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SAMMANFATTNING
Planområdet ligger i direkt anslutning öster om Roslagsbanan vid Kårsta station och är cirka 34 ha
stort. Målet med planarbetet är att ta fram en detaljplan som möjliggör att områdets vatten och
avlopp kan hanteras i ett större sammanhang samtidigt som befintliga vägar kan rustas upp och fler
bostadsfastigheter skapas. Planläggningen innebär att de tomter som är tillräckligt stora kan delas
och planen tillåter cirka 100 nya bostäder. Området avses anslutas till det kommunala vatten- och
avloppsnätet.

Aktuellt planområde är en del av ett större geografiskt område, Kårsta Rickeby. De östra delarna
har planlagts med en lagakraftvunnen detaljplan under 2016, Kårsta Rickeby 1.

Föreslagen utbyggnad ligger i linje med såväl nu gällande som kommande översiktsplan då dessa
anger att det vore positivt att komplettera bebyggelsen i Kårsta med bostäder och arbetsplatser.
Detta skulle ge ett ökat befolkningsunderlag för Kårstaskolan och övrig service samt underlag för
en ökad turtäthet på Roslagbanan.

Till planförslaget har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram med syftet att redovisa de
miljökonsekvenser som planen kan ge upphov till. MKB:n ska även ge en samlad bedömning av
planens miljöpåverkan, visa på åtgärdsförslag som kan avhjälpa, respektive minska, den negativa
påverkan från planen samt utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen. MKB:n
hanterar de miljöaspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan och en bedömning har gjorts
både för föreslagen plan och för ett så kallat nollalternativ, det vill säga en trolig utveckling av
området om planförslaget inte genomförs.

Kulturmiljö
Planområdets kulturhistoriska värden är måttliga till höga, bland annat då området ingår i ett
riksintresse för kulturmiljö. Planförslaget har delvis anpassats till områdets kulturmiljö och
sammantaget bedöms planen innebära risk för märkbara negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Nollalternativet bedöms ge risk för små till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, beroende
på utbyggnadsgrad, utformning och placering.

Naturmiljö
Naturmiljön inom planområdet har måttliga värden och planförslaget bedöms innebära risk för
märkbart negativa konsekvenser främst på grund av att ett relativt stort skogsområde med
insprängda särskilt skyddsvärda träd och tallmiljöer kommer att omvandlas till tomtmark. Osäkerhet
finns även om häckningsmiljöer av skyddade fågelarter påverkas. Nollalternativet kan ge såväl
positiva som negativa konsekvenser för naturmiljön beroende på hur området utvecklas.

Buller
Planförslaget anger att byggnader för stadigvarande vistelse inte får byggas längs Roslagsbanan
och Kårstavägen vilket ger bedömningen att det inte finns någon risk för att bostadshus byggs där
ljudnivåer vid fasaden överskrider gällande riktvärden. Stora delar av fastigheterna kommer dock
att utsättas för ljudnivåer över riktvärdena för uteplatser. Med eftertänksamhet vid utformning av
fastigheter och byggnader finns dock goda möjligheter att riktvärdena trots detta kan nås.
Planförslaget medför därför risk för små negativa konsekvenser ur bullersynpunkt. Nollalternativet
medför en något högre risk för bullerstörningar i och med att byggnader kan komma att byggas
närmare Roslagsbanan och Kårstavägen än i planförslaget, vilket ger en risk för små till märkbara
negativa konsekvenser.

Olycksrisk
Kårstavägen är sekundär led för transport av farligt gods och för Roslagsbanan finns en teoretisk
risk för urspårning. Planförslaget innehåller bestämmelser om skyddsavstånd för tillkommande
bebyggelse, vilket innebär oförändrade förutsättningar för befintlig bebyggelse medan det för ny
bebyggelse innebär att denna inte uppförs inom utpekade riskområden. Därmed bedöms att
planens utformning sänker olycksrisken till en obetydlig nivå och konsekvenser avseende olycksrisk
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bedöms sammantaget till oförändrade. För nollalternativet bedöms konsekvenserna bli oförändrade
till små negativa.

Markföroreningar och radon
Markföroreningar och naturligt höga halter av radon förekommer inom planområdet. För markradon
bedöms konsekvenserna bli oförändrade i såväl planförslaget som nollalternativet. I planförslaget
medför nödvändig sanering av markföroreningar små till märkbara positiva konsekvenser medan
nollalternativet bedöms leda till oförändrade till små märkbara positiva konsekvenser.

Risk för ras och skred
Större delen av föreslagen bostadsbebyggelse hamnar i områden där förutsättningar för skred
saknas. Inom planområdet finns dock delar som har förutsättningar för skred vilket ger en risknivå
som kräver åtgärder. Konsekvenserna bedöms därmed variera mellan oförändrade till märkbara
negativa. Detsamma gäller för nollalternativet, dock gäller här högre krav på kontroll och försök till
samordning gällande säkerheten vid varje enskild nybyggnation.

Vattenkvalitet och översvämningsrisk
Planförslaget medför att kommunalt VA-nät anläggs och dagvattnet hanteras med åtgärder som
kan fördröja och rena vattnet. Det innebär att planförslaget bedöms ge små till märkbara positiva
konsekvenser för områdets vattenkvalitet. Utvecklingen i nollalternativet är oklar och för områdets
vattenkvalitet innebär det att konsekvenserna kan bli såväl negativa (små till märkbara) som
positiva (små till märkbara) beroende på hur områdets dagvatten hanteras.

Planförslaget föreslår att bostäder placeras i områden med risk för översvämning. För att minska
risken har ett antal åtgärder planerats in, dock bedöms planförslaget innebära en risk för små
negativa konsekvenser ur översvämningsperspektiv. Även i nollalternativet förväntas bebyggelse
tillkomma i områden med risk för översvämning och eftersom inga åtgärder förväntas vidtas för att
motverka översvämning bedöms konsekvenserna bli små till märkbara negativa.

Sammanfattningsvis visar bedömningarna att planförslaget leder till såväl positiva som negativa
konsekvenser beroende på aspekt. Konsekvenserna av nollalternativet är mer osäkra då
utvecklingen i området utan föreslagen plan är mindre tydlig. Beroende på vad som sker i området i
form av avstyckningar och bebyggelse så varierar förväntade konsekvenser i stora spann.

MKB:n rekommenderar ett antal åtgärder för att minimera negativa konsekvenser för de olika
miljöaspekterna samt uppmärksammar eventuella behov av ytterligare kunskapsunderlag.
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1. INLEDNING
1.1. BAKGRUND

År 2012 genomfördes en förstudie för planläggning av Kårsta-Rickebyområdet. Baserat på
förstudiens slutsatser påbörjades detaljplanläggningen i områdes östra del, Kårsta-Rickeby 1 (Figur
2). I förstudien rekommenderades att hela Kårsta-Rickebyområdet bör planläggas, bland annat för
att skapa förutsättningar för anslutning till det allmänna VA-nätet. Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1
vann laga kraft sommaren 2016. Nu pågår planläggning av den västra delen av området, som går
under namnet Kårsta-Rickeby 2.

Figur 1. Kårsta-Rickebyområdets läge i Vallentuna kommun (Vallentuna ÖP 2010–2030)

Genomförda utredningar visar att VA-förhållandena är undermåliga i större delen av hela området
Kårsta-Rickeby vilket utgör en risk för människors hälsa och miljö. Roslagsvatten har gjort
ytterligare undersökningar sommaren 2013 som bekräftade tidigare resultat. Majoriteten av
fastigheterna i området har enskilt avlopp med otillräcklig standard eller saknar avloppsrening helt.
Områdets dåliga VA-förhållanden beror på markens beskaffenhet, som gör det svårt att anlägga
bra fungerande enskilda avlopp. Området är därför i stort behov av kommunalt VA.

Även vägnätet i området har stora brister med smala grusvägar och skymda utfarter. Vägarna
behöver breddas och rustas upp till en godtagbar permanentboendestandard.

Att detaljplanelägga området underlättar för kommunen att på ett samordnat och effektivt sätt både
ansluta fastigheterna till kommunalt VA och bygga ut och rusta upp vägnätet. De vägar som idag
har enskilt huvudmannaskap avses övergå till kommunalt huvudmannaskap.

Såväl nu gällande som kommande översiktsplan fastställer att det vore positivt att komplettera
bebyggelsen i Kårsta med bostäder och arbetsplatser. Detta skulle ge ett ökat befolkningsunderlag
för Kårstaskolan och övrig service samt underlag för en ökad turtäthet på Roslagbanan.
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Figur 2. Översikt gällande och pågående planer i Kårsta-Rickbeyområde.

1.2. SYFTE
Målet med planarbetet är att ta fram en detaljplan som möjliggör att VA-problematiken kan hanteras
i ett större sammanhang samtidigt som befintliga vägar kan breddas och fler bostadsfastigheter
tillskapas. Syftet med detaljplanen är primärt att allmänt VA ska kunna byggas ut på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Planläggningen innebär att fler byggrätter skapas inom området och de tomter som är tillräckligt
stora blir möjliga att dela. Utbyggnad inom området skulle kunna resultera i att cirka 100 bostäder
tillkommer.

Kårsta Rickeby 1

Legend
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2. METOD & BEDÖMNING
De miljöaspekter som behovsbedömningen har pekat på kan antas
medföra risk för betydande miljöpåverkan har behandlats i
miljöbedömningen. Denna skriftliga redogörelse, miljökonsekvens-
beskrivning (MKB), beskriver nuläge, planens förutsättningar och
konsekvenserna av ett genomförande genom en systematisk
konsekvensbedömning samt presenterar en samlad bedömning.

2.1. MILJÖBEDÖMNING I PLANPROCESSEN
När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen
alltid utföra en behovsbedömning (ett ställningstagande)
av huruvida planen kan väntas medföra betydande miljö-
påverkan. I behovsbedömningen daterad 2017-05-04
(Vallentuna 2017a) antas ett genomförande av detalj-
planen kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska
kommunen göra en miljöbedömning av planen och
upprätta en skriftlig redogörelse, en så kallad miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 11–18, 20 §§
miljöbalken. Berörda myndigheter och kommuner ska ges
tillfälle att yttra sig över den preliminära avgränsningen av
MKB:n.

Syftet med att utföra en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i detaljplanen så att en hållbar utveckling
främjas enligt 6 kap. 11 § miljöbalken samt att ge
beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som
möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram till
bättre beslut från miljösynpunkt” (prop. 1990:91/90).

Syftet med denna miljöbedömning är att redovisa de
miljökonsekvenser som kan knytas till den specifika
detaljplanen för Kårsta-Rickeby 2. I detta ingår att
motivera relevanta miljöaspekter som kan medföra en

risk för betydande miljöpåverkan. MKB:n ämnar också ge en samlad bedömning av planens miljö-
påverkan, visa på åtgärdsförslag som kan avhjälpa, respektive minska, den negativa påverkan från
planen samt utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen.

MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN

· Behovsbedömning.
· Samråd om behovsbedömning och

avgränsning med Länsstyrelsen.
· Om detaljplanen kan antas medföra

betydande miljöpåverkan tas en
miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) fram.

· Samråd.
· Handlingarna uppdateras.
· Granskning.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Begreppet betydande miljöpåverkan är en
värdering av graden av miljöpåverkan.
Denna är beroende av naturens
förutsättningar, själva påverkan samt
påverkans betydelse. Det är dock inte
entydigt definierat i lagstiftning eller
förarbeten hur stor påverkan ska vara för
att den ska anses vara betydande.

AKTUELL LAGSTIFTNING FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

2018-01-01 trädde ett uppdaterat kapitel 6 i miljöbalken (Miljöbedömningar) i kraft. Det nya kapitlet har en helt ny
struktur och innehåller flera nya begrepp. Syftet med förändringen är dels att effektivisera miljöbalkens bestämmelser
om miljöbedömningar och dels att implementera de senaste ändringarna i det så kallade MKB-direktivet i svensk rätt
och i övrigt tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga och internationella åtaganden. En ny förordning,
miljöbedömningsförordningen (2017:966), ersätter i och med det nya 6 kap. i miljöbalken förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar (den så kallade MKB-förordningen). Enligt övergångsbestämmelserna avseende det nya
6 kap. i miljöbalken och den nya förordningen ska äldre bestämmelser gälla för planer och program som påbörjats
innan 1 januari 2018. Således är denna MKB framtagen enligt den MKB-lagstiftning som gällde fram till och med
2017-12-31. Hänvisningar till lagrum sker till den tidigare gällande lagstiftningen.
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2.2. BEDÖMNINGSGRUNDER
Grunderna för att värdera en miljöaspekt skiljer sig åt mellan de olika aspekterna och presenteras
därför inledande i varje avsnitt, under rubriken Bedömningsgrunder. Betydelsen av miljöaspekten
värderas bland annat med hänsyn till relevanta bestämmelser som miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och gällande miljökvalitetsnormer.

För de olika bevarandeintressena, som exempelvis kultur- och naturmiljö, är områdets eller
objektets specifika kvaliteter, särart och eventuellt lagstadgat skydd viktiga vid bedömningen.

2.3. BEDÖMNINGSSKALA
Bedömningsskalan bygger på relationen mellan befintliga värden hos miljöaspekten och dess
känslighet samt den omfattning av påverkan som planen medför. Effekter och värdet av miljö-
aspekten vägs samman till en konsekvensbedömning (se Tabell 1). Skalan kan användas för såväl
positiva som negativa konsekvenser. En röd skala används för negativa konsekvenser och en grön
skala för positiva konsekvenser. Nuläget är bedömningsreferens för både planförslaget och noll-
alternativet (se vidare i kapitel 5, Alternativ). I den samlade konsekvensbedömningen jämförs
alternativen sinsemellan.

Tabell 1. Bedömningsskala för positiva och negativa konsekvenser. Samtliga bedömningar utgör en risk för negativa respektive en
potential till positiva konsekvenser.

Höga värden innebär exempelvis att det i området finns kärnvärden i utpekade riksintressen eller
särskild känslighet för påverkan. En stor påverkan ger då risk för stora (positiva eller negativa)
konsekvenser. Måttliga värden är värden av regionalt intresse eller större värden av kommunalt
intresse. En måttlig påverkan på sådana värden ger risk för märkbara positiva eller negativa
konsekvenser. Låga värden är lokala eller mindre kommunala intressen. Oförändrade
konsekvenser innebär ingen eller obetydlig påverkan jämfört med nuläget.

Varje bedömning är gjord utifrån ett ”worst case” scenario och bedömningen av positiva eller
negativa konsekvenser uttrycks därför alltså som ”risk för” eller ”potential till”.

Aspektens värde/känslighet

Höga
(t.ex. riksintressen)

Måttliga
(t.ex. större kommunala
& regionala intressen)

Låga
(t.ex. lokala & mindre
kommunala intressen)

Påverkan
(Ingreppets/
Störningens
omfattning)

Stor Stora konsekvenser Märkbara-Stora
konsekvenser

Märkbara
konsekvenser

Måttlig Märkbara-Stora
konsekvenser

Märkbara
konsekvenser

Små-Märkbara
konsekvenser

Liten Märkbara
konsekvenser

Små-Märkbara
konsekvenser

Små
konsekvenser

Ingen Oförändrade/ obetydliga konsekvenser
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För aspekter kopplade till risknivåer, i denna MKB olycksrisk och risk för skred och ras, används en
modifierad bedömningsskala (Tabell 2) för att kunna göra korrekta konsekvensbedömningar.
Konsekvenser avseende risknivå för olyckor om detaljplanen genomförs kan dels uppskattas på en
absolut nivå och dels kan skillnader mellan de olika alternativen jämföras. Här görs i första hand en
bedömning utifrån den absoluta risknivån, och i andra hand en bedömning av om risknivån ökar
eller minskar jämfört med nuläget. För risker används vanligtvis en sammanvägd bedömning av
sannolikhet och konsekvens. I denna MKB används bedömningsskalan ovan, med följande
preciseringar:

Tabell 2. Preciseringar för bedömningsskalan avseende riskbedömning

Stora konsekvenser Planen innebär en risknivå för människa, miljö och
anläggningar som inte kan accepteras utan att
åtgärder vidtas.

