UT
TLÅTANDE EFTER GRA
ANSKNING
Daatum
20
017‐04‐12

1 (19)
(

Diarienummer
KS 2015/291

Handläggare

Heenrik Nordströ
öm
088‐535 363 92
Heenrik.nordstro
om@huddinge
e.se
Ko
ommunstyrelssens förvaltnin
ng

U
Utlåtande efter gra
anskning
Detaljplan för
f Kurvan 2 och 5 m
med flera fa
astigheter, Kungens kkurva i
Huddinge
Baakgrund
Detaljplanen för Kurvan
n 2 och 5 m..fl. fastighetter har undeer perioden 16 januari till
t
ndet efter granskning in
innehåller en
n
166 februari 2017 varit utte på granskking. Utlåtan
reedovisning av
a de synpu
unkter som iinkommit under
u
gransk
kningen sam
mt
koommunens ställningstaagande till ddessa.
Detaljplanen utgörs av tv
vå detaljplaaner som slaagits ihop vaarav den enna (detaljplaan
föör Tangentvvägen) redan
n varit ute ppå gransknin
ng. De synpunkter som
m inkommit
unnder den tiddigare granskningsomggången redog
görs även fö
ör i detta
grranskningsuutlåtande un
nder en egenn rubrik.

Saammanfattning
U
Under granskkningsperioderna har tootalt 27 yttranden inkom
mmit varavv nio var
unnder den tiddigare granskningsperiooden 2014. Yttrandena rör frågor oom
daagvattenhanntering, natu
urvård och uutformning av planbesttämmelser. Efter
saamrådet fannns vissa frågor kvar attt lösa. Efterr granskning
gen har alla frågor av
beetydelse rättts ut. Samhäällsbyggnaddsavdelning
gens bedömn
ning är att ddetaljplanen
n
kaan antas.
Lä
änsstyrelsen
n
Läänsstyrelsenn noterar attt kommunenn skickat haandlingarnaa till Luftfart
rtsverket och
h
föörutsätter attt eventuellaa synpunkterr från dem inväntas
i
och
h beaktas. L
Länsstyrelseen
haar i övrigt innget att erin
nra mot plannförslaget en
nligt 5 kap. 22 § PBL.
Fö
öretagarna i Huddinge
Fööretagarna i Huddinge ser positivtt på Ikeas möjligheter
m
att
a utvidga ssina ytor.
Detta tror vi innebär
i
att Kungens kuurva behålleer sin position som affäärscentrum.
Skkanova
Skkanova önskkar att så ån
ngt som möjjligt behållaa befintliga teleanläggnningar i
nuuvarande lägge för att un
ndvika oläggenheter och
h kostnader som uppkoommer i
saamband medd flyttning. Denna stånndpunkt ska noteras i pllanhandlinggarna.
Tvvingas Skannova vidta undanflyttni
u
ingsåtgärdeer eller skyd
dda telekablaar för att
m
möjliggöra exxploatering förutsätter Skanova attt den part som initierarr åtgärden
ävven bekostaar den.
HU
UDDINGE KOMMU
UN
Kommunstyrelsens förvaltning

