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anlagda Strukturer & nätVerk · förutsättningar

Sammanfattning

Planförslagets viktigaste konse-
kvenser
Planförslagets viktigaste konsekvenser är 
att det medger en utveckling av bostäder 
och verksamheter i ett läge med god kol-
lektivtrafik, samtidigt som möjligheterna 
till lokal service, mötesplatser och bättre 
trafiksäkerhet utvecklas. Bland de negativa 
konsekvenserna, samt risker för sådana, 
bör främst nämnas risk för påverkan på 
Husaåns och Garnsvikens vattenmiljö, 
risken för påverkan på kulturmiljön längs 
Husaån, samt risk för ökade bullerstör-
ningar i vissa delar.

Bedömning av förslagets över-
gripande struktur
Förslaget syftar till att skapa förutsättningar 
för en utveckling som främst ger bättre 
underlag för lokal service, fler mötesplatser 
och en effektivare kollektivtrafik. Strategin 
för detta är huvudsakligen formulerade 
som:

fler bostäder som ger fler invånare•	
förtätningar av främst Karbys centrala •	
delar för att skapa attraktiva lägen för 
service och bra mötesplatser
tydligare gaturum med tryggare rörel-•	
sestråk
en sammanlänkning av Karby och •	
Brottby med ett mer aktivt och tryggt 

rörelsestråk mellan dem
en samlad busstation, centralt belägen•	
kompletterande bebyggelse längs •	
Husaån för att öka orternas attraktivitet

Väl formulerad strategi
Den utpekade strategin är mycket väl 
formulerad och bedöms kunna leda till en 
stor ökning av FÖP-områdets hållbarhet 
om den genomförs.

De verktyg som presenteras i FÖP är 
dock inte i alla avseenden tillräckligt tydligt 
formulerade för att säkerställa att syftet 
kan uppnås. I vissa fall kan sådana verktyg 
beskrivas i detaljplaneskedet, men i andra 
fall bör dessa förtydliganden genomföras i 
samband med samrådsprocessen.

Risker att inte uppnå syftet
De största riskerna för att planen inte ska 
uppnå de uppställda syftena bedöms vara:

Svårigheten att hitta, och komma •	
överens om, lösningar för förtätningar 
av Karby som tillräckligt kan attrahera 
mer lokal service och skapa bättre 
mötesplatser.
Svårigheten att åstadkomma en sam-•	
lande länk mellan orterna, eftersom 
höga bullernivåer, risker kopplade till 
farligt gods och höga kulturmiljövärden 
gör en utbyggnad längs Gamla Norrtäl-
jevägen svår.

Brottby allé
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Bebyggelsen längs åstranden innebär 
också att strandskyddet inom vissa partier 
måste upphävas, vilket bl.a. kräver hänsyn 
till den biologiska mångfalden och allmän-
hetens rekreationsmöjligheter.

Det finns en risk att planen kan 
försvaga den länk av ekologiska samband 
för arter knutna till artrika gräsmarker, 
eftersom dalgången längs Angarnsvägen 
mot Brottby bedöms kunna ha en viktig 
sådan funktion. Den artrika hagmarken 
kring Brottby kvarn riskerar att mista en del 
av sin mångfald om ny skola och bostäder 
kommer alltför nära.

Ett annat läge för bensinstationen 
innebär tydligt minskad risk för direkt 
skada på Husaån och Garnsviken, vilket är 
positivt. Risken för läckage av miljöfarliga 
ämnen från nya verksamheter ökar dock, 
och kräver planering av säkerhetsåtgärder.

Konsekvenser för landskaps-
bilden
Planförslagets tillkommande bebyggelse 
kommer att ge negativa konsekvenser 
för landskapsbilden då den bryter öppna 
landskapsrum med vida utblickar, påverkar 
landskapsbildsskyddet vid Össeby-Garn 
och försvårar läsbarheten av det historiska 
landskapet kring Långhundraleden.

Konsekvenser för kulturmiljö-
värden
Då riksintresset för kulturmiljövården 
omfattar hela Brottby och delar av Karby 
kommer utvecklingen av samhällena till 
stor del att tillkomma inom riksintres-
seområdet. De negativa konsekvenserna 
består främst av tillkommande bebyggelse 
i Husaåns dalgång. Mycket av bebyggelsen 

tillkommer också i kommunens utpekade 
områden med höga och mycket höga kul-
turhistoriska kvaliteter. Positivt är planens 
förslag till nya kulturmiljöstråk som kan 
stärka kopplingarna till de kulturhistoriska 
miljöerna. 

Konsekvenser för rekreations-
värden 
Planen innebär förbättringar i tillgänglighe-
ten till rekreativa natur- och kulturvärden, 
bland annat till Husaån och riksintresset 
för friluftsliv. Dock tas rekreativa ytor i an-
språk av planerad bebyggelse, något som 
får negativa konsekvenser för närrekreatio-
nen i området.

Konsekvenser för hälsa och 
säkerhet
Ett mer utvecklat gång- och cykelnät och 
den stadslika karaktären på det cen-
trala stråket bidrar till att trafiksäkerheten 
förbättras. Den nya trafikplatsen kom-
mer dock skapa fler passager över Gamla 
Norrtäljevägen vilket kan inverka negativt 
på trafiksäkerheten. Bullersituationen både 
förbättras och försämras då åtgärder vidtas 
för att minska påverkan från buller från E18 
samtidigt som befolkningsökningen leder 
till ökad trafikering inom tätorterna, något 
som försämrar bullermiljön. 

Översvämningsrisken ökar i och med 
exploateringen invid Husaån. En positiv 
konsekvens av en eventuell framtida flytt 
av bensinstationen i Brottby är att den 
sekundära transportleden för farligt gods 
skulle kunna förkortas.

Risker för att ny bebyggelse, främst •	
längs Husaån, inte utformas på ett sätt 
som är förenligt med kulturmiljövärden 
och därför inte kan bidra till en ökad 
attraktivitet.

Det bedöms finnas bra lösningar på dessa 
svårigheter och planförslaget bör tydligare 
beskriva hur de ska angripas och med vilka 
verktyg.

Den viktigaste faktorn för en hållbar 
utveckling av området, god tillgång till kol-
lektivtrafik, bedöms kunna genomföras på 
ett utmärkt sätt utan stora risker.

Föreslagna bostäder i Hacksta fal-
ler uppenbart utanför den föreslagna 
strategin. Dessa bostäder riskerar att skapa 
en ny splittring av den ort man vill binda 
samman, med otrygga g/c-förbindelser 
och dålig tillgång till mötesplatser och kol-
lektivtrafik som följd.

Kommunalt och regionalt perspektiv
Karby och Brottby kommer med planför-
slaget att kunna utvecklas till ett mer kom-
plett samhälle med mer service och bättre 
mötesplatser. I längden kan detta leda till 
behov av tätare förbindelser med tätorten 
Vallentuna, en kollektivtrafikörbindelse 
som knappast kan ledsagas av bebyggelse 
med hänsyn till de höga natur- och kultur-
miljövärdena runt Angarnsjöängen.

I ett regionalt perspektiv bedöms ut-
vecklingen motsvara många av regionpla-
nens mål, inte minst då orten är mycket väl 
försörjd med kollektivtrafik. Utvecklingen 
måste dock även på lång sikt ske utan att 
inkräkta på den regionala grönstrukturens 
funktioner. Säväl Översiktsplan 2010-2030 
som föreslagen FÖP saknar en analys av 
möjligheter till, och effekter av, en betyd-

ligt större utbyggnad. Man kan därför inte 
bedöma om det aktuella förslaget försvårar 
en sådan utveckling.

Konsekvenser för areella 
näringar och ekosystemtjänster
Med förslaget kommer behovet av ekosys-
temtjänster att öka. Lokalt kan det uppstå 
nya behov av dagvattenhantering och 
ytvattenreglering. Antalet invånare i FÖP-
området kommer att öka med planen, lik-
som den väntas göra i hela regionen. Detta 
medför också ett ökat regionalt behov av 
produktiva marker för såväl livsmedels- 
och energiproduktion som för kretslopp av 
närsalter.

FÖP bedöms inte påverka ekosystem-
tjänsterna i en omfattning som påtagligt 
minskar någon av funktionerna. Mest 
anmärkningsvärt är att en stor del av 
bebyggelsen planeras på brukningsvärd 
jordbruksmark, en resurs som i ett långsik-
tigt perspektiv har ett mycket stort värde. 
Argumenten för detta är att kunna utveckla 
andra hållbarhetsaspekter i samhällen som 
har god kollektivtrafikförsörjning.

Konsekvenser för biologisk 
mångfad
FÖP-förslaget undviker i huvudsak di-
rekta konflikter med områden som har 
kända höga naturvärden. Undantaget är 
Husaån och Garnsviken, där föreslagen 
ny bebyggelse längs ån riskerar att på-
verka åstranden och där bebyggelse inom 
tillrinningsområdet riskerar att påverka 
vattenkvaliteten. Om goda alternativ till 
dagvattenhantering inte kan presenteras, 
riskeras konflikt med miljökvalitetsnormer 
för ytvatten och artskyddsförorningen.
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Samlad bedömning
Förslaget kan användas som ett verktyg 
för en väl formulerad hållbar utveckling av 
Karby och Brottby. Det beskriver en stra-
tegi för utveckling av ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet. Med väl genomförda 
åtgärder och en god uppföljning kan risker 
för betydande miljöpåverkan undvikas.

En mer hållbar bebyggelsestruktur
FÖP-förslaget ger tydliga möjligheter till en 
utveckling av lokal service, lokalt näringsliv 
och bättre mötesplatser. Det medger en 
sammanlänkning av orterna för ett bättre 
gemensamt utnyttjande av service och 
kollektivtrafik, och en tydligare gemen-
sam identitet. Strukturen ger också bättre 
förutsättningar för en ökad trafiksäkerhet. 
Förslaget kan sammantaget medföra bety-
dande miljönytta i detta avseende.

Förslaget till nya bostäder i Hacksta 
bidrar dock inte till någon förstärkning av 
hållbarheten i strukturen, utan riskerar att 
försämra den.

Bättre kollektivtrafik
Förslag till förbättrad bytespunkt vid E18, 
med anslutande trygga g/c-förbindelser, 
bedöms kunna ge bättre tillgång till en mer 
effektiv kollektivtrafik. Förslaget kan här 
medföra betydande miljönytta.

Påverkan på ekologiska samband
Ny bebyggelse och nya anläggningar i 
dalstråket söder om byarna, riskerar att på-
verka regionalt viktigt spridningssamband 
för arter knutna till artrika gräsmarker.

Om förslaget genomförs i linje med 
illustrationerna, är risken för betydande 
negativ påverkan liten.

Påverkan på vattenmiljön
Förslaget medför en tydlig minskning av 
risken för direkt läckage av miljöfarliga 
ämnen till Husaån och Garnsviken, om 
bensinstationen i Brottby flyttas.

Risken för ökad tillförsel av näringsäm-
nen och föroreningar från nya verksamhe-
ter kan eventuellt öka, om inte tillräckliga 
åtgärder vidtas vid främst Hacksta industri-
område.

Fler bebyggda ytor i tätorterna ger 
upphov till större ytavrinning, vilket kräver 
effektiva lösningar för dagvattenhantering. 
Sådana lösningar förespråkas i FÖP-för-
slaget, dock utan tydliga riktlinjer. Särskilt 
svårt kan det bli att ta omhand dagvatten 
från bebyggelse intill Husaån, med risk för 
ökad tillförsel av främst näringsämnen.

Förslaget bedöms inte kunna medföra 
betydande negativ miljöpåverkan, men 
riskerar att motverka uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormer för ytvatten.

Påverkan på kulturmiljön
Ny bebyggelse i kulturlandskapet, och 
främst intill Husaåns dalgång, påverkar vär-
defullt kulturlandskap med risk för skada 
på riksintresse för kulturmiljövård.

Förslaget ger inte tillräckligt tydliga 
riktlinjer för hur bebyggelsen ska anpassas 
till landskapet, vilket medför att betydande 
negativ miljöpåverkan inte kan uteslutas.

Påverkan på regionalt viktig rekreation
Förslaget innebär en ökad tillgänglighet till 
viktiga upplevelsevärden, samt en möjlig-
het att förbättra den regionala Roslagsle-
den.

Bebyggelse längs Husaån öppnar 
för åtgärder med bättre tillgänglighet till 

åstranden, men påverkar upplevelsevärden 
från natur till bebyggd strand.

Med hänsyn till att endast en mindre 
sträcka berörs, bedöms förslaget inte ris-
kera betydande negativ påverkan.

Buller
Med syfte att knyta samman byarna, 
föreslås bebyggelse och verksamheter i 
områden som idag har höga bullervärden, 
främst i närheten av E18. Ambitionen att 
skapa samlande stråk centralt i Karby kan 
också bidra till att bostäder byggs med risk 
för höga bullervärden.

Med rätt vidtagna åtgärder, är det 
rimligt att anta att nya bostäder kan uppnå 
god ljudmiljö, åtminstone om avstegsfall 
enligt Boverkets riktlinjer tillämpas.

Översvämningsrisk
Risken för översvämning vid höga flöden 
i Husaåns vattensystem har inte kartlagts, 
vilket innebär att risk för betydande skada 
vid översvämning inte kan uteslutas.

Konsekvensernas relation till 
nollalternativet
I nollalternativet bibehålls i stort sett nu-
varande struktur för bebyggelsen. Dagens 
kvaliteter och värden kan till största delen 
bevaras, men flera betydande brister kvar-
står också; bristande lokal service, brist på 
bra mötesplatser, måttlig social mångfald, 
begränsad tillgång till rekreationsstråk 
och brister i trafiksäkerhet. FÖP-förslagets 
syftar till att åtgärda dessa brister.

Nollalternativet innebär mindre på-
verkan på landskap och naturmiljö, varvid 
påverkan på natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden blir mindre än med förslaget. 

Samtidigt medger förslaget en utveckling 
av flera av dessa värden, vilket inte är san-
nolikt inom nollalternativet.

Förslaget medför en större risk för 
negativ påverkan på vattenmiljön, men 
rymmer samtidigt möjligheter att före-
skriva åtgärder som innebär en förbättring 
gentemot nuläget.

Förslaget innebär större konflikter med 
buller och farligt gods än nollalternativet. 
Förslaget föreslår också mer bebygelse i 
områden där risk för översvämning kan 
föreligga.
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Denna rapport har utarbetats av Ekolo-
gigruppen AB på uppdrag av Vallentuna 
kommun. Den utgör en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) enligt Plan- och byggla-
gen (PBL) för den fördjupade översiktspla-
nen (FÖP) för Karby och Brottby. 

Miljöbedömningsprocessen
MKB:n är framtagen i samrådsskedet av 
den fördjupade översiktsplanen för Karby 
och Brottby. Planen utformades till en 
början som en strukturplan innan den tog 
formen som en fördjupad översiktsplan. 

I kommunens samråd med Läns-
styrelsen angående MKB:ns avgränsning 
framkom att innehållet i MKB:n för den 
fördjupade översiktsplanen i många hänse-
enden kan utgå från MKB:n för Vallentunas 
översiktsplan 2010-2030. 

Avgränsningar
Behovsbedömningen har preciserats 
så att MKB:n fokuserar på de viktigaste 
miljöaspekterna gällande hur de nya 
strukturerna kan komma att påverka miljön 
och omgivningarna i och kring Karby och 
Brottby. 

MKB:ns fysiska avgränsning har utgått 
från planavgränsningen som omfattar 
Karby, Brottby samt Karby arbetsområde. I 

den fördjupade översiktsplanen analyseras 
även området utanför plangränsen, dvs. 
mellan Hacksta i sydväst och Ösby i nord-
ost. MKB:n kommer dock i första hand 
att fokusera på Karby, Brottby samt Karby 
arbetsområde.

Utvecklingen av de båda samhällena 
sker på lång sikt, varpå avgränsningen 
framåt i tid sträcker sig ett par decennier.

MKB:n har genomförts under sommar 
och höst 2012.

Alternativ
För analys av olika möjliga scenarier jäm-
förs den fördjupade översiktsplanens inne-
håll med ett nollalternativ. En jämförelse 
med ett nollalternativ är praxis i miljökon-
sekvensbeskrivningar för att utröna och 
jämföra vilka konsekvenser som kan väntas 
om den fördjupade översiktsplanen inte 
genomförs. 

Även ytterligare lokaliserings- och/eller 
utformningsalternativ är praxis i miljö-
konsekvensbeskrivningar för att utreda 
om exploateringen är lokaliserad till bästa 
läge och är av lämplig omfattning. I detta 
fall har några alternativ inte tagits fram då 
kommunen anser att en sådan diskussion 
förts i översiktsplanen. Andra möjliga och 
utpekade utvecklingsområden i kommu-

nen behandlas alltså inte i detta, utan i 
separata, projekt.

