings- 

och breddningsåtgärder som kommunen planeras längs Lindholmsvägen.  

En tidigareläggning av Arningevägens förlängning skulle minska belastningen på 

Lindholmsvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  
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7.4.16 Privatperson 16 (KS 2014.428)-81 

I detaljplanen redovisas att ett skyddsavstånd om 40 meter mellan återvinningsstation 

och bostadsbebyggelse är tillräckligt ur störningssynpunkt. Privatpersonens hus ligger 

30 meter från stationens gräns, vilket självklart kommer att innebära betydande 

störningar. Inte någon annanstans i Vallentuna ligger en återvinningsstation inklämd i 

ett bostadsområde. Även under dagtid innebär återvinningsstationen störning då flera 

jobbar natt eller är pensionärer.  

Det är ett problem att återvinningsstationer inte sköts på ett tillfredställande sätt. Hur 

ska privatpersonen kunna lita på att så inte sker vid denna station också? Har någon 

riskanalys genomförts på valet av placering? Har det beaktats att fjärrvärme- och 

elledningar är förlagda där stationen planeras? Placeringen i ett bostadsområde är en 

risk framförallt då många barn rör sig i området och kommer leka i den farliga miljön. 

Skaderiskerna får ses som betydande både för trafik och kring containrar. 

Privatpersonen motsätter sig placeringen av återvinningsstationen. Om placeringen 

kvarstår efterfrågar privatpersonen att i detalj få veta hur kommunen kommer skydda 

fastighetsägarnas hus. 

Nuvarande trafiksituation på Lindholmsvägen är mycket dålig och i morgonrusningen 

är det stopp för alla som ska ut på vägen. Med det nya området kommer det att bli 

ohållbart. Av erfarenhet menar privatpersonen att det kommer vara ytterst få som ska 

bo i dett nya området som kommer ta cykeln ner till Ormsta station. Privatpersonen 

hävdar att det krävs en trafikmätning som tar rusningstrafiken i beaktande och 

efterfrågar en cirkulationsplats vid Lindholmsvägen/Lingonvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.17 Privatperson 17 (KS 2014.428)-67 

I planbeskrivningen nämns att 40 meter mellan återvinningsstation och 

bostadsbebyggelse är lämplig. Det finns bostäder som ligger närmre än så, vilket 

kommer att innebära störning. Delar av stationen ligger på Lingonvägens samfällighets 

mark som de inte kommer att släppa till kommunen frivilligt. Privatpersonen undrar 

om en riskanalys har genomförts? Bland annat kommer området kring stationen att bli 

nedskräpat och trafikflödet kommer att bli omfattande. Under föreslagen placering 

finns ledningsnät för fjärrvärme och el vilket gör stationen obrukbar om ledningar 
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behöver grävas upp. Privatpersonen föreslår att fastighetsnära insamling ska införas i 

det nya bostadsområdet. För en återvinningsstation finns flertalet mycket mer lämpliga 

platser i närområdet. En lämplig placering är till exempel i anslutning till 

pumpstationen eller i anslutning till cirkulationsplatsen. Andra placeringsalternativ är 

utmed Lindholmsvägen eller området vid Ormstaskolan och Lingonvägen.  

Privatpersonen är missnöjda med den ökade trafikmängden som kommer uppstå på 

Lingonvägen och som kommer drabba befintligt bosatta i närområdet. Privatpersonen 

påtalar att samrådshandlingen refererar till trafikmätningar från 2016, vilket inte är 

intressant. Intressant att veta är den framtida trafikmängden och kapaciteten på 

kringliggande vägar. Återvinningsstationen och den planerade förskolan kommer leda 

till mer trafik på Lingonvägen. Då Lingonvägen utgör en av infarterna till området, som 

dessutom är den första infarten från centrum, kommer trafiken öka. Det nya 

bostadsområdet ligger en bra bit från centrum och Roslagsbanan vilket kommer 

innebära att bilen kommer nyttjas i första hand. Utfarten till Lindholmsvägen är redan 

idag problematisk vid rusningstrafik och kommer i framtiden blir nästintill omöjlig på 

grund av den ökade trafiken. Privatpersonen anser att det är olämpligt att 

sammanbinda Ormsta-Stensta med befintligt bostadsområde. Det borde räcka med en 

infart vid cirkulationsplatsen. Behövs två infarter anser privatpersonen att 

Arningevägens förlängning måste byggas först och att en andra infart sker via den 

vägen. Det är inte lämpligt att bygga ett nytt bostadsområde och endast luta sig mot 

Lindholmsvägen. Det innebär betydande trafikökning och ökade risker. Varför är inte 

Arningevägen inplanerad i detta projekt?  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.18 Privatperson 18 (KS 2014.428)-66 och (KS 
2014.428)-80 

Privatpersonen har skickat in två seprarata yttranden.  

Yttrande 1 

Privatpersonen upplever att trafiken och bullret ökat extremt från Lindholmsvägen 

sedan Lindholmen byggdes ut, busstrafiken ökade och tågdepån började byggas. 

Privatpersonen anser att de bullermätningar och bullersimuleringar från år 2016 

respektive år 2014 som redovisas i planhandlingarna är förlegade. Det är inte 

acceptabelt att använda gammal data för att fatta beslut som ökar trafik ytterligare. 
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Privatpersonen ifrågasätter varför inte befintliga bostäder redovisas i bilagan 

”Beräkning av bullernivåer”? Privatpersonen har själv långtgående planer på att 

utföra egna mätningar på uteplats och fasad. Det enda sättet att fortskrida 

planförslaget är om förlängningen av Arningevägen påskyndas för att på så sätt 

avlasta Lindholmsvägen. Förlängningen av Arningevägen skulle ha skett för länge 

sedan. 

