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konsekvenser fÖr kulturmiljÖvärDen

Under de senaste åren har bebyggelseutvecklingen präglats av permanentning av 
fritidshus. Permanentningen i perifera områden på längre avstånd från service och 
kollektivtrafik leder till ett bilberoende boende. Ett ökat åretruntboende ställer ökat 
krav på framkomliga tillfartsvägar vilket i sin tur kan leda till ökad fragmentering av 
landskapet. 

Idag tenderar mindre, tätortsnära jordbruk att omvandlas till hästgårdar när jord-
bruksdrift i traditionell mening inte längre kan upprätthållas. Hästhållningen bidrar 
därför till att bibehålla landskapets öppna och agrara karaktär. Riskbilden kring 
hästhållningen begränsar dock möjligheten för hästnäringen att träda in som ersätt-
ning för jordbruksföretagen som landskapsvårdare i den tätortsnära zonen. 

Utbyggnad behöver inte stå i konflikt mot kulturmiljövärdena i landskapet. Kultur-
miljön kan tåla mer eller mindre förändring beroende på hur karaktären och skalan 
på föreslagen miljöförändring kan samverka med platsens kvaliteter och känslighet. 
Att konsekvensbedöma planförslagen är svårt eftersom det i detta skede inte är klart 
om bebyggelse och infrastruktur tillkommer och hur den i så fall kommer utformas. 
Påverkan och konsekvensbedömningarna blir därför med nödvändighet relativt 
schablonmässiga. 

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

I ÖP 2010-2030 är förstärkning av bebyggelsen i och kring de befintliga stations-
samhällena och transportnoderna en bärande tanke. Vidare skall de större spår- och 
vägbundna transportlederna fungera som ryggrad i en samlad bebyggelseutveckling. 
Den valda strategin leder till att merparten av den tillkommande bebyggelsen kom-
mer att ligga i förtätade bebyggelsekluster i en tydlig stråkstruktur. Planförslaget 
innebär också att området från kommungränsen i söder till Molnby i norr kommer 
att genomgå en förändring från extensiv tätortsbebyggelse till ett mer sammanhäng-
ande stadslandskap.

befintliga värDen och lagskyDD

Värden och tillgångar

De bärande kulturmiljökvaliteterna i kommunen kommer till uttryck i odlingsland-
skapet, bebyggelsen och kommunikationerna. I odlingslandskapet har spår från oli-
ka tiders jordbruk lagrats och utgör idag utgör ett levande arkiv över ett tusenårigt 
jordbrukssamhälle. Spåren från järnåldern är särskilt påtagliga. Genom de många 
järnåldergravfälten kan bebyggelsens utveckling följas från förhistorisk tid fram till 
idag. Här finns på flera håll tydliga rester efter den äldre järnålderns markindelning 
(sk. stensträngar) och en stort antal runstenar i kombination med gravfält och väg-
stråk ger en inblick i hur den yngre järnålderns samhälle varit organiserat. 

Det moderna samhällets kulturarv kommer till uttryck i de stationssamhällen 
som ligger som ett pärlband utmed Roslagsbanan och i vars årsringar olika tiders 
ideal och behov kan utläsas. Även fritidslandskapet i form av fritidshusområden 
och golfbanor samt Vallentuna tätorts utveckling är en viktig del av Vallentunas 
1900-talshistoria. Roslagsbanan utgjorde en motor i bebyggelseutvecklingen och 
knöt kommunen närmare Stockholm. Vallentunas närhet till historiska och nutida 
centralbygder avspeglas i kommunikationsmönstret, från vikingatidens Långhund-
raled, vattenvägen till Uppsala, via Roslagsbanan till dagens E18. 

I kommunen finns 5 riksintressen för kulturmiljövården och 37 definierade områ-
den av regionalt intresse för kulturmiljövården. Därmed ingår stora delar av kom-
munens odlingsmark i vad som definieras som kulturhistoriskt värdefulla områden. 

Brister eller problem

Den övervägande betoningen i beskrivningarna av riksintresseområdena och om-
rådena av regionalt kulturhistoriskt intresse ligger på fornlämningar eller agrara 
miljöer från tiden före 1900. En brist är att de tydliga och pedagogiska miljöer som 
visar på 1900-talets samhällsutveckling i en storstadsnära region och som är så ka-
raktäristiska för Vallentuna är svagt representerade i intressebeskrivningarna.
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Jämfört med nollalternativet innebär ÖP 2010-2030 att större, men mer samlade 
markområden tas i anspråk för bebyggelse med risk för större direkt påverkan på 
kulturmiljöer av nationellt och regionalt intresse som följd.

Konsekvenser

Förtätning av bebyggelsen framförallt i de gamla stationssamhällena längs Roslags-
banan innebär en förstärkning av ett historiskt karaktärsdrag i den byggda miljön. 
Till skillnad från nollalternativets mer spridda och diffusa bebyggelsemönster utgör 
den starkare klustertanken i förslaget positiva konsekvenser för kulturmiljön i detta 
avseende. Positivt är strukturen med sammanhållna ”bygder” med tydliga uttryck 
av stad respektive land, vilket kan ge en karaktärsförstärkning i befintliga områden 
med svag ”stadskänsla” och en mer sammanhållen exploatering. En positiv kon-
sekvens är också att fler människor bereds boende med en attraktiv närmiljö med 
höga natur- och kulturvärden.

Till den negativa sidan av förslaget hör samtidigt att en stor del av den planerade 
bebyggelsen ligger inom områden som utgör nationella och regionala intressen för 
kulturmiljön.  Ny bebyggelse kan komma att läggas i nära anslutning till fornläm-
ningsmiljöer vilket kan innebära negativa konsekvenser för helhetsupplevelsen av 
miljöerna. 

På flera ställen innebär planförslaget att helhetsmiljöer berörs med risk för betydan-
de karaktärsförändringar och fragmentering av kulturhistoriska sammanhang inom 
och mellan landskapsrum. På sikt kan möjligheten att uppleva och avläsa tidsdju-
pet i landskapet försvåras. Detta gäller t ex föreslagen utbyggnad av bebyggelse vid 
Molnby, Rocksta – Veda, Karby (RI Vada – Össeby-Garn), Ekskogen (RI Kårsta) 
och Lindholmen samt planerad ny sträckning av väg 268 (RI Skålhamravägen) och 
Arlandaförbindelsen (RI Markim – Orkesta).