Nollalternativet
Nollalternativet har definierats som ett 
scenario där Karby och Brottby utvecklas 
utan sammanhållen strategi. Då all detalj-
planelagd mark är utbyggd, så när som på 
några tomter i Karby arbetsområde, väntas 
samhällena inte växa lika kraftigt och i 
huvudsak behålla dagens strukturer och 
funktioner.  

Nollalternativet innebär i detta fall att 
inget samlat grepp tas kring utvecklingen 
av Karby och Brottby. Byggandet av nya 
bostäder och infrastruktur uteblir eller sker 
endast som mindre kompletteringar och i 
långsam takt. Befolkningen förväntas inte 
öka lika drastiskt som i planförslget och un-
derlag för utbyggnad och upprätthållande 
av service kommer således att utebli. 

Metodik
Arbetet med MKB:n och bedömningen av 
konsekvenser har främst utgått från be-
fintliga underlagsrapporter och program. 
Närmare beskrivning av vilket underlags-
material som har använts går att läsa i 
respektive kapitel.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts i en skala från 
noll till fyra med såväl positiva som nega-
tiva konsekvenser. Skalan relaterar till det 
värde som berörs, men också till miljöpå-
verkans relation till miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden, gränsvärden och 
miljömål. För aspekter gällande hälsa och 
säkerhet förs ett resonemang kring vilken 
sannolikhet och risk som föreligger för 
konsekvenser. Det är dock de eventuella 
konsekvenserna, inte risken, som bedöms 
enligt konsekvensskalan.

+/- 4 Mycket stora konsekvenser
Betydande påverkan på riksobjekt eller 

regionalt värdefulla objekt. Överskrider 
tydligt miljökvalitetsnormer eller bidrar 
tydligt med åtgärder i miljömålets riktning. 
Överskrider tydligt nationella riktvärden 
eller gränsvärden för miljö, eller bidrar tyd-
ligt till att förbättra nuvarande överskridna 
rikt- och gränsvärden.

+/- 3 Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på riksobjekt eller 

värden av regionalt intresse, eller bety-
dande påverkan på värden av kommunalt 
intresse. Riskerar att överskrida miljökva-
litetsnormer eller nationella riktvärden 

Inledning
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eller gränsvärden för miljö, eller motverkar 
tydligt nationella miljömål, eller bidrar 
tydligt med åtgärder i miljömålets riktning 
eller bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna rikt- och gränsvärden.

+/- 2 Märkbara konsekvenser
Liten påverkan på värden av riksintres-

se eller regionalt intresse eller begränsad 
påverkan på värden av kommunalt intresse 
eller omfattande påverkan på större lokala 
värden. Uppfyller miljö-kvalitetsnormer, 
men inte i alla dess aspekter, uppfyller 
huvudsakligen nationella riktvärden eller 
gränsvärden, men inte i alla dess delar eller 
avseenden, eller motverkar delvis nationel-
la miljömål, alternativt bidrar delvis med 
åtgärder i miljömålets riktning eller mot-
verkar på ett tydligt sätt lokala miljömål, 
alternativt bidrar på ett tydligt sätt med 
åtgärder i de lokala målens riktning.

+/- 1 Små konsekvenser
Liten påverkan på värden av kommu-

nalt intresse, eller mindre konsekvenser för 
lokala värden. Uppfyller tydligt miljökvali-
tetsnormer och nationella riktvärden och 
gränsvärden, men kan på ett icke betydel-
sefullt sätt motverka aspekter av dessa, el-
ler överensstämmer tydligt med nationella 
miljömål, alternativt motverkar inte dessa, 
eller motverkar endast i mindre omfattning 
lokala miljömål, alternativt bidrar obetyd-
ligt till att uppfylla dessa.
+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser

Inga påvisbara effekter eller konse-
kvenser som saknar betydelse för de kända 
värdena.

Osäkerhet i bedömningarna
Det råder osäkerhet i vissa av bedömning-
arna i MKB:n. Det beror på att det inte har 
gjorts någon regelrätt naturinventering av 
planområdet. När naturvärdena inte är 
noggrant kartlagda försvåras konsekvens-
bedömningen. Någon rekreationsanalys 
via intervjuer, eller annan metod där det 
framgår hur de rekreativa strukturerna 
verkligen används, har inte gjorts. Detta 
medför också en osäkerhet i bedöm-
ningen. 

Ytterligare osäkerheter i konsekvensbe-
dömningarna grundar sig i att bullersitua-
tionen i nuläget inte är ordentligt kartlagd 
och att det inte finns någon översväm-
ningsutredning för Husaån. 

En generell osäkerhet råder alltid när 
det gäller bedömningar av planer på över-
siktlig nivå. Då innehållet i planen inte är 
lagligt bindande går det inte med säkerhet 
att säga att utvecklingen kommer att bli av 
så som det är beskrivet.

InlednIng
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Syftet med planen
Vallentuna växer snabbt och enligt Över-
siktsplan 2010-2030 behövs ca 7000 nya 
bostäder i kommunen. Enligt översiktspla-
nen finns goda möjligheter att i Karby och 
Brottby utveckla ett attraktivt ”stations-
samhälle för busstrafik”. Översiktsplanens 
viljeyttring för Karby och Brottby är att 
mer än fördubbla befolkningen i de båda 
samhällena för att kunna upprätthålla och 
utveckla god service. Viljan är också att 
integrera de båda samhällena genom att 
minska den barriär som E18 utgör. 

Utvecklingen av Karby och Brottby har 
sin utgångspunkt i kommunens vision samt 
i översiktsplanens viljeyttring. Strukturen 
ska ge förutsättningar för en god bebyggd 
miljö i en nära och högt värderad natur- 
och kulturbygd så att Karby och Brottbys 
kvalitet som bostads- och rekreationsort 
bibehålls och även förstärks. Strukturen 
ska vara långsiktigt hållbar ur ett socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Planens innehåll
Den fördjupade översiktsplanen sträcker 
sig geografiskt från Hacksta i sydväst till 
Ösby i nordost, men berör i första hand 
Karby och Brottby. Fördjupade planskis-
ser har tagits fram för Karby, Brottby samt 
Karby § arbetsområde. 

Karby arbetsområde
I skogspartiet öster om Karby arbetsom-
rådet, intill E18 föreslår planen att ett nytt 
arbetsområde etableras. Tyngre trafik flyt-
tas från centrala Karby via en ny väg längs 
med E18. Det nya arbetsområdet kommer 
innebära att ett skyltläge mot E18 skapas. 

Hacksta, Lilla Garn, Toftesta och Ösby
Enligt planen ska den befintliga villabebyg-
gelsen i Hacksta kompletteras med fler 
småhus längs den gamla landsvägen. 

I Lilla Garn bör det finnas stor restrikti-
vitet mot ny bebyggelse.

I de övriga mindre landbygdssamhäl-
lena (Toftesta och Ösby) ska endast en 
varsam bebyggelseutveckling ske och stor 
hänsyn ska tas till kulturmiljöerna. Utbygg-
nad och förtätning i Ösby och Toftesta ska 
föregås av djupare studier.

Mötesplatser
Utvecklingen och sammankopplingen av 
Karby och Brottby skulle också möjliggöra 
nya typer av offentliga mötesplatser i form 
av parker, torg och stråk. Grönytor kom-
mer att tas i anspråk vid utvecklingen men 
nya kommer att skapas och befintliga att 
upprustas. 

Bebyggelse
I planen ska den nya bebyggelsen ske som 
förtätning och ny utbyggnad och fokuseras 
kring Karby och Brottby för att samhällens 
ska kunna utvecklas till en sammanhål-
len tätort och inte påverka de öppna 
landskapsrum som omgärdar samhällena. 
Bostäderna ska vara av olika slag, flerbo-
stadshus, stadsvillor, radhus, parhus och 
småhus för att komplettera dagens bestånd 
som i första hand består av småhus.

Karby
I Karby ska utvecklingen koncentreras kring 
Gamla Norrtäljevägen för att skapa ett le-
vande stråk och förbättra förutsättningarna 
för service. Vidare planeras lägre villabe-
byggelse i skogspartierna nor och nordväst 
om Karby. Totalt ger planen utrymme för 
ca 600 nya bostäder, en ny förskola och 
plats för handel och verksamheter. 

Brottby
Även i Brottby planeras förtätning med be-
byggelse kring Gamla Norrtäljevägen. Nya 
bostäder planeras också i norr. Ett nytt läge 
för en bensinstation planeras i ett synligt 
läge längs E18. Brottby planeras få ca 200 
nya bostäder, en ny skola, två nya förskolor, 
en ny idrottshall och en ny bensinstation.

Natur- och kulturmiljöer
Nya gröna stråk planeras längs Husaån och 
den nya busshållplatsen i Brottby ska bli en 
”grön hållplats”. Nya kulturmiljöstråk ska 
knyta samman de stråk som finns idag och 
utveckla nätet. Nya passager över Husaån 
föreslås i strategiska lägen. 

Trafik
Brottby trafikplats byggs om för att göra 
det möjligt att skapa en mer attraktiv buss-
hållplats och bytespunkt samt för att få ett 
mer effektivt markutnyttjande. Gång- och 
cykelstråket ska kompletteras så att det är 
tryggt och lätt att ta sig mellan målpunk-
ter i tätorten. En fördubbling av befolk-
ningen kommer också leda till ökad trafik, 
i huvudsak kring huvudgatorna Gamla 
Norrtäljevägen och Vadavägen.

Föreslagen plan
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Föreslagen plan

 Planförslaget

N

Tät centrumbebyggelse (bostäder, handel,  
service, verksamheter, parkering m.m.)

Bostadsbebyggelse radhus/parhus/småhus

Utbildning

Hållplatsområde/utvecklad bytespunkt

Verksamhet

Park

Ny väg

Gång- och cykelväg

Befintligt motionsspår

Planområdesgräns
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Lagskydd och plansituation

Detta kapitel redogör för de lagskydd och 
den plansituation som i dagsläget råder 
i FÖP-området. Konsekvensernas rela-
tion till lagskydden, och plansituationen, 
beskrivs sedan under respektive tematiska 
kapitel.

I texten nedan används förkortningar 
för lagar där MB står för Miljöbalken och 
KML står för Kulturmiljölagen.

Riksintressen

Riksintresse för Kulturmiljövården, enligt 
MB kap 3
Området K77 Vada – Össeby-Garn rymmer 
fyra sockencentra och den centrala delen 
av den under historisk tid så viktiga vat-
tenvägen Långhundraleden – som förklarar 
bebyggelsen under brons- och järnålder i 
området. Vada by, gravarna Vada sjökullar, 
Vadatorp och herrgården Stora Benhamra 
med sin bakgrund i det medeltida högfräl-
set utmärker sig bland flera herrgårdsmil-
jöer i området.

Riksintresse för Naturvården, enligt MB 
kap 3
Angarnssjöängen/Vadadalen klassas som 
riksintresse för naturvården. Området är 
ett jordbrukslandskap med mycket gamla 
anor och även ett av länets största perio-

diskt översvämmade odlade områden. 
Naturbetesmarker med en värdefull flora 
finns bl.a. vid Angarnssjöängen och Hack-
sta. Angarnssjöängen är även en av länets 
viktigaste fågelsjöar.

Riksintresse för friluftslivet, enligt MB 
kap 3
Tärnanområdet är en del av området Össe-
by Garn-Roslagskulla som är klassat som 
ett riksintresse för friluftslivet. Det består 
av ett vidsträckt skogsområde med många 
sjöar och mindre åkrar och betesmarker. 

Riksintresse kommunikationsanläggning-
ar enligt MB kap 3
Motorvägen E18 utgör riksintresse.

Natura 2000 Brottby allé
Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU 
för skydd av arter och deras naturområden. 
Dessa områden behandlas som särskilda 
bevarandeområden enligt miljöbalken 
kap. 7. Alla av regeringen beslutade Natura 
2000 områden har status av riksintresse. 
och har särskilda bevarandeplaner. Vid ex-
ploatering inom ett Natura 2000-område 
krävs mycket starka skäl  Även verksamhe-
ter utanför ett Natura 2000-område kan 
behöva tillstånd om de på ett betydande 
sätt kan komma att påverka området 

negativt.
Brottby allé är klassad som Natura 

2000-område. Här växer främst askar, rika 
på mossor och lavar.

Områdesskydd enlig miljöbal-
ken

Strandskydd
Det generella strandskyddet är 100 m från 
strandkanten i båda riktningarna. Läns-
styrelsen kan utvidga strandskyddet upp 
till 300 m, om det behövs för att tillgodose 
strandskyddets syfte. Längs Husaån råder 
utvidgat strandskydd, dvs. 300 m från 
strandkanten, inom vilketbebyggelse är 
otillåtet.

Strandskyddet kan upphävas om det 
föreligger särskilda skäl. Där ån korsar 
Brottby är strandskyddet upphävt som en 
följd av den befintliga bebyggelsen. För 
ytterligare förtätning längs Husaån krävs 
upphävande av strandskyddet.

ESKO
Områden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt ska skyddas i enlighet 
med MB kap 7. Kommunens översiktsplan 
pekar ut Husaåns vattensystem som särskilt 
känsligt, liksom de till planen angräns-
ande områdena Angarnssjöängen och 

Vada-Römossen. Enligt lagen ska områ-
dena skyddas mot ingrepp som kan skada 
de ekologiska funktioner som är särskilt 
känsliga.

Biotopskydd
Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 
kap. 11 § innebär förbud mot borttagande 
av småbiotoper i landskapet såsom t.ex.
öppna diken, alléer och åkerholmar. Om 
en detaljplan innebär påverkan på ett bio-
topskyddat område, måste dispens sökas 
från Länsstyrelsen.

Allmänna skydd enligt miljöbal-
ken

Jordbruksmark av nationellt intresse 
enligt miljöbalken
Enligt MB 3 kap, 4 §, är jord- och skogsbruk 
av nationell betydelse och bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk.
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lagskydd och plansItuatIon

Utsikt mot Brottby allé

Markavvattningsförbud
I större delen av södra och mellersta Sve-
rige råder förbud mot markavvattning och 
dispens krävs från Länsstyrelsen. Markav-
vattning är en vattenverksamhet och 
regleras i miljöbalkens 11 kapitel.

Artskyddsförordningen
Arter upptagna i artskyddsförordningen 
skyddas enligt paragraf 4 (starkare skydd, 
om de står på bilaga 1 och är märkta N el-
ler B om fågel) eller paragraf 6 (se exempel 
fåglar och grodor nedan).

I området förekommer vissa arter 
som omfattas av artskyddsförordningen. 
Artskyddsförordningens bestämmelser 
bygger på miljöbalkens bemyndigande 
att utfärda regler till skydd för hotade 
djur- och växtarter. Artskyddsförordningen 
innebär att EU:s fågel- samt art- och habi-
tatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. 
Förordningen omfattar dels de arter som 
skyddas enligt de båda direktiven samt 
samtliga fridlysta arter i Sverige.

Skydd enligt Kulturmiljölagen, 
KML

Fornlämningar
I FÖP-området finns flera fornlämningar 
från varierande tidsålder. Fornmin-
nen skyddas i enlighet med 2 kap. Lag 
(1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). 
Ingrepp eller annan förändring kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten 
kräver troligen arkeologisk förundersök-
ning.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt har beslutat om Miljökvali-
tetsnormer för vattenförekomster den 16 
december 2009, enligt 5 kap 1 § miljöbal-
ken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmil-
jön. Föreskriften med miljökvalitetsnor-
merna är en del av det svenska genomför-
andet av EU:s Ramdirektiv för vatten.

Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft 
bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 
2010:477. I förordningen finns miljökva-
litetsnormer (MKN) för kvävedioxid och 
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel 
och bly. Vid planering, planläggning och 
tillståndsprövning ska kommuner och 
myndigheter iaktta gällande miljökvalitets-
normer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

Plansituation
Kommunen omfattas av en relativt ny 
översiktsplan, antagen i maj 2010. I denna 
pekas på behovet av en strukturplan för 
Karby-Brottby.

Regionplan, RUFS 2010
Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockhol, RUFS, utgår helt från regionens 
perspektiv, med en regional vision om en 
långsiktigt hållbar utveckling med målet 
”Europas mest attraktiva storstadsregion”. 
I utvecklingsplanen beskrivs inte Karby-
Brottby som en ort med utvecklingspo-

tential, utan markeras som ”övrig regional 
stadsbygd”. Samtidigt beskriver planen 
utbredningen av den regionala grönstruk-
turen, som ska sörja för regionens behov 
av ekosytemtjänster. Två av grönstruk-
turens gröna kilar berör planområdet; 
Angarnkilen och Bogesundskilen. Kilarna 
har en länk just vid Karby-Brottby. I väster 
tangerar FÖP-området en av Angarnkilens 
värdekärnor, den som omfattar Angarn-
Vada området.