Märkbara konsekvenser Planen innebär en risknivå där ekonomiskt och
praktiskt rimliga åtgärder behöver genomföras för att
ytterligare sänka risknivå.

Små konsekvenser Planen innebär en risknivå som kan accepteras utan
att ytterligare åtgärder vidtas.

Oförändrade konsekvenser Genom utformning av planen bidrar planen till att
risker sänks till en obetydlig nivå.

POSITIV ELLER NEGATIV PÅVERKAN

Syftet med miljöbedömningar är: ”att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas”
(6 kap. 11 § MB). Nuvarande utveckling kan ej ses som hållbar då 9 av de 16 miljökvalitetsmål riksdagen har beslutat om
bedöms mycket svåra att nå inom utsatt tidsram (Naturvårdsverket 2008 s. 84). Det räcker således inte med att förhindra
att negativ miljöpåverkan uppstår, det är dessutom nödvändigt att planera för förbättringar av nuvarande tillstånd i miljön.
Det är därför viktigt både att undvika att planer och program har negativ miljöpåverkan och att samtidigt se till att planen
och programmet kan medföra positiva konsekvenser och därmed förbättra tillståndet i miljön.

2.4. ARBETSPROCESS
Arbetet med miljöbedömningar ska i Sverige integreras i befintliga planprocesser. Arbetet med
denna MKB har bidragit till att förbättra planförslaget till samrådsskedet. De ytterligare åtgärder som
föreslås i MKB:n kan i nästa skede arbetas in i planförslaget.
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3. FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet omfattar den västra delen av Kårsta-Rickeby. Planområdet
sträcker sig från Roslagsbanan österut fram till skolan och detaljplan
Kårsta-Rickeby 1. Detaljplanen är i linje med såväl gällande Översiktsplan
2010–2030 som den som är under framtagande, Översiktsplan 2040. I
detta avsnitt beskrivs områdets planförhållande och historik och de mål
som berör miljökonsekvensbeskrivningen.

3.1. HISTORIK
2012 genomfördes en förstudie för att undersöka platsens lämplighet för planläggning och fortsatt
utveckling. Kommunen bestämde att Kårsta-Rickeby 1 skulle bli en första etapp av utveckling i
Kårsta-Rickeby området. Förstudien visade att det vore lämpligt med ytterligare VA-utredning för
områdets västra del (aktuell detaljplan), som skulle ligga till grund för huruvida VA-utbyggnad skulle
ske i samband med planläggning eller inte. Studien rekommenderade även att vägarna skulle
planläggas med kommunalt huvudmannaskap och att kostnaderna för anläggning av väg och VA
fördelas mellan fastighetsägarna.

Kommunfullmäktige gav den 21 februari 2017 § 18, Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till ny detaljplan för Kårsta-Rickeby 2.

3.2. OMRÅDESBESKRIVNING
Samhället Kårsta har idag (2017) cirka 500 invånare. I Kårsta finns Kårstaskolan (f-6) med bollplan,
bibliotek, förskola och idrottsplatsen Kårevallen. Kårsta stationssamhälle växte fram efter att Kårsta
station på Roslagsbanan invigdes. Stationen bidrog till att bebyggelse med en annan försörjnings-
bas än jord- och skogsbruk kunde etableras. Sedan stationen invigdes har ny bebyggelse tillkommit
under 1900-talet och idag har Kårsta som helhet en blandad bebyggelse som består av villor,
parhus, radhus och lägenheter. Området domineras av fristående villor med stora trädgårdar.

Planområdet omfattar den västra delen av Kårsta-Rickeby och är beläget vid Kårsta station som är
ändstation på Roslagsbanans Kårstalinje. Området omfattar cirka 34 ha och avgränsas i norr av
Kårstavägen, i öster av Kårsta-Rickeby 1, i söder av Kårevallen samt skogsmark och i väster av
Roslagsbanan.

Planområdet omfattar ca 90 fastigheter. Cirka hälften av dessa fastigheter är permanenthus (har
folkbokförda på adressen), resterande fastigheter är obebyggda eller har fritidsbebyggelse.
Fastigheterna i området uppskattas vara mellan 1 500–4 500 kvadratmeter stora.

I sydvästra delen av planområdet ligger en fotbollsplan. Här finns en mer öppen dalgång som
övergår i en brant mot skogsområdet. Skogsområdet domineras av hällmarkstallskog. I anslutning
till skogsmark, och delvis i den, finns villor med stora lummiga trädgårdar.

Inom planområdet är avloppslösningarna såväl allmänna som enskilda, varav större andelen
fastigheter har enskilda avlopp. Vissa fastigheter tycks dessutom helt sakna avlopp enligt
kommunens register. Avloppen varierar i både ålder och standard och har anlagts mellan 1970–
2010-talet.
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Figur 3. Planområdet och dess omgivning. I sydvästra delen av planområdet ligger en fotbollsplan. Här finns en mer öppen dalgång som
övergår i en brant mot skogsområdet. Skogsområdet domineras av hällmarkstallskog. I anslutning till skogsmarken, och delvis i den, finns
bostäder med stora lummiga trädgårdar.

3.3. PLANFÖRHÅLLANDEN
Planområdet har ingen aktuell detaljplan. Området öster om planområdet, har sedan sommaren
2016 en detaljplan, Kårsta-Rickeby 1. Norr om Kårstavägen finns byggnadsplaner från 1950- och
70-talet samt stads- och detaljplaner från 1980- och 90-talet (Figur 2).

Nu gällande översiktsplan (Översiktsplan 2010–2030, Vallentuna kommun) anger att Kårsta ska
förtätas med blandad bebyggelse. Översiktsplanen anger vidare att en komplettering av
bebyggelsen i Kårsta med bostäder och arbetsplatser kan ge ett ökat befolkningsunderlag för
Kårstaskolan och övrig service samt underlag för en ökad turtäthet på Roslagbanan.

I den version av ny översiktsplan som är under utställning mars-maj 2018 (Översiktsplan 2040,
Vallentuna kommun) förtydligas att Kårsta ska utvecklas med utgångspunkt från Roslagsbanan och
den nationellt intressanta kulturmiljön. Målsättningen är att Kårsta ska vara ett attraktivt, naturnära
och småskaligt stationssamhälle. Ny bebyggelse ska huvudsakligen lokaliseras i anslutning till
befintlig bebyggelse. Inom gångavstånd från stationen kan ny bostadsbebyggelse tillkomma i form
av småhus, rad- eller parhus och även lägre flerbostadshus. Även utveckling av verksamheter,
handel och annan service bedöms i den nya översiktsplanen som positivt.

BEGREPP I PLANERINGEN

Översiktsplan. Plan som visar kommunens övergripande tanke med utveckling av bebyggelsen och övrig användning av
mark i hela kommunen. Översiktsplanen är vägledande och därmed ej juridiskt bindande.
Fördjupad översiktsplan – FÖP. Plan som upprättas för mindre geografiska områden och gäller parallellt med den
kommunomfattande översiktsplanen. Ej juridiskt bindande.
Planprogram. Plan som tas fram före en detaljplan för att belysa frågeställningar och syfte med planen och ska ange
riktningen för det fortsatta arbetet. Det är inget lagkrav på att planprogram ska tas fram.
Detaljplan. Reglerar enligt plan- och bygglagen (PBL) markanvändning, byggrätter och utformning av byggnader och mark.
Detaljplaner är juridiskt bindande.

Fotbollsplan
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3.4. RIKSINTRESSEN
Riksintressen pekas ut för att åstadkomma en god hushållning med landets värdefulla mark- och
vattenresurser. Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Områden som
har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i stort
kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Dessa mark- och vattenresurser ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa eller komma i konflikt med det samhälls-
intresse som ligger till grund för förklaringen av riksintresset.

Planområdet berör två riksintressen: ett för kulturmiljö och ett för kommunikationer enligt nedan.

Riksintresse för kulturmiljö
Dalgången mellan Ekskogen i söder och Backa i norr utgör riksintresse för kulturmiljövården
(Kårsta, K 76), vilket utgör en stor del av planområdet (Figur 4). Enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § ska
sådana områden skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Se vidare stycke
6.1.3 för en beskrivning av aktuellt riksintresseområde.

Figur 4. Riksintresse för kulturmiljö och kommunikationer.

Riksintresse för kommunikationer
Planområdet angränsar till Roslagsbanan, denna är av riksintresse för kommunikationer enligt
3 kap 8 § MB vilket innebär att den ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen (Figur 4). Det är av stor vikt att åtgärder för att öka
kapaciteten och utveckla Roslagsbanan möjliggörs för att möta en växande efterfrågan. Aktuell plan
bedöms inte påverka riksintresset för kommunikationer och det behandlas därför inte vidare i denna
MKB.

3.5. SKYDDSVÄRDEN

Strandskydd
Inom strandskyddsområde gäller förbud mot uppförande av byggnader, ändrad användning av
byggnader samt åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkor för djur- och växtarter. En kommun kan
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under vissa omständigheter upphäva strandskyddet enligt PBL 4 kap. 17 § eller erhålla dispens för
åtgärder inom strandskyddsområde.

Det finns några fastigheter i planområdets västra delar som omfattas av strandskydd för Lillån
(Figur 5). Vallentuna kommuns intention är att detta strandskydd ska upphävas i och med
antagandet av denna detaljplan.

Figur 5. Strandskydd för Lillån.

Miljökvalitetsnormer
1998 utfärdade regeringen en förordning om miljökvalitetsnormer (MKN) (Naturvårdsverket, 2016a).
Det finns MKN för luft, buller och vattenkvalitet.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft (luftkvalitetsförordning 2010:477) gäller i hela landet och
reglerar kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen,
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. (Naturvårdsverket, 2016a) De flesta
normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade
målsättningsnormer som ska eftersträvas. MKN baseras på krav i EU-direktivet och den av
regeringen utfärdade luftkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft. (Naturvårdsverket,
2016a).

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller (förordning 2004:675) följs för att undvika skadliga
effekter på människors hälsa. Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare samt
Trafikverket ska var femte år göra bullerkartläggningar och ta fram åtgärdsprogram för att minska
bullerstörningar (Naturvårdsverket, 2016b). Aktuellt område omfattas inte av miljökvalitetsnormen
för omgivningsbuller och dessa hanteras därmed inte i denna MKB.

Svensk vattenförvaltning syftar till att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning av våra sjöar,
vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten. Det övergripande målet för vatten-
förvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 2021, eller senast till år 2027. Varje vatten-
förekomst har en miljökvalitetsnorm (MKN) vilken fastställs med stöd av 5 kap miljöbalken, enligt
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift, HVMFS 2013:19 samt
HVMFS 2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss
tidpunkt, till exempel "god status 2015".
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3.6. MILJÖMÅL

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa hur relevanta miljömål har beaktats i planen. I Sverige
finns 16 miljökvalitetsmål. För denna detaljplan bedöms följande miljökvalitetsmål vara särskilt
relevanta:

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
• Levande skog
• Levande sjöar och vattendrag
• Ingen övergödning
• Grundvatten av god kvalitet

Även följande fyra mål bedöms ha en viss
relevans.

• Ett rikt odlingslandskap
• Myllrande våtmarker
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan

3.7. EKOSYSTEMTJÄNSER
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar oss människor, det vill säga
upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Ekosystemtjänster kan definieras
som: ”Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket
2012 efter The economics of ecosystem and biodiversity -TEEB).

Definitionen inbegriper processer och funktioner i ekosystemen och dess arter vilka bidrar både till
biologisk mångfald och produktionen av nyttigheter och varor som till exempel livsmedel, biologisk
bekämpning av skadegörare och tillgång till naturområden för rekreation (Naturvårdsverket 2012).

Ekosystemtjänsterna brukar, för bättre åskådlighet, klassas i fyra olika grupper:

• Reglerande – påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer såsom vattenhållande
förmåga, rening av luft, pollinering, nedbrytningshastighet och biologisk kontroll av skadegörare.

• Kulturella – ger upplevelsevärden för till exempel rekreation och skönhetsupplevelser.
• Försörjande – ger varor/nyttigheter såsom mat, träfiber och bioenergi.
• Stödjande – är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska kunna

fungera, bland annat biologisk mångfald, fotosyntes, bio-geokemiska kretslopp, bildning av
jordmån.

Upprätthållandet av naturens förmåga att producera viktiga ekosystemtjänster är en central del i
miljömålssystemet och en viktig del av naturvårdens intressen.

Nedan anges vilka ekosystemtjänster som bedöms relevanta för planen samt hänvisningar till var i
MKB-dokumentet dessa analyseras.

Reglerande ekosystemtjänster
För den aktuella planen bedöms rening & fördröjning av vatten särskilt relevant. Detta integreras i
bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under avsnitt Vatten. Även pollination och naturlig
reglering av skadedjur bedöms vara relevant för planområdet och behandlas under avsnitt
Naturmiljö.

Stödjande ekosystemtjänster.
Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens behandlas under Naturmiljö.

Kulturella ekosystemtjänster
Kulturarv och rekreation bedöms som viktiga kulturella ekosystemtjänster i planområdet. Dessa
behandlas under Kulturmiljö och Naturmiljö.
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4. AVGRÄNSNING
Vissa frågor ska inte behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt
6 kap. 13 § miljöbalken ska MKB:n ”innehålla de uppgifter som är rimliga
med hänsyn till 1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 2. planens
eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 3. allmänhetens intresse,
och 4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av
andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter
eller åtgärder”.

4.1. BEHOVSBEDÖMNING & TIDIGT SAMRÅD
I genomförd behovsbedömning (Vallentuna 2017a) konstaterar kommunen att planen
kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning behöver göras. Ett
skriftligt samråd om behovsbedömning och avgränsning för miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) har hållits med Länsstyrelsen Stockholm 2017-07-17 respektive 2017-09-25.

4.2. GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i nära anslutning
till planområdet. Många miljöaspekter har dock ett större influensområde än själva
planområdet, t.ex. vatten och riksintressen vilket innebär att ett större geografiskt
område analyserats.

4.3. TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det är utbyggt och då
människor väntas ha bott i området en tid. Planens genomförandetid är fem år men
konsekvenserna bedöms för situationen fem år senare, 2030, vilket anses vara en mer
rimlig utbyggnadstid.

4.4. TEMATISK AVGRÄNSNING
Enligt genomförd behovsbedömning och från det tidiga samrådet med Länsstyrelsen ska
följande aspekter belysas i MKB:n:

• Vatten (vattenkvalitet (MKN, ytvatten, VA-frågor, dagvatten, grundvatten,
vattenskyddsområde) och översvämningsrisker)

• Naturmiljö (Eventuell påverkan på skyddad & värdefull natur, skyddsvärt växt- och
djurliv inom och strax utanför planområdet, spridningsvägar och strandskydd)

• Markföroreningar (Markföroreningar och radon)
• Risk (Industriers närhet till Roslagsbanan och bostäder samt sekundärled för farligt

gods)
• Buller (Trafikbuller från Roslagsbanan och Kårstavägen)
• Kulturmiljö (då stora delar av planområdet ingår i område som utgör riksintresse för

kulturmiljövården K76)
Vidare ska risk för ras och skred bedömas samt för området och för planen viktiga
ekosystemtjänster beskrivas.
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5. ALTERNATIV
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en sammanfattning av
planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till
andra relevanta planer och program. Vidare ska MKB:n identifiera,
beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens
syfte och geografiska räckvidd. Ett s.k. nollalternativ ska även
beskrivas, d.v.s. miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs.

5.1. PLANFÖRSLAG
Planens huvudsyfte är att VA-problematiken i området kan hanteras i ett större samman-
hang. Detaljplanen ska säkerhetsställa att förbättrings- och breddningsåtgärder kan
genomföras av befintliga vägar samt att dessa övergår till kommunalt huvudmannaskap.
Planens syfte är även att skapa möjligheter för fler bostadsfastigheter, i huvudsak
kommer oexploaterad mark ianspråktas.