Den planerade nya stäckningen av väg 268 i västra Vallentuna samt de två alterna-
tiva förslagen på spårförbindelse till Arlanda innebär en betydande risk för barriäref-
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fekt i landskapsrummen och för de kulturhistoriska sammanhangen.  

Föreslagen utbyggnad av bebyggelse och planerade infrastrukturprojekt berör regio-
nala intressen för kulturmiljövården Lindholmen, Molnby och Rocksta – Veda samt 
Kårsta (K76), Vada – Össeby-Garn (K77), Skålhamravägen (K71) och Markim – 
Orkesta (K74) som utgör riskintressen för kulturmiljövården. 

Långsiktigt kan följdetableringar tillkomma utmed vägsträckan vid Grana samt 
förbindelsen till Arlanda som ytterligare kan påverka möjligheterna att tolka och 
uppleva historiskt framvuxna strukturer och samband i landskapet. Den agrara mil-
jön vid Markim – Orkesta med sina medeltida kyrkor omgivna av små byar, rika 
fornlämningsmiljöer och ett sammanbindande ålderdomligt vägnät är liksom od-
lingslandskapet i västra Vallentuna känsligt för storskaliga förändringar.  

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Generellt tar nollalternativet mindre mark i anspråk i kulturhistoriskt känsliga 
områden vilket gör att påverkan på kulturmiljön i detta avseende är mindre. Nollal-
ternativet kan dock innebära något större påverkan på miljön mellan Markim – 
Orkesta och Lindholmen där det medger bebyggelse i ett större stråk tillsammans 
med planerad led förbi Lindholmen. Förslagen kan här sammantaget innebära ökad 
risk för fragmentering. Utbyggnadsförslaget som följer väg 268 i västra Vallentuna 
tillsammans med planerad ny sträckning av vägen kan också innebära ökad risk för 
fragmentering av odlingsmark och kulturhistoriska samband. 

Påverkan på kulturmiljövärdena genom spontan bebyggelseutveckling på lands-
bygd antas bli större med nollalternativet. Den spontana bebyggelseutvecklingen 
på landsbygd leder till en gles och diffus bebyggelsestruktur och medför en gradvis 
omvandling av landsbygden. 

Omvandling av fritidshusområden till permanentboende kan leda till karaktärsför-
ändringar i den byggda miljön. Permanentning av tidigare fritidshusområden berörs 
i nollalternativet men enbart som en fråga om tekniska försörjningssystem. I ÖP 
2010-2030 finns ingen samlad bild över problematiken.

Konsekvenser

I nollalternativet är intrången i bevarandeområdena mer spridda. Oftast är det en 
mindre del av ett område som tas i anspråk jämfört med det nya förslaget.  I detta 
avseende är de negativa konsekvenserna mindre i nollalternativet jämfört med det 
ÖP 2010-2030. 

Nollalternativet antas dock innebära en större andel nytillkommen bebyggelse på 
landsbygd med följden att möjligheterna till fortsatt jordbruksdrift och förvaltning 
av viktiga natur- och kulturmiljökvaliteter kan försämras. Spridd bebyggelse i sär-
skilt känsliga landskap kan på sikt försämra möjligheten att avläsa de historiska sam-
banden. Upplevelsen av landskapets tidsdjup och agrara karaktär kan minska. Den 
spontana bebyggelseutvecklingen ger också upphov till negativa konsekvenser i form 
av ”utsmetning” av bebyggelsebilden och till diffusa och otydliga gränser mellan 
tätorter och landsbygd. Även för den planlagda bebyggelsen finns i nollalternativet 
en liknande konsekvens då utbyggnaden är mer spridd och klustertanken svagare än 
i ÖP 2010-2030.

Det storstadsnära fritidslandskapet är ett centralt karaktärsdrag för Vallentuna som 
på sikt kan gå förlorat om fritidshusområdenas specifika uttryck försvinner och där-
med spåren av en viktig del i 1900-talets samhällsutveckling. Varken i nollalterna-
tivet eller i det nya förslaget finns en samlad strategi för hur områdena skall kunna 
utvecklas med bibehållna kulturmiljökvaliteter.

konsekvenserna i relation till miljömål

Målet ”God bebyggd miljö” beaktas genom:
• Planförslaget anger att ny bebyggelse ska stödja offentliga rum och stråk och för-

utom sitt egenvärde även tillföra kvaliteter till helheten
• Strategi för en förtätad stadsbygd i möte med glesare landsbygdsutveckling ska 

främja hållbara transporter samt utgå från karaktärsgivande natur- och kultur-
värden 

• Kommunens planering utgår från att kulturmiljön kan utvecklas genom goda av-
vägningar till platsens specifika historia, funktion och karaktär 

• Kommunernas kulturmiljöprogram är reviderat senast år 2010 
• Tillgång till tätortsnära grönområden med historiska kvaliteter säkerställs 
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Målet ”Ett rikt odlingslandskap” beaktas genom:
• Särskild hänsyn ska tas till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper, särskilt inom 

kulturhistoriskt intressanta områden vid bebyggelseutveckling på landsbygd 
• Främjandet av ett tätortsnära jord- och skogsbruk för att minska långväga miljö-

störande transporter och för bevarande av ett levande lantbruk, en rik biologisk 
mångfald och attraktiva kulturmiljöer

Målet ”God bebyggd miljö” kan motverkas genom:
• Vissa föreslagna projekt kan påverka bevarande och utveckling av kulturmiljökvali-

teter i bebyggelse och landskap

Målet ”Ett rikt odlingslandskap” kan motverkas genom:
• Vissa föreslagna projekt kan negativt påverka främjandet av tätortsnära jord- och 

skogsbruk samt de biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet 
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konsekvenser fÖr biologisk mångfalD

och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Naturreservat kan även innehålla kulturhistoriska värden.

Vasakullen i Lindholmen föreslås av Länsstyrelsen bli ett statligt naturreservat. 

I kommunen finns 9 träd/trädgrupper som är fridlysta som naturminnen. De är 4 
tallar, 6 ekar och 1 en. 