Detaljplaner
I anslutning till tätorterna finns flera 
antagna och gällande detaljplaner, vilket 
beskrivs i FÖP-förslaget. Planerna är i stort 
sett genomförda enligt sina intentioner.
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Areella näringar och ekosystemtjänster

Som underlag för bedömningarna har 
främst används förslaget till FÖP, med sina 
nulägesbeskrivningar, samt kommunens 
översiktsplan 2010-2030.

Areella näringar är en del av de s.k. 
ekosystemtjänsterna, tjänster som kan 
beskrivas som den praktiska eller tekniska 
nytta som samhället kan erhålla från de 
naturliga och de kultiverade ekosystemen. 
I ett långsiktigt perspektiv är dessa tjänster 
grundläggande för vår välfärd.

Areella näringar och ekosystem-
tjänster i nuläget
Ekosystemtjänsterna delas normalt in i 
producerande, och reglerande och kultu-
rella tjänster. De kulturella omfattar värden 
för rekreation, kulturmiljö och biologisk 
mångfald i grönstrukturen och behandlas 
under egna rubriker i denna MKB.

Till de producerande tjänsterna brukar 
räknas: 

Produktion av livsmedel•	
Produktion av bioenergi•	
Produktion av skogsråvaror som virke, •	
pappers- massa och bioenergi
Dricksvatten•	

Till de reglerande räknas: 
Omsättning av avfall och avlopp med •	

återföring av närsalter
Rening av dagvatten •	
Flödesutjämning av regn- och smält-•	
vatten 
Luftrening •	
Luftväxling av stadsluft (”stadsbris”)•	
Pollinering av insekter•	

Jordbruk
FÖP-området präglas starkt av de odlade 
markerna. Inom planområdet finns fem 
gårdar med jordbruksverksamhet; Karby 
gård, Brottby gård, Sundby gård, Målsta 
och Lussinge. Jordbruksmarkerna har stor 
betydelse för möjligheterna till livsmedels-
försörjning och kan potentiellt också bidra 
med biobränsle. I teorin kan jordarna an-
vändas för återföring av näringsämnen från 
avfall och avlopp, men i dagsläget återförs 
väldigt små andelar avloppsslam och 
avfallsrester. Sett i ett långsiktigt perspektiv,  
är FÖP-området en del av hela regionens 
behov av försörjning och kretslopp.

Jordbruksmarkerna har också stor 
betydelse för upplevelsevärden, rekreation 
och för kulturmiljövärdena.

Skogsbruk
Skogsmarken bidrar med möjligheter till 
energi- och skogsvaruproduktion. Skogs-
bruk bedrivs inom samtliga skogsbestånd 

inom FÖP-området. Kring Karby bedrivs 
ett tätortsnära skogsbruk.

Sett i ett långsiktigt perspektiv är också 
skogsbruket av stor betydelse. Verksam-
heten är inte lika transportintensiv som 
jordbruket och kan därför sägas vara mer 
av nationell betydelse än av vikt för den 
specifika regionen.

Skogsmarken har också stor betydelse 
för friluftslivet.

Övriga ekosystemtjänser
Tillgången till dricksvatten av god kvalitet 
är god, genom interkommunalt VA-nät. 
Fiske förekommer endast som fritidsfiske i 
Husbyån. Möjligheterna för ekosystemen 
att tillhandahålla pollinerande insekter 
bedöms som goda. Tillgången till mark 
för rening av dagvatten är huvudsakligen 
god, men lokalt kan problem förekomma. 
Tillgången till naturmark som kan dämpa 
flödet av häftiga regn bedöms generellt 
vara god. Brister kan förekomma lokalt.
Möjligheter till luftväxling, orsakad av tem-
peraturskillnad mellan stadens ytor och 
naturmarken, bedöms kunna fungera väl i 
tätorterna, men har idag liten betydelse.

Brister och problem
Hela kommunen är relativt väl försörjd 
med de flesta ekosystemtjänster. Med vän-

tade klimatförändringar antas dagvatten-
flöden kunna förändras betydligt. Neder-
bördsmängderna förväntas öka, liksom 
antalet häftiga regn, inte minst vintertid. 
Detta kommer att medföra helt nya krav 
på dagvattenhantering. Lokalt kan detta 
skapa problem, inte minst i områden nära 
känsliga sjöar och vattendrag. På samma 
sätt kan det i framtiden uppstå lokala 
problem med att dämpa kraftiga flöden vid 
häftiga regn. I ett globalt perspektiv finns 
ett starkt behov av att minska städernas 
transportberoende, vilket pekar mot en 
framtid med större andel lokal odling och 
lokala kretslopp. De tätortsnära jordbruken 
får då en särskilt viktig roll.

Jordbruksverksamheter och odlings-
mark kring tätorterna är generellt utsatta 
för ett högt tryck från annan markanvänd-
ning. Nya bostäder, verksamhetsområden 
och vägar kräver ofta mark nära tätorterna, 
vilket kan försämra förutsättningarna för 
tätortsnära jordbruk, både genom areal-
förluster och fragmentering av odlings-
marken. Enstaka avstyckningar för småhus 
kan i enskilda fall medföra små förluster av 
mark, men kan i det långa loppet försvåra 
en rationell jordbruksdrift.

Skogsbruket kring Karby innebär idag 
potentiella konflikter med det bostadsnära 
friluftslivet. 
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areella närIngar och ekosystemtjänster

Konsekvenser för areella 
näringar och ekosystemtjänster
Med förslaget kommer behovet av ekosys-
temtjänster att öka. Lokalt kan det uppstå 
nya behov av dagvattenhantering och 
ytvattenreglering. Antalet invånare i FÖP-
området kommer att öka med planen, lik-
som den väntas göra i hela regionen. Detta 
medför också ett ökat regionalt behov av 
produktiva marker för såväl livsmedels- 
och energiproduktion som för kretslopp av 
närsalter.

FÖP bedöms inte påverka ekosystem-
tjänsterna i en omfattning som påtagligt 
minskar någon av funktionerna. Mest 
anmärkningsvärt är att en stor del av 
bebyggelsen planeras på brukningsvärd 
jordbruksmark, en resurs som i ett långsik-
tigt perspektiv har ett mycket stort värde. 
Argumenten för detta är att kunna utveckla 
andra hållbarhetsaspekter i samhällen som 
har god kollektivtrafikförsörjning.

Konsekvenser för jordbruksmark och 
jordbruk
-2, märkbara negativa konsekvenser för 
jordbruksmark och jordbruk
FÖP föreslår att nya bostäder anläggs på 
jordbruksmark, främst kring Brottby. Även 
vägar, cykelvägar m.m. bedöms behöva 
en del jordbruksmark enligt förslaget. I 
ett kommunalt och regionalt perspektiv 
är ytorna att betrakta som små. Förslaget 
bedöms inte heller medföra någon up-
penbar fragmentering av jordbruksmarken 
som kan försvåra jordbruksverksamhet. 
Inga bostäder föreslås heller i närheten av 
befintliga djurhållande gårdar. Möjlighe-
terna till närodling och lokala kretslopp 
förblir goda.

Konsekvenser för skogsmark och skogs-
bruk
-1, små negativa konsekvenser för skogs-
bruket
Förslaget innebär att mindre arealer skogs-
mark tas i anspråk för bebyggelse. Större 
områden för skogsbruk kommer dock inte 
att fragmenteras. Behovet av ny mark för 
friluftsliv kommer som en följd av planen, 
som föreslår bebyggelse på nuvarande 
skogsmark med anlagda spår. Med fler 
människor i tätorterna, kommer sannolikt 
konflikterna mellan lokalt friluftsliv och 
skogsbruk att öka.

Konsekvenser  för dagvattenhantering 
och dämpning av häftiga regn
-1, små negativa konsekvenser för möjlig-
heterna att hantera ytvatten
Med förslaget kommer behovet av ytor för 
dagvattenhantering och ytvattenreglering 
att öka, samtidigt som andelen natur-
mark minskar. Med föreslagen utbyggnad 
bedöms den kvarvarande naturmarken 
med god marginal kunna räcka till för de 
framtida behoven. 

Konsekvenser för klimatutjämning och 
luftomväxling
-0, kapaciteten för klimatutjämning och 
luftomväxling påverkas inte märkbart av 
förslaget
Den omgivande grönstrukturen kom-
mer fortsatt att ha god kapacitet för dessa 
tjänster.

Konsekvenser för pollinering och skade-
djursreglering
-1, små negativa konsekvenser då na-

turmark och bryn intill odlingsmarker 
påverkas
Såväl pollinerande insekter som de ro-
vinsekter och rovfåglar som kan begränsa 
skadedjur, gynnas av en varierad, småbru-
ten natur med brynzoner, helst i anslutning 
till odlingsmarken. Förslaget innebär att 
mindre arealer med sådan mark bebyggs.

Konsekvensernas relation till 
lagskydd och plansituation

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
Enligt MB är jord- och skogsmark av natio-
nell betydelse och brukningsvärd jord-
bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.

I enlighet med hållbarhetsbedöm-
ningen i denna MKB, kan det anses vara ett 
väsentligt samhällsintresse att utveckla or-
terna, så länge det sker som en långsiktigt 
hållbar utveckling. En utveckling av Brottby 
kan inte ske utan att jordbruksmark tas i 
anspråk.

Regional grönstruktur inom RUFS
Karby gränsar till den regionala Angarnki-
len, medan Brottby gränsar till Bogesund-
skilen. De regionala förutsättningarna för 
ekosystemtjänster bedöms bli påverkade 
på ett sätt som ur regional synpunkt är 
obetydligt. Utvecklingen följer Regionpla-
nens intention.

Konsekvenser av nollalternati-
vet
Inom nollalternativet bedöms en viss 
utveckling av tätorten att kunna ske som 
enstaka mindre projekt med småhus, vilket 
i liten omfattning kan komma att påverka 
jordbruk och andra ekosystemtjänster. 
Översiktsplan 2010-2030 anger riktlinjer 
för avstyckningar som innebär att jordbruk 
inte ska försvåras. Kommunen ska också 
värna om jord- och skogsbruk i närheten 
av tätorterna.

Jordbruksmark ska endast tas i anspråk 
för bebyggelse om det inte finns annat 
lämpligt alternativ. Sammantaget inne-
bär detta att nollalternativet riskerar att 
medföra obetydliga eller små negativa 
konsekvenser för ekosystemtjänsterna.

Förslag till åtgärder
Förslaget bör förses med riktlinjer för en 
effektiv markanvändning, med bl.a. tydlig 
kvartersstruktur, mål och ansvar för alla 
grönytor och mångfunktionell användning 
av grönytor och trafikytor, för att minska 
behovet av bebyggelse på jordbruksmark.

Delar av jordbruksmarken bör planeras 
som framtida odlingslotter.



14

Biologisk mångfald

Inför arbetet med FÖP har en grönstruk-
turplan för kommunen påbörjats, som har 
utgjort värdefullt underlag för arbetet med 
MKB (Arbetsmaterial från 2010). Kommu-
nen har sedan tidigare också en Naturka-
talog, där känd kunskap om kommunens 
naturvärden sammanfattats. Naturkata-
logen innehåller material från databaser 
som bl.a. våtmarksinventering, skogens 
pärlor etc. Däremot finns ingen genomförd 
naturinventering över området.

Biologisk mångfald i nuläget
FÖP-området präglas av ett småskuret 
landskap där större jordbruksområden 
bryts av mindre partier med skogsmark. 
Hela området är tydligt präglat av gårdar-
nas jordbruksverksamhet sedan lång tid. 
Marken håller på många ställen en hög 
halt av kalk, vilket gynnar en förhållandevis 
artrik flora.

Brister och problem
Naturen i FÖP-området delar problem 
med många andra naturområden. Inom 
jordbruket råder svårigheter att fortsatt 
hävda naturbetesmarker, som istället hotas 
av igenväxning. Många ädellövträdsbe-
stånd och gamla tallar, som gynnas av 
solljus, riskerar att förlora sina värden när 
igenväxning fortgår. Skogsbruket drivs 

alltmer rationellt och innebär ofta att äldre 
bestånd med höga naturvärden avverkas. 
Vattendragen påverkas negativt av främst 
övergödning.

Speciellt för FÖP-området är den 
regionala grönstrukturens länk mellan 
Angarnkilen och Bogesundskilen, som 
påverkas negativt av motorvägens och 
bebyggelsens barriäreffekt. Det är viktigt 
att planen inte förstärker denna barriäref-
fekt ytterligare.

Övergripande grönstruktur
Karby-Brottby ligger mitt i en berörings-
punkt mellan den regionala grönstruktu-
rens Angarnkil i väster och Bogesundskil 
i öster. Kilarna har en stor betydelse som 
rum för ekologiska spridningssamband, 
samband som dock breder ut sig också ut-
anför kilarna. Spridningssambanden finns 
analyserade inom två regionala landskaps-
analyser (KTH 2007 och 2008) och har 
delvis fördjupats i komunens påbörjade 
grönplan (WSP & Conec, 2010).

Inom denna del av grönstrukturen 
finns regionalt betydelsefulla samband för 
barrskogar (främst de med inslag av gam-
mal tall), ädellövskogar, artrika gräsmarker 
och våtmarker.

Samband för arter knutna till barrskog 
med tall är sannolikt starkast strax söder 

om FÖP-området. Bestånd av gamla tallar 
inom FÖP-området (som de vid Brottby 
kvarn) kan dock fungera som stöd till 
sambandet.

Samband för arter knutna till ädel-
lövskog går enligt analyserna relativt långt 
söder om FÖP-området. Det är dock san-
nolikt att det finns ett fungerande samband  
mellan de spridda ädellövbestånd och 
solitära träd som finns utspritt i kulturland-
skapet. Ädellövträden kring Brottby och 
Össeby, med bl.a. Brottby allé, är viktiga i 
detta samband.

Samband för artrika gräsmarker har en 
viktig länk mellan kilarna just över Karby-
Brottby. Länken är rimligen svag, med 
bebyggelse och motorväg som barriär. För 
de arter som kan korsa dessa barriärer, är 
dock alla artrika gräsmarker inom FÖP-
området av stor betydelse.

Samband för våtmarker är inom FÖP-
området fokuserat till Garnsviken och 
Husaån, som dock kopplar till ett nät av 
våtmarker, vattendrag och sjöar inom kom-
munens största avriningsområde.

Värdefulla barrskogar
Norra och nordöstra delen av Hammaren, 
strax öster om Brottby gård, utgörs av en 
grov gammal granskog med inslag av gam-
la tallar. Död ved förekommer rikligt i form 

av lågor och torra träd. Området är utpekat 
som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.

I sluttningen väster om Brottby kvarn 
finns ett bestånd av mycket gamla tallar, 
med förutsättningar att hysa rödlistade 
arter. Området är inte dokumenterat i 
Naturkatalogen.

Värdefulla ädellövskogsbestånd
I norra delen av Hammaren finns en skug-
gig hassellund med inslag av en hel del 
medelgrova ekar och aspar samt lönn och 
björk. I hassellunden finns stort inslag av 
grova äldre asplågor och död ved av hassel 
och björk. Området är utpekat som Nyck-
elbiotop av Skogsstyrelsen.

Brottby allé utgörs av ett stort antal 
ädellövträd, där många är gamla och har 
en rik flora av mossor och lavar. Området 
är utpekat som Natura 2000-område.

Värdefulla odlingslandskap
De öppna markerna kring Karby-Brottby 
är en del av ett stort och tämligen sam-
manhängande, sedan lång tid uppodlat, 
kulturlandskap. Det är till stora delar 
skyddat av riksintresse för kulturmiljö Vada 
– Össeby-Garn. Inom detta landskap finns 
många partier med artrika gräsmarker och 
bedöms vara ett av regionens viktigaste 
kärnområden för arter knutna till gräsmar-
ker.
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I FÖP-området finns två kända områ-
den med artrika gräsmarker; kullar med 
fornlämningar sydväst om Stora Karby, 
samt kullen med Brottby kvarn.

Värdefulla våtmarker
De inre, vassrika delarna har ett rikt fågelliv. 
Viken är utpekad som ekologiskt särskilt 
känslig (ESKO) i Översiktsplan 2010-2030.

Värdefulla vattenmiljöer
FÖP-området ligger inom Åkerströmmens 
avrinningsområde, vilket är kommunens 
största. Ytvattnet rinner av till Husaån, som 
mynnar i Garnsviken. Det finns en viss risk 
att områden längst i väster avvattnas till 
Angarnsjöängens delavrinningsområde.