Post 1141 85 Huddinge
e
Besökk Kommunalväge
en 28

Tfn 08‐535 364 96
Tfn vxxl 08‐535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se
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Ko
Kommentar: Synpunkten
n är härmedd noterad. Den
D som villl flytta lednningarna får
ävven bekostaa ledningsfly
ytten.
Trrafikverket
Trrafikverket har i enligh
het med uppprättat kontrrollprogram och den vaattendom so
om
gääller för proojekt E4 Förrbifart Stockkholm placeerat ett antal grundvatteenrör inom
dee nu aktuella fastigheteerna. För de fall dessa under
u
genom
mförandet kkommer att
pååverkas behhöver Trafik
kverket bli innformeradee om detta minst
m
12 måånader i
föörväg. Trafikkverket önsskar med annledning härrav få ta del av alla tem
mporära och
peermanenta konstruktion
k
ner samt äveen få ta del av eventuellla hydrologgiska
uttredningar och
o allt annaat material ssom berör hantering
h
av
v grundvatteen under
byyggskedet.
Kommenta
ar: En dialogg är inledd mellan de berörda
b
aktöörerna i
området.
Na
aturskyddsfföreningen
Fööreningen uppskattar
u
ambitionerna
a
a att underlätta för andra transporttmedel än
prrivata bilar. Om klimatmålen ska kkunna nås krävs
k
myckeet stora föräändringar av
v
nuuvarande traansportmön
nster.
Den ekdungee, som enlig
gt planförslaaget ej kan behållas,
b
består av nästtan enbart
ekkar av varierande ålder. Dungen sttår på en berrgknalle, med
m sprängd lodrät sida
m
mot Tangentvvägen i nord
dväst. Åt övvriga håll slluttar bergett. Stigar visaar att dungeen
annvänds, förm
modligen fö
ör rekreationn under rastter och liknaande.
Fööreningen efterlyser
e
en
n naturvärdeesinventerin
ng av dungen. Vi har sj älva inte
kuunnat påvisaa rödlistadee arter eller aandra teckeen på höga naturvärden
n
n. Vi anser att
a
duungens värdde huvudsak
kligen ligger
er i att den in
ngår i en beefintlig grönnstruktur, so
om
viisserligen ärr svag – men just därföör bör bevarras. Även om
m en kompeensation skeer
ärr det svårt attt byta ut en
n naturlig ekkdunge mott planterade ekar. Förenningen anseer
occkså att det är beklaglig
gt med ytterrligare bortssprängning av naturligtt urberg.
I vvalet mellann att underläätta för ytteerligare detaaljhandel och att bevaraa befintlig
grrönstruktur är det Naturskyddsföreeningens sjäälvklara stån
ndpunkt att uppvuxen
naatur måste ges
g företräde.
Kommenta
ar: Områdett i fråga är kritiskt
k
för projektet.
p
Innriktningen,,
som även förankrats
f
m
med intresseenter och remissinstansser, är därfö
ör
inriktad påå kompensattionsåtgärdeer med exem
mpelvis nypplantering av
ek samt utlläggning avv död ved i området.
o
Va
attenfall
U
Utöver de synnpunkter Vattenfall fraamfört i sam
mrådsskedet har Vattenf
nfall inget
yttterligare attt tillägga. Vattenfall
V
haar inget att invända
i
mott de reviderringar som
gjjorts med häänsyn till dee synpunkteer Vattenfalll framförde i samrådsskkedet.
Ciircle K
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Ciircle K Sverige AB påp
pekar viktenn av att erfo
orderliga skyddsavståndd mellan
Ciircle Ks anlläggning occh andra anlläggningar följs.
f
Då Cirrcle K bedriiver
veerksamhet på
p plats idag
g vill vi att hhänsyn tas dels
d gälland
de störningaar som
veerksamhetenn kan generrera (såsom buller, ljus mm). Circlle K avser aatt utveckla
occh anpassa fastighet
f
och verksamhhet för framtidens beho
ov, exempelv
lvis
tilllhandahållaa andra driv
vmedelsslagg som kan komma att kräva andra
skkyddsavstånnd.
V
Vidare säkersställas att ev
v. nya/tillfäälliga in- och
h utfarter uttformas så aatt tankbilen
n
fåår det utrym
mme som kräävs vid inköörsel och losssning samtt att våra kuunder lika
ennkelt som iddag kan ta sig till och fr
från vår anlääggning.
Ciircle K önskkar att komm
munen tar kkontakt vid aktuella förrändringar ssom rör vår
veerksamhet.
Kommenta
ar: Kommunnen kan intee utgå från andra
a
skydddsavstånd än
n
de nu gällaande. Detta skulle skap
pa en rad pro
oblem och llåsningar påå
många plattser.
Fö
örskole‐, Grundskole‐ och
o Gymnassienämnderrna
Då marken innte lämpar sig
s för skolaa och inga bostäder
b
plaaneras i omrrådet har
Barn- och utbbildningsförrvaltningenn inga synpu
unkter på plaanen, men eerinrar om att
a
h
deet saknas enn barnkonseekvensanalyys för att bellysa planenss påverkan ppå barn och
unnga.
Kommenta
ar: Det är enndast i vissaa planer som
m
barnkonsek
kvensanalysser bedöms nödvändiga att upprätttta,
företrädesv
vis i skol- o ch bostadsp
projekt.
Tiillsynsnämn
nden
I nnuläget saknnas katastro
ofskydd för Kungens ku
urvaområdeet. Detta skaa tas med i
uttformningenn av de nya dammarna..
Pllanhandlinggarna är svårrtolkade efttersom det genomgåend
g
de hänvisass till
gaatunamn som
m inte finnss tydligt utm
märkta på nåågra kartor förutom karrtan på sidaan
255 som visar befintliga och
o komman
ande gångstrråk.
I pplanhandlinngen nämns gång och ccykeltunneln
n till Skärho
olmen underr motorvägeen
soom ett tillgäängligt gång
g- och cykellstråk till plaanområdet. Den tunnelln är stängd
d
unnder byggtidden för Förb
bifart Stockkholm och planeras
p
att öppna efterr
sluutbesiktninggen som 30
0 september 2021. Undeer den tiden
n får gång- ooch
cyykeltrafikannter tas sig till Skärholm
men via den
n nya gång- och cykelbrron vid
H
Heron City alternativt viia Smistaväägen.
G
Genom det fööreslagna deetaljplaneom
mrådets söd
dra del går idag två vatttendrag. Deet
enna vattendraaget kommeer från Långgsjön i Segeeltorp och det andra fråån
G
Gömmarens naturreserv
n
at. Båda vatttendragen är sedan län
nge uträtadee och dikadee
occh kallas i planhandling
p
garna för diiken. Vatten
ndragen berör idag till sstörsta delen
n
deen del av planområdet som i förslaaget beteckn
nas som ”Hu
uvudgata” ooch till en
beegränsad deel ”Kvartersmark”. Förvvaltningen undrar
u
hur vattendrage
v
en kommer att
a
pååverkas? Vaattendragens längd gennom detaljpllaneområdet är idag kriing 300 metter
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vaardera och tillsammans
t
s med slänteer och strand
dbrinkar om
mfattar de tiillsammans en
ytta av 7200 kvadratmete
k
er (längd 3000 meter x bredd
b
24 meeter). Vattenndrag är egn
na
naaturmiljöer som också är förbindellselänkar mellan
m
olika vattenområåden och desss
livvsmiljöer.
Kommenta
ar: Med de nnya dammaarna längs vattendraget kommer
reningseffeekten att ökka med det liggande förrslaget.
U
Under ”Påverrkan” i plan
nhandlingarn
rna står ingeenting om attt vattendrag
agen kommeer
attt påverkas. Under ”Förrutsättningaar, förändrin
ngar och kon
nsekvenser H
Hydrologiskaa förhålland
den” står dett att utbygg
gnaden av Tangentvägeen påverkar
deet nuvarandde stråket meed öppna diiken och dam
mmar och medför
m
att ddessa behöv
ver
flyyttas. Av pllanhandling
garna framgåår det dock inte vart dee öppna dikeena ska
flyyttas och om
m det är inn
nanför eller uutanför plan
nområdet. En
E illustratioon på sidan
177 i planbeskkrivningen visar
v
delvis blått vatten
n längs stråk
ket. Skrivninngen att
öpppna diken behöver
b
fly
yttas leder tiill att förvalltningen föru
utsätter att vvattendrageen
däärmed komm
mer att bevaaras öppna i ungefär motsvarande
m
omfattningg som idag,
m
men kanske i ett nytt läg
ge.
Kommenta
ar: Stråken fflyttas och koncentrera
k
as till fyra ddammar läng
gs
sträckningeen. Kulverteering komm
mer också attt ske.
Föörvaltningenn har försök
kt få klarhett i frågan geenom kontak
kter med
koommunstyreelsens förvaaltning och Stockholm Vatten. Sto
ockholm Vaatten har änn
nu
innte svarat. Något
N
riktigtt klargörandde har inte gått
g att få, men
m Natur- ooch
byyggnadsförvvaltningen får
f uppfattnningen att väägområdets bredd och uutökade
haandelsytor går
g före värn
nande av vaattendragen och att det finns stor rrisk för att
deessa kulvertteras.
Kommenta
ar: Det är enn kommunaal såväl som
m regional anngelägenhett
att utveckla Kungens kkurva till en
n regional stadskärna. D
Det är få elller
inga region
nala stadskäärnor som in