Skogstyrelsen har inventerat 121 nyckelbiotoper i kommunen. Särskilt biotopskydd 
gäller för 2 områden i Tärnanområdet (Rövarberget och Kalvudden). Generellt bio-
topskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlings-
rösen i jordbruksmark, pilvallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmu-
rar i jordbruksmark och åkerholmar.  

I kommunen finns 6 större områden med ett stort antal ekologiskt särskilt känsliga 
delområden; Vallentunasjön, Angarnsjöängen, Lindholmen, Vadadalen/Römossen, 
Garnsviken, Tärnanområdet. Hela områdena kan inte betraktas som ekologiskt sär-
skilt känsliga, men de ingående särskilt känsliga delområdena utgör tillsammans en 
helhet som är mycket känslig för påverkan.

Strandskydd
Strandskydd enligt miljöbalkens 3:e kapitel gäller längs de flesta av kommunens sjöar 
och vattendrag.

Brister eller problem

Inom kommunen råder flera av de problem som utgör allvarliga problem i ett na-
tionellt perspektiv. Hit hör t.ex. bristen på bete eller slåtter i värdefulla ängs- och 
hagmarker, konflikt med skogsbrukets intressen i värdefulla skogar, samt närsaltsbe-
lastning på värdefulla sjöar och vattendrag.

Vägar och järnväg utgör barriärer för växter och djur, varvid flera värdefullasprid-
ningssamband blir försvagade. Sambanden har också försvagats av ny bebyggelse. 
Den pågående uppdelningen, fragmenteringen, av landskapet utgör på sikt ett hot 
mot möjligheten att långsiktigt hysa populationer av skyddsvärda arter.

befintliga värDen och lagskyDD

Värden och tillgångar

Vallentuna kommun präglas till stor del av kulturlandskapets öppna odlingsmarker. 
Till dessa hör många områden med höga naturvärden; värdefulla ängs- och hag-
marker, trädklädda hagmarker och ädellövskogar och näringsrika slättsjöar med rikt 
fågelliv. I kommunen finns ett av länets viktigaste sammanhängande habitatnätverk 
för arter knutna till naturliga gräsmarker. Längs Roslagsbanan finns också ett viktigt 
ekologiskt samband för ädellövskogslevande arter. I dalgångarna finns flera värdefulla 
slättsjöar med rikt fågelliv, där Angarnsjöängen med Vadadalen hör till de länets vik-
tigaste miljöer. Kopplingen mellan kulturlandskapets värden för biologisk mångfald 
och de kulturhistoriska värdena är stark.

Kommunens östra delar, Tärnanområdets skogar, bjuder dock på mer vild natur 
med bl.a. värdefulla gamla barrskogar, sumpskogar och näringsfattiga sjöar. Mellan 
de uppodlade dalgångarna finns också flera bestånd med barrskog, bl.a. gamla tal-
lar. Kommunen genomkorsas också av flera regionalt viktiga spridningssamband för 
barrskogslevande arter.

Lagskyddade områden

Riksintressen
Angarnssjöängen och Vadadalen utgör kommunens enda område av riksintresse för 
naturvården enligt MB 3 kap 6 §. 
Natura 2000 – områden: Tärnholm, Bromseby, Brännmossen, Tarby-Åttesta, Sjökul-
larna, Brottby Allé (habitatdirektivet) samt Angarnssjöängen (fågeldirektivet).

Naturreservat, särskilt skyddsområde

Fem naturreservat finns i kommunen. Dessa är Björkby-Kyrkviken, Angarnssjö-
ängen, Bromseby, Exerman-Hersby och Trehörningsskogen. För reservaten finns 
särskilda föreskrifter. Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
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Konsekvenser av tätortsutveckling norr om Vallentuna centrum
Den föreslagna bebyggelsen kan komma att försvaga ett spridningssamband för 
ädellövskogsarter av regional betydelse och i någon mån även ett spridningssam-
band för barrskogslevande arter. Kanten av den regionala grönstrukturens Rösjökil 
påverkas också. Väster om Roslagsbanan kan två naturvårdsobjekt av kommunal 
betydelse komma att påverkas.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Lindholmen
Den föreslagna bebyggelsen riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt spridnings-
samband för ädellövskog. Förslaget påverkar också ett regionalt naturvårdsobjekt 
enligt Länsstyrelsens naturkatalog, samt ett ekologiskt känsligt avrinningsområde för 
Storsjön. Bebyggelse föreslås delvis inom det utökade strandskyddet kring sjön. Det 
aktuella området ingår också i en av grönstrukturens s.k. gröna länkar.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Kårsta och Ekskogen
Vid Ekskogen riskerar ny bebyggelse att försvaga ett regionalt betydelsefullt sprid-
ningssamband för barrskogsarter. Vid Kårsta berörs eventuellt ett kommunalt natur-
vårdsobjekt.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Karby och Brottby
Bostadsbebyggelse som föreslås i sydväst inkräktar på riksintresset Angarnsjöängen 
och Vadadalen. Samtliga av de västra delarna av utvecklingsområdet berör det eko-
logiskt särskilt känsliga avrinningsområdet för riksintresset. Delar av utvecklings-
området, framförallt i sydväst, påverkar den regionala grönstrukturens Angarnkil. 
De södra delarna riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt spridningssamband för 
barrskogsarter. Delarna öster om E18 ligger inom ekologiskt särskilt känsligt avrin-
ningsområde för Garnsviken och riskerar dessutom att påverka två kommunala na-
turvårdsobjekt. Här riskeras också intrång i utvidgat strandskydd kring Husaån.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Gillinge
Förslaget riskerar att försvaga regionalt värdefullt spridningssamband för barrskogs-
arter. De västra delarna medför ingrepp i den regionala grönstrukturens Angarnkil, 
där också kommunala naturvårdsobjekt riskerar att påverkas.

Konsekvenser av föreslagen utveckling av infrastrukturen
Ny spårtrafik till Arlanda, som ska studeras i en sträckning med start mellan Ormsta 
och Lindholmen, bedöms vara den sträckning som kan få störst negativa konsekven-

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

Förslaget innebär att mark tas i anspråk för bebyggelse och vägar. Utbyggnaden 
kommer också att leda till ökad fragmentering av landskapet. Trafik på vägar och 
järnväg kan orsaka trafikdöd på vilt, fåglar och insekter. Om ny bebyggelse inverkar 
negativt på jordbruksverksamhet eller möjligheterna att hålla betesdjur, inverkar 
detta negativt på möjligheterna att bevara kulturlandskapets arter.