Figur 6. Planförslag 2018-04-19. Gula områden avser bostäder, grönt område är avsatt som natur och området i orange är
idrottsplats.
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Detaljplanen medger bostadsbebyggelse, främst i form av enbostadshus. Detta gäller
inom större delen av planområdet där marken bedöms lämplig för exploatering med
hänsyn till exempelvis markförhållanden (Figur 6). I sydöstra delen av planområdet
möjliggörs även radhus. Sammantaget möjliggör detaljplanen cirka 100 nya bostäder.
Befintlig idrottsplats, Kårevallen, bevaras och ges utvecklingsmöjligheter genom planen.
Ett mindre naturområde i norra delen av planområdet skyddas genom planbestämmelse
NATUR. Även en berghäll med tillhörande träd i områdets östra del samt två bergs-
branter skyddas mot exploatering genom planbestämmelser.

Användning av kvartersmark och bestämmelser som rör placering och utformning syftar
till att komplettera befintlig miljö och skapa förutsättningar för att stärka Kårsta som
serviceort samt att möjliggöra för en trivsam boendemiljö. Utgångspunkten för
exploateringen är bebyggelse i harmoni med omgivningarna som samtidigt stärker
kopplingen mellan bebyggelse och närliggande naturområde.

Observera att denna MKB baseras på ett planförslag daterat 2018-04-19. Inför samråd
har mindre justeringar av planförslaget gjorts, MKB:n har inte tagit hänsyn till dessa.

Figur 7. Illustrationskarta för planförslaget (2018-03-21).
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5.2. JÄMFÖRELSEALTERNATIV
Detaljplanen för Kårsta Rickeby 2 har diskuterats sedan 2012, då arbetet med
intilliggande detaljplan Kårsta Rickeby 1 inleddes efter en förundersökning som kartlade
bland annat behovet av en hållbar VA-lösning. Sedan dess har inriktningen för plan-
området varit att ta fram ett förslag till detaljplan med avstyckning av tomter för att
möjliggöra för cirka 100 tillkommande bostäder samt att vägarna förstärks och övergår i
kommunal regi. I samband med upprustningen av vägarna avses även VA-nätet byggas
ut och ingå i verksamhetsområde för VA.

Denna utveckling ligger i linje med såväl nu gällande översiktsplan (Översiktsplan 2010–
2030, Vallentuna kommun) som den version av ny översiktsplan som är under utställning
mars-maj 2018 (Översiktsplan 2040, Vallentuna kommun).

Planområdets höga kulturhistoriska värden, i kombination med behovet av skydds-
avstånd till Roslagsbanan samt Kårstavägen, innebär stora begränsningar gällande
alternativa utformningar inom planområdet. Några andra rimliga alternativ för
utvecklingen av planområdet har därmed inte bedömts finnas och någon konsekvens-
bedömning för jämförelsealternativ görs således inte i denna MKB.

5.3. NOLLALTERNATIV
Om aktuellt planförslag inte genomförs förväntas en viss ökning av bebyggelsen inom
planområdet utifrån privata fastighetsägares önskemål om eventuella tomtstyckningar
och bygglovsansökningar. Utbyggnaden kommer då att ske punktvis och utan att ett
samlat grepp om planområdet tas. Befintligt vägnät med dagens låga standard förväntas
bestå, dock kommer VA-nätet att byggas ut för befintliga fastigheter med anledning av
den ohållbara VA-situationen med inga eller bristande enskilda avloppslösningar. Inga
kapacitetshöjande åtgärder i dricksvatten- och spillvattensystemet görs eftersom det i
detta alternativ inte finns några uppgifter om vilken befolkningsstorlek som kan väntas i
området. Samordningsvinsterna av utbyggnad av väg och VA går förlorade och vägnätet
riskerar att bli underdimensionerat. En exploatering av närområdet enligt gällande
detaljplaner kommer att ske. Idrottsplatsen Kårevallen bevaras men förväntas inte
utvecklas. Nollalternativet liknar därmed i huvudsak dagens utformning av området.
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6. KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivningen ska identifiera, beskriva och
bedöma den betydande miljöpåverkan som planens genom-
förande kan antas medföra. Detta gäller ”med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt
det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter”. Vidare ska
MKB:n innehålla en beskrivning av de åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ
miljöpåverkan.

6.1. KULTURMILJÖ

6.1.1. BEDÖMNINGSGRUNDER
Konsekvensanalysen förhåller sig till lagrum i följande lagstiftning:
• Plan- och bygglagen
• Miljöbalken
• Kulturmiljölagen

6.1.2. UTFÖRDA UTREDNINGAR
Kulturförvaltningen i Vallentuna kommun har på uppdrag av planenheten undersökt om
riksintresset K76, Kårsta, kan påverkas av förslag till ny detaljplan samt om det finns
byggnader och miljöer inom området som har kulturhistoriska värden och bör bevaras.
Resultaten redovisas i rapporten Utredning av kulturhistoriska värden, Kårsta-Rickeby 2,
Kulturförvaltningen 2018-03-16 (version 2).

En arkeologisk utredning, etapp 1 (detaljplan Kårsta-Rickeby 1) och etapp 2 (aktuellt
planområde) har gjorts i området (Arkeologikonsult AB, rapport 2015:2912).

Vallentuna kommun har ett kulturmiljöprogram för Vallentuna kommun, antaget år 2010,
där Kårsta socken behandlas.

6.1.3. NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet karaktäriseras idag av slingriga grusvägar, stora luftiga tomter, tallar, ekar,
en varierande topografi och ett agrart landskap (Figur 8). Längs Kårstavägen och
Kårevägen domineras bebyggelsen av rödfärgade villor uppförda under tidigt 1900-tal
med tillhörande uthusbyggnader. Inom planområdet finns även fritidshus, byggda för
ändamålet under 1940 och 1960-talen (Figur 9). Några av dem har byggts till men har till
stor del bibehållit ursprungligt utförande, framförallt exteriört. Byggnaderna har
anpassats till den befintliga terrängen och smälter väl in i området.
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Figur 8. Fotografi av fastigheten Kårsta-Rickeby 2:24 med karakteristiskt stor tomt, (Kulturförvaltningen, 2017)

Figur 9. Fotografi, exempel på tidstypisk sommarstuga, fastigheten Kårsta-Rickeby 2:92 (Kulturförvaltningen, 2017),

Gymnastik- och idrottsföreningen Kåre bildades 1935 och 1937 köptes en bit mark in i
sydvästra delen av planområdet för att kunna anlägga en idrottsplats. Under kvällar och
nätter, med mullskopor och andra enkla redskap skapade man sin egen idrottsplats,
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Kårevallen. (2018, GoIF Kåre) Den finns kvar än idag och utgör ett värdefullt inslag för
föreningslivet. Den bör bevaras och inte bebyggas.

Den arkeologiska utredningen redovisar inga fasta fornlämningar och Länsstyrelsen
bedömer att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs inför exploateringen
(Länsstyrelsen 2015).

I kommunens kulturmiljöprogram beskrivs värdena inom Kårsta socken. I närheten av
planområdet anges värdena främst utgöras av Kårsta by med Kårsta kyrka som
klassificerats som ”Höga kulturhistoriska kvaliteter”. Planområdet är beläget i utkanten av
riksintresset (se nedan), men är för övrigt inte omnämnt eller utpekat som kulturhistoriskt
värdefullt.

Kulturförvaltningen framhåller i sin utredning vikten av de stora tomterna, trädgårdarna
och enfamiljshusen. Vidare anges att det framförallt är järnvägssamhället Kårsta som vid
början av 1900-talet växte upp kring Kårsta station vid Rimbobanan som är av kultur-
historiskt värde. Det sammanhängande stråket av byggnader, vägar och tomter som
löper längs Kårevägen, området norr om Kårstahöjden och söder om Kårstavägen,
inklusive förskoletomten (Kårsta Rickeby 2:113 och 2:114 i korsningen mellan
Kårstahöjden och Kårstavägen), speglar framväxten av samhället och är kulturhistoriskt
värdefull.

Kulturförvaltningen pekar på att det finns en risk att Kårsta stationssamhälles kultur-
historiskt värdefulla karaktär går förlorad om många tomter styckas av och bebyggs. De
anger vidare att olika förändringar, så som hårdgjorda ytor och tät bebyggelse, kan förta
upplevelsen av området. För att motverka detta framhålls vikten av att utforma bygg-
rätten och tomterna i enlighet med stationssamhällets intentioner på de tomter som
ligger närmast det utpekade området. Kulturförvaltningen föreslår att det sker med
varsamhetsbestämmelser, enfamiljshus på tilltagna tomter, indragna från gata och
fastighetsgränser samt få hårdgjorda ytor.

Den delen av planområdet som medger radhusbebyggelse är mindre värdefull ur
kulturhistorisk synvinkel och är därför tåligare för förändring.

Riksintresse kulturmiljö
Planområdet ligger till stora delar inom riksintresse för kulturmiljö, K76, Kårsta. Det
omfattas av miljöbalkens skydd mot påtaglig skada på kulturmiljön.

Motivering för riksintresset är att området utgörs av dalgångsbygd med förhistorisk
bruknings- och bosättningskontinuitet med sockencentrum, byar och några små
herrgårdar. Uttryck för riksintresset är: kyrkan från slutet av 1400-talet, skolhusen från
1848 och 1915, boställen och annat som hör till ett sockencentrum, och den för trakten
ovanligt stora Kårsta by med fem gårdar grupperade kring kyrkan samt flera mindre byar.
Herrgårdarna Backa och Ekskogen, byggda vid mitten av 1800-talet, som hade stora
ägor. Det öppna odlingslandskapet med äldre vägnät och bygravfält som visar på en
kontinuitet i bebyggelsen sedan förhistorisk tid. I området ingår också järnvägssamhället
Kårsta som vid början av 1900-talet växte upp kring Kårsta station vid Rimbobanan.
(Riksantikvarieämbetet, 2014)

KULTURMILJÖ SOM EKOSYSTEMTJÄNST

Tjänster som ofta är kopplade till en känsla eller en upplevelse kallas kulturella ekosystemtjänster.
Mosaiklandskap med stor variation av natur, kulturmiljö, markanvändning och vatten brukar vara viktiga för att
leverera kulturella ekosystemtjänster. Spår av historisk markanvändning kan stärka vår identitet och känsla
för platsen vi befinner oss på (Kristianstad kommun 2017).

Inom planområdet bidrar lummiga uppväxta trädgårdar med gamla träd, fruktträd, bärbuskar och odlingar till
områdets identitet och vittnar om den historiska markanvändningen. Genom att tillåta styckning av tomer
bedöms planförslaget påverkar de kulturella ekosystemtjänsterna negativt.
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6.1.4. KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget
Planområdet bedöms ha måttliga-höga kulturhistoriska värden, bl.a. då det omfattas av
riksintresse för kulturmiljön.

Planen medför en förtätning av befintlig miljö och i planens utformning har en avvägning
skett mellan olika intressen där kulturmiljöaspekten är en av flera. Föreslagen plan har
tagit hänsyn till områdets kulturmiljövärden i möjligaste mån genom att:

• Ett antal tomter försetts med avstyckningsförbud.
• Vägarnas dragningar bevaras.
• Bostadskvarteren försetts med planbestämmelser om att huvudbyggnad samt

komplementbyggnader skall placeras indragna från fastighetsgränser (minsta
avstånd 4 m respektive 1 m). Längs Kårstavägen gäller att byggnader för
stadigvarande vistelse ska placeras på ett minsta avstånd av 25 m. Bestämmelsen är
främst satt ur säkerhetssynpunkt men är gynnsam även för kulturmiljöaspekten.

• Kårevallen bevaras och ges möjlighet att utökas.

Med syfte att bevara områdets värden för kulturmiljön och landskapsbilden längs med
dalgången i planområdet har ett antal fastigheter (Kårsta-Rickeby 2:31, 2:32, 2:33, 2:34,
2:35, 2:36 och 2:37) längs Kårstavägen försetts med en planbestämmelse som förbjuder
avstyckning, vilket är positivt ur kulturmiljösynpunkt. Kulturmiljöutredningen pekar ut
ytterligare fastigheter som anses vara viktiga att bevara intakta med avseende på
storlek, men detta är inte möjligt då vägarna Kårstahöjden samt Kårevägen kommer att
breddas inom området för att uppnå kommunal standard. För att möjliggöra detta
behöver flera fastigheter längs med vägarna att bli något mindre genom avstyckning till
förmån för vägarna. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv bedöms detta som negativt
eftersom berörda tomter blir något mindre och vägen blir bredare. Samtidigt behålls de
ursprungliga vägdragningarna vilket bedöms som positivt.

Kulturmiljöförvaltningen anger att ett antal tomter (i huvudsak norr och söder i direkt
anslutning till Kårstahöjden) som i nuläget redan styckats av, men ännu är obebyggda,
bör få ny bebyggelse som utformas och placeras med hänsyn till terräng och landskaps-
bild. T.ex. bör hänsyn tas till siktlinjer till och från Kårsta kyrka och kyrkby samt att
tillkommande bebyggelse bör få en genomtänkt skala och färgsättning. Detaljplanen
reglerar storlek och höjd på tillkommande bebyggelse, samt i viss mån placering, men
detaljer i form av färgsättning och fasadutformning hanteras i senare lovgivning. Att
bedöma planförslagets konsekvenser för dessa tomter blir därför svårt att göra då det
beror på detaljutformning som inte regleras av planen. Under förutsättning att hänsyn tas
till siktlinjer etc. bedöms påverkan bli liten-måttlig, vilket ger små-märkbara negativa
konsekvenser.

Planerad radhusbebyggelse i planområdets sydöstra del bedöms ge små negativa
konsekvenser, eftersom de kulturhistoriska värdena här bedöms som låga och
planförslagets påverkan bedöms som liten.

Riksintresse kulturmiljö
Aktuellt riksintresseområde är förhållandevis stort och planområdet ligger i utkanten av
detta. Järnvägssamhället Kårsta nämns särskilt, men bedöms inte utgöra tyngdpunkten i
riksintressets värden. Planförslaget bedöms därför inte ge någon betydande påverkan på
riksintresset.

Sammanfattande bedömning
Planområdets kulturhistoriska värden är måttliga-höga och planförslagets påverkan på
områdets kulturhistoriska värden i allmänhet bedöms vara måttlig. Eftersom påverkan på
riksintressets kärnvärden i planförslaget är liten ger det sammantaget märkbara negativa
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konsekvenser för kulturmiljön. Föreslagen detaljplan bedöms inte leda till risk för påtaglig
skada på riksintresset.

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet förväntas utbyggnadsgraden bli mindre i planområdet vilket generellt
bedöms som positivt för kulturmiljön. Nollalternativet innebär dock inget avstycknings-
förbud inom området vilket innebär att tomter kan komma att avstyckas i högre grad än i
planförslaget. I kombination med att eventuell utbyggnad kommer ske utan ett samman-
hållet grepp innebär detta en risk för negativ påverkan på områdets kulturmiljö genom att
placering och utformning av byggnader samt mindre tomtstorlekar kan komma att
förändra områdets karaktär och bryta värdefulla siktlinjer. I nollalternativet förväntas
vägen inte rustas upp vilket är positivt ur kulturmiljösynpunkt. Kårevallen förväntas bestå
men ges ingen möjlighet att utvecklas ytterligare. Eftersom områdets utveckling i
nollalternativet till stor del beror på enskilda markägares initiativ är det oklart hur
kulturmiljön kan komma att utvecklas, men det bedöms finnas risk för negativa
konsekvenser då framtida utbyggnader kommer att ske utan en genomtänkt plan för
området. Omfattningen av konsekvenserna är oklara och bedömningen blir därmed att
risk finns för små till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön, beroende på
utbyggnadsgrad, utformning och placering. Nollalternativet bedöms inte leda till någon
risk för påtaglig skada på riksintresset.

6.1.5. REKOMMENDATIONER
• Vid åtgärdande av Kårevägen bör en ny ytbeläggning efterlikna grus.
• Vid lovgivning för ny- och ombyggnader i planområdet bör hänsyn tas till mark,

terräng och befintlig skog genom att ny bebyggelse anpassas till platsens
förutsättningar och karaktär. Sprängning och utfyllnad bör undvikas och ny
bebyggelse bör placeras så den följer terrängen och bevarar siktlinjer. I de
känsligaste områdena är det viktigt att eventuell ny bebyggelse, på de ännu
obebyggda tomterna, får en volym som underordnar sig nuvarande bebyggelse.