Yttrande 2 

De simuleringar som utförts på Lindholmsvägen är utförda på angivna hastigheter 

vilket inte återspeglar verkligheten då fordonen sällan håller 

hastighetsbegränsningarna. Bullret är långt högre än vad simuleringarna visar. 

Hastighetsöverträdelser sker även av tung trafik och linjebuss. Detta beteende bullrar 

väldigt mycket och utgör en fara för de familjer som måste korsa Lindholmsvägen. 

Lindholmsvägen har många övergångsställen och vägen är olämplig för denna typen 

av trafik.  

De nya detaljplanerna i Ormsta-Stensta och Lindholmen kommer leda till ytterligare 

trafik, däribland byggtrafik, vilket inte är acceptabelt. Det är inte möjligt att klara 

riktlinjerna för buller redan idag, hur ska ni klara av det med den ökade trafiken? 

Privatpersonen är missnöjd att endast bullret runt detaljplaneområdet utreds och inte 

konsekvenserna för befintliga bostäder. Gränsen för vad som är acceptabelt är redan 

överskriden och privatpersonen kommer att driva detta ärende om inte kommunen 

tar hänsyn till trafiksituationen på Lindholmsvägen.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.19 Privatperson 19 (KS 2014.428)-62 och (KS 
2014.428)-65 

Privatpersonen har skickat in två seprarata yttranden.  

Yttrande 1 

Privatpersonen motsäger härmed att ett fyra våningar högt vårdboende föreslås inom 

planområdet. Vårdboendet kommer inte att passa in i miljön bland fristående småhus 

och radhus och kommer sannolikt sänka värdet på angränsande fastigheter. 

Vårdboendet kommer även generera fler fordonsrörelsen än om det byggdes 

friliggande villor på fastigheten.  
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Yttrande 2 

(1) Enligt nuvarande planbeskrivning ingår privatpersonens fastighet under 

planbestämmelse e3. Privatpersonen önskar att fastigheten ges planbestämmelse e4, 

för att kunna avstycka fyra fastigheter istället för tre.  

(2)  Hur mycket kommer fastigheten att kapas i det sydöstra hörnet? Privatpersonen 

önskar att vägen dras runt hörnet utan att kapa det, då det är en kommunal fastighet 

söder om.  

(3) Privatpersonen har ett servitut att för all framtid använda del av grannfastighet för 

enskilt vatten och avlopp från kommunens huvudledning i Nyponvägen. Med det 

servitutet så ska privatpersonen inte behöva några nya anslutningspunkter till 

fastigheten eller blivande fastigheter.  

(4) Längs Nyponvägens östra kant finns en fiberkabel nedgrävd. Privatpersonen 

hoppas att kabeln inte skadas när infrastrukturen i området byggs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersträvar att skapa ett bostadsområde med 

varierad bebyggelsekaraktär där inslag av flera olika funktioner välkomnas. För 

vård/äldreboendet planeras en anlagd utemiljö med planteringar, gångstråk och 

sittplatser. Prickmark reglerar att vård/äldreboendet inte får uppföras närmare än 

8 meter mot södra fastighetsgränsen. En solstudie har genomförts som visar att 

vård/äldreboendet inte kommer att påverka fastigheten genom skuggning.  

Sammantaget uppskattas sju transportrörelser per vecka ske till vård/äldreboendet 

för leveranser såsom sophämtning, matleveranser och förbrukningsvaror. Utslaget 

ger det en leverans per dag. Utöver det tillkommer persontransporter som varierar 

från dag till dag. Vård/äldreboendet bedöms således inte generera fler 

fordonsrörelsen än friliggande villor.  

 

På plankartan möjliggörs att fastigheten kan avstyckas till en minsta 

fastighetsstorlek om 600 kvadratmeter, vilket genererar fyra fastigheter. Cirka 87 

kvadratmeter kommer att regleras över till kommunen för allmän gatumark. Gatan 

föreslås kvarstå i det läge som presenterades under samrådet. 

I samband med att helt nya ledningsomläggningar kommer att genomföras inom 

planområdet kommer även servitut ses över och vid behov upphävas om de blir 

”onyttiga”. Processen kommer att ske parallellt med detaljplanen, i samband med 

övriga förrättningar. Nya anslutningspunkter kommer att tas fram i samråd med 

Roslagsvatten. Ledningssamordning kommer att ske under detaljprojekteringen av 

planområdet och nyttjandet av fiberkabeln kommer att säkerställas vid utbyggnad 

av området.    
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7.4.20 Privatperson 20 (KS 2014.428)-73 

Lingonvägen är i dagsläget den enda in- och utfarten till det befintliga bostadsområde 

som härstämmar från 1980-talets början. Utfarten mot Lindholmsvägen är tidvis 

problematisk, särskilt vardagsmorgnar. Lindholmsvägen är hårt trafikerad och det i 

kombination med olika hastighetsbegränsningar i olika riktningarna gör att trafiken 

från Lingonvägen får vänta. Ett nytt bostadsområde enligt planförslaget kommer 

naturligtvis påverka situationen negativt. Privatpersonen anser att Ormsta-Stensta ska 

förses med egen vägnät, utan att sammankopplas med Lingonvägen.  

Privatpersonen kan inte hitta någon analys som visar innebörden av den ökade 

trafikvolymen på Lingonvägen, som inkluderar miljö, säkerhet och buller. Finns en 

sådan eller planerar kommunen att ta fram den?  