Garnsviken är en sjö med rik fauna 
och hyser bl.a. den rödlistade fiskarten 
asp. Den ekologiska statusen i sjön har av 
Vattenmyndigheten bedömts som måttlig, 
medan den kemiska statusen bedömts 
vara god (bortsett från kvicksilverhalterna). 
Orsaken till den bristande ekologiska sta-
tusen antas i första hand vara övergödning.  
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattnet är 
fastställt, där ekologisk status ska vara god 
senast 2021 (förlängd tidsfrist) och kemisk 
status ska fortsatt vara god. Tidsfristen 
grundas på bedömningen att övergödning-
en är svår att komma tillrätta med.

Husaån (inklusive Åkerströmmen) är 
en vattenförekomst som enligt Vatten-
myndigheten har utvecklats positivt och 
nu uppnår såväl god ekologisk status som 
god kemisk status (exklusive kvicksilver). 
MKN har av myndigheten ställts till fortsatt 
god status för båda parametrarna. Man 
anger att det finns en viss risk att behålla 
den goda ekologiska statusen, bl.a. p.g.a. 
fortsatt övergödning.

Konsekvenser för biologisk 
mångfad
FÖP-förslaget undviker i huvudsak di-
rekta konflikter med områden som har 
kända höga naturvärden. Undantaget är 
Husaån och Garnsviken, där föreslagen 
ny bebyggelse längs ån riskerar att på-
verka åstranden och där bebyggelse inom 
tillrinningsområdet riskerar att påverka 
vattenkvaliteten. Om goda alternativ till 
dagvattenhantering inte kan presenteras, 
riskeras konflikt med miljökvalitetsnormer 
för ytvatten och artskyddsförorningen.

Bebyggelsen längs åstranden innebär 
också att strandskyddet inom vissa partier 
måste upphävas, vilket bl.a. kräver hänsyn 
till den biologiska mångfalden och allmän-
hetens rekreationsmöjligheter.

Det finns en risk att planen kan 
försvaga den länk av ekologiska samband 
för arter knutna till artrika gräsmarker, 
eftersom dalgången längs Angarnvägen 
mot Brottby bedöms kunna ha en viktig 
sådan funktion. Den artrika hagmarken 
kring Brottby kvarn riskerar att mista en del 
av sin mångfald om ny skola och bostäder 
kommer alltför nära.

En eventuell framtida flytt av bensin-
stationen i Brottby innebär tydligt minskad 
risk för direkt skada på Husaån och Garns-
viken, vilket är positivt. Risken för läckage 
av miljöfarliga ämnen från nya verksam-
heter ökar dock och kräver planering av 
säkerhetsåtgärder.

Konsekvenser för värdefulla barrskogar
-1, risk för små negativa konsekvenser då 
mogen barrskog vid Karby och Hacksta 
påverkas
Planförslaget påverkar inga barrskogar 

med höga naturvärden direkt. Vid Karby 
och vid Karby arbetsområde föreslås ny 
bebyggelse som medför avverkning av 
mogen barrskog med lokala värden för 
den biologiska mångfalden. Dessa skogs-
områden bör inventeras på värden inför 
kommande detaljplaner, då det finns risk 
att de hyser höga värden som inte ännu 
dokumenterats.

Konskvenser för värdefulla ädellövträds-
bestånd
-1, små negativa konsekvenser för Brottby 
allé till följd av ökad trafik
Planförslaget påverkar inte direkt några 
kända bestånd av ädellövträd. FÖP kan 
dock väntas leda till ökad trafik på Gamla 
Norrtäljevägen, vilket medför en ökning av 
luftföroreningar som skulle kunna påverka 
trädens moss- och lavflora. Enligt planens 
illustrationer, föreslås ingen bebyggelse i 
närheten av allén.

Konsekvenser för värdefulla artrika 
gräsmarker
-2, risk för märkbara negativa konsekven-
ser om hage vid Brottby kvarn påverkas
Nya bostäder och en skola föreslås direkt 
öster om kullen med Kvarnen. Närheten 
kan försvåra skötsel och det finns risk för 
alltför stort slitage.

Konsekvenser för värdefulla våtmarker
+/- 0, påverkan på våtmark i Garnsviken 
väntas bli obetydlig
Våtmarken påverkas inte av föreslagen 
bebyggelse, vägar eller anläggningar. Det 
finns risk för viss negativ påverkan på vat-
tenkvaliteten, men knappast i den omfatt-
ning som påverkar våtmarkens ekologiska 

värden. Besökstrycket längs stränderna 
väntas öka, men stränderna bedöms inte 
vara av den karaktären att störningskänsli-
ga fåglar påverkas av besökare och husdjur.

Konsekvenser för vattenmiljön
-1 till 2, små till märkbara negativa kon-
sekvenser till följd av påverkan från ökad 
dagvattenavrinning
Planförslaget innebär att andelen hård-
gjorda ytor inom tillrinningsområdet till 
Garnsviken kommer att öka, vilket kan 
medföra ökad tillförsel av näringsämnen, 
metaller och organiska föroreningar. För-
slaget pekar på vikten av fungerande dag-
vattenlösningar, vilket innebär att risken för 
påverkan bedöms som liten. En del av den 
föreslagna bebyggelsen ligger dock väldigt 
nära Husaån, vilket skapar svårigheter att 
få plats med en dagvattenhantering inann 
dagvattnet når ån.

Själva strandlinjen längs Husaån och 
Garnsviken väntas inte påverkas av bebyg-
gelse eller anläggningar.

+3, minskad risk för läckage av miljöfar-
ligt gods till Husaån och Garnsviken
I planförslaget medges för en flytt av 
bensinstationen i Brottby närmare E18. Det 
innebär att transporter av drivmedel inte 
behöver köra så nära Husaån som de gör 
idag. Verksamheten vid själva stationen 
skulle då också kunna flyttas längre bort 
från ån. Detta ger bättre möjligheter till 
saneringsinsatser vid eventuella läckage.

Konsekvenser för grundvatten
Risk för påverkan är främst knuten till 
transport av farligt gods på vägarna, samt 
eventuella läckage från verksamheter som 
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hanterar miljöfarliga vätskor. Grundvatten-
nivåerna bedöms inte komma att påverkas 
märkbart, då dagvatten av miljöskäl behö-
ver infiltreras. Inom området berörs inga 
våtmarker som ska dräneras.

+3, minskad risk för läckage av miljöfar-
ligt gods till Husaån och Garnsviken
Risken minskar enligt ovan, om bensinsta-
tionen i Brottby kan flytta närmare E18.

-3, risk för stora negativa konsekvenser 
om verksamhetsområde utvecklas med 
miljöfarliga verksamheter
Planörslaget innebär möjligheter att 
utveckla mer verksamheter i samhällena, 
men främst i Hacksta verkasmhetsområde. 
Risken för att miljöfarliga läckage kan 
komma att öka, men kan också motverkas 
av olika säkerhetsåtgärder på verksamhets-
området.

Konsekvenser för ekologiska spridnings-
samband
-2, risk för märkbara negativa konsekven-
ser för spridningssamband för gräsmarks-
arter i länken mellan kilarna
FÖP föreslår bebyggelse och verksamheter 
i det öppna landskapsrum som teoretiskt 
fungerar som länk mellan Angarnkilen 
och Bogesundskilen. Direkt påverkan kan 
befaras på kullen vid Brottby kvarn, varvid 
ett kärnområde för gräsmarksarter skulle 
förloras. Övriga ytor som bebyggs har 
veteligen inga höga värden, men fungerar 
som passagemöjligheter i sambandet och 
representerar också möjligheter att på sikt 
stärka sambandet med mer artrik vegeta-
tion.

Konsekvensernas relation till 
lagskydd

Påverkan på riksintresse för naturvården
Planförslaget påverkar inte riksintresset di-
rekt. Det kan inte uteslutas att ytvatten från 
västra Karby eller Karby arbetsområde kan 
söka sig mot Angarnssjöängens våtmarker, 
men risken för påverkan bedöms som 
obetydlig.

Påverkan på N2000 mråde Brottby allé
Enligt förslagets illustrationer föreslås ingen 
bebyggelse intill allén på ett sätt som skulle 
kunna skugga eller på annat sätt skada trä-
den. Viss påverkan kan uppstå från ökade 
luftföroreningar om trafiken ökar påtagligt.

Påverkan på ESKO
Påverkan på Garnsvikens ESKO bedöms 
inte bli märkbar, så länge ambitiösa lös-
ningar för dagvattenhantering tillämpas 
och skydd för läckage från verksamhets-
områdena inrättas.

Påverkan på strandskydd
Förslaget föreslår ny bebyggelse med 
bostäder och skola inom strandskydd 
längs Husaån. Inom det strandskyddade 
området på land förekommer inga kända 
höga naturvärden. Strandkanten med sin 
vegetation har sannolikt stor betydelse 
för åns fauna. Om förslaget utformas så 
att strandkantens vegetation bevaras och 
dagvattenhanteringen säkrar att åns vatten 
inte påverkas negativt, kan projektet vara 
förenligt med ett bevarande av viktiga 
värden för biologisk mångfald.

Påverkan på biotopskydd
Det finns risk för att förslaget innebär att 
åkerholmar, alléer, stenrösen, stenmurar, 
eller andra objet som har generellt bio-
topskydd, kan påverkas. I ett senare skede 
måste dispens i sådana fall sökas från 
Länsstyrelsen.

Påverkan på miljöbalkens generella 
hänsynsregler
Enligt planförslaget tas såväl brukningsvärd 
jordbruks- som skogsbruksmark i anspråk 
för ny bebyggelse och anläggningar, där 
förlusten av jordbruksmark är av störst 
betydelse. Förslaget kan dock sägas utgöra 
en del av en hållbar samhällsutveckling i en 
region med stort behov av nya bostäder, 
vilket kan utgöra argument för förlusten av 
mark.

Påverkan på arter inom artskyddsförord-
ningen
Inom FÖP-området finns flera arter 
som genom sin fridlysning omfattas av 
artskyddsförordningen, t.ex. fåglar och 
orkidéer, samt ett stort antal fåglar som 
omfattas av fågeldirektivet. Ingen av 
dessa förväntas påverkas på ett sätt som 
innebär att dess lokala population hotas. 
Den mycket ovanliga fisken asp, som finns 
i Garnsviken, är känslig för påverkan. I 
senare skeden är det viktigt att visa att dag-
vattenhanteringen kan utformas på ett sätt 
som utesluter negativ påverkan på fiskar-
ten. Den minskade risken för direkt läckage 
av miljöfarliga vätskor är en förbättring för 
fiskens villkor.

Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten
Förslaget riskerar att medföra en ökad 
avrinning av dagvatten till vattenförekom-
sterna Åkerströmmen-Husaån och Garns-
viken, vilket skulle motverka möjligheterna 
att uppfylla fastställda miljökvalitetsnor-
mer. Projektet bedöms inte kunna riskera 
att förändra den rådande statusen.

Konsekvenser av nollalternati-
vet
Nollalternativet innebär att bebyggelse in-
till Husaån inte uppförs, varvid negativ på-
verkan på åns och Garnsvikens vattenmiljö 
inte riskeras. Samtidigt kvartsår dagens risk 
för läckage från miljöfarliga drivmedel från 
transporter till bensinstationen – en risk 
som minskar med förslaget.

Spridningssamband för arter knutna till 
gräsmarker påverkas inte av ny bebyggelse 
i nollalternativet.

Förslag till åtgärder
FÖP-förslaget bör ge tydligare riktlinjer för 
dagvattenhanteringen inför den framtida 
utvecklingen. Kraven på lösningar bör 
vara sådana att det framtida ytvatten som 
rinner till Husaån och Garnsviken ska vara 
av minst lika god kemisk kvalitet som idag, 
men vara bättre vad avser näringsämnen. 
För att uppnå detta, måste sannolikt den 
framtida dagvattenhanteringen vidta 
åtgärder även i sådant ytvatten som rinner 
från andra ytor än från ny bebyggelse, t.ex. 
diken i jordbruksmark eller obehandlat 
davatten från äldre bebyggelse. Detta är 
rimliga krav för att kunna bidra till att MKN 
för Garnsviken ska kunna uppnås.
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Krav bör också ställas på säkerhetsåt-
gärder kring bensinstationen, som minskar 
negativa konsekvenser vid en olycka, och 
liknande åtgärder vid Karby arbetsområde.

FÖP bör peka ut en strategi för hur 
spridningslänken för gräsmarksarter ska 
kunna utvecklas mellan de två gröna 
kilarna. Strategin bör innehålla förslag till 
hur de nuvarande artrika hagmarkerna ska 
kunna skötas och utvecklas, men också hur 
sambandet kan stärkas med återhävd eller 
nyskapande av fler områden med artrika 
gräsmarker. De nya områdena måste rim-
ligen inlemmas i befintlig jordbruksmark 
eller fungera som parkmark och ska om 
möjligt stärka också de kulturhistoriska vär-
dena. Strategin kan utgå från analyser och 
förslag i Grönstrukturplanen.

Förslaget bör förses med riktlinjer för 
en effektiv markanvändning (se kap. ”Areel-
la näringar”), för att minimera anspråk-
tagandet av brukningsvärd jordbruksmark.
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Underlaget till detta kapitel har utgjorts 
av Grönstrukturplanen för den sydöstra 
delen av Vallentuna kommun (arbetsma-
terial), Kulturmiljöprogram för Vallentuna 
kommun samt Vallentuna Översiktsplan 
2010-2030. 

Landskapsbilden i nuläget
Vallentuna ingår i det mellansvenska 
sprickdalslandskapet och landskapet 
kring Karby och Brottby präglas i en stor 
skala av ett mosaikartat odlingslandskap 
och Långhundraledens dalgång. I en mer 
detaljerad skala rymmer analysområdet 
herrgårdslandskap, fritidsskog, tätortsvillor 

och samt det påtagliga infrasturkturland-
skapet kring E18. Miljöerna kring Karby 
och Brottby präglas av de öppna odlings-
landskapens landskapsrum med vida vyer 
och tydliga avgränsningar vilka hyser stora 
skönhetsvärden. Både Karby och Brottby 
har utvecklats med respektavstånd till Stora 
Karby gård respektive Brottby gård. Men 
medan Karby är organiskt anpassad till 
topografin och inpassad i grönska är den 
moderna bebyggelsen i Brottby placerad 
i det öppna landskapet i direkt anslut-
ning till Husaån. De båda samhällena har 
karaktären av stationssamhälle i och med 
placeringen invid E18. De goda kommuni-

kationerna är till stor del anledningen till 
framväxten av samhällena.

Brister och problem
Det kulturhistoriska landskapet kring Lång-
hundraleden är idag svårläsbart på grund 
av att det tidigare öppna landskapet till 
stora delar vuxit igen med träd och buskar. 
Samma sak gäller för den medeltida kyrko-
miljön vid Össeby-Garn som är landskaps-
bildsskyddad. Där hindrar vegetationen 
kring bebyggelsen och kyrkan möjligheten 
att tyda den historiska miljön. Landskapet i 
FÖP-området är fragmenterat av motorvä-
gens sträckning. 

Konsekvenser för landskaps-
bilden
Planförslagets tillkommande bebyggelse 
kommer att ge negativa konsekvenser 
för landskapsbilden då den bryter öppna 
landskapsrum med vida utblickar, påverkar 
landskapsbildsskyddet vid Össeby-Garn 
och försvårar läsbarheten av det historiska 
landskapet kring Långhundraleden.

Planens påverkan 
Den tillkommande bebyggelsen i planen 
ansluter till befintliga strukturer i Brottby 
och Karby och påbyggs främst som ytterli-
gare ett ”skal”. Utifrån planskisserna går det 

Utblick över odlingslandskapet och E18

Landskapsbild



19

att se att viss ny bebyggelse kan komma 
att placeras i de öppna landkapsrummen 
och påverka de vida utblickarna. I södra 
Karby tillkommer bebyggelse där land-
skapsrummet öppnar sig både åt öster mot 
motorvägen och åt väster mot Sunnersta-
vägen. I Brottby planeras ny bebyggelse i 
landskapsbildsskyddet runt Össeby-Garns 
kyrka, något som kräver tillstånd från Läns-
styrelsen. Ny bebyggelse planeras också 
i det öppna landskapet kring befintlig 
bebyggelse i norra Brottby och i rum-
met kring ån. Övrig bebyggelse placeras i 
skogsmiljö eller som komplettering inne i 
samhällena. Ombyggnaden av trafikplatsen 
innebär att avfarten vid Karby höjs upp på 
vall på vardera sida om bron.

-2 Märkbara negativa konsekvenser på 
landskapsbilden till följd av ny bebyggelse 
i sydvästra Karby
Längs väg 268 i Karby planeras ny bebyg-
gelse som en del i att göra om Gamla 
Norrtäljevägen till huvudstråk med ka-
raktären av stadsgata. Tillsammans med 
de planerade flerbostadshusen längs med 
Sunnerstavägen påverkas landskapsbilden 
i det öppna odlingslandskapet negativt. De 
höga skönhetsvärdena i det mosaikartade 
landskapet samt de vida utblickarna kom-
mer delvis att gå förlorade.