• Vid lovgivning bör även stor hänsyn tas vid utformning och färgsättning av
tillkommande bebyggelse. Dämpade kulörer är att föredra framför vita eller ljust grå
vad gäller ny bebyggelse, detta för att undvika negativ påverkan på upplevelsen av
miljö, siktlinjer och landskapsbild.

• Äldre landskapselement bör i möjligaste mån bevaras, t.ex. stenmurar och
solitärträd. Stenmuren längs med Kårstavägen västerut (som passerar fastigheterna
Kårsta-Rickeby 1:7 och Kårsta-Rickeby 1:20) utgör ett viktigt landskapselement och
bör bevaras.
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6.2 NATURMILJÖ

6.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Lagkrav och riktvärden
Områden och arter som är skyddade och värderade högt enligt miljöbalken, förordningen
om områdesskydd enligt miljöbalken och artskyddsförordning beaktas. Områden som
skyddas eller värderas högt är: riksintresse för naturvård, Natura 2000-områden,
naturreservat, biotopskyddsområden och strandskyddsområden.

Även förekomsten av rödlistade men inte formellt skyddade arter har beaktats.

STRANDSKYDD

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar
även undervattensmiljön. Inom strandskyddad zon är det bland annat förbjudet att uppföra ny byggnad eller
göra förberedelsearbeten som schaktning och grävning. Kommunen kan upphäva av strandskydd i en
detaljplan och det genom en administrativ bestämmelse som anger var strandskyddet enligt miljöbalken ska
upphävas för ett område. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det finns särskilda skäl (de som
går att användas anges i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken) och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

GENERELLA BIOTOPSKYDD

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som användas för att skydda små mark- och vatten-
områden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller
växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Bestämmelser som reglerar frågor om biotopskydds-
områden finns främst i 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. Öppna diken omfattas av det generella biotopskyddet (7 kapitlet 11§ miljöbalken).

RÖDLISTADE ARTER

Den svenska rödlistan är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom Sveriges gränser.
Rödlistningen i Sverige följer det system som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att
utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Arternas status bedöms med hjälp av olika kriterier, som
omfattar skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån bedömningen placeras
arterna i olika kategorier.

Arterna klassas i någon av följande kategorier: livskraftig (LC, brukar inte kallas rödlistade eftersom de är
livskraftiga), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) eller nationellt utdöd (RE).

Rödlistade arter har inget juridiskt skydd men listningen är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar.
Rödlistan är också en viktig barometer för tillståndet för Sveriges arter och används bland annat för
att följa upp de svenska miljömålen och internationella överenskommelser såsom konventionen för biologisk
mångfald.

Svensk standard för naturvärdesinventering
Vid bedömning av naturvärden följs den svenska standarden för naturvärdesinventering
(SS 19000:2014). Hänsyn tas även till områdets betydelse för de ekologiska landskaps-
sambanden i ett större perspektiv. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1–4
(klass 1 – mycket höga naturvärden, klass 2 – höga naturvärden, klass 3 – påtagliga
naturvärden och klass 4 – vissa naturvärden). Enligt standarden har särskilt skyddsvärda
träd höga naturvärden.
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Miljömål
Vid bedömningen av planförslagets konsekvenser för naturmiljö tas även hänsyn till
berörda nationella miljökvalitetsmål:

• Levande skogar
• Ett rikt växt och djurliv
• Ett rikt odlingslandskap
• Myllrande våtmarker
Vidare tas hänsyn till de regionala målen gällande grön infrastruktur.  De regionala
målen gällande grön infrastruktur finns i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen (RUFS 2010), Målet handlar om att människor i regionen ska ha en god tillgång
till tätortsnära natur av hög kvalitet. En strategi för att nå dit är att jobba med gröna kilar i
Stockholmsregionen.

Under framtagande av denna miljöbedömning är handlingsplan för grön infrastruktur ute
på remiss (Länsstyrelsen i Stockholms län). I den anges att karaktäristiska naturtyper för
Stockholmsregionen är ekmiljöer och tallmiljöer

6.2.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR
En naturvärdesinventering enligt svensk standard (SiS 2014:199000 med tillhörande
teknisk rapport 2014:199001) genomfördes under 2017 (Sweco 2017a). Naturvärdes-
inventeringen gjordes på fältnivå med detaljeringsgrad medel och med tilläggen
naturvärdesklass 4, särskilt skyddsvärda träd och detaljerad artredovisning.
Detaljeringsgrad medel omfattar en yta av 0,1 hektar, eller mer, eller ett linjeformat
objekt med en längd av 50 meter eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer.  Kriterierna
för vad som anses vara ett värdefullt träd utgår från Åtgärdsprogram för särskilt
skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2012).

6.2.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
I planområdets västra del övergår en dalgång med äldre åkermark, tomter och fotbolls-
planer i en brant mot skogsområdet. Branter och slänter domineras av en lummig
vegetation med hassel och lövträd. Sedan övergår det i hällmarkstallskog.
Hällmarkstallskogen dominerar i inventeringsområdet. Det finns dock inslag av sänkor
som är mer eller mindre fuktiga/blöta. I anslutning till skogsområdet, och delvis i det,
finns villor och trädgårdar, som är stora och lummiga med ett rikt träd- och buskskikt. Det
finns tämligen allmänt med äldre träd, bland annat den rödlistade asken (EN).
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Skyddade områden
Strandskydd
Övergångszonen mellan land och vatten, stranden, är betydelsefull för människors
friluftsliv och av högt värde för växt- och djurlivet. Många arter är exempelvis beroende
av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten.
Strandskydd råder i planområdets västra del utmed Lillån, se Figur 10 nedan där blå
streckad linje anger var strandskydd råder.

Biotopskydd
Inom planområdets västra del finns det ungefär 550 meter öppna diken i anslutning till
jordbruksmark som bedömdes omfattas av det generella biotopskyddet vid inventeringen
2017 (Figur 11).

Figur 10. Strandskydd råder inom blå streckad liner utmed Lillån och Bergsjön.
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Skyddade och rödlistade arter
I Artportalen (uttag 2017-09-04, period 2007 - 2017) finns registrerade fynd av följande
rödlistade arter: gröngöling (NT), sånglärka (NT), hussvala (NT), kungsfågel (VU),
nötkråka (NT), stare (VU), gulsparv (VU), sävsparv (VU), havsörn (NT), fjällvråk (NT) och
kungsörn (NT). Dessa rödlistade fågelarter är även skyddade enligt 4 §
artskyddsförordningen (2007:845).

I planområdet noterades under inventeringen de fridlysta växterna liljekonvalj och
blåsippa. Blåsippa och liljekonvalj har noterats i triviallövskogen och vid den trädklädda
rasbranten (naturvärdesobjekt 1 och 15). Liljekonvalj har även noterats i barrbland-
skogen (naturvärdesobjekt 8) och utmed vägar i området. Båda arterna är fridlysta enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Liljekonvalj enligt 9 § artskyddsförordningen och

Figur 11. Blå streckad linje visar på var det finns öppna diken som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.
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blåsippa enligt 8 och 9 §§. Både liljekonvalj och blåsippa är enligt rödlistan (2015)
bedömda som livskraftiga.

Naturvärdes – och landskapsobjekt
Vid naturvärdesinventeringen i augusti 2017 noterades ett landskapsobjekt. Landskaps-
objektet utgörs av äldre villor med tillhörande större trädgårdar. Objektet är uppdelat i två
delobjekt, ett större söder om Kårstavägen och ett mindre norr om vägen.

Naturvärdena i landskapsobjektet är knutna till de relativt stora trädgårdar som har ett
rikt träd- och buskskikt. Det finns även tämligen allmänt med äldre, grova träd. En del av
dem är hålträd. De ingående värdeelementen ger goda förutsättningar för naturvårds-
arter, bland annat gröngölingen (NT) som finns noterad. Gröngölingen trivs i
mosaikartade, halvöppna landskap. Hålträden i trädgårdarna är också viktiga för att olika
arter av fåglar häckar i dessa.

Blommande och bärande träd- och buskskikt ger goda förutsättningar för olika
pollinerare.

Vid naturvärdesinventeringen (Sweco 2017) noterades tio naturvärdesobjekt med visst
naturvärde och fyra med påtagligt naturvärde (Figur 12). Ett objekt, en hällmarkstallskog,
bedömdes ha högt naturvärde (se objekt 5 i Figur 12). Områdets naturvärden är främst
knutna till hällmarkstallskog men det finns även andra skogstyper som trädklädd rasbrant
med påtagligt naturvärde (se 15 objekt i Figur 12), skogsbevuxen myr och triviallövskog
med vissa naturvärden.

Tallmiljöerna hör till de skogstyper där Stockholms län har så biologiskt värdefulla
förekomster att de kan betraktas som en ansvarsmiljö för länet.
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Särskilt skyddsvärda träd
22 särskilt skyddsvärda träd har bedömts finnas i planområdet. Vidare har två särskilt
skyddsvärda träd noterats utanför, men i anslutning till planområdet (Figur 13). Det är en
grov oxel som ligger lite norr om området. De flesta av träden är tallar, men även aspar,
ekar, gran och sälgar finns noterade.

Figur 12. Karta över landskaps- och naturvärdesobjekt i planområdet
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NATURMILJÖ SOM EKOSYSTEMTJÄNST

Flera ekosystemtjänster som rör naturmiljö kan klassas som understödjande tjänster som biologisk mångfald.
En förutsättning för biologisk mångfald är förekomst av värdefulla naturområden, särskilt skyddsvärda träd
och fungerade ekologiska samband. Biologisk mångfald är tätt sammanlänkad med de reglerande
ekosystemtjänsterna pollinering och biologisk kontroll av skadedjur.

I planområdet är det främst naturvärdes- och landskapsobjektet som bidrar till den biologiska mångfald,
pollinering och biologisk kontroll av skadegöra.  Exploatering av naturvärdesobjekt minskar områdets
kapacitet att leverera ekosystemtjänster kopplat till biologisk mångfald och tjänsten pollinering och
skadereglering. Konsekvensen av att detta enskilda objekt försvinner är ringa men tillsammans kan små
exploateringar i värdefulla naturområden ge kumulativa effekter av stor betydelse. Tjänsten biologisk
mångfald och dess funktioner är också svår att återskapa eftersom det tar lång tid för ett skogsparti att bilda

Figur 13. I planområdet finns 22 särskilt skyddsvärda träd. 13 tallar, 2 aspar, 2 sälgar, 1 gran, 3 ekar samt 1 oxel i området och 1 asp (nr 19)
och 1 oxel utanför området (nr 9).
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höga värden. Blommande och bärande träd- och buskskikt i planområdet ger goda förutsättningar för olika
pollinerare samt naturliga fiende (t ex rovinsekter). Utökade byggrätter kan innebära att blommande och
bärande träd och buskar försvinner, vilket innebär att områdets kapacitet att leverera tjänsten pollinering och
biologisk kontroll av skadegöra minska.

Även tallskogar med blommande blåbärsris och solbelysta hällmarker med blommande ljung är viktiga för
fortlevnaden av pollinerarende insekter. Exploatering av skogsområden minskar områdets möjligheter att
leverera tjänsten pollinering. En tillförsel av blommande buskar och träd som lämpar sig för pollinerande
insekter i planområdet kan mildra konsekvenserna av vilda blommande växter försvinner.

Borttagande av träd och skogsområden innebär att även andra reglerande ekosystemtjänster minskar som
reglering av luftföroreningar och bindning av CO2. Genom att minska skogsområdet minska även områdets
kapacitet att tillhandahålla kulturella ekosystemtjänster i form av närrekreation.

6.2.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär att stora delar av planområdet förvandlas till kvartersmark eller
gata.

Skyddade områden
Strandskydd
För strandskydd bedöms syftet med strandskyddet utmed Lillån inte påverkas då
planområdet är avgränsat från Lillån genom järnväg. Området utgörs i stort av åkermark
som brukas och åkermark i träda. Vegetationen är kvävegynnad och trivial inom den
strandskyddade zonen. Särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18c§ miljöbalken bedöms föreligga
genom att planområdet är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom järnväg.

Biotopskydd
Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet bedöms inte påverkas av plan-
förslaget, under förutsättning att åtgärder görs som innebär att dikena bevaras och
skyddas under byggtiden så att skada på den naturmiljö (biotopen) som diket utgör inte
uppstår.

Skyddade och rödlistade arter
Gynnsam bevarande status för blåsippa och liljekonvalj som bedömts som livskraftiga
enligt rödlistan 2015 (Artdatabanken) påverkas marginellt på lokal nivå och försumbart
på regional nivå då båda arterna är vanligt förekommande såväl lokalt som regionalt.
Påverkan på i planområdet observerade rödlistade fågelarter som gröngöling (NT),
nötkråka (NT) och stare (VU) är svårt att bedöma på grund av bristande
kunskapsunderlag.

Naturvärdes- och landskapsobjekt
Planförslaget medger att tallmiljöer med visa till höga naturvärden vandlas om i kvarters-
mark. Flera särskilt skyddsvärda träd riskeras att avverkas. Minskningen av tallmiljöer
påverkar biologisk mångfald som är en stödjande ekosystemtjänst. Förlust av gamla träd
innebär att antalet hålträd i dag och i morgon försvinner vilket minskar olika fågelarters
födosöks- och livsmiljöer i området. Planförslaget medger även intrång i en skogbevuxen
myr med visa naturvärden.

Delar av naturvärdesobjekt 4, 5 och 15 med påtagligt och högt värde utpekas som
prickmark och får därmed inte bebyggas. Vidare skyddas levande och döda träd med en
diameter större än 10 cm mot fällning genom planbestämmelser. Ett objekt med visst
naturvärde bevaras som NATUR.
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Sammanfattande bedömning
Planområdet omfattar delvis känsliga områden med vissa till höga naturvärden. Natur-
miljöns värde inom planområdet bedöms sammantagen som måttliga och planförslagets
påverkan på områdets naturvärden bedöms vara måttliga främst på grund av att ett
relativt stort skogsområde med insprängda särskilt skyddsvärda träd och tallmiljöer
kommer att omvandlas till tomtmark. Osäkerhet finns kring frågan om häckningsmiljöer
av skyddade fågelarter påverkas. Sammantagen bedöms planförslaget ge risk för
märkbara negativa konsekvenser.

Konsekvenser av nollalternativ
Om aktuellt planförslag inte genomförs förväntas en viss ökning av bebyggelsen och
utbyggnad av befintliga hus inom planområdet utifrån fastighetsägares önskemål om
tomtstyckningar och bygglovsansökningar. Det innebär att vissa särskilt skyddsvärda
träd skulle kunna tas bort för att ge plats för utökningar och nya fastigheter.

De områdena med höga och påtagliga naturvärden i branten och på hällmarker bevaras
på grund av skogsbrukets gällande miljöhänsyn troligtvis från avverkning. Det skulle
bland annat innebära att hällmarkstallskogen och slänten utvecklades fritt med naturliga
successioner och utveckling av död ved såväl liggande som stående. Naturvärden
förväntas därmed öka med tiden. Vidare skulle det innebära även att fridlysta arter
blåsippa och liljekonvalj som växer i branten inte berörs.

Beroende på den framtida utvecklingen av området bedöms nollalternativet ger risk för
små – märkbara negativa konsekvenser men även och möjlighet för små - märkbara
positiva konsekvenser.

6.2.5 REKOMMENDATIONER
En fågelinventering bör genomföras för att undersöka om området används som
häckningsmiljö för skyddade fågelarter. I fågelinventeringen bör det även ingå en
bedömning av arternas lokala bevarandestatus. Vidare ska en bedömning göras av
hur planförslaget förväntas påverka arternas lokala bevarandestatus och hur
planförslaget måste utformas så att en kontinuerlig ekologisk funktion säkerställs och
upprätthålls för att bevarandestatusen för respektive art inte försvåras.

• För att bevara spridningsvägar för till tall knutna organismer kan lämpliga tallmiljöer
med ett visst naturvärde skyddas med planbestämmelse på plankarta.