Konsekvenser

Förslaget fokuserar bebyggelsen till utveckling av befintliga tätorter, vilket begränsar 
tillkommande fragmentering.

Störst negativa konsekvenser är att vänta:
Regionalt värdefull grönstruktur med viktiga spridningssamband påverkas• 
Utveckling av tätorterna i södra Vallentuna, Lindholmen och Brottby berör dels • 
utpekade värdeområden, dels berör utvecklingen ekologiskt särskilt känsliga om-
råden, i detta fall avrinningsområden till känsliga sjöar.
Sydväst om Karby planeras bebyggelse som kan medföra ingrepp i riksintresse • 
för naturvården.

Omfattningen av konsekvenserna beror till stor omfattning av hur den nya bebyg-
gelsen utformas i detalj och vilka hänsyn som då tas till ekologiska värden.

Konsekvenser av tätortsutveckling Vallentuna centrum
Ny bebyggelse som ska prövas nordväst om Vallentunasjön innebär ett ingrepp i den 
regionala grönstrukturens Rösjökil varvid också värdefullt spridningssamband för 
ädellövskog kan påverkas. Utvecklingen påverkar också ett regionalt naturvårdsob-
jekt enligt Länsstyrelsens naturkatalog, samt ett ekologiskt känsligt avrinningsom-
råde för Vallentunasjön.

Konsekvenser av tätortsutveckling söder om Vallentuna centrum
Ny bebyggelse öster om befintlig bebyggelse påverkar den regionala grönstrukturens 
Angarnkil. Bebyggelse som föreslås vid sjöstranden påverkar ett regionalt natur-
vårdsobjekt enligt Länsstyrelsens naturkatalog, samt ett ekologiskt känsligt avrin-
ningsområde för Vallentunasjön.
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ser. Den kommer att korsa en av den regionala grönstrukturens s.k. gröna länkar 
varvid den riskerar att riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt spridningssam-
band för barskogsarter. Vägen kommer att tillföra en helt ny barriär i landskapet.

Konsekvenser av bebyggelse utanför planlagda områden
Svårt att bedöma, men med tydliga riktlinjer borde väsentliga skador på biologisk 
mångfald kunna undvikas.

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Nollalternativet föreslår något färre ytor för tätortsutveckling än vad förslaget gör, 
men med sikte på ungefär lika många bostäder. Detta innebär att en större del av 
bebyggelsen antas bli uppförd utanför planlagt område. Nollalternativet saknar vi-
dare den föreslagna förbindelsen mot Arlanda.

Konsekvenser

Nollalternativets konsekvenser är mer svårbedömda än förslagets, då en större andel 
av bebyggelsen väntas uppföras på okända lägen på landsbygden. Nollalternativets 
konsekvenser av tätortsutveckling bedöms dock medföra något mindre ingrepp i 
den regionala grönstrukturens kilar och mindre ingrepp i regionalt naturvårdsob-
jekt vid Storsjön. Nollalternativet saknar också den föreslagna spårförbindelsen till 
Arlanda, vilket ger mindre negativa konsekvenser för regionalt värdefulla sprid-
ningsamband.

konsekvenserna i relation till miljömål

Målet Ett rikt djur- och växtliv

• Målet kan komma att motverkas eftersom ny bebyggelse och vägar riskerar at på-
verka värdefull natur och värdefulla spridningssamband.

ARBETSMATERIAL
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konsekvenser fÖr vattenmiljÖn

Grundvatten
Inom kommunen finns tre skyddsområden för grundvattentäkter enligt MB 7 kap 
21§; vid Västlunda, Lindholmen och Röby kvarn.

Brister eller problem

Vallentunasjön, Garnsviken, Sparren och Ullnasjön hör till de sjöar vars ekologiska 
status bedömts vara måttlig. Dessa sjöar ska enligt ramdirektivet åtgärdas för att 
senast till 2015 ha uppnått god ekologisk status. Enligt ÖP 2010 ska Vallentunasjön 
åtgärdas 2009/2010 enligt lämplig metod. Befintliga anläggningar och verksamheter 
ska åtgärdas för att minska läckage av närsalter och miljögifter till sjön.

I översiktplanen från 2001 pekas ett antal områden ut med bristande grundvatten-
tillgång. Enligt föreslagen plan skall denna kartläggning förnyas.

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

Ny bebyggelse kan påverka sjöar och vattendrag genom att dagvattenavrinningen 
ökar och därmed tillförseln av närsalter, metaller och organiska föroreningar som 
normalt sköljs av med regnvatten från bebyggda områden och vägar. Om bebyg-
gelsen utformas med omfattande avledning av dagvatten och dräneringsvatten, kan 
grundvattennivåer komma att påverkas.

Olika typer av verksamheter medför olika risk för oönskade utsläpp av föroreningar 
till vattendragen. Transporter av farligt gods medför risk för att olyckor kan förorena 
vattendrag och grundvattentäkter.

I omvandlingsområden och i ny bebyggelse utanför tätorterna, saknas ofta möjlighe-
terna till att ansluta bostäder till kommunalt VA. Här uppstår risker för att enskilda 
VA-lösningar läcker närsalter eller föroreningar till vattendrag och grundvatten. I 

befintliga värDen och lagskyDD

Värden och tillgångar

Sjöar och vattendrag
Totalt finns trettio sjöar i kommunen. Fem av dessa är potentiella s.k. vattenföre-
komster enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den ekologiska statusen är ännu inte 
fastställd för kommunens alla sjöar. Enligt databasen VISS är den i de flesta fall 
måttlig, Ett antal sjöar utgörs dock av relativt opåverkade sjöar i Tärnanområdet 
med god status och höga naturvärden. Vattendragen i kommunen bedöms ha god 
status.