- 2 Märkbara negativa konsekvenser på 
grund av tillkommande bebyggelse ner 
mot Husaån
Ny bebyggelse tillkommer i Husaåns 
dalgång i landskapsrummen kring ån. I 
dagsläget är det visserligen igenväxt kring 
Husaån vilket försvårar möjligheten att 
avläsa det kulturhistoriska landskapet. Ny 

bebyggelse riskerar att ytterligare försvåra 
denna avläsbarhet och blir ett permanent 
inslag i landskapet. 

- 2 Märkbara negativa konsekvenser på 
det sammanhängande skogslandskapet 
vid Karby arbetsområde
Karby nya arbetsområde planeras i skogs-
området mellan dagens arbetsområde och 
E18. Läget anses strategiskt bland annat 
på grund av sitt skyltläge vid E18. Ur ett 
landskapsperspektiv kan denna utveckling 
anses vara negativ då ett tidigare samman-
hållet skogsparti styckas upp. I bedöm-
ningen vägs också in att förändringen och 
fragmenteringen av landskapsbilden på 
denna plats kommer att påverka många, 
med tanke på det stora flödet av trafik på 
E18.

- 2 Märkbara negativa konsekvenser på 
grund av tillkommande bebyggelse i det 
öppna landskapet mellan Brottby gård 
och Lilla Garn
Den tillkommande bebyggelsen längs 
Gamla Norrtäljevägen i Brottby riskerar att 
försvåra avläsandet av den historiska mil-
jön och påverka upplevelsen av värdena i 
det öppna landskapet i vyn mot Lilla Garn 
negativt. Denna utblick är även utpekad i 
grönstrukturplanen, då den bedöms vara 
av särskilt värde. 

+/- 0 obetydliga negativa konsekvenser 
på grund av ny ramp vid trafikplatsen
Ombyggnationen av trafikplatsen innebär 
att avfarten och påfarten till motorvägen 
kommer att höjas upp, på samma sätt som 
av- och påfart ser ut på Brottbysidan. Detta 
begränsar möjligheten att uppleva de 

öppna landskapsrummen från E18 något 
men bedöms inte ge några betydande 
negativa konsekvenser.

Konsekvensernas relation till 
lagskydd

Landskapsbildsskydd
Kyrkomiljön kring Össeby-Garns kyrka är 
skyddad av Landskapsbildsskydd. Skyd-
det infördes 1965 och ska numera tolkas 
som skydd enligt miljöbalken. Ny bebyg-
gelse inom det skyddade området kräver 
dispens från Länsstyrelsen. Landskapsbilds-
skydd kan därför sägas vara av regionalt 
värde. I dagsläget är det igenväxt kring 
kyrkan och den kringliggande bebyggelsen 
och utblickarna i dalgången skyms delvis 
av vegetation. Detta kan försvåra avläsan-
det av den historiska kyrkomiljön. Tillkom-
mande bebyggelse kommer att förändra 
landskapsbilden i den öppna dalgången 
och påverka kopplingen till ån.

Landskapskonventionen
Enligt landskapskonventionen är landska-
pet ett resultat av den historiska och den 
pågående användningen och även av de 
kulturella uttryck och aktiviteter som sker 
på platsen. För att kunna analysera vilken 
identitet landskapet har krävs en dialog till-
sammans med de som bor på och nyttjar 
platsen. Då planförslaget inte har utar-
betats med en någon sådan analys som 
grund bedöms landskapskonventionens 
intentioner inte efterlevs.

landskapsBIld

Konsekvenser av nollalternati-
vet
I ett nollalternativ sker varken någon 
betydande negativ eller positiv påverkan 
på landskapsbilden då ingen ny bebyg-
gelse planeras i större skala. Det går inte 
att utesluta att samhällena över tid växer 
sporadiskt, om än i liten skala. Utan en 
sammanhållen plan finns risk att land-
skapsbilderna påverkas av ny bebyggelse, 
i synnerhet om denna tillkommer i de 
öppna landskapsrummen eller inte anpas-
sas till de kulturhistoriska strukturerna och 
bebyggelsen.

Förslag till åtgärder
Bebyggelsen anpassas för att minska 
påverkan på landskapsbildsvärdena, i 
synnerhet i området för landskapsbilds-
skydd och i de öppna landskapsrummen i 
odlingslandskapet.

Skötseln av de gröna miljöerna längs 
Husaån och kring Lilla Garn anpassas för 
att lyfta fram de unika kulturhistoriska vär-
dena som är kopplade till landskapet.

Vid utvecklingen av Karby arbetsområ-
de bör en skärm av skog lämnas mot vägen 
för att bevara intrycket av obrutenhet längs 
denna del av motorvägen.
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Kulturmiljö

Som underlag till detta kapitel har be-
skrivningarna av områdets riksintresse 
för kulturmiljövård, Vallentuna kommuns 
kulturmiljöprogram från 2010 och kommu-
nens kulturmiljöwebb och översiktsplan 
använts. Riksantikvarieämbetets web-
baserade tjänst Fornsök har använts för 
att få information om fornlämningarna i 
området.

Kulturmiljövärden i nuläget
Planområdet ligger i en rik kulturbygd med 
lämningar från olika tidsepoker. Av stort 
kulturhistoriskt värde är Långhundraleden 
med dalgång vilken varit en betydelsefull 
transportled och lokaliseringsplats för 
bebyggelse, den bevarade gårds- och 
bebyggelsestrukturen samt områdets forn-
lämningar. Brister i nuläget är kopplingen 
mellan den moderna bebyggelsen och de 
kulturhistoriska strukturerna och på vissa 
ställen skötseln av kulturmiljöerna.

Långhundraleden med dalgång
Husaån som rinner förbi Karby och Brottby 
utgör en del av Långhundraleden som 
historiskt har varit en mycket betydelsefull 
vattenled mellan Saltsjön och Uppsala. 
Långhundraledens dalgång var också ett 
viktigt stråk för bebyggelseetablering. 

Stora delar av planområdet utgör riksin-
tresse för kulturmiljövården. Riksintresset 
Vada-Össeby-Garn anses vara av nationellt 
intresse nationellt med motiveringen att 
det i dalgången längs Långhundraleden 
finns ett rikt fornlämningsbestånd, väg-
system, medeltidskyrkor, herrgårdar och 
bebyggelsestrukturer som speglar platsens 
historiska utveckling sedan övergången 
mellan bronsålder och äldre järnålder. 
Riksintresset är vidsträckt och omfattar fyra 
sockencentra i de medeltida socknarna 
Angarn, Össeby, Vada och Garn. 

Långhundraledens sträckning pekas 
även ut som kulturhistorisk miljö av regio-
nalt värde (Regionplane- och trafikkontoret 
1989) på grund av att den är unik inte bara 
i länet utan också för hela landet. I Vallen-
tunas översiktsplan pekas Långhundrale-
den ut som ett område med mycket höga 
kulturhistoriska kvaliteter som anses vara 
mycket känsligt för förändringar. 

Utöver Långhundraleden klassas om-
rådet Angarnssjöängen med omgivningar i 
kulturmiljöprogrammet ut som ett område 
med höga kulturhistoriska värden då det 
brukats under flera tidpunkter under 
historisk tid. 

Kulturhistoriska gårds- och bebyggelse-
strukturer
Kulturhistoriskt utmärkande i området är 
flera historiska gårdslägen, bland andra 
Stora Karby och Brottby gård. Gårdsmil-
jöerna i planområdet tydliggör differen-
tieringen i den sociala strukturen och de 
rumsliga behovssambanden via kopp-
lingen mellan gårdarna och deras underly-
dande torp och arbetarbostäder. Gårds-
strukturernas hierarki är av stort värde 
för att kunna avläsa den historiska sociala 
strukturen (Vallentuna kulturmiljöwebb). 
Brottby gård kopplas samman med hem-
bygdsgården och den äldre väderkvarnen 
intill trafikplatsen via Brottby allé. Vid 
Brottby gård finns Össeby kyrkoruin och 
på andra sidan Husaån i Lilla Garn finns 
Össeby-Garns kyrka bevarad i medeltida 
miljö.

Fornlämningar
De flesta kända fornlämningarna i området 
dateras till senare järnålder och utgörs 
bland annat av gravfält i anslutning till 
ännu bebyggda lägen för traditionell 
gårds- och bybebyggelse. I kulturmiljöpro-
grammet framgår att det i Garns socken, 
som täcker de östra delarna av planom-
rådet, finns hög potential till ej upptäckta 
stenålderslämningar. 

Brister och problem i nuläget
En tydlig brist i dagsläget är att de mo-
derna strukturerna och bebyggelsen i 
samhällena inte knyter an till de historiska 
miljöerna och strukturerna. Landskapet är 
dessutom fragmenterat av E18. 

Många av de utblickar över kultur-
landskapet, som ska förklara sambanden 

Össeby kyrkoruin
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i den historiska miljön, är igenväxta, vilket 
försvårar eller omöjliggör möjligheten att 
läsa det historiska landskapet. Skötseln av 
kulturlandskapet är alltså delvis bristfäl-
lig. Skötseln brister även vid den artrika 
gräsmarken vid kvarnen i Brottby.

Konsekvenser för kulturmiljö-
värden
Då riksintresset för kulturmiljövården 
omfattar hela Brottby och delar av Karby 
kommer utvecklingen av samhällena till 
stor del att tillkomma inom riksintres-

seområdet. De negativa konsekvenserna 
består främst av tillkommande bebyggelse 
i Husaåns dalgång. Mycket av bebyggelsen 
tillkommer också i kommunens utpekade 
områden med höga och mycket höga kul-
turhistoriska kvaliteter. Positivt är planens 
förslag till nya kulturmiljöstråk som kan 
stärka kopplingarna till de kulturhistoriska 
miljöerna. 

Planens påverkan
Planen innebär att det mesta av den 
tillkommande bebyggelsen placeras i om-

råden som är utpekade på grund av sina 
höga kulturhistoriska värden. Det rör sig 
om bebyggelse och tillkommande struktu-
rer i områden av nationellt, regionalt och 
lokalt värde. I Brottby sammanfaller särskilt 
många av dessa utpekade områden.

- 3 Stora negativa konsekvenser på grund 
av förändringar och tillkommande bebyg-
gelse i Långhundraledens dalgång i direkt 
anslutning till Husaån. 
Långhundraleden och dess mötande dal-
gång utpekas som nationellt, regionalt och 
kommunalt värdefull och är unik inte bara 
i länet utan även för landet. Dalgången har 
historiskt utgjort en viktig lokaliseringsplats 
för bebyggelse. Den planerade bebyggel-
sen i Brottby ner mot Husaån riskerar att 
inverka negativt på möjligheten att upp-
fatta Långhundraledens kulturhistoriska 
betydelse som transportled om exploate-
ringen placeras i ett visuellt exponerat läge. 

- 1 Små negativa konsekvenser på gårds-
miljön Stora Karby
Gårdsmiljön Stora Karby får ny bebyggelse 
längs huvudstråket i Karby. Gårdsmiljön 
ingår inte i något utpekat område för 
kulturmiljöskydd men den tillkommande 
bebyggelsen riskerar att påverka den äldre 
gårdsstrukturen negativt. 

- 1 Små negativa konsekvenser på grund 
av tillkommande bebyggelse vid Brottby 
allé
Då planen möjliggör bebyggelse kring 
Gamla Norrtäljevägen vid Brottby allé finns 
risken att den historiska kopplingen mellan 
Brottby gård och de kulturhistoriska miljö-
erna kring hembygdsgården och kvarnen 
går förlorad.

+2 Märkbara positiva konsekvenser då de 
kulturhistoriska miljöerna tillgängliggörs
Planen föreslår att kulturmiljöstråk skapas 
som följer de äldre strukturerna och på så 
sätt tillgängliggör de kulturhistoriska miljö-
erna och strukturerna. 

Konsekvensernas relation till 
lagskydd

Konsekvenser för riksintressen
Riksintressen ska skyddas mot sådana 
åtgärder som påtagligt kan skada värdena 
som ligger till grund för riksintresset. 
Kommunen lyfter i sitt kulturmiljöprogram 
de värden som är viktiga att beakta ur 
kulturmiljösynpunkt i riksintresseområdet. 
Det är dels Långhundraledens dalgång 
och upplevelsen av betydelsen av denna 
och dels den kulturhistoriska bebyggelsen, 
bebyggelsemönstren och strukturerna. Å 
ena sidan berör den föreslagna planens 
innehåll centrala delar av riksintresse-
områdets värdebärande element, så som 
Långhundraledens dalgång. Påverkan från 
den tillkommande bebyggelsen bedöms 
bli stor och bestående och påverka syftet 
med riksintresset. Å andra sidan är kan 
den moderna befintliga och tillkommande 
bebyggelsen ses som en fortsättning och 
utvecklingen av den bebyggelsetradition 
som historiskt funnits i Husaåns dalgång. 
Då precis som nu har platsens strategiska 
kommunikationsläge gjort den attraktiv 
för bosättning. Om utvecklingen i planen 
går att koppla till de historiska gårdsmiljö-
erna och ses som en vidareutveckling av 
dessa bedöms riksintresset inte utsättas för 
påtaglig skada på grund av innehållet i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Byggnad vid Brottby gård
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Konsekvenser för lagskyddade 
fornlämningar
Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. 
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
(KML). Ingrepp eller annan förändring 
kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp 
i närheten kräver troligen arkeologisk 
förundersökning. I planskisserna för Karby 
och Brottby kommer ny bebyggelse till 
övervägande del undvika fasta fornläm-
ningar. Undantaget är stensättningarna vid 
Stora Karby gårdsmiljö som kan komma att 
påverkas av utvecklingen av det centrala 
stråket genom Karby.

Konsekvenser av nollalternati-
vet
I ett nollalternativ sker varken någon be-
tydande negativ eller positiv påverkan på 
kulturmiljön då ingen ny bebyggelse eller 
ny infrastruktur planeras i större skala. Om 
samhällena växer sporadiskt utan en sam-
manhållen plan finns dock risk att kultur-
miljöerna påverkas negativt i takt med att 
ny bebyggelse tillkommer, i synnerhet om 
antikvarisk kompetens inte anlitas och om 
eventuell tillkommande bebyggelse inte 
anpassas efter de historiska strukturerna.

Förslag till åtgärder
Antikvarisk kompetens kan konsulteras vid 
placering och utformning av ny bebyggelse
De olika sockenkaraktäriseringarna som 
finns i kommunens kulturmiljöprogram 
bör användas för att tydligare få en bild av 
hur kulturmiljön i respektive område kan 
framhävas och bevaras på lämpligast vis. 
I kulturmiljöprogrammet framhålls att en 
fördjupad analys av området görs inför en 
expansion av Brottby och Karby. 

Inte bara byggnader av kulturhistoriskt 
värde utan även strukturer i form av väg-
system och inbördes förhållanden mellan 
bebyggelse som underlättar förståelsen 
av det kulturhistoriska landskapet bör 
bevaras. 

Det planerade parkrummet längs 
Husaån bör gestaltas med varsamhet och 
med koppling till det unika kulturlandska-
pet för att inte riskera att skada upplevel-
sen av detta.

Utvecklingen i nybyggnationen vid 
Stora Karby gård bör ske med varsamhet 
för att inte påverka gårdsmiljön negativt 
och förstöra möjligheten att läsa platsen.
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Rekreation och friluftsliv

Underlag för beskrivningar och analyser 
i detta kapitel har huvudsakligen utgjorts 
av Grönstrukturplanen för de sydvästra 
kommundelarna av Vallentuna kommun 
(godkänd som planeringsunderlag för 
bl.a. Karby och Brottby), beskrivningen av 
riksintresset Össebygarn-Roslagskulla och 
Vallentuna Översiktsplan 2010-2030.

Rekreation och friluftsliv i nu-
läget
I planområdet finns goda möjligheter till 
rekreation och aktiviteter i natur- och kul-
turmiljöer. Kanotpaddling längs Långhund-
raleden och vandring på Roslagsleden är 
några exempel på aktiviteter. 

Grönstruktur och tillgänglighet
Regional grönstruktur
Analysområdets västra del berörs av Ang-
arnkilen som är en del av den regionala 
grönstrukturen i länet, de gröna kilarna. 
De gröna kilarna är av stort värde för såväl 
friluftsliv som växter och djur då de är 
stora och sammanhängande grönområden 
som sträcker sig som stråk från regionens 
centrum och utåt. Delar av analysområdet 
bedöms ha höga naturmiljövärden då det 
är utpekat som en grön värdekärna inom 
kilen. Den regionala grönstrukturen erbju-

der stora sammanhängande grönområden 
för friluftslivet och är relativt lätt att ta sig 
till via busshållplatsen på E18. 