• Särskilt skyddsvärda träd, och områden med särskilt skyddsvärda träd, skyddas med
planbestämmelse på plankarta.

• Hela naturvärdesobjekt 5 (hällmarken), skyddas mot exploatering med plan-
bestämmelse som berghällen och skydda levande och döda träd med en diameter
större än 10 cm för avverkning.

• För att bevara ett område med blåsippa och liljekonvalj i planområdet skyddas den
trädklädda rasbranten mot exploatering med planbestämmelse som förbjuder
åtgärder som skada befintlig skyddsvärd vegetation. Denna åtgärd minskar påverkan
på gynnsam bevarandestatus lokalt.

• Den låglänta skogbevuxna myren skyddas med planbestämmelse för att bidra med
reglerande ekosystemtjänster som rening av vatten och som översvämningsskydd.

• De öppna dikena som omfattas av biotopskydd, bevaras och skyddas under
byggtiden så att skada på den naturmiljö (biotopen) som diket utgör inte uppstår.
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6.3 BULLER

6.3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Riktvärden
Det är flera faktorer som gör att buller uppkommer från vägtrafik. För personbilar är
motorljudet det dominerande för hastigheter under 30–50 km/h. För hastigheter över
50 km/h är det istället kontakten mellan däck och vägbana som skapar buller. För tyngre
fordon ligger brytpunkten vid 50–70 km/h.

Buller är viktigt att utreda eftersom det är ett folkhälsoproblem. Buller kan bland annat
orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och sömnstörningar.
Riktvärdena för buller anges i dB(A) där indexet (A) visar att ljudets frekvenser viktats på
ett sätt som motsvarar det mänskliga örat. Decibel är en logaritmisk skala vilket till
exempel innebär att om antal fordon fördubblas ökar ljudnivån med 3 dB(A) respektive
minskar med 3 dB(A) vid halvering av fordonsmängden. 3 dB(A) upplevs inte som en
fördubbling men skillnaden är hörbar.

Riktvärdena för buller är angivna som ekvivalent och maximalt mått, där ekvivalent är en
medelljudnivå under ett dygn och maximalt är högsta förekommande ljud, exempelvis vid
en bilpassage.

Buller från väg- och spårtrafik
Vid nybyggnad av bostäder gäller riktvärden för högsta ljudnivå från vägtrafik enligt
nedan.

Vägtrafikbuller utomhus - Förordning om trafikbuller
Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader,
SFS 2015:216 som utfärdades 9 april 2015 samt med tillägg efter den 1 juli 2017.
Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska
tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen och enligt miljöbalken (Tabell
3). Enligt förordningen ska det vid beräkning av ljudtrycksnivåer vid en bostadsbyggnad
tas hänsyn till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.

Tabell 3. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216, t.o.m. SFS 2017:359

Buller från spårtrafik och vägar, frifältsvärden Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå
Vid bostadsfasad 60 dB(A) a) b) -

På uteplats (om sådan anordnas i anslutning till
bostaden)

50 dB(A) 70 dB(A) c)

a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
b) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A) maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad
bör vara vänt mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

c) Om den ljudnivån om 70 dB(A) maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas
med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
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Vägtrafikbuller inomhus - Boverkets byggregler
I Boverkets byggregler, BBR, anges riktvärden för trafikbuller inomhus enligt nedan
(Tabell 4).

Tabell 4. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer.

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt, LpAFmax

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) a)

Kök 35 dB(A) -
a) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00).

6.3.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR
En bullerutredning av framtida trafikbuller (vägtrafikbuller från Kårstavägen samt
tågtrafikbuller från Roslagsbanan) vid prognosår 2030 har utförts av Sweco (Sweco
2017b). Ekvivalent ljudnivå beräknades på 2 m respektive 5 m höjd.

6.3.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Området belastas idag av trafikbuller från Roslagsbanan samt från Kårstavägen (Figur
14 och Figur 15).

Figur 14. Ekvivalent ljudnivå (dB(A)) från trafikbuller, 2015. Källor: Vallentuna kommun.
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Figur 15. Maximal ljudnivå (dB(A)) från trafikbuller, 2015. Källor: Vallentuna kommun

Strax väster om planområdet finns även en mekanisk industri placerad på
Verkstadsvägen 9 och 11 samt ett mindre reningsverk (Figur 16). Enligt uppgift från
Vallentuna miljöavdelning gäller följande: ” Varken industrierna eller reningsverket är
bullrande verksamheter. Inga klagomål på buller finns registrerade.” Därför behandlas
industribuller inte i denna MKB.n.
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Figur 16. Aktuellt planområde i Kårsta-Rickeby. Industriernas placeringar är utmärkta med blå pilar, från vänster Kårsta
industrilackering, Farent Kemi, Real rally Sverige AB samt längst till höger reningsverket.

6.3.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget
Både spår- och vägtrafik förväntas öka till 2030. Detta medför en ökad bullerbelastning
av Roslagsbanan eller Kårstavägen till angränsande fastigheter.

I Figur 17 och Figur 18 visas beräknad bullerbelastning vid prognosår 2030 på 5 m höjd.
I en smal zon längs Roslagsbanan och Kårstavägen ligger ekvivalent ljudnivå inom 60–
65 dB(A) intervallet (se orange området i Figur 17 och Figur 18). Riktvärdet vid fasad
ligger på 60 dB(A) (Tabell 3). Då planbestämmelsen anger att ”Byggnad för
stadigvarande vistelse får inte uppföras inom 25 meter från Roslagsbanan (närmaste
spårkant) och/eller Kårstavägen” kommer inga bostadshus uppföras inom zonen där
ekvivalent ljudnivå vid fasaden överskrider riktvärdet.

I allmänhet är ljudnivåerna så pass måttliga i planområdet att byggmaterial med
bullerdämpande egenskaper inte kommer att behövas. I vissa fall, i direkt anslutning till
väg eller järnväg, kan fönster med något förhöjd ljudisolering erfordras.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 39
Datum: 2018-04-27

Uppdragsledare: Gundula Kolb

Figur 17. Ekvivalent ljudnivå 5 m över mark vid prognosår 2030. Källor: Bullerutredning Sweco 2017b.

Figur 18. Vid inringat område uppkommer de högsta ekvivalenta nivåerna. Ekvivalent ljudnivå på 5 m höjd vid prognosår
2030. Källor: Bullerutredning Sweco 2017b.

När det gäller eventuella uteplatser ska enligt riktvärden (Tabell 4) ljudnivåerna vid dessa
inte överskrida 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och inte 70 dB(A) maximal ljudnivå. Buller-
utredningen visar att stora delar av fastigheterna längs Roslagsbanan och Kårstavägen
kommer att utsättas för ekvivalenta ljudnivåer högre än 50 dB (A) och för en maximal
ljudnivå högre än 70 dB(A) (Figur 19 till Figur 21).

Det bedöms dock vara möjligt att innehålla riktvärdena om placering av uteplatser och
byggnader sker med eftertänksamhet. Om nödvändigt kan uteplatser även förses med
bullerdämpande åtgärder.
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Figur 19. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark vid prognosår 2030. Källor: Bullerutredning Sweco 2017b.

Figur 20. Maximal ljudnivå 2 m över mark vid prognosår 2030. Källor: Bullerutredning Sweco 2017b.
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Figur 21. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. För att klara riktvärdet krävs att eventuella uteplatser placeras inom det blå
området.

Sammanfattande bedömning
Den förväntade ökningen av trafiken generellt i samhället kommer att leda till en viss
ökning av bullerbelastningen längs Roslagsbanan och Kårstavägen. Eftersom inga
byggnader för stadigvarande vistelse får byggas längs Roslagsbanan och Kårstavägen
bedöms det inte finnas risk för att bostadshus byggs där ljudnivåer vid fasaden
överskrider gällande riktvärden. Stora delar av fastigheterna kommer dock att utsättas
för ekvivalenta ljudnivåer över 50 dB(A). Med eftertänksamhet vid utformningen av
fastigheter och byggnader finns dock goda möjligheter att riktvärdena kan nås.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för små negativa konsekvenser.

Konsekvenser av nollalternativet
Den förväntade ökningen av trafiken generellt i samhället kommer att leda till en viss
ökning av bullerbelastningen längs Roslagsbanan och Kårstavägen. På samtliga
fastigheter närmast Kårstavägen kommer det att finnas en 1 – 15m bred zon närmast
Kårstavägen där ekvivalent ljudnivå överskrider 60 dB(A). Eftersom det inte finns en
skyddszon kring Kårstavägen bedöms det därmed finnas en liten risk för att bostadshus
byggs inom det område där de riskerar att få ljudnivåer vid fasaden som överskrider
riktvärdet. Stora delar av fastigheterna kommer att utsättas för ekvivalenta ljudnivåer
över 50 dB(A). Med eftertänksamhet vid utformning av fastigheter och byggnader finns
dock goda möjligheter att riktvärdena kan nås. Sammantaget bedöms nollalternativet
medföra risk för små till märkbara negativa konsekvenser.

6.3.5 REKOMMENDATIONER
• Alla fastigheter närmast Kårstavägen samt Roslagsbanan har delar med ljudnivåer

över 50 dB(A). För att riktvärdet för eventuella uteplatser ska nås måste uteplatserna
placeras på den del av fastigheten där riktvärdet underskrids. Med eftertänksamhet
vid utformning av fastigheter och byggnader utifrån bullerutredningen kan riktvärdena
nås.
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6.4 OLYCKSRISK

6.4.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Sekundär led för transport av farligt gods
Länsstyrelsen pekar ut ett rekommenderat vägnät för transporter av farligt gods.
Rekommenderade transportvägar för farligt gods utgör de delar av vägnätet som
Länsstyrelsen, i samråd med kommunerna, har identifierat som särskilt viktiga att hålla
öppna för transporter av farligt gods. I Stockholms län är vägnätet indelat i primära och
sekundära transportvägar. De primära vägarna bildar ett huvudvägnät för genomfarts-
trafik medan sekundära vägar är avsedda för lokala transporter till och från de primära
transportvägarna.

För primära transportleder (genomfartsleder) anges Länsstyrelsen schablonmässiga
skyddsavstånd som bör upprätthållas beroende på vilken typ av bebyggelse det rör sig
om.

För sekundära leder saknas schablonmässiga skyddsavstånd, eftersom riskbilden kan
variera mellan olika leder. Länsstyrelsen anser dock att det för de flesta sekundära leder
är motiverat med ett skyddsavstånd på minst 25 meter till markanvändning med
bostäder, centrum, vård, handel, friluftsliv och camping, tillfällig vistelse på besöks-
anläggningar, skola samt kontor. I vissa fall kan det vara möjligt att bygga närmare än 25
meter, men länsstyrelsen skriver i sina riktlinjer att det sannolikt inte kan bli aktuellt med
skyddsavstånd mindre än 15–20 meter.

Urspårningsrisk
Trafikverket har rekommendationer om 25 meters skyddsavstånd mellan bebyggelse och
närmsta rälkant. Ett urspårat persontåg bedöms i den aktuella miljön medföra skador
upp till ett avstånd av maximalt 25 meter från järnvägen. Trafikverket 2015.

6.4.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR
· Riskutredning detaljplan, Kårsta-Rickeby. Sweco 2017-10-13

6.4.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
En utredning har genomförts och förutsättningarna har bedömts för planerade bostäder
inom detaljplaneområdet utifrån en kvalitativ bedömning av risknivån. I utredningen har
målpunkter identifierats för farligt gods, typ av gods och omfattning av dessa transporter
utretts. Inom planområdet går Kårstavägen (Väg 979) och längst med planområdet går
Roslagsbanan. Aktuellt planområdet anges i Figur 22, nedan.
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Figur 22. Aktuellt planområde i Kårsta-Rickeby, med placering av verksamheter som utnyttjar vägen (eller har utnyttjat).
Verksamheternas placeringar är utmärkta med pilar. Streckad väg är Kårstavägen, väg 979.

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan
skada människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport
och lagring. Det kan exempelvis röra sig om brandfarliga ämnen, giftiga gaser och
explosiva ämnen. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk
först efter långvarig exponering. Farligt gods delas enligt MSBFS 2012:6 (ADR-S) in i nio
huvudklasser. Det är främst farligt gods i form av explosiva ämnen, brandfarliga och
giftiga gaser, brandfarliga vätskor samt oxiderande ämnen och organiska peroxider
(ADR-klasserna 1, 2.1, 2.3, 3, 5.1 samt 5.2) som förväntas kunna leda till allvarliga och
akuta konsekvenser för människors liv och hälsa bortom vägens direkta närområde.

Inventeringen av verksamheter som kan tänkas ta emot farligt gods har gjorts i
Länsstyrelsens webbgis, där tillståndspliktiga verksamheter och drivmedelsstationer
finns registrerade. Även en sökning på företag i området via andra söktjänster på
internet har gjorts.

Det går idag inte några transporter med farligt gods på Kårstavägen.

Inventeringen visar att det inte går några transporter med farligt gods på vägen. Att
vägen är klassad som sekundär rekommenderad led för farligt gods är troligen
huvudsakligen motiverat av att det tidigare funnits en bensinstation i området. Möjligen
kan det även ha motiverats av en verksamhet som hanterade tvättmedel i större volymer
(enligt muntlig uppgift från nuvarande verksamhetsutövaren). Båda dessa verksamheter
har upphört. Den verksamhet som nu bedrivs vid området där vägen har sitt mål är en
lackeringsfirma, och de tar inte emot kemikalier i någon omfattning som utgör risk för
omgivningen vid en olycka.
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Till reningsverket transporteras fällningskemikalier (järnklorid) vilket inte innebär någon
fara som påverkar hur detaljplaneområdet kan utnyttjas. Längs med planområdet går
också Roslagsbanan som inte transporterar farligt gods utan endast persontrafik.

6.4.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget
Enligt planförslaget får inga byggnader inom 25 meter från Roslagsbanan (närmast
spårkant) och/eller Kårstavägen uppföras. Därmed följs Länsstyrelsen
rekommendationer för sekundära leder och de rekommendationer från Trafikverket som
gäller för skyddsavstånd till Roslagsbanan.

Längs Kårstavägen eller Roslagsbanan bedöms det inte som troligt att farligt gods
kommer att transporteras i framtiden. Klassningen som sekundär led kommer däremot
fortfarande att bibehållas för Kårstavägen.

Planförslaget innebär oförändrade förutsättningar för den befintliga bebyggelsen medan
för den nya bebyggelsen kommer ett utpekat skyddsavstånd innebära att inga nya
bostadsbyggnader kommer att utföras inom utpekade riskområden. Därmed bedöms att
planens utformning sänker risker till en obetydlig nivå och konsekvenser avseende
olycksrisk bedöms sammantaget till oförändrade.

Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet med sporadisk bebyggelseutveckling utan planbestämmelse om
skyddsavstånd finns risk för att nya bostadshus uppförs inom 25 m längs Kårstavägen.
Sammantaget bedöms nollalternativet därför leda till oförändrade till risk för små
negativa konsekvenser.

6.4.5 REKOMMENDATIONER
· Utreda om klassningen för Kårstavägen bör ligga kvar som sekundär led för

farligt gods då inget farligt gods längre transporteras på vägen.
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6.5 MARKRADON & FÖRORENAD MARK

6.5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Markradon
Byggforskningsrådet har utarbetat riktvärden för riskbedömning av markradon
(Byggforskningsrådet, 1988 och Byggforskningsrådet, 1989). Radonrisken klassas
allmänt som låg, normal och hög och bedömningsgrunder finns både för radonhalt i mark
samt för gammastrålning från berg och sprängsten. Markradonklasserna kopplas vid
nyproduktion samman med krav på huset, främst grundkonstruktionens utförande.

Tabell 5. Intervall för riskbedömning av gammastrålning (Bq/kg) i berg och sprängsten.

Riskklass Markyta Radium-226
Bq/kg

Åtgärdskrav

Högradonmark Berg
Sprängsten

>200
>125

Radonsäkert utförande

Normalradonmark Berg
Sprängsten

60–200
25–125

Radonskyddat utförande

Lågradonmark Berg
Sprängsten

<60
<25

Radonskyddat utförande

Tabell 6. Intervall för riskbedömning av radongas i porluft i enhet KBq/m3.