Bergshamraåns och Loåns vattenflöden tillhör de mest värdefulla i länet. Flera av 
dessa systems källflöden ligger inom Vallentuna kommun. I Bergshamraåns källflö-
den ligger fem sjöar varav fyra har undersökts med mestadels god eller hög status. I 
källflödena till Loån finns totalt nio sjöar, fyra av sjöarna har undersökts, samtliga 
med god eller hög status.

Av Åkerströmmens 10 sjöar har 3 undersökts, vilka uppvisar otillfredsställande el-
ler måttlig status. Övriga sjöar tillhör Ullnasjöns-, Vallentunasjöns-, Fysingens- och 
Norrtäljeåns avrinningsområde. Statusbedömningen var otillfredställande eller mått-
lig. Flera av dessa sjöar är näringsrika slättsjöar som är kraftigt påverkade av närsalt-
stillförsel från omgivande jordbruksbebyggelse och bostäder, men som i vissa fall 
har höga biologiska värden, vilket inte minst gäller för Angarnsjöängen, Vadasjön, 
Helgöån och Garnsviken.

Sjöarnas stränder skyddas normalt med strandskydd om 100 meter enligt miljö-
balken. Vid några sjöar är dock skyddet utökat till 300 meter längs huvuddelen av 
sjöns stränder; Långsjön, Hoven, Långsjön (i Tärnanområdet) Tärnan, Hersen, Sto-
ra harsjön, Garnsviken, Helgösjön, Husån, Storsjön samt delar av Vallentunasjöns 
västra strand.
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vissa fall finns också en risk för att grundvattentäkter överutnyttjar den befintliga 
kapaciteten med saltvatteninträngning eller andra problem som följd.

Konsekvenser

Tätortsutvecklingen av Vallentuna tätort innebär risk för ökad belastning på Val-
lentunasjön, något som kan försvåra angelägna åtgärder för att förbättra sjöns status. 
Tätortens direkta närhet till sjön gör att dagvattenhanteringen kräver särskilt stora 
insatser för att inte ny bebyggelse ska medföra en ökad belastning. Föreslagna verk-
samheter bidrar med risk för oönskade utsläpp till sjön och Oxundaåns vattensys-
tem. 

Utvecklingen längs Roslagsbanan, vid Lindholmen, Ekskogen och Kårsta, kan even-
tuellt påverka Åkerströmmens vattensystem. Vid Lindholmen väntas bebyggelsen 
uppföras nära Storsjön, vilket ställer stora krav på dagvattenhanteringen. Vid Stor-

sjön väntas också konflikt med strandskyddet runt sjön att uppstå. Utbyggnaden av 
Gillinge medför risk för påverkan av Angarnssjöängens och Åkerströmmens vatten-
system. Här tillkommer risker för utsläpp från planerade verksamhetsområden. Här 
saknas också kommunalt VA, men utbyggnaden föreslås invänta en utbyggnad av 
kommunalt VA, eventuellt i samarbete med grannkommunen.

Även den föreslagna bebyggelsen vid Karby/Brottby medför risk för påverkan på 
Åkerströmmens vattensystem. Här finns en specifik risk för påverkan på delavrin-
ningen till Angarnsjöngen samt, åt öster, till Husaån och Garnsviken. bebyggelsen 
riskerar att komma i konflikt med utökat strandskydd kring garnsviken och Husa-
ån, samt med riksintresset Angarnsjöängen och Vadadalen. I sydväst föreslår planen 
att kommunalt VA ansluts till det fritidsområde där omvandling till permanent 
bebyggelse pågår. Detta innebär minskad risk för belastning av Angarnsjöängens 
vattensystem.
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Ny bebyggelse vid Roslagsstoppet bedöms kunna anslutas till kommunalt VA, även 
om kapaciteten är begränsad. En utbyggnad bedöms kräva en lösning i kommunal 
regi. Bebyggelsen riskerar att öka belastningen på Bergshamraåns vattensystem med 
avrinnande dagvatten eller oönskade utsläpp från verksamheter.

Flera omvandlingsområden pekas ut i förslaget, områden där fritidsbebyggelse om-
vandlas till permanenta bostäder. En stor andel av dessa ligger utanför områden med 
kommunalt VA och är anslutna till enskilda lösningar. Ett av de största omvand-
lingsområdena, Ekskogen, ligger inom Loåns avriningsområde och riskerar därför 
att påverka ett regionalt värdefullt vattendrags kvalitet. Här föreskriver planförslaget, 
såväl som nollalternativet, begränsningar i utbyggnadsmöjligheterna för att minska 
efterfrågan på permanent boende.

De flesta omvandlingsområden ligger dock inom Åkerstömmens avrinningsområde. 
En stor andel av omvandlingsområdena ligger inom riskområde för brist på grund-
vatten.

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Nollalternativet föreskriver en mindre utbyggnad än förslaget. Alternativet innebär 
också mindre bebygggelse i tätorterna.

Konsekvenser

Jämfört med förslaget, medför nollalternativet mindre negativa konsekvenser för 
vattenmiljön. Alternativet föreskriver färre ytor med bostäder och verksamheter, 
vilket kommer att innebära mindre mängder av dagvatten som förs till sjöar och 
vattendrag.

konsekvenserna i relation till miljömål

Målet Levande sjöar och vattendrag
Målet stärks med beslut om åtgärder i Vallentunasjön och riktlinjer för begränsning 
av utbyggnadsmöjligheterna i Ekskogen/Långsjön, där det senare minskar risken för 

negativ påverkan på Loåns vattensystem. 

Förtätningar och utbyggnad av tätorterna kommer att innebära att dagvattenflöden 
från tätorterna ökar, vilket kan påverka de närliggande vattensystemen negativt, 
vilket motverkar målet.



MKB av Vallentuna ÖP 2010   25

Ekologigruppen AB & AKT landskap   Slutversion_samråd  4.0   2008-12-04

konsekvenser fÖr naturrekreation

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

Den nya översiktsplanen föreslår ny bebyggelse huvudsakligen i anslutning till be-
fintliga tätorter. Detta innebär att naturmark inom tätorterna samt bostadsnära na-
tur kommer att tas i anspråk för bebyggelse.

Nya vägsträckningar, främst Arningevägens förlängning och nya förbindelser till 
Arlanda, kommer att tillföra barrriärer i landskapet.