Riksintresse för friluftsliv
Tärnanområdet i östra delen av analys-
området ingår i utkanten av riksintres-
set Össebygarn-Roslagskulla som är ett 
vidsträckt skogsområde med inslag av 
sjöar och mindre åkrar och betesmarker. 
Området har stor betydelse för strövande, 
fritidsfiske och bär- och svampplockning, 
bad och cykling. Bebyggelseexploatering 
pekas ut som en faktor som kan reducera 
riksintressets värde.

Bostadsnära natur
Boverkets rekommendation är att inom 
planering beakta möjligheten att nå 
bostadsnära natur inom 300 meter från 
bostaden (Boverket 2007). För de boende i 
Brottby och Karby är avståndet till bostads-
nära rekreativ grönstruktur sällan längre än 
300 meter.

Strandskydd
Strandskyddet är till dels för att trygga 
allmänhetens tillgång till stränder för 
friluftsliv och rekreation och dels för att be-
vara goda livsvillkor för växt- och djurliv på 

Motionsspår i Karby
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land och i vatten. Längs Husaån som rinner 
genom analysområdet har strandskyddet 
utökats från 100 meter till 300 meter, med 
undantag för de detaljplanelagda områ-
dena i Brottby där strandskyddet upp-
hävts helt. Där strandskyddet är upphävt i 
Brottby finns båtplatser, men bryggorna är 
privata och tillgängligheten för allmänhe-
ten är därför begränsad. 

Tillgänglighet
Omgivningarna i och kring Karby och 
Brottby innehåller både natur- och kultur-
miljöer med höga rekreativa värden men 
tillgängligheten till dessa rekreativa värden 
varierar och har brister. Kring Össeby IP 
finns väl markerade spår i den närliggande 
skogen. Utbredningen och sammankopp-
lingen av gång- och cykelvägnätet är myck-
et begränsat till passagen över E18 och in i 
Karby, respektive en kortare bit in i Brottby. 
Detta försämrar tillgängligheten till den 

rekreativa grönstrukturen. E18 utgör en 
mycket påtaglig barriär för det rörliga fri-
luftslivet då antalet passager över vägen är 
begränsade. Dessutom utgör motorvägen 
ett hinder visuellt och ur bullersynpunkt. 
Antalet passager över Husaån är begränsa-
de till en gång- och cykelbro parallell med 
Gamla Norrtäljevägen i Brottby.

Upplevelsevärden och funktioner
Upplevelsevärden
I Vallentunas grönstrukturplan pekas 
upplevelsevärden ut. I den fördjupade 
översiktsplanens analysområde finns 
upplevelsevärden kopplade till de öppna 
kulturlandskapen längs Husaån samt söder 
och öster om Brottby i Husaåns öppna dal-
gång. Upplevelsevärden för skogsområden 
som är särskilt värdefulla för rekreation 
finns i skogen väster om Karby och skogs-
mrådet mellan Karby och Hacksta. Även 
skogsområdet och mellan Brottby gård 

och Lilla garn pekas ut. Upplevelsevärden 
kopplat till sjöar och vattendrag återfinns 
långs med Husaån och Garnsviken. 

Aktiviteter och målpunkter
I Karby och Brottby med omgivningar finns 
möjlighet att utöva flertalet sport- och 
fritidsaktiviteter. På Össeby IP i Karby finns 
idrottshall, fotbolls- och friidrottsarena. 
Det finns motionsspår och elljusspår där 
kommunen spårar skidspår under vintern. 
Det finns också öppna ytor för bollspel i 
både Karby och Brottby. Spontant bollspel 
är möjligt på gräsplaner i båda tätorterna. 
Roslagsleden, en regionalt värdefull vand-
ringsled mellan Danderyd och Norrtälje, 
passerar genom Karby och Brottby.

Garnsviken är av stor betydelse för 
den regionala grönstrukturen. Där kan 
besökarna åka skridskor på vintern och 
paddla kanot, bada och fiska på somma-
ren. Husaån utgör också en målpunkt med 

sin kanotled.
Det finns flera värdefulla kulturmiljöer 

i och kring Karby och Brottby. Brottby gård 
med Össeby kyrkoruin och Lilla garn med 
den bevarade medeltida kyrkan är två 
exempel på miljöer där det går att uppleva 
historisk bebyggelse och struktur. 

Brister och problem
E18 utgör idag en påtaglig barriär och ett 
avbrott i rekreationslandskapet. En annan 
brist är att Husaåns strand är svårtillgänglig 
för allmänheten på grund av vegetation 
samt båtplatser och privata bryggor. Gång- 
och cykelbanor finns i centrala delarna av 
samhällena men inte i de mer perifera om-
rådena. De befintliga stråken har dessutom 
brister vilket påverkar tillgängligheten 
negativt. Rosalgsledens sträckning genom 
samhällena passerar visserligen viktiga 
målpunkter som affär och busshållplats 
men innehåller inga höga rekreativa vär-
den i och med att den följer och passerar 
tungt trafikerade vägar. 

Konsekvenser för rekreations-
värden 
Planen innebär förbättringar i tillgänglighe-
ten till rekreativa natur- och kulturvärden, 
bland annat till Husaån och riksintresset 
för friluftsliv. Dock tas rekreativa ytor i an-
språk av planerad bebyggelse, något som 
får negativa konsekvenser för närrekreatio-
nen i området.

Planens påverkan
Planen innebär att ny bebyggelse i Karby 
tillkommer i närrekreationsskogarna och 
även i de för rekreationsupplevelsen 
viktiga öppna landskapsrummen. Flera nya 

Plats för bollspel i Karby
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Rekreation - stråk och målpunkter
utsiktspunkt

åtkomst vattendrag
brygga mm befintlig

åtkomst vattendrag
plats med utvecklingspotential

passage gångbro, befintlig
passage gångbro, föreslagen

Husaån som vattenled
grönstråk, befintligt

grönstråk, föreslaget
Roslagsleden

Kulturmiljö -stråk och målpunkter
intakt kulturmiljö/gårdsmiljö

historiskt intressant 
byggnad/plats

stråk kulturmiljö, befintligt
stråk kulturmiljö, föreslaget

Service och information
busshållplats befintlig

busshållplats föreslagen

parkering befintlig

parkering föreslagen

informationspunkt föreslagen

café / restaurant befintlig

handel befintlig
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KARBY
BROTTBY

LILLA GARN

Toftesta

Ösby

HUSAÅN

GARNSVIKEN

Libby

Brottby Gård

Stora Karby
Össeby Kyrkoruin

Össeby-Garns kyrka
skolmuseum

Vada Kyrka

Vada sjökullar

Klockarborg

hembygdsgård

Toftesta udde

Dansanläggning

ANALYS - UPPLEVELSEVÄRDEN

Befintliga och planerade stråk och 
målpunkter
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grönstråk längs med och passager över 
Husaån planeras. Även kulturmiljöstråk 
kring de äldre kulturmiljöerna i analysom-
rådet föreslås. 

+2 Märkbara positiva konsekvenser för 
tillgängligheten till strandlinjen längs 
Husaån 
I planförslaget tillgängliggörs Husaån för 
allmänhetens nyttjande genom upprust-
ning av parkrummet i Brottby, skapandet 
av nya grönstråk på respektive sida av ån 
samt nya gångbroar över ån i strategiska 
lägen. Ån är i dagsläget relativt otillgängligt 
för allmänheten och möjligheterna att pas-
sera över ån är få. I planen framhålls också 
möjligheten att skapa nya båtplatser och 
iläggningsplatser för kanoter. Husaåns re-
kreativa värden skulle kunna höjas och bli 
betydelsefulla inte bara för boende i Karby 
och Brottby utan även för besökare. 

+2 Märkbara positiva konsekvenser då 
tillgänglighet och service förbättras 
Utvecklingen av grönstråken som knyter 
samman samhällena och grönområdena 
samt förslaget att göra den nya bussvänd-
platsen i Brottby till en ”grön hållplats” ökar 
tillgängligheten till både i den lokala och 
den regionala grönstrukturen. Fler parke-
ringsplatser, information vid dessa, en mer 
attraktiv busstation samt fler servicefuk-
tioner underlättar för både besökare och 
lokala nyttjare att uppleva omgivningarna. 
Roslagsleden bedöms också påverkas posi-
tivt av planens innehåll. 

- 2 Märkbara negativa konsekvenser då 
grönytor för aktiviteter tas i anspråk
I planförslaget minskas storlek på grönytor 

och vissa rekreativa grönområden försvin-
ner helt till förmån för bland annat ny 
bebyggelse. Exempelvis kommer rekrea-
tionsskog i Karby att påverkas negativt då 
ny bebyggelse kommer ta stora arealer 
av skogen och välutnyttjade motionsspår 
i anspråk. Nya spårdragningar behöver 
studeras i det fortsatta detaljsplaneskedet. 
I grönplanen lyfts att endast begränsad ut-
byggnad bör ske i Karbys rekreationsskogar 
för att undvika framtida brist på tätortsnära 
skog. Ianspråktagandet av gröna rekrea-
tionsytor planeras att kompenseras genom 
att uppgradera resterande grönytor till 
kvalitativa och gestaltade parkrum som i 
bästa fall kan få fler besökare. 

+2 Märkbara positiva konsekvenser då 
nya kulturmiljöstråk planeras
Sammankopplade kulturmiljöstråk med 
tillhörande information föreslås i planen, 
bland annat i Lilla garn och i Vada. Dessa 
kan förstärka upplevelsevärdena och för-
ståelsen för de historiska strukturerna.

Konsekvensernas relation till 
lagskydd

Konsekvenser för riksintresse för frilufts-
liv
Föreslagen plan bedöms inte medföra 
någon påtaglig skada på riksintresset för 
friluftsliv som helhet. Planen innebär ingen 
bebyggelseexploatering inom riksintresse-
området men däremot nya grönstråk som 
tillgängliggör Garnsviken. Planens konse-
kvenser kan bedömas bli positiva då nya 
rekreativa stråk som förbättrar tillgänglig-
heten till riksintresseområdet planeras. 

Konsekvenser i relation till strandskydd 
Dispens från strandskyddet krävs för att 
bebyggelsen kring Husaån i Brottby ska 
kunna komma till stånd. Planen innebär 
tillkommande bebyggelse inom nuvarande 
strandskyddsområde men också att delar 
av Husaån tillgängliggörs vilket blir en 
förbättring jämfört med dagens läge. Ytan 
av allemansrättslig tillgänglig mark minskar 
men tillgängligheten till de rekreativa vär-
dena kopplade till vattenmiljön ökar. Kon-
sekvenserna i förhållande till lagskyddets 
intention att trygga allmänhetens tillgång 
till stränder kan alltså bli positiv, förutsatt 
att den nya bebyggelsen inte stänger ute 
besökare eller hindrar tillgången till strand-
linjen och dess omgivande landskap.

Konsekvenser av nollalternati-
vet
I ett nollalternativ kommer inga gröny-
tor för aktiviteter och rekreation att tas i 
anspråk, exempelvis bevaras befintliga mo-
tionsspår och närrekreationsskog. Nollal-
ternativet innebär dock att de positiva 
konsekvenser som planförslaget innehåller 
inte kommer att komma till stånd. Det sker 
inga tydliga förbättringar av stråk för natur 
eller kultur och heller ingen upprustning 
av parkrum. Tillgängligheten till Husaån 
kommer inte att förbättras. Så länge ingen 
ny och spontan bebyggelseutveckling 
sker i analysområdets östra delar kommer 
riksintresset för friluftsliv inte att påverkas 
negativt i ett nollalternativ.

Förslag till åtgärder
Anpassa de nya parkrummens gestaltning 
efter de känsliga kulturmiljöerna. Antikva-
risk kompetens och landskapsarkitektkom-
petens bör anlitas för detta.

Om nya bryggor byggs ska dessa vara 
tillgängliga för allmänheten för att inte 
hindra tillgången till strandlinjen längs 
Husaån.

Den nya bebyggelsen bör ha tydliga 
gränser mellan privat och offentligt så att 
det inte uppstår några oklarheter om var 
och hur allmänheten ska kunna tillgänglig-
göra sig Husaåns rekreativa värden.

I detaljplaneskede bör det säkras att 
de förlorade motions- och skidspåren 
kompenseras med nya spår och passager 
genom den tillkommande bebyggelsen till 
och från naturområdena.

Förbättrad bytespunkt vid E18 bör ut-
vecklas till s.k. grön station i enlighet med 
intentioner i RUFS. Då förses stationen 
med information om kilarna, om besöks-
mål och leder. Från stationen finns tydlig 
vägvisning till naturområden och leder.

En tydlig entré till Angarnssjöängen, 
med information, utformas i gränsen mot 
Karby och Hacksta.
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Underlaget för beskrivningar och be-
dömningar i detta kapitel har gjorts med 
utgångspunkt från trafikbullerutredning 
(Tyréns 2011), PM Geoteknik (Structor 
2011), Trafikprognos för 2015 och 2030 
(Vägverket konsult 2007), Data från Upp-
sala och Stockholms läns luftvårdsförbund. 
Radonvärden

Hälsa och säkerhet i nuläget
Delar av Karby och Brottby är idag utsatta 
för buller från E18. E18 och Gamla Norr-
täljevägen är dessutom transportleder för 
farligt gods vilket medför risker vid olyckor. 
Ett antal störande verksamheter finns i 
Karby arbetsområde och förorenad mark 
har konstaterats centralt i Karby vid ICA.

Buller
E18, Gamla Norrtäljevägen och Vadavägen 
utgör i dagsläget källor till trafikbuller. 
Vid nybyggnation av bostäder eller vid 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
eftersträvas riksdagens fastställda riktvär-
den för vägtrafikbuller och spårburen tra-
fik. Riktvärdena fastställdes i samband med 
Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53. 

Riktvärdena utgör huvudregler i Boverkets 
allmänna råd (2008:1).

30 dBA ekvivalentnivå inomhus•	
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid•	
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid •	
fasad (för flyg avses FBN 55 dBA.)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i •	
anslutning till bostad.

Boverket har också formulerat fall där det 
i en avvägning mellan krav på ljudmiljö 
och andra intressen kan vara motiverat att 
göra avsteg från huvudregeln (Boverkets 
allmänna råd 2008:1). Detta bör kunna 
övervägas:

I centrala delar av städer och större •	
tätorter med bebyggelse av stadska-
raktär, till exempel ordnad kvarters-
struktur
Avsteg kan också motiveras vid kom-•	
plettering: av befintlig tät bebyggelse 
längs kollektivtrafikstråk i större städer 
med ny tätare bebyggelse, till exempel 
ordnad kvartersstruktur, längs kollek-
tivtrafikstråk i större städer

Översvämningar, skred och ras
Någon kartläggning av översvämningsris-
ker finns inte för kommunen i stort eller för 
planområdet specifikt. I översiktsplanen 
listas behovet av att ta fram en översväm-

ningsutredning. Trots att någon utredning 
inte är gjord kan det inte uteslutas att det 
finns risk för översvämning av Husaån.

En översiktlig geoteknisk undersök-
ning har gjorts för två delar av planom-
rådet, dels i Brottby kring Husån och dels 
i Karby söder om Sunnerstavägen. Både 
de topografiska och geologiska förhållan-
dena indikerar att området är skredsäkert. 
Släntlutningarna inom området är relativt 
flacka och risker för skred finns inte för 
normala belastningar. Området ses som väl 
lämpligt för byggnation men utformningen 

bör anpassas till markytans lutning och bör 
utformas som terrasser. För området vid 
Husaån i Brottby bör inga byggnader eller 
gator uppföras inom ett avstånd på ca 25 
m från ån med hänsyn till översvämningar 
och markstabiliteten mot ån. (Structor 
2011)

Farligt gods
E18 är klassad som primär transportled 
för farligt gods, vilket innebär att vägen 
tillåts för genomfartstransporter. Gamla 
Norrtäljevägen är på sträckan mellan 

Bensinstation i Brottby
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bensinstationerna i Brottby och Vallentuna 
tätort klassad som sekundär transportled 
för farligt gods och är endast avsedd för 
lokala transporter till och från det primära 
vägnätet. Transportleden används i första 
hand för att transportera drivmedel till 
bensinstationerna utmed vägen. Enligt 
Länsstyrelsen ska bebyggelse som planeras 
inom ett avstånd mindre än 150 meter från 
väg för transport av farligt gods riskhante-
ras. Ett bebyggelsefritt avstånd på 25 m bör 
lämnas närmast transportleden.