Riskklass
Sand/Grus

kBq/m³
Lera/finsilt/lerig morän

kBq/m³ Åtgärdskrav

Högradonmark >50 >100 Radonsäkert utförande

Normalradonmark 10–50 60–100 Radonskyddat utförande

Lågradonmark <10 <60 Radonskyddat utförande

Förorenad mark
Jord
Då detaljplaneprocessen bland annat syftar till att möjliggöra fler bostäder inom
planområdet jämförs erhållna resultat från jordprovtagningen i första hand mot
Naturvårdsverkets (2009) generella riktvärden för förorenad mark gällande känslig
markanvändning (KM). Som jämförelsevärden redovisas även riktvärden för mindre
känslig markanvändning (MKM).

Grundvatten
Analysresultat för grundvatten jämförs mot SGU:s (2016) riktvärden för grundvatten på
nationell nivå samt SPI:s (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet) (2010)
riktvärden för organiska ämnen med avseende på ångor i byggnader samt ytvatten.
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6.5.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR

Markradon
Översiktlig undersökning av markradon i samband med detaljplaneprocessen för
området Kårsta-Rickeby 2 i Vallentuna kommun, Stockholms län. Undersökningen
utfördes i september 2017.

Förorenad mark
Översiktlig markundersökning utförd av Sweco 2017 09 utredningen syftade till att utreda
eventuell föroreningsspridning inom och in till planområdet från närliggande riskobjekt.

6.5.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Markradon
I berggrunden och i de lösa jordlagren finns naturligt radioaktiva ämnen som uran, torium
och kalium. Dessa radioaktiva ämnen utsänder gammastrålning. När uran sönderfaller
via radium bildas den radioaktiva gasen radon. Radongasen är hälsofarlig och kan
orsaka lungcancer.

Radonhalten i jordluften eller direkt från berget är nästan alltid tillräckligt hög för att
påverka halterna inomhus om inläckage sker. Om marken under byggnaden är genom-
släpplig och har en mäktighet på minst några meter finns det stora volymer radonhaltig
jordluft, vilka är tillgängliga för transport in i byggnaden. Hus byggda på grusåsar och
grövre material har betydligt oftare förhöjda radonhalter än hus byggda på lera
(Byggforskningsrådet, 1989). Markradon undersöks genom att antingen mäta
radonhalten i jordluften eller mäta gammastrålningen från berg eller sprängsten.

Undersökningsområdet har en varierande markgeologi där den västra samt nordligaste
delen av området består av lera och morän. I övrigt påträffas inom stora delar av
planområdet berg i dagen. Inom planområdet är bergarterna främst ultrabasiska, basiska
och/eller intermediära, såsom bergarterna gabbro, diorit och diabas (SGU, 2017).

Erhållna resultat för mätning med gammaspektrometern påvisade halter av radium
mellan 43 - 196 Bq/kg berg, med ett medelvärde på 74 Bq/kg berg. Marken inom
delområde 1 klassas (se Figur 23) som normalradonmark. De högsta variationerna
rörande strålningen påträffades i punkt 11 och 12, i nordligaste delen av området
utgörande berg.

Resultat av mätningen av porluften i jorden påvisade radonhalter mellan 4 – 79 kBq/m3,
med ett medelvärde på 39 kBq/m3 i porluften för området bestående av morän och lera.
De högsta erhållna halterna överskridandes intervallet för normalradonmark påträffades i
punkterna R8, R9 samt R11, belägna i områdets norra del, delområde 2. (se Figur 23)
Delområde 2 består av sandig morän och bedöms utgöra högradonmark. Övrig mark
inom planområdet där mätningar av porluft har utförts klassas som normalradonmark.
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Figur 23. Situationsplan med mätresultat indelad i olika radonklasser samt uppskattad gräns för högradonmark.

Förorenad mark
I direkt anslutning till planområdet finns ett antal identifierade potentiellt förorenade
områden som utgör möjliga riskobjekt för föroreningsspridning in till och inom
planområdet, (se Figur 24). Inom och i direkt anslutning till planområdet finns flera
riskobjekt lokaliserade. Objekten utgörs av två industrier och en nedlagd bensinstation
direkt väster om planområdet samt en nu nedlagd handelsträdgård inom planområdets
nordvästra del. En undersökning har utförts inom området som syftar till att utreda
eventuell föroreningsspridning inom och in till planområdet från närliggande riskobjekt,
som kan medföra att hänsyn till föroreningsspridning måste tas i planprocessen.
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Figur 24. Karta med identifierade riskobjekt markerade med en stjärna. Åtgärdat objekt markerat med ett rött kryss.
Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med en svart linje. (Länsstyrelsens WebbGIS, 2017).

F.d. Edlinds handelsträdgård (A)
I planområdets nordvästra del inom fastigheten Backa 18:1 återfinns före detta Edlinds
handelsträdgård med riskklass 2, stor risk (IDnr: 184947). Verksamheten pågick mellan
åren 1913–1982 och omfattade odling av främst rabarber och jordgubbar i växthus,
drivbänk samt på friland. Användning av bekämpningsmedel har troligen förekommit.
Eldningsolja i form av diesel hanterades. År 2016 uppges ett upplag av träslipers ha
brunnit inom området för handelsträdgården och det pågår ett separat tillsynsärende om
detta. Provtagning har utförts och fastighetsägaren har blivit ålagd att utföra åtgärder.
Vid platsbesök noterades rester av brända slipers på den öppna gräsytan sydväst om
byggnaderna. Vid platsbesöket identifierades även byggnad som tidigare användes som
packhus samt läge för rörslut på ledning från växthus till tidigare uppställda dieselfat.

Verkstadsindustrier (Danverk AB och Farent Kemi AB) (B)
Direkt väster om planområdet återfinns två verkstadsindustrier. Inom fastigheten Kårsta-
Rickeby 2:133 återfinns Danverk AB där primär bransch anges till ytbehandling av
metaller (IDnr: F0115-0380). Enligt MIFO-dokumentation anges att markundersökning
inom fastigheten har påvisat mycket höga halter av zink och nickel. Eventuellt har det
inom verksamheten tidigare utförts avfettning med klorerade lösningsmedel. Tidigare
ingick lackering i verksamheten.

Farent Kemi AB (C)
Inom fastigheten Kårsta-Rickeby 2:132, direkt söder om Danverk AB, bedrivs verkstads-
industri av Farent Kemi AB (IDnr: F0115-0416). Verksamhetens primära bransch anges
till ytbehandling av metaller, elektrolytiska/ kemiska processer samt ytbehandling med
lack, färg eller lim. Det finns uppgifter om att lackering förekommer.

Bilisten bensinstation (D)
Inom fastigheten Backa 15:2, direkt väster om planområdet, fanns tidigare en bensin-
station med försäljning av bensin och diesel samt service i form av smörjning och
reparation av bilar (IDnr: 123973). Verksamhetsperiod var mellan åren 1969–1994.
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Grundvatten
Det bedöms troligt att grundvattnets strömningsriktning är västlig inom stora delar av
undersökningsområdet. Analysomfattning för grundvattenprov framgår i Swecos
översiktliga markundersökning utförd från 2017.

Analysresultat för grundvatten jämförs mot SGU:s (2016) riktvärden för grundvatten på
nationell nivå samt SPI:s (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet) (2010)
riktvärden för organiska ämnen med avseende på ångor i byggnader samt ytvatten.
Resultatet för uttagna grundvattenprov visar på halter understigande uppsatta
jämförelsevärden (gränsvärden) för samtliga ämnen och provpunkter.

I punkt 17S10 detekteras pesticiderna atrazin-2-hydroxy och 2,6-diklorbenzamid.
Ftalaten dietylftalat detekteras i punkt 17S02 och i punkt 17S03 påvisas halt av ftalaten
di-n-butylftalat. I punkt 17S08 detekteras båda ovan nämnda ftalaterna. (se provpunkter i
Figur 25) Dessa har inga jämförelsealternativ (riktvärden) idag, ämnena har däremot
detekterats, mer information kring ämnen och provtagning finns i Swecos översiktliga
markundersökning från 2017. För övriga prov och ämnen understigs antingen
detektionsgränsen eller uppsatta jämförelsevärden. Noteras bör att SGU och SPI saknar
riktvärden för flertalet metaller samt för påvisade ämnen av pesticider och ftalater.

Figur 25. Provpunkter från grundvattenrör

Jord
Jordprover har tagits på olika jorddjup och analysresultat för uttagna jordprov påvisar
halt av PAH H i punkt 17S10 mellan riktvärdet för KM och MKM. I samlingsprov från
punkterna 17S09/17S10/17S11 påvisas zink i halt överstigande MKM och DDT i halt
mellan KM och MKM I samlingsprov från punkterna 17S15/17S16/17S17 påvisas DDT i
halt mellan KM och MKM.). (se provpunkter i Figur 26). För övriga prov och ämnen
understigs antingen detektionsgränsen eller riktvärdet för KM.

Ingen spridning av eventuella föroreningar från intilliggande industrier eller nedlagd
bensinstation väster om planområdet har kunnat påvisas. Detekterade PAH-halter i
punkt 17S10 skulle kunna tyda på spill eller läckage av diesel från oljefat som tidigare
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förvarats inom den f.d. handelsträdgården. Halterna är dock generellt låga där endast
PAH-H överstiger riktvärdet för KM.

Baserat på resultatet från undersökningen bedöms mark och grundvatten inom
planområdet innehålla låga föroreningsnivåer.

Figur 26. Situationsplan Fd. Edlinds handelsträdgård Kårsta Rickeby 2, jordprovtagning och grundvattenprovtagning

6.5.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget

Markradon
I delområde 2 är det högradonmark, om bostäder ska byggas på marken ska det ske
med radonsäkert utförande för att säkerställa en god inomhusmiljö. I övriga delar av
planområdet ska radonskyddat utförande ske vid byggnation av bostäder. Eftersom
marken inte kommer saneras eller då nya bostadshus uppförs bedöms planförslaget
medföra oförändrade konsekvenser avseende markradon.

Förorenad mark
Baserat på resultatet från utförd undersökning bedöms föroreningssituationen inte utgöra
något hinder för upprättande av detaljplan med nybyggnation inom området. Vid
eventuella framtida markarbeten behöver dock hänsyn tas till de föroreningar som
överskrider riktvärdena vid industrierna samt den f.d. Handelsträdgården. Jordmassor
med förhöjda halter bör tas bort i samband med eventuella framtida markarbeten, men
det anses inte nödvändigt att omedelbart avlägsna förorenad jord med bakgrund av
påvisade halter.
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Planen innebär en förbättrad föroreningssituation, planförslaget bedöms därför medföra
små till märkbart positiva konsekvenserna avseende markföroreningar.

Konsekvenser av nollalternativet

Markradon
Marken kommer inte att saneras på grund markradonhalten, krav kommer ställas från
bygglov på radonsäkert samt radonskyddat utförande. Nollalternativet bedömd därför till
oförändrade konsekvenser.

Förorenad mark
Nollalternativet innebär en viss utveckling av området på sikt och där exploatering
kommer att ske kommer sanering att krävas ner till nivån KM (känslig markanvändning)
vid bebyggelse av bostäder. Sanering kommer innebära en förbättrad förorenings-
situation i området. Ett nollalternativ kan även innebära att inga bostäder byggs och att
föroreningarna blir kvar som det ser ut idag. Konsekvenserna bedöms därför till
oförändrade till små märkbara positiva konsekvenser.

6.5.5 REKOMMENDATIONER
Markradon

· Vid normalradonmark skall grundkonstruktionen utformas radonskyddad och vid
högradonmark ska grundkonstruktionen utformas radonsäkert. Detta sker under
projekteringen av konstruktören och granskas och säkerställs genom
bygglovsprocessen.

Förorenad mark
· Inför byggnation av bostäder ska nivå KM uppfyllas för samtliga fastigheter. Vid

exploatering vid Fd. Handelsträdgården bör prover tas på jord för att säkerställa
haltnivåer av föroreningarna som har identifierats vid den översiktliga
markundersökningen, föroreningarnas vattenlöslighet i och med utveckling av
dagvattenområde bör utredas vidare i kommande skede.
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6.6 RISK FÖR RAS OCH SKRED

6.6.1  BEDÖMNINGSGRUNDER
· Plan- och bygglagen
· MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) metod för översiktlig

stabilitetskartering steg 1A
· Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö

6.6.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR
En översiktlig utredning av ras- och skredrisker har gjorts av WSP (WSP, 2013). Som
underlag för bedömning av byggnationsförutsättningar har en geoteknisk undersökning
från VIAK AB (VIAK AB, 1981) använts, samt SGU:s jordartskarta.

6.6.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Området mellan stationen och Bergsjön består av berggrunden gnejs och i de nordliga
delarna av Kårsta även granit. Inom planområdet finns en förkastning i sydväst, som
utgör en tydlig barriär. Väster om denna förkastning består marken av lera, silt och
organiska jordarter.

Kriterierna för MSB:s stabilitetskartering i etapp 1 baseras på jordlagerförhållanden,
markytans topografi och läget för vattendrag, sjöar och kustlinjer. Inventeringsområdet
har delats in i fyra stabilitetszoner (I, II, III och IV), se Figur 27 för en illustration av
förekomst, samt förklaring, av de olika zonerna.

Alldeles intill förkastningen finns förutsättningar för skred på grund av jordarten och
markens lutning, stabilitetszon I. I området väster om förkastningen saknas
förutsättningar för ras och skred, men åtgärder inom området kan påverka det
intilliggande förkastningsområdet, stabilitetszon II. Planområdets norra delar har också
områden med ogynnsamma geotekniska förutsättningar och delvis förutsättningar för ras
och skred (både stabilitetszon I och II). I övrigt är markförhållandena sådana i plan-
området att förutsättningar saknas för ras och skred då det mestadels består av berg och
morän uppe på platån (stabilitetszon III). Det medför att det heller inte föreligger risk för
sättningar inom det området. Dock kan ras ske även på berggrund om det är brant
lutning.

Figur 27. Förutsättningar för skred och ras inom planområdet. På bergsplatån saknas risker för skred, men i väster finns
förutsättningar för skred på grund av jordarten och markens lutning. Förutsättningar för skred och ras förekommer även på
bergsplatån lokalt där det är branta lutningar. (WSP, 2013)
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Figur 28. Jordartskarta över planområdet samt dess närområde. Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med en
svart linje. Källa: SGU, 2017

6.6.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget
Inom stabilitetszon III (se karta i figur 27) saknas förutsättningar för skred vilket innebär
att den bebyggelse som föreslås här inte bedöms utsättas för någon nämnvärd risk för
ras och skred. Detta omfattar större delen av planområdet och här bedöms
konsekvenserna därmed bli oförändrade.

I stabilitetszon II saknas förutsättningar för skred men aktiviteter inom dessa områden
kan påverka intilliggande zoner negativt. MSB anger att det normalt är tillräckligt med en
erfarenhetsbaserad stabilitetsbedömning av geotekniker och att risken för erosion skall
beaktas. Planförslaget anger bostadsbebyggelse inom dessa områden, vilket leder till en
risk för små negativa konsekvenser.

Vid byggnation i områden med stabilitetszon I finns förutsättningar för skred, vilket enligt
MSB innebär att risken för skred och erosion ska ägnas särskild uppmärksamhet och att
stabiliteten behöver undersökas noggrant. I planförslaget tillåts bostäder inom, eller i
nära anslutning till, de mindre områden som klassats som stabilitetszon I. I dessa zoner
bedöms planförslaget innebära en risk för märkbara negativa konsekvenser.

Sammanfattande bedömning
Större delen av föreslagen bostadsbebyggelse hamnar i stabilitetszoner där
förutsättningar för skred saknas. Inom planområdet finns dock delar som har
förutsättningar för skred vilket ger en risknivå som kräver åtgärder. Konsekvenserna
bedöms därmed variera mellan oförändrade till märkbart negativa.