nnehåller tju
ugofyra metter breda
diken så so
om Tillsynsnnämnden effterfrågar. Med
M de nya dammarna
längs vatteendraget kom
mmer renin
ngseffekten att
a öka medd det liggand
de
förslaget
Föörvaltningenn vill påmin
nna om kom
mmunens miljömål i Lo
okal Agendaa 21 för
H
Huddinge 2009-2015, deen period soom detaljplaanearbetet har
h sin utgånngspunkt i,
däär det blandd annat angees att vi ska bevara de vattenmiljöe
v
er vi har, attt kvarvarande
vååtmarker, öpppna vatten
ndrag och diiken ska bev
varas och uttvecklas. I nnämnda
dookument annges angåend
de hanteringgen av målk
konflikter att dessa behhöver belysaas
occh diskuteraas och avvik
kelser från iinriktningen
n i Agenda 21-dokumen
2
ntet ska
reedovisas ochh motiveras i varje enskkilt beslut.
U
Utifrån komm
munens lång
gvariga vatttenvårdsarb
bete verkar det
d inte rimlligt att
koommunen medverkar
m
tiill kulverterringar av vaattendrag, deessutom utaan att ta ett
m
medvetet besslut om dettaa.
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Kommenta
ar: Det har ttydliggjorts i planbeskrrivningen, hhur
vattendragen inom plaanområdet påverkas.
p
De
D öppna
diken/vatteendrag som påverkas av
v planens genomförandde är stråkeen
väster om befintlig
b
Taangentväg. I detta områåde finns intte plats för att
bevara de befintliga
b
vvattenstråken
n. De befinttliga dammaarna som taas
bort har en
n yta på ca 11500 m2. Fö
öreslagna errsättningsdaammar har en
e
yta på ca 6400
6
m2. Deessutom tilllkommer en
n utökning aav dammytaa
på Vinkeln
n 7, som ej ffinns med i befintlig daammutredniing.
Bevarandeet av de öppnna dikena utanför
u
planområdet är en fråga förr
Stockholm
m Vatten att besvara.
Det vägom
mråde som kkommunen förhandlat
f
sig
s fram till med privatta
fastighetsäägare under flera års tid
d går inte attt utöka. Förr att möta
kommandee exploaterinngar så måsste framkom
mligheten föör fordon occh
oskyddadee trafikanterr att utökas. Tangentväg
gen behöverr vara
tvåfältig i vardera
v
rikttning, den måste
m
utform
mas med denn bredd som
m
krävs för buss
b
och tunnga fordon. Vidare prio
oriterar kom
mmunen god
da
gång- och cykelvägar.. Trädraden
n i gatusektio
onen har ettt syfte att
omghänderrta dagvatteen från gatan
n samtidigt som det geer ett grönt
inslag i gatturummet. I sektionen ryms inte diken. De tvåå dikena som
i dag går läängs Tangenntvägen kom
mmer att ersättas av fyr
yra dammar,,
endast två av dessa är inom detaljjplaneområdet. På en ssträcka vid
Vinkeln 9 blir det kulvverterat pgaa att byggnaaden står när
ära
vägområdeet samt att dden eventuella dammen
n som skullee kunna
tryckas in inte
i skulle hha någon fu
unktion för fördröjning
f
eller rening
g
och åtkomsten för att kunna undeerhålla damm
men finns innte. Då är det
d
bättre att den
d utgår.
Vid Diagon
nalen 2 (Ruusta) har Sto
ockholm Vaatten ledninggsrätt för dee
befintliga vattenlednin
v
ngarna. Fasttighetsägareen har medddelat att de
inte komm
mer gå med ppå en lednin
ngsrätt för öppet
ö
dike m
men har
godkänt en
n dagvattenlledning.
Dammen på
p Vinkeln 7 (TopToyss) kommer att
a blir störrre än vad deen
befintliga dammen
d
är där idag.
Kommunen har i fleraa år planeratt och projek
kterat för deen nya
s
skett om
medvetet. O
Om
Tangentvägen. Det är ingenting som
Tillsynsnäm
mnden anseer att det är mer rimligtt med tjugoffyra meter
breda diken
n som skär genom ett av
a regionen
ns mest priorriterade
stadsutveck
klingsområdden får det stå för dem
m.
V
Vattenmyndiigheten har i slutet av ddecember 20
016 tagit beeslut om
m
miljökvalitetssnormerna för
f Mälarenn-Rödstensfj
fjärden. Äveen Långsjönn i Segeltorp
pÄ
Älvsjö har fåått miljökvallitetsnormerr. Handling
garna behöver uppdaterras angående
deetta.
Kommenta
ar: Planhanddlingarna haar uppdateraats angåendde detta.
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Ennligt planhaandlingen har en föroreeningsbelasttning beräkn
nats fram uttifrån
scchablonhalteer. Det står att övriga fö
föroreningarr beräknas öka
ö mellan 4 och 22 %,
dåå undrar förrvaltningen vilka de övr
vriga föroren
ningarna är. Förvaltninngen tycker att
deet är värt attt poängtera att de schabblonhalter som
s
anges är
ä grova ochh resultaten
kaan bli sämree än enligt beräkningar
b
rna.
Kommenta
ar: Planbeskkrivningen har
h förtydlig
gats med dee
schablonväärden för fööroreningar som har berräknats för pplanförslag
get.
Det finns inga riktvärdden att utgåå ifrån när det gäller daggvattnets
föroreningar.
I pplanhandlinngarna anges att skyddssföreskrifterrna för Östrra Mälarenss
vaattenskyddssområde skaa följas, vilkket innebär att
a dagvatteen från parkkeringsytor
innte får släpppas ut utan föregående
f
rrening. Litee längre ned i samma teext står det att
a
vaatten från paarkeringshu
uset vid Ekggårdsvägen//Modulvägeen ska ledas till ytor vid
d
paarkeringshuuset för förd
dröjning ochh infiltration
n. Förvaltnin
ngen undrarr om vattnett
seedan kommeer gå till ett reningsstegg eller om vattnet
v
från parkeringshhuset ska
innfiltreras i joorden. Förvaltningen annser inte attt denna hanttering följerr Östra
M
Mälarens skyyddsföreskriifter, det är inte heller den
d bästa teeknik att ta oom hand
föörorenat vattten från ett parkeringshhus.
ar: Davattenn från parkeeringsytor sk
ka genomgåå
Kommenta
oljeavskiljn
ning enligt förslagen i dagvattenuttredningen. Det står i
dagvattenu
utredningen och har förrtydligats i planbeskriv
p
vningen. I
övrigt ska kommunenns dagvatten
nstrategi gällande parkeeringshus
följas.
Det står ingennstans i han
ndlingarna vvilka halter som anges som accepta
tabla att
släppa ur efteer rening av
v dagvatten. Förvaltning
gen anser om inga haltter anges kaan
mensionerin
ngar som haar utförts
innte heller nåågon uppföljjning utföraas om de dim
fuungerar. Dett borde finn
nas ett mål vvad som skaa uppnås meed reningenn.
Kommenta
ar: Det finnss inga riktvärden för viilka halter ssom är
acceptabla för dagvattten. Det gårr inte att reg
glera flöden och
föroreningshalter medd planbestäm
mmelser. Dee föreslagnaa
dagvattenååtgärderna rregleras med
d avtal, där står att ”Annläggning sk
ka
anordnas för
f fördröjniing av dagv
vatten innan anslutning till allmäntt
dagvattenn
nät och minsst enligt den
n fördröjnin
ngsvolym soom anges
enligt dagv
vattenutrednningen”. Daagvattenanlääggningen sska anmälass
till miljötilllsynsavdelnningen, som
m i sin tur haar möjlighett att ställa
krav på att anläggninggen uppfylleer kraven gäällande föroorenat
dagvatten. Det har Tilllsynsnämnd
den dessuto
om påpekat i
yttrandet,”Reningsgraaden från daagvattenanlääggningen sska vara
sådan att kommunens
k
kommandee riktlinjer för
f dagvatteenutsläpp sk
ka
kunna följaas, annars kkan tillsynsn
nämnden förrelägga
verksamheetsutövaren att installerra ytterligaree rening”
Föörvaltningenn noterar attt dagvattenuutredningen
n som ingår i remissen saknar
om
mrådet för Tangentväg
T
ens förlängn
gning och däärmed inte är
ä en heltäckkande
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uttredning förr hela planom
mrådet. Dett hade varit tydligare med
m en samllad utrednin
ng,
soom visar vilka ställning
gstaganden ssom har gjo
orts sedan de tidigare ut
utredningarn
na
occh hur dagvvattenhanterringen komm
mer att ske.
Kommenta
ar: För Tanggentvägen har
h en separrat dagvattennutredning
upprättats. Detta på grrund av att planerna
p
ursprungligenn upprättadees
som två separata detalljplaner.
Ennligt de utreedningar som har gjortss för rening
gseffekt, sku
ulle de tre da
dammarna
tilllsammans behöva
b
ha en
e totalyta ppå 24 000 kv
vm för att få
f optimal reening med
nuuläge. De trre dammarna tillsammaans kommerr att ha en to
otalyta på 66400 kvm, det
d
ärr bara drygt en fjärdedeel av den ytaan som kräv
vs för att tilllräcklig renning. Om
K
Kungens kurvva byggs utt enligt samr
mrådsförslaget för FÖP Kungens
K
kuurva skulle
deen totala ytaan för damm
marna behövva vara 27 000
0 kvadrattmeter.
Kommenta