Privatpersonen förordar att all byggtrafik styrs till den planerade rondellen vid 

Lindholmsvägen och därigenom inte belastar Lingonvägen. Privatpersonen föreslår att 

Ormsta-Stensta kopplas ihop med den planerade förlägningen av Arningevägen som 

bör färdigställas innan bygget av Ormsta-Stensta påbörjas. 

Privatpersonen anser att placeringen av återvinningsstationen inte är lämplig och 

kommer att skapa olägenheter för de boende i närområdet genom bland annat buller, 

nedskräpning, klotter och skadegörelse. Östra Ormsta är ett område med mycket barn 

och en återvinningsstation är inte en lämplig miljö för dem. Återvinningsstationen 

kommer att medföra en trafikökning och konflikter med gång- och cykelvägar, bland 

annat skymd sikt.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

Då detaljplanen ligger i skedet före byggnation finns i ingen fastställd tidplan för 

utbyggnad av planområdet. Byggtiden ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer 

bland annat avseende trafiksäkerhet och buller.  

7.4.21 Privatperson 21 (KS 2014.428)-70 

320 stycken nya bostäder kommer leda till en trafikökning på Lindholmsvägen med 

ökade bullernivåer som följd. Bullernivåerna kommer troligen överskridas vid 

privatpersonens uteplats och fasad. Kommer en framtida vägbreddning av 

Lindholmsvägen att ske, kommer ovanstående bullernivåer att uppnås.  
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En ökad trafikmängd på Lindholmsvägen kommer leda till att utfarten 

Smålandsvägen/Lindholmsvägen blir än mer svårpasserad vid rusningstrafik. 

Smålandsvägen har väjningsplikt mot Lindholmsvägen som är huvudled. En 

hastighetsbegränsning om 40 km/h skulle lösa bullerproblematiken samt troligen 

underlätta för utfart från Smålandsvägen.  

Ett bullerplank kommer att behöva byggas utefter Lindholmsvägen för att klara 

gällande bullernivåer.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.22 Privatperson 22 (KS 2014.428)-85 

Planens förslag tillsammans med all övrig nybyggnation kommer leda till att 

trafiksituationen på Lindholmsvägen blir kaosartad. En förlängning av Arningevägen 

måste till innan det byggs något mer. Lindholmsvägen är en gammal landsväg med 

kapacitetsbrister och hastighetsbegränsningarna efterföljs inte. Privatpersonen menar 

på att utfartsförbud längs Lindholmsvägen kommer bjuda in till ännu högre 

hastigheter. Den planerade cirkulationsplatsen kommer ha en fartdämpande effekt och 

privatpersonen ser inget motiv till att deras in- och utfart försvinner. Privatpersonen 

saknar en seriös trafikutredning som underlag för planarbetet.  

Privatpersonen saknar även gemensamhetsytor i planen såsom lekytor eller 

hundrastplats. Det räcker inte att hänvisa till lekytor på förskolor då det är oklart om 

dessa får användas privat.  

Privatpersonen utgår från att de själva får lämna in förslag på avstyckningar som är 

praktiskt genomförbara. De frågar sig vidare varför deras fastighet har en stor andel 

prick- och korsmark utmed Lindholmsvägen? 

Privatpersonen har blivit tilldelade en anslutningpunkt öster om fastigheten vilket 

innebär att nya ledningar måste dras i uppförsbacke och pumpar föra spillvatten uppåt. 

Det är en dyr lösning och ledningar måste dras förbi redan befintliga nedgrävda 

ledningar. Lösningen kräver även servitut över andra fastigheter. En anslutningspunkt 

mot Lindholmsvägen är en bättre lösning.  

I detaljplanen framgår inte hur en ny in- och utfart ska lösas när befintlig stängs. 

Privatpersonen behöver i nuläget köpa mark av grannfastighet. Den föreslagna 

lokalgatan norr om fastigheten borde dras närmare fastighetsgränsen så ingen 

ytterligare mark behöver förvärvas.  
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. Beträffande lekplats, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade svar under rubrik 6.5 Lekplats. Efter 

detaljplanen vunnit laga kraft har respektive fastighetsägare rätt att lämna in egna 

förslag på avstyckningar så länge det är i enlighet med detaljplanens bestämmelser. 

Korsmarken har i granskningsförslaget tagits bort längs med Lindholmsvägen.  

Till detaljplanen finns en framtagen förprojektering som redovisar möjliga 

anslutningspunkter för vatten och avlopp. Anslutningspunkterna kommer att 

slutligen fastställas först i detaljprojekteringsfasen som sker efter att detaljplanen 

vunnit laga kraft. Vallentunavatten AB kommer då ha dialog med varje enskild 

fastighetsägare. En separat dialog pågår mellan privatpersonen och kommunen 

avseende in- och utfarten.  

7.4.23 Privatperson 23 (KS 2014.428)-77 

Privatpersonerna bor i en kulturhistorisk intressant byggnad. Angränsande till 

fastigheten föreslås parkeringar samt en vändplan. Det tillsammans med 

Lindholmsvägen innebär att fastigheten är omringad av vägar. Privatpersonerna 

betonar att detta inte är att värna om den enligt planen kulturintressanta miljön. 

Privatpersonerna vill behålla sin befintliga in- och utfart mot Lindholmsvägen. De har 

god sikt och menar att den har en lugnande påverkan på hastigheten på vägen. En ny 

in- och utfart och parkering innebär att den ytan som inte är bullerstörd minskar. En 

utfart till vändplanen går över annan fastighetsägares mark, ska privatpersonerna 

behöva till köpa mark?  

Fastigheten är mycket bullerutsatt och behöver någon form av bullerskydd. 