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär att byggnation i framtiden kommer att ske med ett mindre samlat
grepp om planområdets utveckling. Kraven som ställs på respektive privat markägares
säkerhetsansvar under byggskedet kommer att vara desamma, vilket gör att
konsekvenserna i byggskedet av nollalternativet sett till risk för människors hälsa och
säkerhet kommer att vara likadana som i det aktuella planförslaget. Det ställer dock
högre krav på kontroll och försök till samordning gällande säkerheten vid varje enskild
nybyggnation.
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6.6.5 REKOMMENDATIONER
I dagsläget har endast en översiktlig skredriskkartering genomförts vilket inte ger
fullständiga svar om skredrisker. Ytterligare undersökningar krävs för att säkerställa
markens lämplighet för byggnation och utröna nödvändiga åtgärder.

· Försiktighetsåtgärder måste utföras för varje fastighet som befinner sig på eller
intill brant lutning eller mark med förutsättningar för ras och/eller skred, då
byggskedet innebär risker om till exempel pålning behöver utföras.

· Även byggnation i stabilitetszon III, där förutsättningar för skred saknas,
behöver ske med omsorg då aktiviteter som sprängning, packning, spontning
och pålning kan påverka stabiliteten i angränsande stabilitetszoner.

· Grundläggning kan ske på plattor och direkt på berg inom områden med morän,
berg och torrskorpelera på morän. Där dytorv påträffas kan också
grundläggning ske, men först efter att torven schaktats bort. Dessa
förutsättningar finns främst på platån.

· I det område kring den f.d. handelsträdgården i planområdets norra del finns ett
stråk där förutsättningar för skred finns. Om detta sammanfaller med påvisad
förorenad mark kan föroreningarna komma att exponeras vid ett eventuellt
skred. Detta måste beaktas inför kommande exploatering.
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6.7 VATTEN (VATTENKVALITET OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK)

6.7.1 BEDÖMNINGSGRUNDER

Vattenkvalitet (ytvatten, grundvatten)
· EU:s vattendirektiv
· Normer för vattenförekomster enligt Förordning om förvaltning av kvaliteten på

vattenmiljön (SFS 2004:660 ), benämns i texten som Miljökvalitetsnormer
(MKN) för vatten.

· Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde
· Dagvattenpolicy för Oxundaån (gäller för hela Vallentuna kommun)
· Miljöbalken
· Miljökvalitetsmål: Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten anger en lägsta god tagbar ekologisk och kemisk status som ska
uppnås vid en viss tidpunkt, så att ekosystemen fungerar och ekosystemtjänsterna bibehålls. Dessutom får
statusen inte försämras på vägen dit, det så kallade försämringsförbudet. Normerna är styrande för den
fysiska planeringen i kommunerna. En detaljplan får inte antas om planen kan leda till att en
miljökvalitetsnorm inte följs (Vattenmyndigheterna, 2016).

En EU-dom gällande miljötillstånd från år 2016, som kallas Weserdomen, har fått viss betydelse för hur
miljöbalken ska tillämpas i Sverige när det gäller verksamheters påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten.
Genom Weserdomen fastställdes att utsläpp inte får försämra den miljökvalitet som miljökvalitetsnormer
reglerar. En försämring av ytvattenstatusen äger rum så snart statusen på en enskild kvalitetsfaktor försämras
till en lägre status, även om det inte sker någon försämring på den övergripande nivån. En försämring äger
också rum när en parameter försämras för en vattenförekomst som redan befinner sig i den lägsta
statusklassen. Avseende dagvatten jämförs hur föroreningsbelastningen (i kg/år) före och efter exploatering
riskerar att påverka miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten

OXUNDAÅNS DAGVATTENPOLICY 2016

• Minska konsekvenser vid översvämning
• Bevara en naturlig vattenbalans
• Minska mängden föroreningar
• Utjämna dagvattenflödet
• Berika bebyggelsemiljön genom att hantera dagvattnet som en resurs

Översvämningsrisk
· Länsstyrelsen rekommendationer för lägsta nivå för planläggning längs sjöar och

vattendrag (Länsstyrelsen Stockholm, 2017d)
· Miljökvalitetsmål: En god bebyggd miljö

6.7.2 UTFÖRDA UTREDNINGAR
En dagvattenutredning har utförts av Structor 2018 (Structor, 2018), en utredning om
förorenad mark inom planområdet har utförts av Sweco Environment 2017 (Sweco,
2017) och en översiktlig kartering av risker avseende ras, skred har tagits fram av WSP
2013 (WSP, 2013).

6.7.3 NULÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Vattenkvalitet (ytvatten, grundvatten)
Planområdet ligger inom SMHI:s delavrinningsområde med ID 661669–163750 som är
en del av Åkerströms huvudavrinningsområde. Recipienten för dagvatten för
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planområdet är Lillån som rinner åt sydväst från Kårsta och förenas med Holmbroån
innan den rinner vidare genom Husaån mot Garnsviken och ut i Tunafjärden, vidare till
Trälhavet (Östersjön).

Ytvatten
Lillån, är klassad som en vattenförekomst och omfattas av MKN. Tabell 7 visar
statusklassningen för Lillån. Lillåns ekologiska statusklassning måttlig beror främst på
höga fosforhalter vilket beror på näringsbelastning från jordbruket och enskilda avlopp
och atmosfärisk deposition, miljögifter, morfologiska förändringar och kontinuitet leder till
att Lillån är övergödd. Försurning är däremot inget känt problem i dagsläget.

Tabell 7. Statusklassning för Lillån efter beslut 2017-02-23 inom ramen för förvaltningscykel 2 (2010 – 2016).

Miljökvalitetsnorm Kvalitetskrav
Ekologisk status Måttlig
Kemisk status Uppnår ej god
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen God

Miljökvalitetsnormerna talar om vilka krav det finns på vilken status vattenförekomsten
ska uppnå till ett visst år. Tabell 8 visar kraven på att Lillån ska uppnå god ekologisk och
kemisk status till år 2027.

Tabell 8. Miljökvalitetsnorm för Lillån.

Miljökvalitetnorm Kvalitetskrav Undantag – mindre stränga krav
Ekologisk status God 2027
Kemisk ytvattenstatus God Bromerad difenyleter, kvicksilver och

kvicksilverföreningar*
* Halterna av dessa ämnen överskrids i fisk i samtliga vattenförekomster i Sverige och det bedöms i
dagsläget att det är tekniskt omöjligt att sänka halterna så att de motsvarar god kemisk
ytvattenstatus. Halterna av ämnena får dock inte öka.

Planområdets sydvästra hörn överlappar båtnadsområdet (området som har nytta av
utförd markavvattning) för markavvattningsföretaget Backa, Rickeby, Kårsta by o Broby
år 1907 där Lillån ingår som en del av företagets anläggningar.

En vattendelare bedöms gå i en nordnordostlig-sydsydvästlig riktning längs höjdområdet
i den centrala delen av planområdet. Höjden sluttar kraftigt ner mot väster längs med
höjdområdet och jordarterna är tunna, vilket gör att ytavrinningen bedöms kunna blir
kraftig vid nederbörd.

Avloppslösningarna inom planområdet är både allmänna och enskilda varav större
andelen av fastigheterna har enskilda avlopp. Vissa fastigheter tycks helt sakna avlopp
enligt kommunens register. Avloppen varierar i både ålder och standard och har
installerats under 1970- till 2010-talet.

Grundvatten, vattenskyddsområde
Enligt en utredning om markföroreningar inom planområdet (Sweco, 2017) bedöms
grundvattnet innehålla låga föroreningsnivåer. De detekterade halter av DDT mellan KM
(känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig markanvändning) i områden inom
planområdet utgör ingen risk för grundvattnet. Grundvattenskyddsområdet Röby ligger
ca 800 meter norr om planområdet för Kårsta grundvattentäkt. Grundvattenmagasinet
har god kemisk och kvantitativ status.
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Grundvattennivåmätningar som gjordes i november 2017 visar att det ytligaste grund-
vattnet uppmättes i planområdets sydvästra del (0,29 meter under markytan). I den
nordvästra delen ligger grundvattennivåerna djupare. Under blötare perioder, som till
exempel efter snösmältningen, är det sannolikt att grundvattennivåerna inom
planområdet kan stiga ytterligare.

Översvämningsrisk
Klimatscenarier visar på både större och intensivare nederbördsmängder i framtiden,
vilket sannolikt bidrar till en ökad benägenhet för översvämning inom stora delar av
landet.

Tre lågpunktsområden har pekats ut som potentiella riskområden för översvämning i
dagvattenutredningen (Figur 29). Dessa områden bör beaktas särskilt vid exploatering
då det troligtvis kommer att ansamlas stora mängder vatten vid kraftiga skyfall. Dessa tre
områden utgörs av följande:

• Delområde A (utgörs av den befintliga fotbollsplanen): Höga grundvattennivåer,
djupa lerlager, stor ytavrinning från höjdområdet och det befintliga
markavvattningsföretaget gör delområdet mindre lämpligt för exploatering.

• Delområde B: mycket blött kring flödesstråk - sannolikt kan det ansamlas ännu mer
vatten vid mer extremt väder.

• Delområde C: Vid ökad exploatering och ökade hårdgjorda ytor finns det risk för
större ytavrinning från höjdområdet, vilket skulle kunna leda till en överbelastning av
det befintliga diket (längs med Kårstavägens sydöstra sida) som då riskerar att
brädda över vägen och vidare in i Delområde C. Diket fångar troligtvis upp det mesta
av ytavrinningen från höjdområdet och det finns idag ingen trumma under vägen som
leder dagvatten till Delområde C, vilket gör att dagvattnet blir stående i diket.

EKOSYSTEMTJÄNSTER KOPPLADE TILL VATTENMILJÖ

Vattenrening och vattenfördröjning är reglerande ekosystemtjänster. Våtmarker som den skogbevuxna myren
som finns inom planområdet är särskilt viktiga för vattenrening. De vegetationsklädda lågpunktsområdena är
särskilt viktiga för fördröjning. När naturmark tas i anspråk och hårdgörs minskar områdets naturliga kapacitet
för flödesutjämning och rening. Den planerade dagvattenlösningen i form av krossdiken innebär samtidigt att
ny kapacitet tillförs planområdet. Planförslaget bedöms ha små negativa konsekvenser för dessa reglerande
ekosystemtjänster.
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Figur 29. Länsstyrelsens lågpunktskartering där flödesackumulationslinjer med tillrinningsområde mindre än 10 hektar
redovisas med blå linjer och lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid större nederbördsmängder redovisas med blå
polygoner. Inom planområdet, som markeras med en svart polygon, har tre potentiella riskområden identifierats, vilka
markeras med gulstreckade polygoner. Lågpunktskarteringen är hämtad från Länsstyrelsens geodataportal. (Structor,
2018).

6.7.4 KONSEKVENSBEDÖMNING

Konsekvenser av planförslaget

Vattenkvalitet (ytvatten, grundvatten)

Ytvatten
Planförslaget medger att naturmark hårdgörs och en skogbevuxen myr omvandlas till
kvartersmark. Detta leder till en minskad naturlig rening inom planområdet och en ökad
ytavrinning. Resultaten av dagvattenutredningen visar att belastningen av samtliga
föroreningar ökar i planförslaget innan reningsåtgärder. Fler gator och ökat antal
bostäder genererar högre trafikmängd, vilket också leder till en ökad belastning av
föroreningar. Efter rening beräknas dock utsläppen av föroreningar att minska, med
undantag för fosfor och kvicksilver, om man jämför med befintlig situation. Enligt plan-
beskrivningen föreslås anläggning av krossdiken för rening och fördröjning längs med
nya och befintliga lokalgator och begränsning av hårdgörandegraden på nya fastigheter.

Kommunala VA-ledningar kommer att anläggas och samtliga fastigheter inom plan-
området ska anslutas till dessa. Ledningarna kommer att placeras under gator som även
dessa kommer att rustas upp och få kommunalt huvudmannaskap. I kombination med att
befintliga och nya fastigheter ansluts till det kommunala VA-systemet, kommer utsläppet
av fosfor med mycket stor sannolikhet underskrida befintlig situation. Endast utsläppet av
kvicksilver kan möjligtvis öka i samband med exploateringen. Kvicksilverhalterna
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bedöms dock ligger långt under gränsvärdet. Möjligheten att uppnå MKN försvåras inte
av planen eller av att enskilda kvalitetsfaktorer försämras. Påverkan bedöms därmed
som liten till måttligt positiv och aspektens värde (mark och recipient) bedöms som
måttlig. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små till märkbart positiva
konsekvenser för ytvatten och vattenkvalitet.

Grundvatten, vattenskyddsområde
Då vattenskyddsområdet Röby ligger uppströms planområdet bedöms inte planen bidra
med någon betydande påverkan på vattenskyddsområdet. Belastning av förorening på
grundvatten som påverkas av planområdet förväntas minska på grund av anslutningen
till det kommunala VA-systemet. Grundvattnet som påverkas av planområdet har lågt till
måttligt värde och påverkan bedöms som liten till måttligt positiv. Sammantaget bedöms
planförslaget ge små till märkbara positiva konsekvenser gällande grundvatten.

Sammanfattande bedömning
Planförslaget innebär att belastningen på recipienten kan minska då kommunalt VA
anläggs och dagvattenlösningarna kan fördröja och rena vatten vilket medför små till
märkbara positiva konsekvenser för ytvatten och vattenkvalitet. Grundvattnet som
påverkas av planområdet bedöms få liten till måttlig positiv påverkan vilket ger små till
märkbara positiva konsekvenser. Sammantaget innebär detta små till märkbara positiva
konsekvenser för vattenkvaliteten.

Översvämningsrisk
Fastigheterna nedströms exploateringsområdet, längs Kårstavägen och järnvägsspåret,
riskerar att få ökade dagvattenflöden över sina fastigheter vid extremregn. Ju högre
exploateringsgrad, desto mer dagvatten kommer att rinna av på ytan. Vidare är det
viktigt att vara medveten om att det kan tillkomma större vattenflöden på de befintliga
fastigheterna. I det utpekade riskområdet A kan det ske förnyad exploatering av
befintliga byggnader om 500 m2. Den befintliga idrottsplatsen anses inte medföra en
översvämningsrisk då en idrottsplats snarare kan utnyttjas som översvämningsyta vid
kraftigt skyfall och därmed förbättra möjligheten att hantera skyfall. I riskområde C tillåter
planen ny bebyggelse i form av friliggande hus vilket innebär en viss ökning av
hårdgjorda ytor. I riskområde B planeras flera radhus vilket innebär en ökning av
hårdgjorda ytor. Detta kan även få konsekvenser för befintlig bebyggelse väster om
Kårstahöjden. Planförslaget innefattar översvämningsåtgärder såsom krossdiken längs
gator, begränsning av hårdgjorda ytor, tre pumpstationer och ett fördröjningsmagasin
vilket minskar översvämningsrisken. Men då dagvattenutredningen även poängterar att
höjdsättning av marken är mycket viktig för att säkerställa att riskområde B inte
översvämmas, kan en översvämningsrisk inte uteslutas i planförslaget. Översvämnings-
risken anses därför kunna ge liten negativ påverkan på enskilda hus vilket bedöms vara
en risknivå som kan accepteras utan att ytterligare åtgärder vidtas. Därmed bedöms
planförslaget ge små negativa konsekvenser för översvämningsrisken.

Sammanfattande bedömning
Planförslaget inkluderar en del av de översvämningsåtgärder som föreslagits i dag-
vattenutredningen. Däremot planeras bostäder att byggas i översvämningsriskområde B
utan att alla viktiga översvämningsåtgärder tagits med i planförslaget vilket gör att en risk
för översvämning inte kan uteslutas och konsekvenserna av planförslaget bedöms
därmed bli små negativa.

Konsekvenser av nollalternativet

Vattenkvalitet (ytvatten, grundvatten)
Nollalternativet innebär en viss ökning av bebyggelsen inom planområdet utifrån privata
fastighetsägares önskemål om eventuella tomtstyckningar och bygglovsansökningar.
Dessutom kommer VA-nätet byggas ut för befintliga fastigheter samtidigt som
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samordningsvinsterna av utbyggnad av VA går förlorade. Detta medför att fosfor-
belastningen på Lillån delvis kommer minska då enskilda avlopp försvinner, men en
ökad bebyggelse kommer öka föroreningsbelastningen. Sammantaget innebär detta att
nollalternativet inte kan garantera att MKN för Lillån uppnås även om fosforbelastningen
kan minskas. Vattenkvaliteten bedöms därmed riskera att få små till märkbara negativa
konsekvenser till potential för små till märkbara positiva konsekvenser.