ar: Det är fyyra dammarr som ska by
yggas. Två iinom
planområd
det och två ddirekt utanfö
ör. Detaljplanen utgör eett begränsaat
projekt och
h det är intee möjligt att lösa hela Kungens
K
kurrvas
dagvattenp
problematikk inom ramaarna för det här enskilda
da projektet.
Nya damm
mar och förddröjningsåtg
gärder komm
mer att planneras i
kommandee projekt. O
Om det fannss krav på attt lösa hela oområdens
dagvattenp
problematikk inom varjee avgränsat projekt
p
skullle få projek
kt
bli av. Det är inte så ddet görs.
Sllutsats som dras i utred
dningen är aatt med de föreslagna
fö
dammarna ärr att det änd
då
bllir bättre renningen än i nuläget
n
medd de befintliga dammarrna enligt ut
utredningen.
Föörvaltningenn ställer sig
g frågande tiill hur utred
dningen kan
n jämföra nuuläget när
reeningen är obefintlig
o
occh området inte har den
n exploateringsgrad som
m området är
ä
täänkt att ha i framtiden och
o anser att
tt reningen är
ä oacceptab
bel.
Kommenta
ar: De nya fföreslagna dammarna
d
blir
b sammannlagt större
yta jämförtt med de beefintliga dam
mmarna. Deessutom blirr funktionen
n
bättre i de nya dammaarna, då den
n befintliga dammen, beenämnd
västra dam
mmen, inte äär optimalt utformad.
u
De
D två inlopppen är riktaade
mot varand
dra och därfför bedöms dammens effektivitet
e
aavseende
rening varaa mycket lååg enligt utreedningen ”D
Dammar Kuungens kurv
va
– hydraulisska beräkninngar”.
De öppna diken/vatten
d
ndrag som påverkas
p
av
v planens geenomförand
de
är stråken väster
v
om bbefintlig Tan
ngentväg. I detta områdde finns intee
plats för attt bevara de befintliga vattenstråke
v
en. De befinntliga
dammarna inom planoområdet, som tas bort har
h en yta påå ca 1500
m2. Föresllagna ersättnningsdamm
mar har en ytta på ca 40000 m2 inom
m
planområd
det. Dessutoom tillkomm
mer övre östra dammen med en ytaa
på 2400 m2 samt en uutökning av dammyta på
p Vinkeln 77, som ej
finns med i befintlig ddammutredn
ning.
Bevarandeet av de öpppna dikena utanför
u
plan
nområdet ärr en fråga för
fö
SVOA att besvara.
b
Föörvaltningenn anser att den
d bästa teekniken ska användas genom
g
att daammarna sk
ka
uttformas ochh dimensioneras så att iinte vattnet från dem geer upphov tiill negativa
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efffekter på Mälaren.
M
Määlaren är skyyddsvärd geenom att dett är Stockhoolms och
M
Mälarregioneens vattentääkt och har m
miljökvaliteetsnormer so
om ska uppn
pnås och intee
heeller får förssämras.
V
Vid ett 10-årss regn riskeerar alla tre ddammarna att
a svämmaas över. Förvvaltningen
annser att dam
mmarna inte är tillräckliigt dimensio
onerade för att klara avv mer extrem
m
neederbörd.
Kommenta
ar: Dammarrna inom plaanområdet klarar
k
10-årrs regn. Norrra
dammen riiskerar överrsvämning vid
v ett klimaatanpassat 110-årsregn.
Här har höj
öjdsättning fför den nya bebyggelseen beaktats uutifrån
utredningeens resultat.
Utredningeen av damm
mar utgår deessutom ifråån att inga föördröjande
åtgärder geenomförs innom tillkom
mmande explloateringar.. Då finns riisk
för översväämning medd fullt utbyg
ggt förslag enligt
e
fördjuupad
översiktspllan. Det kom
mmer dock ställas krav
v på fördröjaande och
renande åtg
gärder i allaa nya detaljp
planer, med
d målsättninng att inte ök
ka
flöden och
h föroreninggsbelastning
g jämfört meed nuläge occh att ingen
n
försämring
g av miljökvvalitetsnorm
mer får ske. Dessutom kkommer en
översiktlig
g dagvattenuutredning taas fram som ska titta påå ytterligare
ytor för alllmänna dagvvattenanläg
ggningar ino
om Kungenss
kurvaområådet.
Dagvattenanlläggningar ska
s anmälass till miljötiillsynsavdellningen, viaa e-tjänst påå
koommunens hemsida.
h
Det kommer ställas krav
v på att egen
nkontrollproogram finnss
uppprättat medd bland ann
nat tydlig annsvarsfördellning och prrovatagningg på utgåend
de
vaatten. Reninngsgraden frrån dagvatteenanläggnin
ngen ska vara sådan attt kommunen
ns
koommande riiktlinjer för dagvattenuutsläpp ska kunna
k
följass, annars kaan
tilllsynsnämndden förelägga verksam
mhetsutövareen att installlera ytterliggare rening.
Innom planom
mrådet behöv
ver det planneras för åtg
gärder för attt förhindra att
släckvatten vid
v eventuell brand ham
mnar i Mälarren Släckvaatten är föroorenat och ska
u i dagvatteensystemet.
innte släppas ut
Kommenta
ar: Dammarrna ska geno
omföras meed katastrofs
fskydd. Dettta
skydd finn
ns inte i befiintligt dagvaattensystem
m.
SK
KL håller på och slutfö
ör en ny hanndbok om bu
uller – hand
dbok om buullerskydd.
Soom de planeerar att ge ut
u under vår//sommar 20
017.
H
Handboken anger
a
att önsskad ljudnivvå är 55 dBA i ekvivalentnivå elleer längre vid
d
bååde trafiknaav så som håållsplats elleer station med
m en vistellsetid mindrre än 30 min
saamt vid torgghandel, uteservering m
med umgäng
ge och en viistelsetid övver 30
m
minuter ska större
s
delen av torgytann klara önsk
kad ljudnivåå.
Föörvaltningenn anser att hållplatser
h
iinom planom
mrådet inte ska ha en ljjudnivå som
m
innte överstigeen 55 dBA i ekvivalenttnivå. De yttor inom om
mrådet som kkommer
upppmuntra till umgänge och utevisttelse i mer än
ä 30 minutter ska inte ööverstiga
555dBA.
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Kommenta
ar: Det är enn god målsäättning som så långt som
m möjligt ska
eftersträvas. Det finnss dock i nulääget inga rik
ktvärden förr denna typ
av platser.
Byyggnader skka placeras och utform
mas så att bullerrisker minimeras
m
innom
pllanområdet..
N
Naturvårdsveerkets allmäänna råd om
m buller från
n byggplatseer, NFS 20004:15 ska
fööljas. Boendde och verkssamheter krring byggarb
betsplatsen ska informeeras om
arrbeten som kan
k orsaka störning. Tiillsynsnämn
nden kan ko
omma att stäälla krav påå
buullermätningg.
Riivningar ska alltid göraas så att intee personer eller
e
egendo
om skadas eeller att så attt
innte störningaar i omgivningen uppsttår.
A
Avfallet ska hanteras
h
enligt avfallsfförordningen. Så lite av
v avfallet soom möjligt
skka lämnas tiill deponi. Farligt
F
avfalll ska separeeras från övrigt avfall ooch lämnas in
enn godkänd mottagare.
m
Tillsynsnäm
T
mnden kan komma
k
att begära
b
in traansportkvittton
occh kvitton från
fr mottagn
ningsstationn
A
Allt avfall skka hanteras enligt
e
avfalllsförordning
gen. Lagkraav är att farlligt avfall, ele
avvfall, brännbbart avfall, hushållsavffall sorteras ut.
De ekar som inte går att bevara föreeslås ersättaas med att nya stora ekaar (med en
mkrets av 60 cm) plantteras på annnan plats ino
om planomrrådet. Efterssom det här
om
haandlar om att
a ersätta beefintliga ekaar behöver det
d tydliggö
öras att ekarrna ska varaa
avv arten Querrcus robur, som är den art som förrekommer naturligt
n
i vååra trakter.
Det bör framgå av planb
bestämmelseerna att ytorr som planteeras med ekkar ska
beevaras. Enliigt illustratio
onen på siddan 12 angess bland annaat att ett om
mråde i
noordvästra deelen ska plaanteras, menn det finns in
ngen planbeestämmelsee som
sääkerställer att
a de planteerade ekarnaa bevaras. Bestämmelse
B
en n2 bör ko
kompletterass
m
med detta.
Kommenta
ar: Planbesttämmelser utformas
u
intte på det sätttet. När en
utformning
g är föreskriiven är den gällande. Bevarandebe
B
estämmelser i
Plan- och bygglagen
b
fförs enbart in
i för befinttliga förhålllanden.
Pllanförslagett innebär attt en av de ekkdungar som
m finns idag
g inte komm
mer att kunn
na
beehållas. Härr finns två äldre
ä
ekar, soom om de avverkas,
a
med
m fördel böör läggas utt i
naaturen i till exempel ettt närliggandde naturreseervat. Dessa kan på så ssätt göra nyttta
föör den biologiska mång
gfalden på enn annan plaats. För att genomföra
g
een sådan
föörflyttning behöver
b
kon
ntakter tas m
med kommu
unens naturv
vårdsenhet.
Kommenta
ar: En handllingsplan fö
ör ekar och trädbestånd
t
d har tagits
fram av ex
xploatören. D
Den ger förrslag på hur de ekar som
m avverkas
ska använd
das inom plaanområdet. Att naturvå
årdsenhetenn ska