Hastigheterna på Lindholmsvägen är för höga och vägen har inte tillräcklig kapacitet. 

Arningevägen borde förlängas innan det byggs något mer. 

Privatpersonerna vill ha en besiktning av fastigheten innan byggstart. Privatpersonerna 

gynnas inte av nya gatudragningar och motsätter sig avgiften som redovisas i 

gatukostnadsersättningen. De motsätter sig även att betala en planavgift då fastigheten 

inte är möjlig att avstycka samt redan är ansluten till kommunalt VA. 

Privatpersonerna menar att kommunens förslag är svårt att ta ställning till då det bland 

annat förekommer olika plankartor från olika exploatörer. Vilken karta är det som 

gäller? I planbeskrivningen står att ersättning till berörd fastighetsägare kan bli aktuell 

på grund av q-märkning och utfartsförbud. Vad betyder det? 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Dialog har förts med privatpersonerna under processen efter samrådet. 

Privatpersonerna kommer ges möjlighet att förvärva delar av kommunens fastighet 

vid vändplanen för att på så sätt möjliggöra för en god angöring när in- och 

utfarten mot Lindholmsvägen stängs. Privatpersonerna har därmed även möjlighet 

att överta den lada som idag står på kommunens fastighet och som bedöms vara en 

del av den kulturhistoriska miljön.   

Beträffande bullerskydd och trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.2 Trafik och buller. 

Besiktning kommer att ske av kommunens entreprenör i samband med 

genomförandet av planen. Eftersom fastigheten inte medger ytterligare 

avstyckningar så faller gatukostnaden ut med 0,25, vilket är en 25 % andel av 

gatukostnaden. Planavgiften omfattar alla fastigheter inom detaljplanen och tas ut i 

samband med bygglov enligt en av kommunen fastställd taxa.  

Den kartan som är juridiskt bindande är plankartan som hör till 

detaljplaneförslaget. I planbeskrivningen redovisas illustrationer som visar exempel 

på ett möjligt utbyggt förslag. Det färdigutbyggda området kan därmed skilja sig 

från illustrationerna då det är upp till varje enskild fastighetsägare hur utformning, 

avstyckning med mera ska genomföras så länge som detaljplanens bestämmelser 

efterföljs.  

Kommunen har tagit fram opartiska värderingar via en auktoriserad 

värderingsman av den skada som detaljplanens bestämmelser medför när det gäller 

stängda utfarter och skyddsbestämmelser, för att komma överens om och teckna 

avtal innan detaljplanen går upp för antagande. I annat fall ges möjlighet för 

fastighetsägaren, som blir belastad med skyddsbestämmelse, att inom två år efter 

det att detaljplanen vunnit laga kraft anmäla skadan till kommunen och begära 

ersättning.  

7.4.24 Privatperson 24 (KS 2014.428)-69 

Placeringen av en återvinningsstation i mitten av ett bostadsområde är helt missriktad 

när det gäller tillgänglighet, trafiksituation, ökade risker för barn, sanitära problem och 

otrivsel som den medför. En återvinningsstation placeras lämpligen i anslutning till 

allmänna områden med hög tillgänglighet där människor dagligen färdas. 

Privatpersonen yrkar på att återvinningsstationen får en annan placering utefter 

Lindholmsvägen. 
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Privatpersonen påpekar även att kommunen glömmer bort tillgängligheten i 

planeringen av det nya bostadsområdet. Tillfarterna ansluter endast till 

Lindholmsvägen som är en säkerhetsrisk. En ny anslutning till Arningeleden med 

tillhörande gång- och cykelväg är det som borde utföras i första hand. Privatpersonen 

ansluter sig till skrivelsen i yttrande 7.4.31 Samlat yttrande 5.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. Se vidare Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar 

till Samlat yttrande 5 under punkt 7.4.31.  

7.4.25 Privatperson 25 (KS 2014.428)-84 

Privatpersonen önskar att kommunen behåller en cirka 20 meter bred strimma av skog 

längs gång- och cykelvägen som ansluter till Hallonvägen. Denna mindre skogsstrimma 

kan hjälpa till att bibehålla växt- och djurliv och inbjuda till fortsatt lek i skog för barn 

i området likväl för barn i den planerade förskolan. Den delen av skogen innehåller 

även lövträd som enligt Vallentuna Naturskyddsförening i möjligaste mån bör sparas. 

Skogsstrimman ger även en naturlig avgränsning mellan det befintliga området och det 

nya området.  

Privatpersonen vill trycka lite extra på trafiksäkerheten längs Hallonvägen då det 

saknas farthinder och trottoarer. Privatpersonen är positiva till att kommunen planerar 

åtgärder för att trafiksäkra Lingonvägen. Framförallt behöver övergångsställen säkras 

genom farthinder. Privatpersonen undrar var infarter kommer anläggas för de småhus 

som planeras längs Hallonvägen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Intill befintlig gång- och cykelväg föreslås bostäder och förskola. Förskolegården 

kommer fortsatt till stora delar vara obebyggd då planförslaget reglerar att 

förskolan får bebyggas till maximalt 1800 kvadratmeter byggnadsarea, vilket 

motsvarar cirka 28 procent av fastigheten. Bostäderna får inte uppföras närmare 

än 6 meter från angörande gata och i övrigt enligt placeringsbestämmelserna (p1-

p3) på plankartan.  