En större befolkning kommer att medföra större trafik på kommunens huvudvägar 
och järnväg, vilket innebär att befintliga barriärer kommer att få en starkare barriär-
effekt och att bullerstörningar förstärks.

Konsekvenser

Konsekvenser för den regionala grönstrukturen
Den regionala grönstrukturens Rösjökil påverkas av föreslagen bebyggelse nordväst 
om Vallentunasjön. Inom Angarnkilen planeras ny bebyggelse öster om södra Val-
lentuna, vid Gillinge och vid Brottby. Ny bebyggelse norr om Ormsta berör en s.k. 
grön länk mellan kilarna. Samtliga projekt innebär en försvagning av den regionala 
grönstrukturen. Av störst betydelse är den försvagning som riskeras vid Brottby, 
eftersom kilen redan är påverkad av barriärer  i form av E18 och bebyggelse i detta 
parti.

Utbyggnad och förstärkning av Väsbyvägen väntas leda till mer trafik och ökad bar-
riäreffekt av denna väg. Planerad nya spårförbindelser till Arlanda kommer också att 
skapa ny barriär i den regionala grönstrukturens gröna länk.

Den regionala vandringsleden Roslagsleden kommer att påverkas av bebyggelseut-
veckling vid Brottby, ett samhälle som leden passerar igenom idag.

Påverkan på kommunala utflyktsmål och fritidsanläggningar
Utflyktsmålet Angarnsjöängen kan komma att påverkas negativt av föreslagen ut-

befintliga värDen och lagskyDD

Värden och tillgångar

Vallentunas omväxlande landskap med öppna kulturlandskap strövvänliga skogar 
skapar goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv i kommunen. Genom 
kommunen sträcker sig två av den reionala grönstrukturens gröna kilar; Angarn-
kilen i öst och norr, och Rösjökilen i väst. En stor del av kommunens yta ingår 
därmed i den regionalt värdefulla grönstrukturen.  Lokala stråk för rekreation ger 
de flesta invånare i kommunen tillgång till de gröna kilarna eller dess gröna länkar. 
Tärnanområdet i öster utgör idag riksintresse för friluftslivet. Angarnsjöängen och 
Vadadalen utgör riksintresse för naturvården, men erbjuder med sin blandning av 
kulturmiljö- och naturvärden goda kvaliteter för friluftslivet. Kulturlandskapet kring 
Markim och Orkesta erbjuder såväl vandrings- som cykelvägar i ett landskap med 
riksintressanta kulturmiljövärden.

Den regionala vandringsleden Roslagsleden passerar idag igenom kommunen, med 
anslutningar till de såväl Vallentuna centrum som till Brottby.

Tillgången till bostadsnära natur är relativt god. Det kan dock variera mellan olika 
stadsdelar vilken kvalitet den bostadsnära naturen kan erbjuda. 

Brister eller problem

Den hårt trafikerade E18 utgör, tillsammans med tätorten Brottby, en kraftig barriär 
i den regionala grönstrukturens Angarnkil.

Vid tätorterna förekommer en del barriärer som begränsar tillgången till bostads-
nära natur med god kvalitet, främst Väsbyvägen, Arningevägen och Roslagsbanan i 
Vallentuna, E18 i Brottby samt Roslagsbanan i Lindholmen.
En stor del av kommunens rekreationsområden är störda av buller, framförallt från 
Arlanda flygplats, men också från stora vägar som E18, Arningevägen och Väsbyvä-
gen.
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byggnad av Brottby. Landskapet vid Markim och Orkesta kan komma att påverkas 
negativt av föreslagna ny spårförbindelse mot Arlanda.

Påverkan på tillgång till bostadsnära natur
Tillgången till bostadsnära natur riskerar att försämras i samband med bebyggelseut-
veckling öster om Bällsta. Förslaget pekar dock ut riktlinjer för en lokal grönstruk-
tur som ska förbinda den inre bebyggelsen med den regionala grönkilen. Den före-
slagna bebyggelsen norr om Ormsta riskerar på samma sätt att skapa sämre tillgång 
för boende i Ormsta, Snapptuna och Ekeby. Även här föreslås anläggning av lokala 
gröna stråk som förbindelser till den regonala grönstrukturen. Förtätningen och 
utbyggnad av nya vägförbindelser väntas också medföra att vägarnas barriäreffekter 
förstärks.

Påverkan av bebyggelse utanför planlagd mark
Planen anger riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplan som avser att undvika stör-
re negativ påverkan på bl.a. värdefulla friluftskvaliteter. Om riktlinjerna tillämpas 
som avsett, bör därför märkbara skador på friluftsvärdena kunna undvikas.

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Alternativet innehåller färre angivna ytor för tätortsutveckling. Då målet för antalet 
nya bostäder är detsamma, väntas en betydligt större andel av den nya bebyggelsen 
anläggas utanför tätorterna utanför planlagd mark. Alternativet saknar vidare de nya 
förbindelserna till Arlanda och den förlängda Arningevägen.

Konsekvenser

Ingreppet i den regionala grönstrukturens Rösjökil väntas bli mindre med alternati-
vet. Alternativet föreslår också mindre ytor för tätortsutveckling i Angarnkilen och 
vid Brottby kan barriäreffekten av ny bebyggelse väntas bli mindre. De barriäreffek-
ter som väntas av förslagets nya spårförbindelser mot Arlanda, uteblir också i Alter-
nativet. Alternativet saknar utpekade platser för lokala grönstråk mot den regionala 
grönstrukturen, men anger 300 meter som en riktlinje vad gäller boendes avstånd 
till bostadsnära (tätortsnära) natur (tidigare kallat promenadområden). Det ska även 
finnas bostadsnära park för boende skolor och förskolor. I anslutning till promenad-

områdena ska det finnas större strövområden.