Översvämningsrisk
Ny bebyggelse kommer även öka översvämningsrisken då fler hårdgjorda ytor
tillkommer och lågpunkter med befintlig bebyggelse och infrastruktur kommer fortsätta att
vara utsatta för översvämningsrisk och fuktskador. Översvämningsrisken innebär
därmed små till märkbara negativa konsekvenser.

6.7.5 REKOMMENDATIONER
Följande åtgärder ska eller bör vidtas för att väsentligt mildra konsekvenserna av
planförslaget och för att ta hand om dagvatten lokalt:

• Föreskrift om LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) bör skrivas in i planen.
• Krossdiken längs lokalgatornas båda sidor föreslås för att fördröja och rena vattnet

som rinner uppifrån höjderna och från vägarna.
• För att minska risken för att befintlig bebyggelse utsätts för ökade vattenflöden p.g.a.

ökad mängd hårdgjorda ytor bör diken anläggas längs fastighetsgränser som vatten
kan rinna in i. Vilka byggnader detta är aktuellt för bör utredas mer ingående när
planförslaget har fastställts.

• Om det sker förnyad exploatering i delområde A bör en detaljerad geoteknisk och
hydrogeologisk utredning angående jord-, berg- och grundvattenförhållanden göras
då området ligger inom markavvattningsföretaget och eftersom grundvattennivåerna
ligger högt i området. Vidare behövs avrinningen från höjdområdet hanteras och
ingen bebyggelse direkt under höjdområdet bör ske. Marken som planeras att
bebyggas bör höjas upp eftersom grundvattenytan ligger så nära markytan.
Utfyllnaden kan förslagsvis bestå av makadam som då också kan fungera som ett
dagvattenmagasin. Förutom dessa åtgärder måste de nya fastigheterna hanteras i
det befintliga markavvattningsföretaget.

• I delområde B bör den planerade vägen höjdsättas så att vatten inte riskerar att stå i
höjd med vägbanan samtidigt som den inte får vara högre än intilliggande fastigheter.
Krossdiken bör anläggas vid vägen så att vattnet fortsätter rinna mot nordost. Det är
mycket viktigt att marken höjdsätts rätt då det är stor risk för att vattnet blir stående i
kvartersmark, på grund av avrinningen från höjdområdena i öster och i väster, samt
från söder.

• I delområde C bör befintlig dagvattenlösning säkerställas genom en mer utförlig
utredning om hur mycket vatten som ansamlas i diket vid extremregn, dikets
kapacitet och infiltrationskapaciteten i marken. Förslag på åtgärder som skulle kunna
sättas in vid behov finns redovisade i dagvattenutredningen (Structor, 2018).
Delområde C kan även utnyttjas som översvämningsyta.

• Delområde A, B och C kan även nyttjas för lösningar för dagvattenhanteringen då de
kan användas till fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet.

• De geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna bör utredas om infiltration av
dagvatten planeras.

• Om sprängning blir aktuellt är det viktigt att rena länshållningsvatten i samband med
sprängning för att undvika att kväve urlakas.

• Att upprätthålla funktionen av markavvattningsföretagets diken och rörledningar är en
förutsättning för att upprätthålla en tillfredställande dränering av omkringliggande
mark. Markavvattningsföretaget bör ses över och eventuellt anpassas till dagens
förhållanden om detta inte är gjort.

• Vid förändrad markanvändning inom markavvattningsföretagets tillrinningsområde
måste man se till att förändringen inte leder till att mer vatten tillförs till de diken och
rör som ingår i företaget.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 61
Datum: 2018-04-27

Uppdragsledare: Gundula Kolb

SAMLAD BEDÖMNING
En sammanställning av planförslagets miljökonsekvenser och en
samlad bedömning presenteras nedan. Planförslagets påverkan
på relevanta nationella miljömål samt en jämförelse mellan
programförslagets och nollalternativets konsekvenser redovisas.

6.8 MILJÖKONSEKVENSER
En sammanställning av planförslagets miljökonsekvenser presenteras i tabellen nedan.
Där görs även en jämförelse mellan planförslagets och nollalternativets konsekvenser.
Att bedömningarna i vissa fall varierar inom ett stort spann beror på att alla specifika
förutsättningar inte är fastlagda, eller att det finns en stor variation av värden inom en
aspekt som påverkas i olika stor grad av planförslaget eller nollalternativet.

Bedömningarna visar att planförslaget leder till såväl positiva som negativa
konsekvenser beroende på aspekt. Positiva konsekvenser uppstår för aspekten
olycksrisk, markföroreningar och vattenkvalitet.

Planförslaget förväntas däremot få negativa konsekvenser för aspekterna kulturmiljö,
naturmiljö, buller, risk för skred och ras samt översvämningsrisk.

Konsekvenserna av nollalternativet är mer osäkra då utvecklingen i området utan
föreslagen plan är mindre tydlig. Beroende på vad som sker i området i form av
avstyckningar och bebyggelse så varierar förväntade konsekvenser i stort.

Miljöaspekt Planalternativ Nollalternativ
Kulturmiljö Märkbara negativa Små- stora negativa
Naturmiljö Märkbara negativa Små-märkbara

positiva
små-märkbara

negativa
Buller Små negativa Små- märkbara

negativa
Olycksrisk Oförändrade Oförändrade- små negativa
Mark (radon) Oförändrade Oförändrade
Mark (föroreningar) Små- märkbara positiva Oförändrade- Små märkbara

positiva
Risk för skred och ras Oförändrade- märkbara

negativa
Oförändrade- märkbara

negativa
Vatten (kvalitet) Små- märkbara positiva Små-märkbara

positiva
små-märkbara

negativa
Vatten
(översvämningsrisk)

Små negativa Små-märkbara negativa

Bedömningsskala Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser
Oförändrade
Små
Små-märkbara
Märkbara
Märkbara-stora
Stora
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En exploatering av området enligt planförslaget minskar områdets kapacitet att leverera
flera ekosystemtjänster som biologisk mångfald, pollinering, skadereglering, reglering
och rening av vatten samt rekreation.

För att minimera de negativa konsekvenserna av planalternativet för aspekterna
kulturmiljö, naturmiljö, och översvämningsrisk bör detaljutformningen av området ske
med omsorg. För aspekten buller krävs eftertänksamhet vid utformningen av nya
byggnader och uteplatser för att säkerställa att gällande riktvärden uppnås.
Miljöaspekten risk för skred och ras bedöms vara den som kräver störst omsorg för att
inte riskera människors hälsa och egendom vid utbyggnaden av området. Ytterligare
undersökningar krävs för att säkerställa markens lämplighet för byggnation och utröna
nödvändiga åtgärder.

6.9 MÅLUPPFYLLELSE
Konsekvenserna har utvärderats gentemot relevanta nationella miljökvalitetsmål, vilka
presenterades i 3.6.

Underlag för analysen av måluppfyllelse är de konsekvensbedömningar som har gjorts i
de föregående kapitlen. Analysen presenteras i tabellen nedan.
Även följande fyra mål bedöms ha en viss relevans.

• Ett rikt odlingslandskap
• Myllrande våtmarker
• Giftfri miljö
• Begränsad klimatpåverkan

Ja, förslaget bedöms bidra till
att uppnå målet.

Förslaget varken bidrar till eller
försämrar möjligheterna till att

uppnå målet.

Nej, förslaget bedöms inte
bidra till att uppnå målet.

Miljökvalitetsmål
(Miljöaspekter med
anknytning till målet)

Måluppföljning för planen

Relevanta miljömål

God bebyggd miljö
(Kulturmiljö, Buller, Mark,
Olycksrisk, Risk för skred och ras,
översvämningsrisk)

Risken för negativa konsekvenser bedöms vara störst för aspekten risk för
skred och ras, där det finns risk för små till märkbara negativa konsekvenser om
inte förslagna utredningar och åtgärder genomförs. Trots den hänsyn som
planförslaget tar till områdets kulturmiljö finns risk för märkbara negativa
konsekvenser för kulturmiljöaspekten. Planförslaget tillåter bebyggelse i
befintliga lågpunkter som riskeras att översvämmas vid kraftigt regn. Även för
buller bedöms det finnas risk för små negativa konsekvenser. Planen medför
möjlighet till positiva konsekvenser t ex genom marksanering, utveckling av
idrottsplatsen som stärker områdets rekreationsmöjligheter samt närheten till
kollektivtrafik.

Sammantaget bedöms planförslaget varken bidra till eller motverka att
miljömålet uppfylls.
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Ett rikt växt- och djurliv
(Naturmiljö)

Enligt planförslaget kommer naturmark främst i form av uppvuxen tallskog med
gamla tallar och hålträd att omvandlas till kvartersmark. Planen medger även
styckning av stora uppvuxna trädgårdar med blommande träd -och buskar.
Planförslaget bedöms försämra områdets kvalitet som häckningsmiljö för bl a
rödlistade fågelarter. Planförslaget motverkar därmed till en viss grad
möjligheten till måluppfyllnad.

Levande skogar (Naturmiljö)
Naturmark främst i form av uppvuxen tallskog med delvis gamla tallar, och
tämligen allmänt förekommande död ved, tas i anspråk och planförslaget
motverkar därmed till en viss grad möjligheten till måluppfyllnad.

Levande sjöar och
vattendrag
(Mark och vatten)

Planförslaget innebär att belastningen på recipienten kan minska då kommunalt
VA anläggs och lämpliga dagvattenlösningar föreslås för att rena den ökade
mängden dagvatten. Planen bedöms därmed kunna bidra till måluppfyllnad.

Ingen övergödning (Vatten) Se Levande sjöar och vattendrag.

Grundvatten av god kvalitet
(Mark och vatten & förorenad
mark)

Planförslaget bedöms inte påverka det uppströmsliggande vattenskydds-
området på ett betydande sätt. Den kommunala VA-anläggningen som kommer
att anläggas samt planerade dagvattenlösningar kommer att minska
grundvattnets föroreningsbelastning. Planen bedöms därmed kunna bidra till
måluppfyllnad.

Miljömål med viss relevans

Ett rikt odlingslandskap
(Naturmiljö)  Planförslaget bedöms varken bidra till eller motverka att miljömålet uppfylls.

Myllrande våtmarker (Mark
och vatten, Naturmiljö)

Planförslaget ianspråktar en mindre skogbevuxen myr. Då myrens storlek och
naturvärde är begränsad bedöms planförslaget dock varken bidra till eller
motverka att miljömålet uppfylls.

Giftfri miljö
(Förorenad mark)

Mindre områden med förorenad mark kan komma att saneras. Dock består
målet av många aspekter och planförslaget bidrar inte särskilt till att målet
uppfylls.

Begränsad klimatpåverkan
Genom att exploatera i närheten av Roslagsbanan främjas användning av
kollektivtrafik. Samtidigt bedöms planförslaget leda till en något ökad biltrafik
inom området och en ökad användning av energi i planområdet. Planen
bedöms varken bidra till eller motverka att målet uppfylls.
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7 UPPFÖLJNING
I miljöbalken finns krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska
innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför”.

Uppföljningen har stor betydelse för om syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga
målet om en hållbar utveckling ska kunna nås. Det finns olika sätt att säkra att miljö-
hänsyn finns med i det fortsatta planarbetet (genomförandebeskrivning, exploaterings-
avtal etc). Uppföljningen bidrar också till en ökad kunskap och på sikt ett bättre och
effektivare miljöbedömningsarbete.

Boverket rekommenderar att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av en plan faktiskt får, ska så långt som möjligt kopplas till befintliga
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. I den mån det är möjligt föreslås att
uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan samordnas med dessa
befintliga processer.

Genom de årliga uppföljningsprogrammen kan kommunen kontinuerligt följa vilka
effekter de genomförda åtgärderna ger på miljön och ta ställning till om ytterligare
åtgärder behöver beslutas och genomföras för att kommunen långsiktigt ska utvecklas
på ett hållbart sätt.

Kommande detaljplanering
Framtagande av utredningar som rekommenderas i denna MKB och eventuell
anpassning av planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas upp. Följande
kompletterande utredningar rekommenderas:

• Fågelinventering med fokus på prioriterade fågelarter.
• Utredning för att kunna bedöma om det finns risk för spridning av föroreningar om

delar av den f.d. Edlinds handelsträdgården (delområde C) används för
dagvattenhantering.

• Utförlig utredning om hur mycket vatten som ansamlas i diket längs med
Kårstavägens sydöstra sida vid extremregn, dikets kapacitet och infiltrations-
kapaciteten i marken.

Möjligheten att anpassa planförslaget utifrån förslag på åtgärder som framkommer i
denna MKB bör följas upp. Detta gäller särskilt följande punkter som förslås inkluderas i
plankartan:

• Äldre landskapselement, t.ex. stenmurar längs med Kårstavägen västerut skyddas
med planbestämmelse på plankarta.

• Särskilt skyddsvärda träd, och områden med särskilt skyddsvärda träd, skyddas med
planbestämmelse på plankarta.

• För att bevara spridningsvägar för till tall knutna organismer kan lämpliga tallmiljöer
med ett visst naturvärde skyddas med planbestämmelse på plankarta.

• Hela naturvärdesobjekt 5 (hällmarken), skyddas mot exploatering med
planbestämmelse (såväl berghällen som levande och döda träd med en diameter
större än 10 cm).

• Den låglänta skogbevuxna myren skyddas med planbestämmelse för att bidra med
reglerande ekosystemtjänster som rening av vatten och som översvämningsskydd.

• Fördröjning av dagvatten ska ske innan det leds till det allmänna nätet. Där så är
möjligt ska dagvatten omhändertas lokalt inom fastigheten.
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• Lägsta golvnivå på bostadsvåning ska vara minst 0,2 meter över gatans lägsta punkt
utmed fastighetsgräns.

Genomförandeskede
Följande kompletterande utredningar rekommenderas:

• Fördjupad geoteknisk samt hydroteknisk undersökning. Risken för skred skall ägnas
särskild uppmärksamhet och eventuellt bedömas med hjälp av undersökningar och
beräkningar i stabilitetszon.

• Vid exploatering vid f.d. Handelsträdgården bör prover tas på jord för att säkerställa
haltnivåer av föroreningarna som har identifierats vid den översiktliga
markundersökningen.

Vid bygglovgivning

• Vid lovgivning för ny- och ombyggnader i planområdet bör hänsyn tas till mark,
terräng och befintlig skog genom att ny bebyggelse anpassas till platsens
förutsättningar och karaktär. Sprängning och utfyllnad bör undvikas och ny
bebyggelse bör placeras så den följer terrängen och bevarar siktlinjer. I de
känsligaste områdena är det viktigt att eventuell ny bebyggelse, på de ännu
obebyggda tomterna, får en volym som underordnar sig nuvarande bebyggelse.

• Vid lovgivning bör även stor hänsyn tas vid utformning och färgsättning av
tillkommande bebyggelse. Dämpade kulörer är att föredra framför vita eller ljust grå
vad gäller ny bebyggelse, detta för att undvika negativ påverkan på upplevelsen av
miljö, siktlinjer och landskapsbild.

Byggskede

• Inför byggnation av bostäder ska eventuell sanering av markföroreningar ske så att
nivå KM uppfylls för samtliga tomträtter.

• Vid normalradonmark skall grundkonstruktionen utformas radonskyddad och vid
högradonmark ska skall grundkonstruktionen utformas radonsäker. Detta utformas
av konstruktören.

• Särskilt skyddsvärda träd som ska bevaras skyddas under byggarbeten som
kommunen ansvarar för (kommunalt VA – och gatunät).

• De öppna dikena som omfattas av biotopskydd skyddas under byggtiden.

Förvaltning och drift

• Uppföljning av dagvattenanläggningens funktion samt underhåll för att säkerställa att
rening sker som planerat. Underhåll och översyn av dagvattenanläggningen bör ske
årligen.

• Uppföljning av faktiska bullernivåer så de understiger gällande riktlinjer.
• Skötselplan för den mark som markerats som NATUR bör utarbetas.
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