 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. Detaljplanen reglerar inte var utfarter placeras mot 

Hallonvägen utan dessa kommer att anpassas till de nya fastigheterna som 

avstyckas.  
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7.4.26 Privatperson 26 (KS 2014.428)-63 

Privatpersonen yrkar på att dens fastighet exkluderas ur detaljplanen. Enligt 

planförslaget kommer bostadshuset på fastigheten att hamna cirka 4 meter närmare en 

hårt och tungt trafikerad landsväg. Privatpersonen framhåller att bostadshuset redan 

idag är bullerstört. Vid en breddning skulle det avsevärt förvärras då buskar, träd och 

staket skulle behöva tas bort, vilka idag utgör ett ganska gott ljudskydd. Utöver detta 

påverkas även luftkvalitén negativt. Markens nivåskillnad skulle även innebära att 

husen hamnat lägre än vägen. Sammantaget är det mycket olämpligt ur miljö- och 

hälsosynpunkt.   

På Lindholmsvägen hålls inte gällande hastighetsbegränsning och trafikintensiteten är 

mycket hög med inslag av tungtrafik. Trafikolyckor är vanliga och fastighetsägaren själv 

har drabbats av tre stycken där fordon både kört in på fastigheten och på huset vilket 

lett till stora skador på egendom. Privatpersonen menar att Lindholmsvägen inte bör 

breddas. En breddning inbjuder till högre hastigheter och mer tung trafik. Istället 

behövs hastighetsdämpande åtgärder såsom fartgupp, fler övergångsställen, 

avsmalnande ”getingmidjor” och hastighetskameror. Utfarten från  Härjedalsvägen 

behöver åtgärdas då många fotgängare tar sig över Lindholmsvägen med risk för sitt 

liv. Förlängningen av Arningevägen kan inte vänta utan måste bli beslutad och 

färdigställd. Det skulle göra Lindholmsvägen till en trafiksäker, bullersanerad och 

trivsam gata av villakaraktär.  

Privatpersonen har noterat att den norra grannfastigheten inte ingår i detaljplanen 

trots att även den ligger nära Lindholmsvägen. Lindholmsvägen skulle därmed få en 

mycket märklig utformning. Privatpersonen kräver en seriös förklaring varför det är på 

det sättet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Fastigheten har tagits bort ur detaljplaneförslaget då fastigheten inte ingår i 

planområdets övergripande kontext. Fastigheter på västra sidan om 

Lindholmsvägen utreds den dagen åtgärder planeras på Lindholmsvägen. 

Beträffande övriga trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar 

under rubrik 6.2 Trafik och buller. 

7.4.27 Samlat yttrande 1 (KS 2014.428)-68 

Boende i området upplever idag en hög trafikbelastning på Lingonvägen. Att öka den 

vore extremt olämpligt. Befintliga fastigheter i området har generellt minst två fordon 

per fastighet. Troligen kommer biltätheten i det planerade området inte vara mindre. 

Det finns en stark oro att återvinningsstationen och förskolan leder till en ohållbar 
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trafiksituation. Boende i de nya området kommer troligen använda Lingonvägen och 

Nyponvägen för att ta sig vidare till Lindholmsvägen istället för att nyttja 

cirkulationsplatsen i det nya området. Underhåll av återvinningsstation och 

transporter till förskola och vårdboende kommer innebära en ökning av tung trafik.  

Privatpersonerna föreslår att anslutningspunkterna från planområdet till Nyponvägen 

och Lingonvägen stängs. Dessa vägar blir troligen skolväg för många barn. I 

planförslaget saknar Nyponvägen en gångbana, vilket är helt olämpligt då 

trafiksäkerheten inte kan garanteras.  Privatpersonerna kräver därför att möjligheten 

att nå planområdet med motordrivet fordon via Nyponvägen helt förhindras.  

Med erfarenhet från andra återvinningsstationer i kommunen är risken för störning i 

form av nedskräpning mycket stor. Privatpersonerna är inte beredda att anlägga en 

sådan återvinningsstation intill sina fastigheter. Det vore bättre att hitta en plats där 

närliggande fastigheter inte störs av denna nedskräpning och bullerstörning. Befintliga 

återvinningsstationer ligger oftast i utkanten av bostadsområden där störningsrisken 

inte är så stor. Privatpersonerna föreslår att återvinningsstationen förläggs i den norra 

delen av planområdet, förslagsvis intill dagvattendammen. En ny anslutningspunkt i 

norra delen av planområdet mot Lindholmsvägen skapar tillgänglighet till 

återvinningsstationen. Det är även en naturlig anslutningspunkt till framtida 

Arningeleden.   

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller.  

7.4.28 Samlat yttrande 2 (KS 2014.428)-83 

Privatpersonerna ställer sig bakom synpunkt 7.4.27 Samlat yttrande 1. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Se Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar på synpunkt 7.4.27 Samlat 

yttrande 1. 

7.4.29 Samlat yttrande 3 (KS 2014.428)-88 

Privatpersonerna anser att återvinningsstationens placering mitt i ett bostadsområde 

är olämplig, då den kommer att vara störande ur bullersynpunkt. Privatpersonerna vill 
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påpeka att det i samrådsunderlaget inte presenterats någon bullerutredning gällande 

etableringen av återvinningsstationen på föreslagen plats.  

Återvinningsstationen kommer innebära en betydlig ökning av trafik och många 

oskyddade trafikanter rör sig i anslutning till platsen. Det saknas en redogörelse hur 

kommunen avser säkerställa en säker trafiksituation. Återvinningsstationen kommer 

även medföra problem med nedskräpning. Privatpersonerna har själv sett det 

bristande underhållet på andra återvinningsstationer och ifrågasätter varför 

återvinningsstationen inte placeras i det nya området? Av handlingarna framgår inte 

vilka alternativa lokaliseringar som utretts eller någon konsekvensbedömning. 