Alternativets större tyngd på utveckling med gles bebyggelse utanför planlagd mark, 
utanför tätorterna, innebär en risk för fragmentering av större, mer opåverkade om-
råden. Hitills har en del av denna utveckling skett inom den regionala grönstruk-
turen och alternativet innehåller få styrmedel för att hindra att detta fortgår. I detta 
avseende riskerar alternativet att medföra större negativa konsekvenser än förslaget.

konsekvenserna i relation till miljömål

Målet God bebyggd miljö

Förslagets utpekade kommunala grönstruktur visar på ett sätt att utnyttja rekrea-
tionsvärden i bebyggelseutvecklingen. Planerad beyggelses negativa påverkan på den 
regionala grönstrukturen motverkar dock målet.
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konsekvenser fÖr transportsystemets hållbarhet

Det framtida trafiksystemet i Gillinge-Rosenkälla måste byggas ut mot bakgrund 
av Österåkers planer för en utbyggnad av Rosenkälla och Vallentunas planer för 
Gillinge med bostäder och arbetsplatser. Det förutsätter att det lokala vägnätet, in-
klusive kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, knyts ihop mellan Rosenkälla och 
Gillinge.

Större vägar samt järnvägen utgör idag barriäer som påverkar såväl spridningssam-
band för djur och växter som röreslsestråk för friluftslivet. På flera håll påverkas 
också kulturmiljövärden. I tätorterna påverkas bebyggelse av buller samt rikser för 
trafikolyckor samt risker förknippade med transport av farligt gods.

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

Förslaget innebär att behovet av transporter kommer att öka, eftersom antalet invå-
nare i kommunen väntas öka. Samtidigt väntas kapaciteten i kollektivtrafiken kunna 
utvecklas. Trafiken längs de större vägarna väntas öka, vilket medför större störning-
ar i form av barriäreffekter och buller, samt större trafikrisker.

En ny vägsträckning planeras genom att förlänga Arningevägen i en båge öster om 
Vallentuna C och Ormsta. Detta ger möjligheter till utbyggd busstrafik parallellt 
med Roslagsbanan, men medför också nya störningar genom bl.a. buller och bar-
riäreffekter.

Kommunen föreslår i ÖP ett antal satsningar på kollektivtrafiken. Till de främsta 
hör en ny pendeltågslinje, ”Roslagspilen”, en ny järnvägsförbindelse mellan Stock-
holm och Norrtälje, en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, samt en busslinje 
mellan Vallentuna och Kista. Ökad turtäthet föreslås också.

Konsekvenser

Översiktplanen föreslår en strategi för utbyggnad av samhällen som väntas kunna 
bidra till ett hållbart transportsytem. Utbyggnad av bostäder och arbetsplatser fö-

befintlig situation
Översiktsplanen betonar kommunens lyckosamma läge, med närhet till några av 
regionens viktigaste kommunikationsstråk, men samtidigt utan många negativa ef-
fekter som ett direkt genomkorsande innebär.

Detaljerade underlag med trafikvolymberäkningar och bulleranalyser saknas för när-
varande. En trafikplan ska enligt förslaget utarbetas till 2009/2010.

Värden och tillgångar

E18, Norrortsleden, Arningevägen och Angarnsvägen/Väsbyvägen utgör viktiga 
regionala förbindelser. E18 och Norrortsleden utgör riksintressen. Angarnsvägen 
utgör en viktig förbindelse mellan Karby-Brottby och centralorten Vallentuna.

Kollektivtrafikens stomnät utgörs främst av Roslagsbanan, bussar längs E18 samt 
bussar längs Arningevägen. För centralorten Vallentuna erbjuder såväl tågtrafik som 
busstrafik direkta förbindelser med Stockholm. För Brottby erbjuds tät trafik med 
ett stort antal busslinjer längs E18 mot Stockholm.

Brister eller problem

Roslagsbanan är för närvarande enkelspårig och har brist på kapacitet. SL har tagit 
beslut om att bygga dubbelspår på vissa delsträckor på Roslagsbanan mellan Östra 
station och Vallentuna station till 2012, vilket kommer att ge tätare och snabbare 
trafik. SL planerar också för dubbelspår till Lindholmen vilket också skulle förbättra 
trafiken till Kårsta. För närvarande finns dock inga möjligheter att förbättra turtät-
heten till Kårsta. Tvärförbindelser mot Upplands Väsby, E4 och Arlanda flygplats är 
mycket svagt utvecklade i förhållande til behovet.

Vad gäller biltrafiken, finns prognoser för 2020 och 2030 som visar på kapacitets-
brist hos de större vägarna. Väsbyvägen utgör en av de vägar med störst brist på 
kapåacitet.

Det saknas ett kommunövergripande nät för cykeltrafik. Cykeltrafiken är idag hu-
vudsakligen hänvisad till vägbanan eller till cykelbanor inom tätorterna.
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reslås huvudsakligen inom stråk som är väl försörjda med kollektivtrafik eller där 
kollektivtrafiken kan antas bli förstärkt. Den föreslagna förtätningen av de befintliga 
tätorterna väntas också medföra att utbudet av service och aktiviteter ökar lokalt, 
vilket kommer att minska det totala behovet av transporter.

Förslaget pekar ut åtgärder för de största bristerna i vägnätet, så att busstrafik och 
biltrafik kan antas fungera och försörja såväl nuvarande som planerad bebyggelse. 
Den kommande trafikplanen kommer att presentera analyser som underlag för 
framtida dimensioneringar.

Kommunen föreslår i översiktsplanen ett stort antal satsningar på kollektivrafiken; 
Roslagspilen, en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda samt buss till Kista. I för-
slaget saknas dock en redogöreslse för kommunens rådighet i dessa ärenden, samt 
förslag till de åtgärder som inom en översiktsplan skulle stärka möjligheterna att 
genomföra dessa satsningar.

Det kommunövergripande cykelnätet föreslås bli utbyggt framförallt med cykelba-
nor längs de större vägarna. Detta medför att långväga resor med cykel kan bli avse-
värt mer effektiva.

De föreslagna kommunikationsstråken utgår huvudsakligen från de idag domine-
rande, vilket betyder att ny fragmentering av landskapet begränsas. Den föreslagna 
förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda utgör dock ett undantag, som riskerar 
att medföra ny fragmentering av landskapet nordväst om Vallentuna.

Säväl vägar och järnväg väntas få en högre belastning med förslaget, vilket innebär 
att olika typer av störningar kommer att förstärkas. Vägar och järnvägs barriäreffek-
ter kommer att förstärkas. Bullerstörningar i bostadsbebyggelse och friluftsområden 
kommer att öka. Risker för trafikolyckor kommer att öka. Halterna av luftförore-
ningar kommer att öka längs vägavsnitt inom tätorterna. För närvarande saknas 
underlag för att i detalj beskriva dessa förändringar. Förslag till att minska dessa 
störningar och risker saknas också i förslaget.