Miljöfarlig verksamhet och markförore-
ningar
I Brottby finns två bensinstationer vilka 
klassas som miljöfarlig verksamhet. Utöver 
dessa finns ett antal störande verksamheter 
i Karby arbetsområde. Det rör sig om en 

skjutbana och olika typer av verkstäder och 
småindustri, bland annat med platspro-
duktion. Till dessa verksamheter är möjliga 
markföroreningar kopplade. Det finns 
dessutom uppgifter från Länsstyrelsens 
MIFO-register om tidigare verksamheter i 
form av tryckeri och bildemontering. Cen-
tralt i Karby, vid ICA-butiken, förekommer 
markförereningar från en tidigare bensin-
station som legat på platsen. (Vallentuna 
2012)

Luftföroreningar
E18 utgör den stora källan till lokala 
luftföroreningsutsläpp inom planområdet. 
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids 
dock inte (Stockholms och Uppsala läns 
luftvärdsförbund).

Radon
På några fastigheter i planområdet, främst i 
Brottby, har höga halter av radon upp-
mätts. Halterna överskrider de riktvärden 
och gränsvärden som beslutats av Social-
styrelsen och Boverket. 

Trafiksäkerhet
Längs Gamla Norrtäljevägen finns gång- 
och cykelväg i princip bara i de mest 
centrala delarna. Längre ut finns varken 
trottoar eller gång- och cykelbana. Detta 
gör trafiksäkerheten låg för de oskyddade 
trafikanterna. 

Konsekvenser för hälsa och 
säkerhet
Ett mer utvecklat gång- och cykelnät och 
den stadslika karaktären på det cen-

trala stråket bidrar till att trafiksäkerheten 
förbättras. Den nya trafikplatsen kom-
mer dock skapa fler passager över Gamla 
Norrtäljevägen vilket kan inverka negativt 
på trafiksäkerheten. Bullersituationen både 
förbättras och försämras då åtgärder vidtas 
för att minska påverkan från buller från E18 
samtidigt som befolkningsökningen leder 
till ökad trafikering inom tätorterna, något 
som försämrar bullermiljön. Översväm-
ningsrisken ökar i och med exploateringen 
invid Husaån. En positiv konsekvens av 
flytten av bensinstationen är att den se-
kundära transportleden för farligt gods kan 
förkortas.

Planens påverkan
Planen innebär att ny bebyggelse tillkom-
mer i lägen som påverkas av buller. Den 
sekundära transportleden för farligt gods 
kan kortas om bensinstationen i Brottby får 
ett nytt läge närmre motorvägen. De nya 
gång- och cykelbanorna, den nya trafik-
platsen samt den ändrade karaktären av 
Gamla Norrtäljevägen påverkar trafiksäker-
heten i tätorterna. 

Buller
- 2 Märkbara negativa konsekvenser på 
grund av ökad trafik i tätorten och på E18
Då befolkningen förväntas fördubblas i de 
båda samhällena kommer också trafiken 
att öka, vilket leder till mer trafikbuller. Vi-
dare kommer trafiken på E18 att öka över 
tid. I den trafikbullerutredning som gjorts 
med prognos för 2030 konstateras att rikt-
värdena för buller vid nybyggnation av bo-
städer kommer att överskridas ca 250-450 
m från E18. För att bygga närmare vägen 
krävs åtgärder för skärmning av buller eller 

På grund av en besinstation som funnits på platsen tidigare 
finns idag markföroreningar kring ICA-butiken i Karby
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avsteg från Boverkets angivna huvudregler. 
Den fördjupade översiktsplanen menar 
att ett avsteg från riktlinjerna ska kunna 
göras enligt principen att nya bostäder 
bör kunna medges där den dygnsekviva-
lenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 
dB(A), under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA 
vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad 
sida (45-50 dB(A) vid fasad). Minst hälften 
av bostadsrummen, liksom uteplats, bör 
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
Ljudutbredningen ska utredas vidare i 
detaljplaneskedet. 

Detta skulle sammantaget inne-
bära att det ökade trafikbullret påverkar 
omgivningarna negativt men att de nya 
bostäderna som byggs i bullerutsatta lägen 
kompenseras med bullerdämpande åtgär-
der. Således blir inte de negativa konse-
kvenserna så stora.

+2 Märkbara positiva konsekvenser på 
bullersituationen i Karby på grund av ny 
trafikplats och ny väg
Trafikmängderna förväntas öka på E18 av 
anledningar som inte är sammankopplade 
till planens innehåll. Förutsatt att en ny 
trafikplats, inklusive en bullerdämpande 
vall, kommer till stånd skulle bullersitua-
tionen i Karby norr om Gamla Norrtälje-
vägen att förbättras. Mycket av den tyngre 
trafiken skulle i planförslaget kunna flyttas 
från Gamla Norrtäljevägen i centrala Karby 
till den nya vägen till Karby arbetsområde 
längs med E18, vilket skulle minska bullret 
i tätorten.

-2 Risk för märkbara negativa konsekven-
ser påbullersituationen för ny bebyggelse 

i Hacksta
Då landskapet öppnar sig vid Hacksta finns 
risk för att den nya bebygeglsen där kom-
mer att påverkas negativt av trafikbullret 
från väg 268. 

Översvämningar, skred och ras
- 3 Risk för stora negativa konsekvenser 
vid extremflöden i Husaån
Viktigt att poäntera är att risken för över-
svämningar inte är kartlagd och därför är 
det svårt att bedöma hur risk och kon-
sekvens för översvämning. Det går inte 
att utesluta att det föreligger en risk för 
översvämning av Husaån och att planens 
konsekvenser blir negativa då den innebär 
bebyggelse som placeras i nära anslutning 
till ån. 

+/- 0 Obetydliga konsekvenser på för 
skred och ras på grund av ny bebyggelse
Enligt ras- och skredutredningen lämpar 
sig markförhållandena i planområdet för 
bebyggelse förutsatt att vissa säkerhets-
åtgärder, så som att hålla ett säkerhets-
avstånd till Husaån och anpassning till 
terrängen, vidtas. 

Radon
+/- 0 Obetydliga konsekvenser på boende-
miljön på grund av radon
Vid nybyggnation går det med ventilation 
att undvika eventuella problem med radon 
varpå det inte bör bli ett problem för.

Trafiksäkerhet
+ 3 Stora positiva konsekvenser på 
trafiksäkerheten på grund av nya gång- 
och cykelvägar samt sänkt hastighet på 
Gamla Norrtäljevägen

Ett sammanhållet gång- och cykelstråk 
planeras längs med Gamla Norrtäljevägen, 
vilket förbättrar trafiksäkerheten för gång- 
och cykeltrafikanterna. De oskyddade 
trafikanterna skiljs från bilarna och vägen 
får karaktären av en smalare gata med 
sänkt hastighet. En stor del av den tunga 
trafiken till Karby arbetsområde kan ledas 
om till den nya vägen längs E18 och slipper 
passera längs tätortsstråket. 

- 1 Små negativa konsekvenser på grund 
av ny korsning
I och med att planen innebär en ny 
trafikplats kommer Stockholmsbussarna 
att passera huvudstråket. Ett ökat antal 
plankorsningar kan få negativa konsekven-
ser för trafiksäkerheten.

Farligt gods
+ 1 Små positiva konsekvenser då delar 
av Gamla Norrtäljevägen i Brottby slutar 
vara sekundär transportled för farligt 
gods
När Gamla Norrtäljevägen delvis upphör 
att vara transportled för farligt gods krävs 
inte samma säkerhetsavstånd till bebyg-
gelse. Detta skulle innebära att tillkom-
mande bebyggelse i det centrala stråket 
genom Brottby kan komma närmre vägen 
och bidra till ett levande stråk. 

Miljöfarlig verksamhet och markförore-
ningar
- 2 Märkbara negativa konsekvenser för 
markföroreningar planområdet
Vid byggnation i förorenade områden bör 
förorenade massor saneras i samband med 

Karby arbtesomrdåe
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detta. Det föreligger dock en risk att mar-
föroreningarna frigörs och sprids under 
byggskedet.

Luftföroreningar
+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser 
på luftföroreningshalten
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids 
inte idag. I den trafikprognos som är gjord 
för Vallentuna kommun beräknas trafi-
ken fram till 2030 att öka, både på Gamla 
Norrtäljevägen, men framförallt på E18. 
Det finns dock ingen risk att MKN för luft 
överskrids.

Konsekvenser av nollalternativ
Bullersituationen i nollalternativet kom-
mer över tid att försämras. Detta för att 
trafikbullret från E18 förväntas öka oavsett 
om planens innehåll blir verklighet eller 
inte. Inga bullerdämpande åtgärder finns 
planeras för nollalternativet.

Trafiksäkerheten kommer inte förbätt-
ras för gång- och cykeltrafikanter, då dessa 
även i fortsättningen skulle bli utan ett 
sammanhållet stråk genom samhällena. 
Gamla Norrtäljevägen behåller sin hastig-
het och får inte karaktären av stadsgata. 
Den tunga trafiken skulle fortsättningsvis 
passera genom Karby eftersom någon 
ny väg mot Karby arbetsområde inte blir 
av. Någon förkortning av transportled för 
farligt gods blir inte av i Brottby, vilket 
omöjliggör en framtida tätare struktur 
längs Gamla Norrtäljevägen.

Konsekvensernas relation till lagskydd
Konsekvenser för miljökvalitetsnormer för 
luft
Föreslagen plan bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids i 
tätorterna. Trots tung trafik och beräknade  
ökade trafikmängderpå E18 är vägen och 
samhällen belägna så pass öppet att ut-
släppen från vägtrafiken inte bedöms bidra 
till att överskrida MKN inom tätorterna.

Förslag till åtgärder
Håll säkerhetsavstånd till Husaån och vidta 
de i ras- och skredutredningen föreslagna 
åtgärderna för att undvika påfrestningar 
som kan äventyra markstabiliteten.

Genomför en översvämningsutredning 
för att klargöra riskerna med att bebygga 
Husaåns dalgång.

Gör en bullerutredning för tillkom-
mande bostäder i Hacksta.

De större vägarna genom Karby saknar 
idag gång- och cykelvägar
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Nationella miljökvalitetsmiljömål

Nedan redovisas planens påverkan på de 
nationella miljökvalitetsmål som bedömts 
vara aktuella för planen. För dig som vill 
läsa mer om de nationella miljömålen, se 
www.miljomal.se.

Begränsad klimatpåverkan
Av störst betydelse för FÖP-förslagets 
relation till miljömålet är hur förbrukning 
av transportenergi och energi för upp-
värmning kan minskas. Förslaget saknar 
förslag till gemensam uppvärmning, varvid 
möjligheterna till energieffektiv fjärrvärme 
försummas. Däremot medför förslaget 
bättre möjligheter för kollektivtrafik, vilket 
kan begränsa utsläpp av klimatpåverkande 
gaser.

Levande sjöar och vattendrag
Då det tillkommer ny bebyggelse i anslut-
ning till Husaån riskerar denna att påverkas 
negativt om dagvattenhanteringen inte lö-
ses på ett tillfredställande sätt. Detta skulle 
i så fall kunna motverka miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Förslaget medför vissa risker för negativ 
påverkan, då nya verksamheter öppnas 
upp i främst Karby verksamhetsområde. 

Levande skogar
Planförslaget innebär att tätortsnära 
rekreationsskog exploateras vilket mot-
verkar miljökvalitetsmålet levande skogar. 
Planen bidrar å andra sidan till att uppfylla 
målet genom att tillgängliggöra nationellt 
intressanta friluftsområden i skog genom 
att ta fram nya grönstråk som ansluter till 
riksintresset för friluftsliv och dess stora 
skogsområden. 

Ett rikt odlingslandskap
De kulturbärande sammanhangen och 
strukturerna kopplade till det historiska 
odlingslandskapet bevaras i stort i planen, 
men ny bebyggelse planeras också i direkt 
anslutning till det för odlingslandska-
pens karaktäristiska markörerna, t.ex. vid 
Brottby kvarn. Delar av det som idag är 
jordbruksmark och ängs-eller hagmarker 
kommer att exploateras av både infrastruk-
tur och bebyggelse i planförslaget. Detta 
motverkar miljömålet, då markens långsik-
tiga produktionsförmåga upprätthålls. 

Möjligheterna till friluftsliv och natur-
upplevelser bedöms påverkas positivt av 
planförslaget och kan sägas medverka till 
att målet uppnås.

God bebyggd miljö
I och med att planen förtätar och möjlig-
gör ny bebyggelse i redan befintlig tätort, 
blandar upp funktioner och boendeformer, 
förbättrar gång- och cykelmöjligheterna 
samt ligger i ett relativt kollektivtrafiknära 
läge, kan planen sägas medverka till att 
miljökvalitetsmålet uppnås. Å andra sidan 
är det oklart om antikvarisk kompetens 
kommer att anlitas i utformningen av 
bebyggelsen och om planen verkar för att 
värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
skyddas formellt. Utan åtgärder kommer 
alla nya byggnader inte kunna innehålla 
de riktlinjer som är uppsatta för buller vid 
nybyggnation, något som motverkar målet.

Ett rikt djur- och växtliv
Förslaget möter i stor omfattning miljömå-
let. Det finns viss risk för negativ påverkan 
på en artrik hagmark, samt viss risk för 
negativ påverkan av vattenkvaliteten.
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Förslagets möjlighet att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling belyses med hjälp av 
verktyget ”Värderosen”, där faktorer för 
ekologisk, social, ekonomisk och fysisk 
hållbarhet vägs samman. 

Hållbarhetsanalys

Möten och lokalt 
engagemang

Samhälls-
ekonomi, 
långsiktig 
ekonomi

Transportenergi, 
”nära till mycket”

Hälsa och 
säkerhet

Tillgänglighet 
för bil

Projekt ekonomi

Tillgänglighet för 
kollektivtrafik

Kretslopps-
system, 
miljöteknik

Grönstruktur för 
ekosystemtjänster 
och biologisk 
mångfald

Grönstruktur  
för rekreation

Identitet 

Trygghet
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Social mångfald  

Tillgänglighet 
för gående 
och cykel

Nollalternativ

Fšrslag
Värderosen är ett verktyg som utarbetats 
av Ekologigruppen AB i samarbete med 
Arken arkitekter AB. Verktyget är fritt att 
användas.

Värderosen
ett verktyg för hållbarhetsbedömning
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Värderosen - verktyg för håll-
barhetsvärdering
Värderosen är ett verktyg för att på ett 
översiktligt sätt kunna utvärdera hållbarhe-
ten i olika stadsutvecklingsförslag. Verkty-
get underlättar en bedömning av förslagets 
påverkan som helhet, vilket minskar risken 
för att enskilda faktorer optimeras på 
andras bekostnad. Den helt fyllda ”rosen”, 
d.v.s. cirkeln, är den idealiskt hållbara 
stadsdelen. Verktyget har utvecklats av 
Ekologigruppen AB i samarbete med Arken 
arkitekter AB.

Helhetssyn på hållbar utveckling
Samhällsbyggnad i allmänhet, och inom 
en översiktsplan i synnerhet, innehåller 
ett brett spektrum av konsekvenser för 
miljön. I strävan efter en hållbar utveck-
ling, hanteras alltid många aspekter som 
i sitt genomförande till delar strider mot 
varandra. Strävan efter en god ljudmiljö, 
med ett minimum av bullerstörningar, 
strider t.ex. mot målet att skapa en tät, 
småskalig stadsmiljö med aktiva gaturum, 
eftersom biltrafik blandas med bebyggelse. 
Ofta eftersträvas också en sammanhållen 
stadsstruktur samtidigt som det är viktigt 
att grönstrukturen hålls samman, vilket kan 
vara svårt att åstadkomma samtidigt.

Värderosen erbjuder en möjlighet att 
betrakta ett helt spektrum av hållbarhets-
faktorer samtidigt, vilket ger en bild av hur 
förslaget som helhet förhåller sig till hållbar 
utveckling.

Flera av indikatorerna är mätbara, 
medan andra värderas i en bedömning. 
Bilden av värderosen utgör inte ett absolut 
värde på hållbarhet, utan ska betraktas 
som en bedömning av möjligheterna till 

hållbar utveckling.

Förutsättningar för bedömningen
Ny trafikplats•	
Omsorgsfullt gestaltade gator, torg, •	
grönytor och stråk
Befolkningen i tätorten fördubblas•	
Att VA-nätet byggs ut•	

Ekologisk hållbarhet

Transportarbete - nära till mycket
Många av de vardagliga funktionerna, som 
dagligvaruhandel, skola, bibliotek och 
sportanläggning finns redan i tätorten Med 
mer än ett fördubblat befolkningsantal 
i tätorten skapas ett större underlag för 
service och verksamheter. Planen möter 
delvis denna befolkningsökning med att ge 
utrymme för verksamheter och handel. För 
bredare utbud av funktioner måste dock 
invånarna transportera sig.