Förslaget gällande fastighetsnära insamling av förpackningasavfall och returpapper 

bör beaktas.  

Privatpersonerna anser att de planerade in- och utfarterna från det nya området till 

Lingonvägen kommer skapa en ohållbar trafiksituation och ökar risken för inbrott. Med 

det nya planförslaget kan slutsatser dras att trafikmängden kommer öka betydligt, 

vilket medför trafikfara och bullerstörning. Samrådsunderlaget saknar en utredning 

och konsekvensbedömning av trafikökningen. Om infart till nya området kommer ske 

från Lingonvägen så måste cykelvägen förlängas upp till Blåbärsvägen eftersom det går 

och cyklar många människor längs den sträckan.   

Under byggtiden vill fastighetsägarna inte att byggtrafik dirigeras in på Lingonvägen 

då det skapa stor störning och är en trafikfara. I planförslaget saknar det lekparker och 

ytor för fritidsaktiviteter i det nya bostadsområdet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. Då detaljplanen ligger i skedet före byggnation finns i 

ingen fastställd tidplan för utbyggnad av planområdet. Byggtiden ska ske enligt 

gällande lagar och riktlinjer bland annat avseende trafiksäkerhet och buller.  

7.4.30 Samlat yttrande 4 (KS 2014.428)-79 

Privatpersonerna framhåller att placeringen av återvinningsstationen är olycklig. Den 

ligger otillgängligt från Lindholmsvägen och kommer att medföra ökad trafik till 

området. Många oskyddade trafikanter, däribland många barn, kommer att röra sig 

kring återvinningsstationen, vilket ur trafiksäkerhetshänseende är olyckligt. Ett plank 

runt återvinningsstationen riskerar att skymma sikten, vilket medför trafikfara. 

Privatpersonerna föreslår därför att återvinningsstationen flyttas och har identifierat 
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fyra föreslagna placeringar; vid Ormstaskolan, vid infarten mot Haga, vid den nya 

planerade cirkulationsplatsen eller i det nordvästra hörnet av detaljplaneområdet.  

För att skapa en trafiksäker miljö bör gatan utanför den planerade förskolan stängas 

för genomfart med bil. Gång- och cykelbanan kvarstår och påverkas inte av 

avspärrningen vilket ökar incitament för att hämta och lämna gående eller med cykel. 

Även Nyponvägen bör stängas av att minska genomfartstrafik mot Lingonvägen och 

därmed skapa säkrare gång- och cykelvägar för oskyddade trafikanter.  

I Ormsta-Stensta bör all byggtrafik ledas genom den nya cirkulationsplatsen för att inte 

påverka befintliga boende längs Lingonvägen. Fartbegränsande åtgärder bör tas med 

som en del av detaljplanen, särskilt för huvudgatan från cirkulationsplatsen och 

hastighetsbegränsningar bör vara desamma som i Östra Ormsta. Lindholmsvägen bör 

kompletteras med trafikljus eller cirkulationsplats vid korsningen Lingsbergsvägen och 

Lingonvägen för att förekomma trafikproblem. Anpassning bör vara slutförd innan 

arbetet med Ormsta-Stensta påbörjas.  

Det bör antas att varje hushåll kommer ha fler än en bil. Privatpersonerna upplever inte 

att parkering på egen mark kommer vara tillräckligt för att även tillgodose behov vid 

besök. Privatpersonerna efterlyser statistik på antalet bilar i övriga liknande områden. 

I detaljplanen bör två parkeringsplatser per fastighet regleras och beskrivas i 

planbeskrivningen. Alternativt bör utrymme på allmän väg säkerställas och beskrivas. 

Parkeringsplatser för ”delområde a” upplevs som osäker. Privatpersonerna vill att 

parkeringslösning ska redovisas inklusive specifikt antal parkeringsplatser. Statistik 

som stöttar antal förväntade bilar förväntas ingå. Parkeringslösningen vid vård-

/äldreboendet känns osäker. Specificera antalet parkeringsplatser som avses för 

personal respektive besökande.  

Infartsparkeringar vid Ormsta och Vallentuna station är redan idag kraftigt 

överbelastade. En utbyggnad av dessa bör vara färdigställd före inflyttning till Ormsta-

Stensta.  

Var redogörs för förbättringsåtgärder på Lindholmsvägen? Då trafiken på 

Lindholmsvägen påverkas av detaljplanen förväntas att åtgärder längs denna planeras 

färdigställas före eller samtidigt som behovet uppstår. Privatpersonerna önskar då att 

korsningen Lingonvägen/Lindholmsvägen kompletteras med cirkulationsplats. 

Bullerplank bör sättas upp längs Lindholmsvägen för närliggande bebyggelse. Längs 

Lindholmsvägen rekommenderas att reservera mark vid cirkulationsplatsen samt i 

norra ändan av detaljplaneområdet för framtida busshållplatser. Privatpersonerna 

framhåller att begränsningen att endast kunna uppföra komplementbyggnader även 

för innefatta fastigheterna närmast cirkulationsplatsen. 
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Privatpersonerna önskar att mer mark avsätts för naturmiljö för att bibehålla den 

naturnära känslan som finns i området. Bredband bör dras in i det nya området i 

samband med etablering. I anslutning till återvinningsstationen (oaktat ny placering) 

skulle det med fördel kunna placeras butikslokaler då Ormsta saknar matbutik. 

Planförslaget saknar lekytor och utrymme för friluftsaktiviteter. Privatpersonerna 

önskar att en ny lekplats planeras som är tillgänglig för allmänheten. Om området 

kompletteras med butik och lekplats kan ytterligare social interaktion skapas.  