kontaktas vid
v förflyttnning av ekarr till naturreeservatet, föörs in i
avtalet.
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U
Under kapiteelet om geno
omförande bbehöver dett framgå hurr planteringg av
errsättningsekkar (Quercuss robur) skaa gå till och hur befintliiga träd skaa skyddas i
saamband medd anläggnin
ngs- och bygggarbeten (b
beskrivs på bland annat
at sidorna 7,
111-13). Föruttom det tekn
niska utföraandet behöv
ver här beskrivas vem ssom är
annsvarig och vem som bekostar
b
åtgäärderna.
atur‐ och Byyggnadsnäm
mnden
Na
Exxploateringsgraden är i detaljplaneen reglerad i bestämmeelserna e1 occh e2 genom
m
höögsta tillåtnna bruttoareaa (BTA) ochh därutöverr en begränssning i högssta nockhöjd
d
övver nollplannet. I bestäm
mmelsen e2 sstår att högsst 79 500 m²
m BTA får uutgöras av
haandel, varavv högst 10 000
0 m² får vvara livsmed
delshandel. Förvaltninggen ställer sig
s
frågande till om
o det är möjligt
m
att häär istället reeglera livsm
medelshandeeln
annnorlunda, genom
g
att exempelvis eendast tillåtta den på bo
ottenplan elller endast vid
v
m
mer specificeerade områd
den i plankaartan? Den föreslagna
f
regleringen
r
av
livvsmedelshaandel genom
m en begränssning i totall bruttoarea för hela
annvändningsoområdet kom
mmer att leeda till ett fö
örsvårande av
a och osäkkerhet i
byygglovsprövvningen, däär samtliga yytor för befiintlig livsmeedelshandell måste
beeräknas inföör varje ny prövning
p
avv bygglov fö
ör sådan verrksamhet.
U
Under e2 stårr även att ”P
Parkeringspplatser får endast
e
ordna
as under/innom byggnad
d
innom HK-området (gälleer ej det östtliga byggrä
ättsområdet eller inåt i kvarteret
mot Modulväägen). Markp
kparkeringaar inom H-o
området ska anpassas ef
efter
gåångflöden och
o innehållla grönska.”
” Förvaltnin
ngen anser att
a planbestä
tämmelsen
brrister i rättsssäkerhet och
h att byggloov inte kan villkoras
v
påå detta sätt. V
Vart går
grränsen för/vvad utgör ”d
det östliga bbyggrättsom
mrådet” resp
pektive ”inååt
kvvarteret…”?? Detta är en alldeles fö
för otydligt formulerad
f
bestämmelsse. Det är
tvveksamt om bestämmellsen att H-om
mrådet ska ”anpassas efter gångflflöden”
occh ”innehållla grönska” kommer aatt få någon
n verkan i geenomföranddeskedet, dåå
ävven dessa foormuleringaar är tämligeen otydliga och omtvistliga. Utform
mningskrav
v
föör markparkkering inom H-områdett bör heller inte
i stå skriivet under bbestämmelseen
e22. Sammanffattningsvis behöver pl anbestämm
melsen om paarkeringsplaatsers
pllacering ochh utformning ändras, prreciseras occh flyttas, en
nligt förvalttningens
beestämda upppfattning.
Kommenta
ar: Det östliiga byggrätttsområdet in
nom HK-om
mrådet är deen
östligaste byggrättsyta
b
an inom HK
K-området. Den
D avgrännsas med
egenskapsllinjer i plannkartan (se bild
b nedan). Med ”inåt i kvarteret
mot Modulvägen” meenas att markparkeringaar tillåts inoom HKområdet mot
m Modulväägen, alltså längs de an
nvändnings-- och
egenskapsg
gränser som
m löper läng
gs Modulväg
gen (se bildd nedan).
Formulerin
ngen för H-oområdet attt parkeringaar ”ska anpaassas efter
gångflöden
n och innehåålla grönskaa” tvingar byggherren
b
aatt redovisaa
gångflöden
n och grönskka. Samtlig
ga bestämm
melser om paarkering harr
stöd i PBL
L 4 kap 13 § .
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G
Genom det fööreslagna deetaljplaneom
mrådets söd
dra del går idag två vatttendrag. Deet
enna vattendraaget kommeer från Långgsjön i Segeeltorp och det andra fråån
G
Gömmarens naturreserv
n
at. Båda vatttendragen är sedan län
nge uträtadee och dikadee
occh kallas i planhandling
p
garna för diiken. Vatten
ndragen berör idag till sstörsta delen
n
deen del av planområdet som i förslaaget beteckn
nas som ”Hu
uvudgata” ooch till en
beegränsad deel ”Kvartersmark”. Vi uundrar hur vattendragen
v
n kommer aatt påverkass?
V
Vattendragenns längd gen
nom detaljpplaneområdeet är idag krring 300 meeter vardera
occh tillsamm
mans med släänter och strrandbrinkarr omfattar de tillsammaans en yta av
v
72200 kvadrattmeter (läng
gd 300 meteer x bredd 24 meter). Vattendrag
V
äär egna
naaturmiljöer som också är förbindellselänkar mellan
m
olika vattenområåden och desss
livvsmiljöer.
Kommenta
ar: Vattendrragens even
ntuella kulveertering avggörs inte av
detaljplaneen.
U
Under ”Påverrkan” i plan
nhandlingarn
rna står ingeenting om attt vattendrag
agen kommeer
attt påverkas. Under ”Förrutsättningaar, förändrin
ngar och kon
nsekvenser H
Hydrologiskaa förhålland
den” står dett att utbygg
gnaden av Tangentvägeen påverkar
deet nuvarandde stråket meed öppna diiken och dam
mmar och medför
m
att ddessa behöv
ver
flyyttas. Av pllanhandling
garna framgåår det dock inte vart dee öppna dikeena ska
flyyttas och om
m det är inn
nanför eller uutanför plan
nområdet. En
E illustratioon på sidan
177 i planbeskkrivningen visar
v
delvis blått vatten
n längs stråk
ket. Skrivninngen att
öpppna diken behöver
b
fly
yttas leder tiill att förvalltningen föru
utsätter att vvattendrageen
däärmed komm
mer att bevaaras öppna i ungefär motsvarande
m
omfattningg som idag,
m
men kanske i ett nytt läg
ge.
V
Vi har försökkt få klarhet i frågan geenom kontak
kter med ko
ommunstyreelsens
föörvaltning och Stockholm Vatten. Stockholm Vatten har ännu inte svvarat. Någo
ot
rikktigt klargöörande har in
nte gått att ffå, men Nattur- och byg
ggnadsförvaaltningen fåår
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upppfattningenn att vägom
mrådets breddd och utökaade handelsytor går förre värnande
avv vattendraggen och att det
d finns stoor risk för att
a dessa kulverteras.
V
Vi vill påminnna om att kommunens
k
s miljömål i Lokal Agenda 21 för H
Huddinge
20009-2015, den
d period som
s detaljpllanearbetet har sin utgåångspunkt i,, där det
blland annat anges
a
att vi ska bevara de vattenmiljöer vi harr, att kvarvaarande
vååtmarker, öpppna vatten
ndrag och diiken ska bev
varas och uttvecklas. I nnämnda
dookument annges angåend
de hanteringgen av målk
konflikter att dessa behhöver belysaas
occh diskuteraas och avvik
kelser från iinriktningen
n i Agenda 21-dokumen
2
ntet ska
reedovisas ochh motiveras i varje enskkilt beslut.
U
Utifrån komm
munens lång
gvariga vatttenvårdsarb
bete verkar det
d inte rimlligt att
koommunen medverkar
m
tiill kulverterringar av vaattendrag, deessutom utaan att ta ett
m
medvetet besslut om dettaa.
Kommenta
ar: Se tidigaare svar till Tillsynsnäm
mnden.
V
Vi noterar attt dagvattenu
utredningenn saknar om
mrådet för Taangentvägenns
föörlängning och
o därmed inte är en hheltäckande utredning för
f hela plannområdet.
Det hade variit tydligare med en sam
mlad utredniing, som vissar vilka
h gjorts seedan de tidiigare utredn
ningarna ochh hur
ställningstagaanden som har
ommer att skke.
daagvattenhannteringen ko
Kommenta
ar: Se tidigaare svar till Tillsynsnäm
mnden.
V
Vattenmyndiigheten har i slutet av ddecember 20
016 tagit beeslut om
m
miljökvalitetssnormerna för
f Mälarenn-Rödstensfj
fjärden. Äveen Långsjönn i Segeltorp
pÄ
Älvsjö har fåått miljökvallitetsnormerr. Handling
garna behöver uppdaterras angående
deetta.
Kommenta
ar: Se tidigaare svar till Tillsynsnäm
mnden.
Pllanförslagett innebär attt en av de ekkdungar som
m finns i daag inte komm
mer att kun
nna
beehållas. Härr finns två äldre
ä
ekar, soom om de avverkas,
a
med
m fördel böör läggas utt i
naaturen i till exempel ettt närliggandde naturreseervat. Dessa kan på så ssätt utgöra
s.kk. faunadeppåer; trädresster av dettaa slag kan gö
öra stor nytta för den bbiologiska
m
mångfalden på
p en annan
n plats. För aatt genomfö
öra en sådan
n förflyttninng behöver
koontakter tas med komm
munens natuurvårdsenhet.
Kommenta
ar: En handllingsplan fö
ör ekar och trädbestånd
t
d har tagits
fram av IK
KEA. Den geer förslag på hur de ekar som avveerkas ska
användas inom planom
mrådet. Att naturvårdseenheten skaa kontaktas
vid förflyttning av ekaar till naturrreservatet, förs
f in i avtaalet.