Förslaget har en tydlig inriktning vad gäller att gynna kollektivtrafik för vardagstra-
fiken, t.ex. arbetsresor. Samtidigt föreslås förstärkningar i vägnätet som dels kommer 
att gynna busstrafiken, men också personbilstrafiken. Det är uppenbart att kommu-
nen saknar rådighet över många styrmedel som skulle kunna begränsa bilresandet 
(t.ex. skatter) men ÖP 2010 saknar också andra förslag till hur personbilstrafiken 
skulle kunna begränsas, utöver att göra kolektivtrafiken och cykeln till attraktiva 
alternativ. Biltrafiken väntas öka med den föreslagna planens utformning.

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Nollalternativet innebär en mindre tydlig koncentration av ny bebyggelse i stråk 
med kollektivtrafik. Föreslagna förstärkningar och utbyggnader av vägnätet mot-
svaras i stort sett av förslagen i ÖP 2010. De förstärkningar som föreslås i ÖP 2010 
för kollektivtrafiken, Roslagspilen, förängningen av Roslagsbanan samt busslinje till 
Kista, finns ej beskrivna inom Nollalternativet.

Konsekvenser

Alternativet innebär sammataget att kommunens struktur blir glesare än den är 
idag. Detta ger sämre möjligheter att erbjuda kollektivtrafik till invånarna, med risk 
för att biltrafiken ökar mer med planförslaget. Alternativet erbjuder också sämre 
möjligheter till förtätning av befintliga tätorter, vilket leder till färre möjligheter att 
utveckla lokal service och aktiviteter. Behovet att resa för att nå service och aktivite-
ter bedöms därför bestå i större omfattning med nollalternativet än med förslaget.

konsekvenserna i relation till miljömål

Miljömålet Frisk luft
Målet riskerar att motverkas då biltrafiken väntas öka med genomfört förslag. Risk 
finns främst för höga halter av marknära ozon vid de största vägarna samt eventuellt 
risk för höga halter av partiklar och organiska kolväten inom tätorterna Vallentuna 
och Brottby.

Miljömålen Ingen övergödning och Bara naturlig försurning
En ökad biltrafik kommer att bidra till försurning och övergödning genom sina ut-
släpp av kväveoxider.

Miljömålet God bebyggd miljö
Transportsystemets störningar motverkar miljömålet.

Begränsad klimatpåverkan
Då biltrafiken väntas öka, riskerar ökade utsläpp av koldioxid motverka miljömålen.
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konsekvenser fÖr energianvänDning och klimatpåverkan

ligheterna till etableringar av lokal service och aktiviteter och på så sätt transportbe-
hovet. Förslagets struktur påverkar dessutom möjligheterna till att försörja bostäder 
och verksamheter med geffektiv och attraktiv kollektivtrafik.

Konsekvenser

Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär huvudsakligen förtätningar av befint-
liga tätorter. Detta medför förbättrade möjligheter till utbyggnad av nät för fjärr-
värme och fjärrkyla.

Förtätningar av tätorterna medför bättre möjligheter att etablera service och aktivi-
teter som minskar transportbehovet.

Den föreslagna strukturen bygger på möjligheterna att anordna effektiv och attrak-
tiv kollektivtrafik med god turtäthet. Med de planerade förbättringarna i vägnätet 
väntas dock även biltrafiken att öka med förslaget.

Sammantaget kan sägas att den föreslagna planens presenterade struktur för ny 
bebyggelse kommer att gynna möjligheterna till en mer effektiv uppvärmning och 
kyla av bostäder och verksamheter, samt till ett ökat nyttjande av kollektivtrafik för 
transporter.

Översiktsplanen saknar dock förslag till strategier som kan förverkliga ett utbyggt 
nät för fjärrvärme och fjärrkyla. Likaså saknas förslag till hut personbilstrafiken kan 
begränsas (utöver att erbjuda goda alternativ med kollektivtrafik).

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Nollalternativet innebär att en mindre andel av den föreslagna bebyggelsen tillkom-
mer som förtätning i befintliga tätorter.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser är till stor del förknippad med energian-
vändning. En effektiv användning av energi och med minsta möjliga andel fossila 
bränslen möjliggör en begränsad påverkan på klimatet. I en översiktsplan diskuteras 
lämpligen frågor kring energianvändning för uppvärmning och kyla, samt för trans-
porter.

befintlig situation

Värden och tillgångar

Bostäder i Vallentuna kommun värms huvudsakligen med enskilda värmelösningar, 
medan endast delar av Vallentunas centrala delar är anslutna till fjärrvärme. Med 
god kollektivtrafik kan en stor andel av transporterna antas vara utförda med kol-
lektivtrafik.

Brister eller problem

Kommunens befolkning är spridd på flera tätorter, där de flesta är så små eller glesa 
att en fjärrvärmeutbyggnad är svår att åstadkomma. Bristen på utbyggd fjärrväme-
nät gör det svårt att utnyttja spillvärme och spillkyla från olika verksamheter.

Tätorterna i kommunen är som regel små och glesa, med begränsade förutsättningar 
för etableringar av service och aktiviteter som kan konkurrera med t.ex. Täby och 
Stockholm. Detta medför att behovet av dagliga transporter är påtagligt.

konsekvenser av föreslagen öP

Påverkan

Förslaget innebär att ny bebyggelse koncentreras till befintliga tätorter, som därmed 
blir tätare. Strukturens utformning och täthet påverkar möjligheterna att bygga ut 
ett nät för fjärrvärme och fjärrkyla. Den föreslagna strukturen påverkar också möj-
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Konsekvenser

Nollaternativet innebär sämre möjligheter till effektiv energianvändning, eftersom 
den föreslagna strukturen är glesare.

konsekvenserna i relation till miljömål
Begränsad klimatpåverkan: Förslaget är utformat på ett sätt som påtagligt stärker 
möjligheterna att begränsa klimatpåverkan från uppvärmning och kyla av bostäder 
och verksamheter, samt från transportsystemet. Utan ytterligare åtgärder väntas 
dock klimatpåverkan från transportsektorn att öka.