Under samrådet framkom att den cykelbana som i nuläget går från Lindholmsvägen till 

Smultronvägen planeras att förlängas. Privatpersonerna önskar se detta i detaljplanen 

för att ha möjlighet att lämna synpunkter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. 

Då detaljplanen ligger i skedet före byggnation finns i ingen fastställd tidplan för 

utbyggnad av planområdet. Byggtiden ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer 

bland annat avseende trafiksäkerhet och buller.  

Inom planområdet kommer inga allmänna parkeringsplatser anordnas. All 

parkering ska ske inom den egna fastigheten. Kommunens framtagna 

parkeringsnorm ska följas inom planområdet, med undantag för 

vård/äldreboendet. Där regleras att 18 parkeringsplatser ska uppföras. 

Detaljplanen reglerar att byggnader inte får placeras närmare än 6 meter från gata 

där angörings medges. Detta för att det vid varje bostad ska vara möjligt att 

parkera på uppfarten på ett trafiksäkert sätt. Arbetet med infartsparkeringen är en 

strategisk viktig fråga som pågår inom kommunens övergripande strategiska 

trafikplanering.  

Det nya planområdet har goda kopplingar till intilliggande friluftområde och 

skogsmark. Delar av planområdet reserveras för naturmark och stråk för att bryta 

upp bebyggelsen. En skötselplan har tagits fram för naturområdet med 

fornlämningar för att ställas iordning och möjliggöra utomhusvistelse. Detaljplanen 

möjliggör att bredband kan dras inom området. Vid vald placering av 

återvinningsstation saknas utrymme för en butikslokal. Beträffande lekplats, se 

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade svar under rubrik 6.5 Lekplats. 
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Cykelbanan från Lindholmsvägen till Smultronvägen ligger utanför planområdet 

och utreds således inte inom arbetet med den här detaljplanen. Trafikåtgärder på 

befintligt vägnät ingår i kommunens allmänna arbete med infrastruktursatsningar.  

7.4.31 Samlat yttrande 5 (KS 2014.428)-71 

För ett bostadsområde i föreslagen storlek förväntas att lekytor eller ytor för fysisk 

aktivitetet finns. Boendemiljön bör inspireras av skog och lek. Då Vallentunaborna är 

ett pendlande folk behöver upplysta, välkomnande och trygga gångstråk finnas till 

Ormsta station. I nuvarande form känns det planerade området som en sovstad. Ytor 

där människor möts saknas såsom bland annat butiksyta eller plats för 

utomhusaktiviteter.  

I dagsläget utgör Lingonvägen den enda in- och utfarten i det befintliga 

bostadsområdet. Tidvis är utfarten mot Lindholmsvägen problematisk med köer vid 

rusningstrafik. Ett nytt område med 320 bostäder och ny förskola som delar 

Lingonvägens utfart kommer påverka situationen negativt och styrelsen ser helst att 

den nya detaljplanen förses med ett eget vägnät som inte sammankopplas med 

Lingonvägen. Privatpersonerna påtalar även att åtgärder för att minimera störningen 

under byggtiden behöver vidtas och förordar att byggtrafiken uteslutande använder det 

vägnät som byggs inom området och inte belastar Lingonvägen.  

Den föreslagna placeringen av återvinningsstationen är mycket dålig då den ligger nära 

befintliga bostäder och även är problematisk ur ett trafikperspektiv med flertalet in- 

och utfarter och skymd sikt. Återvinningsstationer riskerar att föra olägenheter med sig 

och det finns även en risk att barn lockas till den farliga miljön. Privatpersonerna 

motsätter sig starkt en placering av återvinningsstationen enligt förslag. 

Privatpersonerna lyfter även alternativet att se över möjligheten till fastighetsnära 

insamling.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Beträffande lekplats, se Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade svar under 

rubrik 6.5 Lekplats. 

Inom planområdet säkerställs kopplingar för gång- och cykeltrafikanter åt väster, 

mot Ormsta station. Inom planområdet finns även goda möjligheter att röra sig 

som oskyddad trafikant. Inom planområdet planläggs ingen butikslokal, men 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planområdet ändå skapar 

förutsättningar för möten genom en varierad bebyggelse och verksamheter samt att 

närheten till intilliggande grönområden skapar förutsättningar för rekreation.  
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Beträffande frågor om återvinningsstation, se Samhällsbyggnadsförvaltningen 

samlade svar under rubrik 6.1 Återvinningsstation och fastighetsnära insamling. 

Beträffande trafikfrågor, se Samhällsbyggnadsförvaltningen samlade svar under 

rubrik 6.2 Trafik och buller. Då detaljplanen ligger i skedet före byggnation finns i 

ingen fastställd tidplan för utbyggnad av planområdet. Byggtiden ska ske enligt 

gällande lagar och riktlinjer bland annat avseende trafiksäkerhet och buller.  

7.5 Synpunkter inkomna efter samrådstidens slut 

7.5.1 Ellevio (KS 2014.428)-95 

Den nya bebyggelsen leder till behov av två nya nätstationer inom planområdet. Det 

finns flertalet funktioner som behöver tillgodoses inför etableringen av 

nätstationerna, däribland åtkomst för drift och underhåll och tillgänglighet genom 

bärighet i angörande väg. Vid lokalisering är det viktigt att beakta myndigheters 

rekommendationer avseende buller och magnetfält.  

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

allmän mark såsom huvudgata, lokalgata och naturmark.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Dialog har förts med Ellevio och placering av nätstationer och reglering på 

plankartan har anpassats utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer. 

Distributionsledningar för el kan förläggas inom allmän platsmark och på den 

kvartersmark som på plankartan är markerad med u.  