De ekar som inte går att bevara föreeslås ersättaas med att nya stora ekaar (med en
mkrets av 60 cm) plantteras på annnan plats ino
om planomrrådet. Efterssom det här
om
haandlar om att
a ersätta beefintliga ekaar behöver det
d tydliggö
öras att ekarrna ska varaa
avv arten Querrcus robur, som är den art som förrekommer naturligt
n
i vååra trakter.
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Kommenta
ar: Arten Quuercus robu
ur, ska stå med
m i avtalett samt
skrivning att
a om Ikea inkommer med
m förslag
g på annan aart i samban
nd
med handlingsplanen,, kan komm
munen godkäänna det om
m kommunen
finner att det
d är ett goddtagbart altternativ.
Det bör framgå av planb
bestämmelseerna att ytorr som planteeras med ekkar ska
beevaras. Enliigt illustratio
onen på siddan 12 i plan
nbeskrivningen anges bbland annat
attt ett områdee i nordvästtra delen skaa planteras, men det fin
nns ingen
pllanbestämm
melse som sääkerställer aatt de planteerade ekarnaa bevaras. B
Bestämmelsen
n22 bör komplletteras med
d detta.
Kommenta
ar: Se tidigaare svar till Tillsynsnäm
mnden.
U
Under kapitleet genomförrandebeskriivning i plan
nbeskrivnin
ngen behöveer det framg
gå
huur planteringg av ersättn
ningsekar (Q
Quercus rob
bur) ska gå till och hur bbefintliga
trääd ska skydddas i sambaand med anlläggnings- och byggarb
beten (beskkrivs på blan
nd
annnat sidornaa 7, 11-13). Förutom deet tekniska utförandet
u
behöver
b
härr beskrivas
veem som är ansvarig
a
och
h vem som bbekostar åtg
gärderna.
Läängst norrutt i planområådet finns eett naturomrråde, inom vilket
v
en stöörre ekdunge
finnns. Områddet är delvis betecknat ssom allmän
n platsmark, anlagd parrk och delviis
soom punktpriickad kvarteersmark meed skyddsbeestämmelse n1 för ekduungen. Det är
ä
i hhuvudsak likt gällande planbestäm
mmelser för området. Gällande
G
denn
puunktprickbeetecknade kv
vartersmarkken i planförslaget ställler sig förvaaltningen
frågande till varför
v
mark
ken ska varaa enskild dåå den primärra användniingen ska
nsvara för skkötseln av området?
o
vaara allmän. Vem ska an
Kommenta
ar: Den prim
mära använd
dningen för kvartersmaark är inte
allmän utan
n enskild. K
Kommunen ansvarar fö
ör skötsel avv allmän
plats. Privaata fastighettsägare ansv
varar för skötsel av kvaartersmark.
V
Vägområdet för Tangenttvägens förllängning ko
ommer att påverka
p
tre aav ytorna so
om
ärr bevarade i befintligt detaljplan.
d
B
Befintligt grrönområde med
m uppväxxta träd
näärmast Dialoggatan kom
mmer att pååverkas. En del av ytan
n är betecknnad som
annlagd park och
o en annaan del som ttorg i det ny
ya planförslaget. Enligtt
pllanbeskrivningen är dett tänkt att yt
ytan som är planlagd
p
som anlagd ppark
skka ”fungeraa som en offe
fentlig plats för framförrallt gångtrafikanter däär vissa av de
d
upppväxta trädden behålls som en dell av platsbilldningen”. Vägområdet
V
et för
Taangentvägen kommer bestå
b
av meestadels hård
dgjorda ytorr och liggerr inom en deel
avv Kungens kurva
k
som till
t stora dellar inte är håårdgjord idaag.
Pllanbestämm
melsen ’anla
agd park’ innrymmer allla slag av paarkanläggniingar, dvs.
gåång och cykkelvägar, plaanteringar, m
mindre lekp
platser och bollplaner,
b
scener och
kiiosker mm, enligt Boveerkets allmäänna råd, PB
BL kunskap
psbanken. D
Det är även
m
möjligt att införa egensk
kapsbestämm
melser om till
t exempell mark och vvegetation
elller olika skkyddsbestäm
mmelser för parken. Förrvaltningen bedömer attt en sådan
skkyddsbestäm
mmelse för bevarandev
b
värda, uppvääxta träd behöver finnaas i
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deetaljplanen för att säkerrställa att dee behålls eft
fter exploateering, i enligghet med vaad
soom står i plaanbeskrivnin
ngen.
Kommenta
ar: Skyddsbbestämmelseer för ek fin
nns i detaljpllanen på
kvartersmaark. Parkmaarken i planeen kommer att ägas ochh driftas av
kommunen
n. Samhällsbbyggnadsav
vdelningen har fullt förrtroende förr
att kommu
unen kommeer att bevaraa de träd som bedöms ssom
värdefulla..
I pplanbeskrivvningen stårr följande: ”
”Byggherren
n ska, i sam
mråd med koommunen, vid
v
byygglov redoovisa hur tilllräcklig bil-- och cykelp
parkering ka
an ordnas innom den eg
gna
faastigheten ennligt kommu
unens parkeeringsnorm.. Parkeringssnormen ärr inte fullt ut
annpassad efteer anläggniingar i den hhär storlekeen. Byggherrren ska i enn inledande
ettapp bygga ut femhund
dra cykelparrkeringar fö
ör att därefteer utvärderaa situationeen
occh bygga utt fler cykelpa
arkeringar efter behovv.”
H
Hur säkerställls att det effterfrågade aantalet cykeelparkeringaar – och i
tilllfredsställaande närhet till entréer ooch målpun
nkter – bygg
gs? Genom avtal, eller är
deet tänkt att det
d ska säkeerställas i byygglovet? Om
O det senare är fallet, då bör detta
(m
minimum avv cykelparkeeringar) fram
amgå som en
n egen bestäämmelse i pplankartan,
efftersom plannbeskrivnin
ngen inte är jjuridiskt bin
ndande i by
ygglovsprövvningen.
Beträffande cykelc
och bilparkering
b
gars närhet till
t målpunk
kter efterfråg
ågar
der detaljplaanen får i reelation till de
föörvaltningenn en tydligarre analys avv vilka följd
m
mål och riktliinjer som fiinns i Huddi
dinge komm
muns parkeringsprogram
m.
Kommenta
ar: Antalet ccykelparkerringar reglerras i avtal m
med
fastighetsäägaren.
I pplanbeskrivvningen stårr att ”cykelpparkering bö
ör utföras väderskydda
v
ad och låsba
ar
föör att vara attraktiv
a
för användareen”. I Huddiinge kommu
uns parkerinngsprogram
m
faastslås att koorttidsparkeering för cykkel (ex. shop
pping) desssutom bör va
vara
lookaliserad nära entréer och alltid errbjuda ramllåsning.
A
Av planbestäämmelse f1 följer
f
att ”F
Fasaden ska
a uppföras med
m ett variierat uttryckk
geenom variattion av färg
g, indrag fråån gatan, hö
öjd eller material, upp ttill 3 meter
fråån marknivvån”. En lik
knande form
mulering gälller bestämm
melse f2. Förrvaltningen
n
seer positivt på ambitioneen att ställa utformning
gskrav i detaaljplanen, föör
sääkerställanddet av en god
d utformninng och visteelsemiljö. Dock bedömeer
föörvaltningenn att dessa formuleringa
f
ar inte är tilllräckligt sk
karpa och tyydliga.
Foormuleringaarna är omtv
vistliga ochh brister i rätttssäkerhet vid en komm
mmande
byygglovsprövvning. Förvaltningen ö nskar ytterlligare tydlig
ghet i utform
mningskraveen
occh med förddel eventuellla typillustrrationer i plankartan däär det handlaar om
foormmässiga krav.
ar: Planbesttämmelsernaa är formuleerade i samrråd med
Kommenta
tjänstemän
n från Huddiinge komm
muns Bygglo
ovsenhet. Faasaderna är i
det här skeedet inte färddigritade vaarför bestäm
mmelsen mååste utformaas
flexibel.
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Båda bestämm
melserna m1
m och m2 äär otydliga i sina formu
uleringar ochh juridiskt
mtvistliga. För
F planbestämmelse m
m2 anges attt ”ytan ska utformas föör att
om
motverka visttelse”. Besttämmelsen äär otydlig och
o brister i rättssäkerheet.
Kommenta
ar: Planbesttämmelsernaa har stöd i PBL 4 kap 12 § och ärr
formulerad
de så tydligtt det går utaan att verka oflexibelt.
Bestämmelsen ses öveer tillsammaans med By
ygglovsenheeten för att
förebygga fortsatta miissförstånd.
I ddetaljplanenn förekomm
mer bestämm
melsen x villken anger att
a området ska vara
tilllgänglig för allmän gåång- och cykkeltrafik. Beestämmelsen ligger på områden
soom är utlagdda som ensk
kild kvarterssmark och allmänheten
a
ns tillträde ttill områden
na
skka enligt plaanbeskrivnin
ngen säkrass via servitu
ut. Servitut är
ä ett förhålllande mellaan
tvvå fastigheteer där ett av kraven är aatt servitutet ska vara av
a väsentlig betydelse för
f
deen härskandde fastigheteens funktionn. I det här fallet
f
är det svårt att see vilken
faastighet som
m det är av väsentlig
v
bettydelse att den
d får tilltrräde till marrken.
Föörutom den oklara serv
vitutsfrågan ger lösning
gen också ettt oklart
annsvarsförhålllande. Det är inte klarllagt vem so
om ansvarar för drift occh underhålll
avv områden som
s
ligger på
p kvartersm
mark men där
d allmänheeten har tilltträde.
K
Kommunen är
ä inte huvu
udman i ochh med att maarken är ensskild men
faastighetsägaaren får sam
mtidigt inte nneka allmän
nheten tillträäde. Förvalttningen anseer
attt det är läm
mpligare ur ett
e genomföörande- och förvaltningsperspektivv att den maark
soom allmänheten ska ha tillträde tilll läggs ut so
om allmän plats.
p
Kommenta
ar: Det är koommunens stomfastigh
het Kungenss kurva 1:1
som är den
n härskande fastigheten
n. Det är av väsentlig beetydelse attt
fotgängaree i den regioonala stadsk
kärnan ska kunna
k
röra ssig genom
den stora fastigheten.
f
U
Utfartsförbudd är olämpliigt i plangrääns då utfarttsförbud endast kan fasstläggas mo
ot
alllmän plats. Det finns in
nget sätt attt garantera vilken
v
typ av
a bestämmeelse som
gääller där plaanen tar slutt vilket gör aatt bestämm
melsen om utfartsförbud
u
d i plangrän
ns
bllir en svävannde bestämm
melse.
Ku
ultur‐ och Frritidsnämnd
den
K
Kultur- och fritidsförval
f
tningen svaarade på dettaljplanen i plansamråddet genom
reemissvar datterat 160712
2 och har innga ytterligaare synpunk
kter.
I nnu gällandee lokalförsörrjningsplan finns behov
vet av ett ny
ytt bibliotekk i Kungens
kuurva-områddet. Detta villl förvaltninngen lyfta frram i samm
manhanget.
Föörvaltningenn vill här pååminna om resonemang
gen i det tid
digare remisssvaret.


