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1993-12-20

Förslag till
Detaljplan för del av länsväg 274 – Sträckan Engarn- Eriksövägen
(del av fastigheterna Engarn 1:12, Kullö 1:1, Vaxön 1:14 o 1:92)
Vaxholms kommun, Stockholms län
Dp 339
HANDLINGAR
Handlingarna består av:
- karta med bestämmelser
- denna beskrivning
- denna genomförandebeskrivning
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
-

Samråd och remiss av planförslaget tom november 1993.
Samråds- och remissredovisning i byggnadsnämnden 1993-12-15.
Utställning av planförslaget under del av december och januari.
Godkännande i byggnadsnämnden 1994-01-25.
Antagande i kommunfullmäktige 1994-02-21.
Avtal om planens genomförande skall träffas mellan kommunen och Vägverket och mellan
kommunen och exploateringsintressenterna.

EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandet av gång- och cykelvägen från Vaxön över Kullön inklusive bropassagen över
Söderkullasundet samt GC-bron över länsvägen skall samordnas med exploateringen av Kullön.
Kostnaderna skall i denna del bäras av exploatörerna/markägaren på sätt som närmare regleras i
avtal med kommunen.
I avtalet skall ansvaret regleras för såväl den tillfälliga som den permanenta GC-bron över
Söderkullasundet. Däri skall säkerställas att medel ur markförsäljningen inom Kullön, som sker
etappvis, fonderas eller på annat sätt garanteras så att ett genomförande av bron kan ske när
bostadsutbyggnaden enligt förslag till fördjupad översiktsplan är i huvudsak genomförd, dock
senast inom detaljplanens genomförandetid.
Projekteringen av den nya GC-bron skall göras i ett tidigt skede så att färdiga bygghandlingar finns
i beredskap för en tidigarelagd byggstart betingad av eventuellt tillkommande extra projektpengar
t.ex av arbetsmarknadsskäl.
GC-vägen från Kullön till Resarö skall genomföras och bekostas på sätt som närmare regleras i
avtal mellan kommunen och Vägverket.
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TEKNISKA FRÅGOR
Kullöexploatörerna/markägaren skall i samråd med Vägverket och kommunens tekniska avdelning
svara för de tekniska utredningar som erfordras för planens genomförande i de delar de berör
Vaxön, befintlig och ny bro över Söderkullasundet och Kullön.
Kommunen svarar i samråd med Vägverket för de tekniska utredningar som erfordras för planens
genomförande i de delar den berör bropassagen från Kullön till Resarö samt anläggningarna inom
Resarö.
MEDVERKANDE
Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen.
STADSARIKTEKTAVDELNINGEN

TEKNISKA AVDELNINGEN

Bengt Åhman
stadsarkitekt

Nils-Ulf Eriksson
teknisk chef