7.5.2 Roslagsvatten (KS 2014.428)-96 

Roslagsvatten har inkommit med synpunkter på planbeskrivningen avseende behov av 

revideringar i följande kapitel: 2.3.5 Markavvattningsföretag, 4.6.2 Ledningsrätt, 4.7.1 

Dagvatten, 4.7.2 Vatten och avlopp, 4.8.2 Hantering av översvämningsrisk, 5.4.2 

Ledningar allmän plats, 5.4.3 Kvartersmark, 5.5.1 Fastighetsbildning, 5.6.2 Fördelning 

av genomförandekostnader.   

Roslagsvatten har även inkommit med synpunkter på plankartan. Kvarteret längs 

söderut mot Lindsholmsvägen är för stort för att VA-försörjningen ska kunna lösas 

inom allmän platsmark. Översyn av VA-lösning krävs och eventuellt behover allmän 

plats eller u-område inrättas.    
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Planbekrivningen har förtydligats och revideringats enligt Roslagsvattens 

synpunkter. Med anledning av geotekniska utredningar har förprojekteringen och 

dagvattenhanteringen ändrats och dagvattendammen tagits bort. Dagvatten 

hanteras istället inom allmän gatu- och naturmark inom planområdet. VA-lösning 

har i samband med förprojekteringen setts över för det sydvästra hörnet av 

planområdet.  

8. Revideringar efter samråd 

Revideringar i plankartan 
 

• Planområdets avgränsning har förändrats i södra delen till följd av att 

återvinningsstationen har en ny placering norr om Lingonvägen. Befintlig 

pumpstation ingår inte längre i planområdet.  

• Planområdets avgränsning har förändrats i nordvästra delen för att 

möjliggöra gång- och cykelanslutning mellan Lindholmsvägen och vändplan 

samt att fastigheten Ormsta 1:39 inte längre ingår i planområdet.  

• Planområdets avgränsning har utökats längs den nordligaste gatan för att 

rymma vägslänt, trädplantering och diken.  

• I nordöst är dagvattendammen borttagen. En större del av ängen regleras 

istället som allmän naturmark och avrinningsstråk för dagvatten och 

översvämmande vatten.  

• Inom planområdet har gatudragning reviderats i nordväst. 

• De mindre stråken inom planområdet regleras som allmänna gång- och 

cykelvägar (GCVÄG). 

• Dagvattendike vid äldreboendet i planområdets sydöstra del säkerställs inom 

allmän naturmark.  

• Lokalgator (+0.0) och kvartersmark (b1, b2) regleras med höjdsättning för att 

säkerställa avledning av översvämmande vatten.  

• Inom allmän natur- och gatumark regleras att dagvattenanläggningar får 

integreras i utformningen.  

• Stråk för avledning av översvämmande vatten regleras på både allmän plats 

(stråk) och kvartersmark (m1).  

• På plankartan säkerställa ett antal bevarandevärda träd (n1)  

• Inom användningsområde D2 (vård, äldreboende) regleras antal 

parkeringsplatser som ska anordnas (parkering)  

• Placeringen av bebyggelsen regleras i huvudsak med placeringsbestämmelse 

(p1-3) och prickmark.  
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• Byggnadshöjden för par-, rad- och kedjehusbebyggelse är 7,0 meter och får 

uppföras till maximalt två våningar.  

• Friliggande småhusbebyggelsen får endast innehålla en lägenhet per fastighet 

(v3) 

• Bestämmelser avseende kulturhistoriskt värdefulla torpet Nyborg har 

reviderats. 

• Byggnadshöjd och byggnadsarea har reviderats för vård/äldreboende.  

• Byggnadstypologier har delvis ändrats inom planområdet. 

• U och z-områden har tillkommit inom planområdet för att säkra allmänna 

underjordiska ledningar och område för vägslänt.  

• Reglering med utfartsförbud har genomgående setts över inom planområdets 

lokalgator för att åstadkomma en trafiksäker gatumiljö. 

• Genomförandetiden har förändrats inom planområdet (a1, a2).  

• Illustrationsplanen har tagits bort från plankartan. Illustrationer redovisas 

istället i planbeskrivningen.  

• Under samrådet utgjorde plankartan 2 blad, till granskningen utgör 

plankartan endast 1 blad.  

• Fornlämningar redovisas under upplysning. 

Revideringar i planbeskrivningen 
• Följande utredningar har tagits fram efter samrådet och utgör ett 

kompletterande underlag till granskningshandlingarna: 

o Trafikutredning (COWI)  

o Markradonundersökning (Bjerking)  

o Solstudie för vård/äldreboende (Tyréns) 

o Geotekniska utredningar (Sweco och Bjerking)  

o Skyfallskartering (Vallentuna kommun) 

o Bullerutredning (Ramböll) 

o Parkeringsutredning för vård/äldreboende (Tyréns) 

o Uppdaterad förprojektering (MarkTema) 

o Kompletterande dagvatten-PM (MarkTema) 

o PM angående hantering av torrläggningsföretag (Structor) 

• Utöver ovan berörda avsnitt har planbeskrivningen setts över i sin helhet och 

förtydligats, däribland avsnitten som hanterar fornlämningar, farligt gods, 

bebyggelseförslaget, naturmark och stråk, avfallshantering, 

återvinningstation, genomförandeavsnittet och konsekvensavsnittet. 



Sidan 53 av 53 

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 

 

9. 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:  
 
Kulturnämnden 
 
Privatperson 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 26 
Samlat yttrande 1, 2, 3, 4 och 5 
 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Poa Hellqvist   Linnéa Forss 

Planeringschef  Planarkitekt 