Vikteen av att beaakta eventueella kommaande behov av
a rekreatioons- och
fritidssytor och/elller -anläggnningar.



Redann tidigare har tankar lyyfts fram kriing utvecklingen av om
mrådet där
spaannläggning occh simhall pplanerats. (D
Detaljplan för
f Kvadrateen 3
remisssvar rev. 20
013-04-02). Sannolikheeten finns att liknande pplaner på
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anläggningar dyk
ker upp i fraamtiden i taakt med att området
o
utvvecklas och
kare vilket i förlängning
gen kan innebära ett beehov av
lockaar fler besök
utökaat engagemaang från Huuddinge kom
mmun.


Förvaaltningen menar också att det i vad
d som framsstår som en snabb
expannsionstakt är väsentligtt att säkerstäälla att de ku
ulturhistorisska värden
som finns
f
i hela området beaaktas.

Prrivatperson
n
Ennligt plankaartan för Dp
p Kurvan 2 ooch 5 (IKEA
A) inkl. Tan
ngentvägen gäller
deetaljplaneföörslaget för bl.a.
b fastighheterna Kurv
van s:1, Diaametern 2-33, Vinkel 8-9
9,
V
Vinkeln 7 och Diagonaleen 2 vad gääller utfartsfförbud för dessa
d
fastighheter.
A
Av ”webbkarrtan – gällan
nde planer ” kommer man
m inte kun
nna utläsas att
deetaljplanen gäller
g
för deessa fastighheter då de ligger
l
utför ytan för dettaljplanen.
Laantmäteriveerket har förr avsikt att ååstadkomma automatisk registrerinng av planeer
påå sådant sättt att berörkrretsen beräkknas från planområdetss yta. För nyya
deetaljplaner är
ä det därförr viktigt att planavgrän
nsningen anp
passas på såådant sätt attt
faastigheter med
m ny kvarttersgräns elller utfartsfö
örbud hamnaar inom plaanområdet
ävven sedan errforderliga fastighetsreegleringar har
h genomfö
örts.
Därför bör pllanavgränsn
ningen vidgaas med försslagsvis 6 m enligt
biifogad fil: Kurvan.
K
Kommenta
ar: Det är avv vikt att intte göra detaaljplaneområådet större än
ä
det behöveer vara. Kunngens kurvaa är också en
n så pass förränderlig
plats att deet inte är braa med ytor i kring planen som får nny
genomföraandetid.
Ennligt plankaartan ska vääl mark frånn Juringe 2:1
1 och Kolartorp 1:1 tilllföras
V
Vinkeln 7. Därför bör dee med gult m
markerade områdena
o
in
ngå i planom
mrådet
See bifogad fil: Vinkeln 7
Kommenta
ar: Detta är redan löst i en tidigare planändrinng.
Pllanområdet bör omfattaa det med gu
gult markeraade områdett enligt bifoggad
fill: Kurvan 5 m.fl. Därig
genom kan D
Dp akt 0126
6k-13115 av
vregistrerass.
Kommenta
ar: Planomrrådets avgräänsning bero
or av planom
mrådet inte
ska behövaa bli större ään vad som krävs i förh
hållande tilll föreslagnaa
förändringar.
Pllanområdet bör omfattaa det med gu
gult markeraade områdett enligt bifoggad
fill: Kurvan 2 m.fl. Därig
genom kan D
Dp akt 0126
6k-13225 av
vregistrerass.
Kommenta
ar: Se tidigaare svar.

Nedanståen
nde yttrand
den inkom under Tan
ngentvägen
ns tidigare granskningg
9 september till 10 okttober 20144
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Vaattenfall
V
Vattenfall accepterar den
n föreslagnaa placeringeen av E-omrrådet och haar inget
yttterligare attt tillägga i gransknings
g
sskedet utan
n hänvisar tiill de synpun
unkter som
prresenteradess i samrådssskedet.

Co
oop
Taangentvägens anslutnin
ng till Dialooggatan: I dokumentet ”Planbeskriivning –
grranskningshhandling” gåår att läsa attt Tangentv
vägen komm
mer ansluta ttill
Dialoggatan med
m signalrreglerad korrsning. Med
d tanke på att
a Tangentvvägen är den
ni
framtiden utppekade huvu
udgatan i K
Kungens kurv
va med antaagna stora tr
trafikflöden
annser vi att det bör utred
das om en siignalregleraad korsning är den mestt effektiva
löösningen meed hänsyn taagen till såvväl det aktueella mötet mellan
m
Tanggentvägen och
o
Dialoggatan samt till dett framtida trrafikflödet i Kungens kurva
k
som hhelhet.
Kommenta
ar: Korsninggen har nu projekterats
p
s som en
cirkulation
nsplats.
M
Markreglerinng: Vi har no
oterat att koommunens svar
s
att fråg
gan om ersäättning till
beerörda fastigghetsägare på
p grund avv markintrån
ng i samban
nd med förläängningen av
a
Taangetvägen regleras utaanför detalj planen. VI vill dock än
ndå rekomm
mendera
koommunen att
a snarast taa upp markrregleringsfråågan med berörda parteer då den ärr
avv mycket stoor vikt för genomföran
g
ndet av Tang
gentvägens förlängningg.
Kommenta
ar: Samtal hhar förts med samtliga berörda
b
part
rter.