Möjligheten till miljöanpassade trans-
porter är relativt goda i Karby och Brottby 
i och med de täta avgångarna med buss 
till Stockholm. Med en ombyggd hållplats 
kan kollektivtrafikens attraktivitet dess-
utom öka. Utvecklingen i Hacksta är dock 
svår att motivera, då ny bebyggelse i det 
läget placeras långt ifrån busshållplatsen 
vilket minskar kollektivtrafikens attraktivitet 
betydligt.

Kretslopp och miljöteknik
Någon möjlighet till lokal energiproduk-
tion eller slutande av lokala kretslopp 
utvecklas inte i planförslaget. Den nya 
bebyggelsen ansluts till den planerade VA-
utbyggnaden.

Grönstruktur för ekosystem
Planförslaget innebär att naturmark tas 
i anspråk vilket försämrar möjligheterna 
till ekosystemtjänster. I Karby arbetsom-
råde kommer stora arealer skogsmark att 
hårdgöras vilket ställer höga krav på dag-
vattenhanteringen. Planförslaget innefattar 
öppen och gestaltad dagvattenhantering 
med dagvattendammar. Jordbruksmark 
och skogsbruksmark kommer att exploa-
teras och ersätts inte med exempelvis ytor 
för stadsodling. 

Social hållbarhet

Grönstruktur för rekreation
Möjligheten till rekreation och friluftsliv 
är god i området, både för invånarna och 
besökare. Planen föreslår exploatering 
av närrekreationsskog och grönytor, men 
kommer samtidigt att uppgradera andra 
grönytor till mer kvalitativa parkrum och 
skapa sammanhängande grönstråk. Sett 
till en större skala har invånarna god 
tillgång till den regionala grönstrukturen 
och rekreationsområden. Förutsatt att de 
bostadsnära rekreationsmöjligheterna 
ersätts så att förlorade rekreations- och 
friluftsfunktioner inte försvinner helt har 
planen möjlighet att förbättra tillgången till 
rekreationsvärden något.

Identitet
Karby och Brottby ligger i en starkt kultur-
miljöpräglad omgivning. Planen tar hänsyn 
till detta genom att försöka placera ny 
bebyggelse i icke-exponerade lägen som 
kan skada intrycket av och förmågan att 
uppfatta kulturmiljöerna. De värdefulla 
gårdsmiljöerna och äldre vägstrukturer 

kommer att bevaras och nya kulturmiljö-
stråk att skapas. Landskapets karaktär och 
kulturhistoriska prägel kommer delvis att 
påverkas av bebyggelse. Ett av planens syf-
ten är att binda samman de två samhällena 
till en tätort genom att skapa ett levande 
stråk över E18. Stråket tillsammans med 
de nya mötesplatserna som planen ger 
utrymme för kan hjälpa till att skapa en 
mer sammanhållen ort. Enligt planen kom-
mer tätortens karaktär att förändras medan 
platsens identitet ska behållas. 

Möten och lokalt engagemang 
Planområdet ligger relativt isolerat från 
andra orter vilket minskar den rumsliga 
integrationen med övriga kommunen. Den 
starkaste kopplingen utåt utgörs av E18 
som visserligen inte har en direkt integre-
rande funktion, men däremot kan skapa 
genomströmning och flöden. Mer än en 
fördubbling av invånarantalet kommer att 
öka antalet människor i rörelse, något som 
i kombination med de utvecklade mål-
punkterna och mötesplatserna kan skapa 
möten. Planen skapar en mer blandad 
stadsdel i form av att nya boendeformer 
tillkommer. En stor potential i planen ligger 
i hur mötesplatserna utformas och gestal-
tas så att de är tillgängliga, trygga och funk-
tionella. Den nya trafikplatsen som möjlig-
gör ett nytt hållplatsläge har stor potential 
att utnyttjas som attraktiv bytespunkt med 
stark koppling till det nya huvudstråket och 
med sammankoppling med andra funk-
tioner. Det är dock tveksamt om huruvida 
avståndet mellan det nya hållplatsläget och 
stråkets bebyggelse kan överbryggas. 

Lokalt engagemang kan påverkas av de 
gemensamhetsytor som finns för invå-
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narna att mötas på. Det kan vara gröna 
ytor men också lokaler för service m.m. I 
dagsläget finns det ett antal mötesplatser 
och funktioner som skulle kunna fung-
era som mötesplatser. Planen ger även 
utrymme för nya platser och funktioner 
som kan fungera som mötesplatser. Mer 
än en fördubbling av befolkningsantalet 
skulle visserligen kunna påverka känslan av 
engagemang och omsorg och känslan av 
trygghet och samhörighet, men skalan på 
samhället kommer fortfarande vara liten 
och greppbar. 

Trygghet
Planförslaget säger sig öka den upplevda 
tryggheten i tätorten genom att öka täthe-
ten och skapa fler funktioner. Gestaltade 
gator, torg och grönytor i sammanhäng-
ande nät underlättar möjligheten att 
orientera sig och också bidra till känslan av 
trygghet i de offentliga miljöerna. Med mer 
än en fördubbling av antalet invånare ökar 
antalet människor som är i rörelse vid olika 
tider på dygnet, någor som också kan bidra 
till ökad trygghet. Stråket mellan Karby 
och Brottby kommer kunna öka känslan av 
sammankoppling och skapa en känsla av 
trygghet i förhållande till det utsatta infra-
strukturlandskapet. Gamla Norrtäljevägen 
och Vadavägen kommer få karaktären av 
stadsgator med lägre hastigheter. Tyngre 
trafik mot det nya arbetsområdet kommer 
flyttas till den nya vägen längs E18, något 
som påverkar trafiksäkerheten positivt. 
Nya gång- och cykelbanor i ett samman-
hängande nåt förbättrar tryggheten för 
cyklister och gångtrafikanter. 

Social mångfald
Flerbostadshusen som planeras kan bidra 
till att människor i olika skeden av livet kan 
hitta ett lämpligt boende i tätorten. Detta 
skulle kunna vidga den sociala mångfalden 
i samhällena. Nya ytor för verksamheter 
kan öka mångfalden av funktioner. Till-
sammans kan blandningen av funktioner 
och boendeformer inom planområdet 
förbättras men den kommer fortfarande 
vara relativt låg.

Ekonomisk hållbarhet

Lokala verksamheter och lokal ekonomi
I Karby arbetsområde och i direkt anslut-
ning till E18 i Karby planeras nya verksam-
hetslägen med plats både för mer utrym-
meskrävande verksamheter och för handel 
och kontor. Det finns en efterfrågan på 
lokaler i kommunen vilken planen delvis 
skulle kunna tillfredsställas av utvecklingen 
i Karby arbetsområde. Övriga verksamhets-
lokaler som tillkommer får centrala och 
strategiska lägen längs stråket, vilket ökar 
etableringsmöjligheten. 

Samhällsekonomi och långsiktig ekonomi
Karby och Brottby borde kunna bli en 
attraktiv plats för boende då samhällena 
har ett strategiskt läge längs med E18 
med täta och snabba kommunikationer 
till Stockholm och samtidigt präglas av 
ett naturnära boende i landsbygdsmiljö. 
Uppblandningen mellan funktioner gör 
också platsen mer hållbar i perspektivet 
att det finns en balans mellan boende och 
verksamheter. 

Gamla Norrtäljevägen mot Hacksta
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Projektekonomi
Det bör vara attraktivt att bygga i Karby 
och Brottby. Intäkterna av exploateringen 
bör också ses i ljuset av att utvecklingen av 
samhällena förutsätter flera större inves-
teringar, bl.a. i en utbyggnad av VA-nätet 
som redan är under konstruktion, och 
ombyggnationen av trafikplatsen.

Fysisk hållbarhet

Tillgänglighet för bil
Tillgängligheten för bil är i dagsläget 
mycket hög. Från E18 kommer man snabbt 
till både Brottby och Karby. I tätorterna 
är framkomligheten hög. Planen kommer 
att minska tillgänligheten något då Gamla 
Norrtäljevägen får sänkt hastighet och 
karaktären av stadsgata mer än genom-
fartsgata. Dessutom kommer busstrafiken i 
Karby att behöva passera Gamla Norrtälje-
vägen, förmodligen med företräde, något 
som påverkar framkomligheten.

Hälsa och säkerhet
Det är svårt att säga exakt vilka konsekven-
ser planen kommer att få på trafikbullersi-
tuationen i planområdet. Bullret från E18 
kommer att öka oavsett planens innehåll 
då trafikmängderna ökar. Ökat antal 
invånare innebär också mer trafik och ökat 
buller i tätorten. Den nya vägen längs E18 
kommer dock att kunna leda om en del 
tung trafik från centrala Karby och den nya 
trafikplatsen kommer kunna fungera som 
en vall mot den bullrande motorvägen. 

Trafiksäkerheten kommer i stort att 
förbättras i och med planförslaget. Dock 
finns risken att den nya korsningen över 
Gamla Norrtäljevägen kan komma att 

påverka trafiksäkerheten negativt. Risken 
för ras och skred bedöms inte bli större i 
och med planförslaget, medan risken för 
att bostäder drabbas av översvämningar 
eventuellt kommer att öka.

Tillgänglighet för gående och cyklister
Planen föreslår ett sammanhängande 
gång- och cykelstråk från Hacksta till Ösby 
längs med det nya centrala stråket. Det 
blir lättare för gångtrafikanter och cyklister 
att orientera sig och stråket blir tryggare 
genom ny belysning och att motortrafiken 
separeras från gående och cyklister. 

Tillgänglighet för kollektivtrafik
Planen förbättrar förutsättningarna för en 
attraktiv kollektivtrafik genom att bygga 
om hållplatser och flytta hållplatslägen. 
Både busshållplatsen längs E18 och mindre 
hållplatser längs gamla Norrtäljevägen 
uppgraderas. Dessa åtgärder underlättar 
omstigning mellan lokala och regionala 
busslinjerna. 

Förslag till åtgärder
En aktiv medborgardialog bör genomföras 
för att fånga upp viktig information om 
befintliga funktioner och önskemål inför 
utvecklingen. En av förslagets bärande 
idéer är en tydlig förtätning av främst 
centrala Karby och stråket mot Brottby. 
Detta kommer att medföra ett stort antal 
intressekonflikter som måste lösas i en god 
dialog.

Planförslaget bör kompletteras med 
analys av ett scenario med två eller tre 
gånger så stor utveckling, för att belysa ifall 
en mindre utveckling påverkar möjlighe-
terna att genomföra en större.

Ett tätare alternativ bör också analy-
seras utifrån möjligheterna att skapa ännu 
bättre underlag för service, mötesplatser 
och social service.

Planerna på att binda samman byarna 
kommer i konflikt med höga bullernivåer 
längs E18. För att ge bättre möjligheter att 
lyckas skapa en gemensam knutpunkt, bör 
förslaget utmana problemen med motor-
vägen ännu tydligare. Med en mer radikal 
landskapsgestaltning kan korspunkten med 
motorvägen få en spännande gestaltning, 
samtidigt som bullerskydd kan skapas som 
gör det möjligt att uppföra bostäder och 
verksamheter närmare motorvägen och 
närmare resecentrum. En levande mötes-
plats, ett torg, alldeles intill den förbättrade 
bytespunkten vid E18 har goda möjligheter 
att bli en bra knutpunkt, men då krävs san-
nolikt mer bebyggelse intill bytespunkten, 
vilket kräver hantering av buller.

Förslaget bör kompletteras med riktlin-
jer för utbyggnad av fjärrvärme.

Karby arbetsområde bör inte tillåta 
verksamheter som inrymmer daglig han-
del. Privathandel och service bör istället 
koncentreras till samhällena och de stråk 
där månniskor rör sig.

En utveckling av bostäder vid Hacksta 
motverkar syftet med FÖP:en och kan med 
fördel utelämnas.
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Förslag till uppföljning

Nedanstående förslag till uppföljning är 
tänkt att utgöra underlag för kommunens 
plan för uppföljning i den ”särskilda sam-
manställning” som ska höra till planen. 
Kommunens sammanställning ligger till 
grund för hur tillsyn av olika slag organise-
ras, liksom annan uppföljning.

Bebyggelsestruktur
I samband med detaljplanearbete (DP-
arbete), ska tydliga riktlinjer för gestaltning 
och struktur ges, t.ex. i form av program 
för detaljplan, som säkrar planens syften. 
Riktlinjerna ska styra mot en väl samlad 
struktur med konsekvent ökad tillgänglig-
het till kollektivtrafik och service. Här ingår 
också riktlinjer för funktionsblandning, 
tydlig kvartersstruktur med samlande 
stråk, lokaler för service i integrerade och 
attraktiva lägen, tydligt allmänna gaturum, 
etc. (för exempel på riktlinjer, se Hållbar-
hetsprogram för Väsby sjöstad, Upplands 
Väsby kommun 2012).

I kommande DP-arbete ska tydliga rikt-
linjer ges för en förbättrad bytespunkt vid 
E18. Vägledande ska vara effektiva stopp 
för motorvägsbussarna, effektiv omstig-
ning och en attraktiv miljö för resenärer. 
Bytespunkten kommer att vara den vikti-
gaste knutpunkten och bör därför planeras 
tillsammans med viktiga mötesplatser och 

rörelsestråk.
Planering för viktiga gång- och cykel-

banor ska följas upp.
I detaljplaneskedet ska bevakas att 

utvecklingen sker med effektiv markan-
vändning som minimerar intrånget på 
jordbruksmark och inte försvårar möjlighe-
terna till jordbruk.

Ekologiska värden och sprid-
ningssamband
Under genomförandet av planen ska följas 
upp att ny bebyggelse och nya verksam-
heter tar hänsyn till behovet av ekologiska 
samband för främst gräsmarksarter.

Vid genomförandet är det nödvän-
digt att bevaka att Natura 2000-området 
Brottby allé inte skadas.

I samband med DP-arbete ska bevakas 
att det finns ansvar för naturvårdsinriktad 
skötsel av hagmarken vid Brottby kvarn 
och vid hagmarken vid Stora Karbys 
gravfält.

Vattenmiljö
Inför DP-arbete måste tydliga mål och 
riktlinjer för dagvattenhantering ställas 
upp. Kommunen bör besiktiga dagvatten-
anläggningarnas prestanda i samband med 
att de tas i drift och därefter kontinuerligt 
följa upp utsläppsvärden.

Vid utvecklingen av nytt verksamhets-
område ska kommunen bevaka att tillräck-
liga skyddsåtgärder vidtas för att läckage av 
miljöfarliga ämnen till grund- och ytvatten 
förhindras, åtgärder som också ska följas 
upp vid en eventuell ny bensinstation.

Vid sanering av marken vid bensinsta-
tionens nuvarande plats, ska följas upp att 
åtgärder vidtas som hindrar att förorening-
ar läcker till ån eller sjön.

Vid uppförande av ny bebyggelse längs 
Husaån, ska följas upp att denna planeras 
med utrymme för de naturliga stränderna 
och att entreprenörer åläggs att vidta 
åtgärder för att förhindra skador, slamflykt 
eller läckage av föroreningar till ån.

Rekreationsmiljö
Inför DP-arbetet, bör kommunen bevaka 
att föreslagna åtgärder för bättre tillgång 
till natur- och kulturmiljöer verkligen 
genomförs och att det finns ansvar för drift 
och underhåll för dessa.

Särskilt viktigt är det att bevaka att 
tillgången till stränderna utvecklas och att 
ny bebyggelse inte ger ett privatiserande 
intryck.

Roslagsledens dragning genom tätor-
ten bör bevakas, så att dess kvaliteter kan 
utvecklas.

Kommunen bör också följa upp att nya 

skid- och motionsspår anläggs i takt med 
att närrekreationsskog i Karby bebyggs.

Kulturmiljö
Inför DP-arbete bör kommunen svara för 
att riktlinjer utarbetas för hur ny bebyggel-
se bör anpassas i struktur och gestaltning 
för att inte påverka höga kulturmiljövärden 
negativ. För detta bör särskild kompetens 
anlitas. Möjligheten att införa områdes-
skydd utanför områden med detaljplan 
bör övervägas. Riktlinjerna bör tas fram i 
samarbete med Länsmuseet. Riktlinjerna 
måste kontinuerligt följas upp vid bygglov-
givning.

Kommunen bör följa upp att föreslagna 
kulturmiljöstråk kommer till stånd och att 
ansvariga utses för drift och underhåll.

Buller
I samband med DP-arbete måste buller-
prognoser genomföras som förebygger att 
höga bullervärden uppstår i bostäder.

Säkerhet
Kommunen bör omgående genomföra 
en översvämningskartering för att utreda 
riskerna för översvämning kring Husaån i 
samband med höga flöden.

I DP-skedet bör riskanalyser göras för 
risker kopplade till besninstationen och 
transportleden för farligt gods.
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