IK
KEA fastigheter AB
Taangentvägenn måste planeeras så att in-- och utfarterr, samt kollek
ktivtrafikhålllplatser,
pllaneras utifråån den komm
mande bebygggelsens beho
ov längs med
d nya Tangenntvägen.
Pllanen ska därrför inte låsaa utfarter frånn kvartersmark. Placering
garna av desssa görs upp
m
med fastighetssägare i samb
band med deeras planering
g av komman
nde men ockkså befintligaa
byyggnader.
Deen på Tangenntvägen plan
nerade cirkullationsplatsen
n bör i nuläg
get inte fixeraas utan kan
föörst göras så när
n omgivan
nde gatunät pplanerats fulltt ut och även
n gällande
tilllkommande byggnation med dess in-- och utfarterr.
Föör att uppnå bästa
b
framko
omlighet på nnya Tangentv
vägen bör mötet
m
med Diaaloggatan
skke med en cirrkulationsplaats med dubbbla körfålt. På samma sättt som mötet idag sker
m
med Smistavägen.
IK
KEA uppmannar kommuneen med anleddning av ovaanstående ytttranden att avvvakta med
pllanerade projjekteringsmö
öten för nya T
Tangentvägeen tills ovansstående frågoor är
övverenskomnaa. Underteckn
nad önskar ddelta i komm
mande projektteringsmötenn.

Kommenta
ar: Ovanståeende frågorr är till fullo utredda och
ch gatan är
färdigprojeekterad.

Trrafikförvalttningen
Trrafikförvaltnningen ser forrtsatt positivtt på planen och
o vill, som tidigare delggetts, delta i
foortsatt planeriingsprocess vad
v avser lägge och utform
mning av hålllplatser länggs vägen.
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Ikkano Retail Centers Sttockholm A
AB (IRC)
Taangentvägenn måste planeeras så att in-- och utfarterr, samt kollek
ktivtrafikhålllplatser,
pllaneras utifråån den komm
mande bebygggelsens beho
ov längs med
d nya Tangenntvägen.
Pllanen ska därrför inte låsaa utfarter frånn kvartersmark. Placering
garna av desssa görs upp
m
med fastighetssägare i samb
band med plaanering av kommande occh befintliga byggnader.
Deen på Tangenntvägen plan
nerade cirkullationsplatsen
n bör i nuläg
get inte fixeraas utan kan
föörst göras så när
n omgivan
nde gatunät pplanerats fulltt ut och även
n gällande
tilllkommande byggnation med dess in-- och utfarterr. För att upp
pnå bästa fram
mkomlighet på
nyya Tangentväägen bör möttet med Dial oggatan ske med en cirku
ulationsplatss med dubblaa
köörfålt. På sam
mma sätt som
m mötet idag sker med Sm
mistavägen.
IR
RC uppmanarr kommunen
n med anlednning av ovansstående yttraanden att avvvakta med
pllanerade projjekteringsmö
öten för nya T
Tangentvägeen tills ovansstående frågoor är
övverenskomnaa. Underteckn
nad önskar ddelta i komm
mande projektteringsmötenn.

Kommenta
ar: Ovanståeende frågorr är till fullo utredda och
ch gatan är
färdigprojeekterad.

M
Miljötillsynssnämnden
Taangentvägens förlängn
ning är posittiv, eftersom
m den ökar möjlighetern
m
rna för
beesökare som
m går i Kung
gens kurva eller åker dit
d med cykeel- och kolleektivtrafik.
Iddag är det svvårt att ta sig
g fram i om
mrådet om reesan dit sker med kolleektivtrafik.
K
Kungens kurvva bebyggs mer och m
mer och fleraa hårdgjordaa ytor anlägggs, mängdeen
daagvatten fråån Kungens kurva komm
mer att ökaa. Kraven påå att ta handd om de ökaade
m
mängderna vatten
v
växer och det är ooklart om hänsyn
h
tagit till dem i dden som har
uttförts. En såådan utredniing bör göraas för att få en helhetsssyn i områdeet.
Det är viktigtt att dagvatttnet omhänddertas på rättt sätt, eftersom vattnett slutligen
mna i vår dricksvattentääckt – Mälarren.
koommer ham
Det anges attt dammarnaa kommer attt svämmas över vid stö
örre regnmäängder (10versvämnin
ngarna får föör närområd
det
årrsregn). Dett nämns intee vilka konssekvenser öv
occh bilvägen. En beskriv
vning över kkonsekvensserna behöver göras.
Dagvattendam
mmarna kom
mmer liggaa på privata fastigheter. Det måste upprättas
d både fung
gerar och seer välskötta
tyydliga drifts- och skötseelinstruktionner, så att de
utt. Sköts de inte
i kan det öka risken att föremål dumpas i dem.
d
Tiill Östra Määlarens vatteenskyddsom
mråde får in
nte utsläpp ske
s av dagvaatten från nya
n
håårdgjorda yttor där risk för vattenföörorening fö
öreligger, t.eex. större väägar, broar
occh parkeringgsanläggnin
ngar, ske dirrekt till ytvaatten utan fö
öregående rrening.
Dräneringssyystem vid såådana parkeeringar och broar
b
ska vaara försett m
med möjligh
het
d t.ex. kemik
kalieolyckoor.
tilll fördröjninng och uppssamling i saamband med
Det nämns i samrådshan
s
ndlingen om
m att ett omrråde öster om
m Smistaväägen i
näärheten till Tangentväg
T
gen har pekaats ut som en
e plats för en
e dagvatten
endamm.
Öster om Sm
mistavägen, på
p fastighetten Kolartorrp 1:1 liggerr en gammaal deponi occh
deen platsen är
ä inte lämpllig för en daagvattendam
mm.
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Påå parkeringeen mellan Vinkeln
V
8/9 och Vinkelln 7 finns in
nkapslade
m
markföroreniingar.
V
Vid arbetet med
m planen behövs
b
det tas hänsyn till att det finns
fi
gamla
m
markföroreniingar och gaamla deponnier i näromrrådet. En miljöteknisk
m
unndersökningg av marken
n innan arbeete behöver genomföras.
Kommenta
ar: Ovan fråågor från 20
014 gällandee planområddet har utrettts
och besvarrats under dden senare processen.

Fö
örändringaar i plankarrtan
Enn del ändrinngar av redaaktionell karraktär komm
mer att ske gällande: E
Efter
grranskningenn har följand
de ändringaar gjorts i plankartan:


Redakktionella rev
videringar sså som att korrigera
k
priickmark meed för täta
prickaar och anslu
uta linjer mm
m.



Korrigera höjd fö
ör HK-områådet så att det
d anpassass till befintliig plan med
d
annatt höjdsystem
m.



Parkeeringsbestäm
mmelsen har
ar förtydligaats och flyttaats i legendeen.



Riskbbestämmelsee m2 har prreciserats såå att det fram
mgår att visttelse ska
undviikas med hjälp av buskkar och plan
nteringar.

Saammantaget bedöms ov
vanstående förändringaar inte inneb
bära en väseentlig ändring
avv planförslaaget.

Reemissinstaanser utan erinran
Luuftfartsverkket, Svenskaa kraftnät, F
Försvarsmak
kten, Stockh
holms handeelskammaree,
K
Kommunstyrrelsens förvaltning, Söddertörns fjärrrvärme

Frrån följand
de fastighe
eter har skrriftliga syn
npunkter lä
ämnats som
m inte harr
tillgodosetts
-

Naturrskyddsföreningen

Beeslut
K
Kommunfullmäktige förrväntas den 12 juni 201
17 att beslutta om detaljjplan för
K
Kurvan 2 ochh 5 samt Tangentvägenn. Samtliga planhandlin
p
ngar inför beeslutet finnss
påå kommuneens hemsida www.hudddinge.se/kurrvan2och5.

H
Henrik Nordsström
Pllanarkitekt

