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konsekvenser fÖr hälsa och säkerhet

kundära transportleder för farligt gods som avser lokala transporter till och från de 
primära lederna utgörs av väg 268 från Arningevägen till Brottby, del av väg 978, 
Teknikvägen, Lindholmsvägen och Kårstavägen. 

Insatstider för brandförsvaret varierar stort inom kommunen. För större delen av 
kommunen är insatstiden 10-20 minuter. I vissa delar av kommunen överstiger 
insatstiden 20 minuter. Inom dessa områden ställs särskilt höga krav på byggnaders 
utformning och placering.  

konsekvenser av föreslagen öP

Transport av farligt gods 
Påverkan

ÖP 2010-2030 innebär en förtätning av bebyggelse och arbetsplatser kring trans-
portstråken Roslagsbanan och E18. Utbyggnadsförslagen medför att fler människor 
kommer att bo och/eller arbeta i närheten av transportleder för farligt gods. Den 
framtida befolkningstillväxten i kommunen leder också till en ökning av transpor-
ter. Utbyggnaden i den norra delen av kommunen innebär att andelen arbetsplats- 
och bostadsområden i närhet av transportleder för farligt gods och med lång insats-
tid för räddningstjänst ökar.

De vägförbättringar som planeras på vägar som idag är primära och sekundära 
transportleder för farligt gods, jämte utbyggnader av korsningar innebär samtidigt 
att vägstandarden ökar, vilket ger förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för 
godstrafiken. 

Transport av farligt gods 
Konsekvenser

Förtätningen av bebyggelsen kring befintliga transportstråk innebär att fler män-
niskor kan utsättas för risk vid en eventuell olycka med farligt gods. Ökningen av 
transporter medför också att sannolikheten för att olyckor ska inträffa förhöjs. En 

befintlig miljö- och risksituation

Värden och tillgångar

Vallentuna ligger i Stockholms län, Sveriges folkrikaste region. Idag är Vallentuna 
en del i ett expansivt, urbant nätverk kring Mälaren. Inom Stockholms län sker ett 
stort antal dagliga transporter på både spår och vägar. Vallentuna ligger nära både 
Stockholm och Arlanda, vilket bidragit till en stor arbetspendling till angränsande 
kommuner. E18 och Roslagsbanan är viktiga länkar i trafiksystemet mellan kom-
munerna i Stockholmsregionen. Roslagsbanan är stommen i Vallentunas kollektiv-
trafikförbindelse till Stockholm.

Brister eller problem

Den dagliga trafiken inom regionen är den största faktorn bakom bullerstörningar 
och lokala luftföroreningar. Buller är ett stort miljö- och folkhälsoproblem. Boende 
och arbetande som är utsatta för bullerstörningar kan påverkas negativt i form av 
försämrad koncentrationsförmåga och nattsömn. Människor vistas inte gärna i bul-
lerstörda utemiljöer på balkonger, gator eller parker. Närheten till Arlanda orsakar 
också problem med buller i delar av kommunen. Inom flygplatsens influensområde 
är möjligheten till bostadsbyggande idag begränsad. Även om hälso- och miljöeffek-
terna är acceptabla inom Vallentuna kommun bidrar ett ökat resande både regionalt 
och globalt till den allmänna försurningen. 

Inom Vallentuna kommun finns miljöproblem som kan innebära risker. I Val-
lentuna finns ca 120 miljöfarliga verksamheter. De omfattar verksamheter som ger 
upphov till farligt avfall eller orsakar störningar i miljön i form av exempelvis buller, 
ljud och skakningar. Centralt i Vallentuna ligger företaget Aerosol som är klassad 
som farlig verksamhet. Det finns ca 160 kända och misstänkta områden med föro-
renad mark av vilka de flesta kommer från olika typer av avfallsdeponier. Pågående 
och avslutade deponier kan innebära negativa effekter på hälsa och miljö. 

I kommunen sker transporter med farligt gods på E18, Arningevägen, väg 268 
(Väsbyvägen-Angarnsvägen) som utgör primära transportleder för farligt gods. Se-
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kommunens skyddsområden för grundvattentäkter passeras av vägen idag och kan 
utgöra ett sårbart riskobjekt vid eventuell olycka med farligt gods. Med planförslaget 
kan leden troligtvis avlastas från farligtgodstransporter och risken för olycka intill 
vattentäkt minskar därigenom. 

Transport av farligt gods 
Förslag till åtgärder 

Vid vidare planläggning kan särskilda insatser för att kartlägga trafiken och omfatt-
ningen av farligtgodstransporter samt sårbara områden/verksamhet som kan drabbas 
vid olycka med farligt gods behöva göras. Persontäthet, bebyggelsens placering, ve-
getation, topografi och exploateringsgrad är andra exempel på faktorer som påverkar 
risknivån. Framtagande av riskbild gäller föreslagna ombyggnader av infrastruktur 
och nya utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser inom 100 m avstånd 
från vägar för transport av farligt gods. 

olycka med farligt gods i närheten av en tätort eller på kritiska platser i den norra 
delen av kommunen där insatstiden för räddningstjänst är lång, skulle kunna få 
stora konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Eftersom transporter av 
farligt gods och persontrafik delar samma vägutrymme kan konsekvenserna vid en 
olycka med utsläpp av farligt gods bli omfattande med tanke på den persontrafik 
som samtidigt finns på vägarna. 

Ökad kapacitet och framkomlighet för godstrafiken minskar dock risk för allvarlig 
olycka med farligt gods. Den planerade förbifarten öster om Vallentuna kan med-
föra reducerad risk vid eventuell olycka genom att den ger möjlighet till omledning 
av trafik. 

Den planskilda korsningen med Roslagsbanan minskar också risken för allvarliga 
olyckor med farligt gods. I planförslaget bedöms Norrortsleden i huvudsak kunna 
ersätta väg 268 som rekommenderad primär led för transport av farligt gods. Ett av 
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Farlig verksamhet 
Påverkan

Företaget Aerosol har idag tillfart via Teknikvägen som utgör en sekundär led för 
farligt gods. De risker som finns med farlig verksamhet i tätbebyggt område och 
tillhörande transporter till och från anläggningen antas här kvarstå under den tid 
verksamheten är i drift. Aerosol ligger inom område för planlagd bebyggelse samt 
intill Roslagsbanan som planeras byggas ut med dubbelspår. Utbyggnaden ger ökad 
kapacitet för den spårbundna personförflyttningen. Förslagen innebär att antalet 
personer som vistas i närheten av en farlig verksamhet kan komma att öka. 

Bensinstationer utgör också riskverksamheter och målpunkter för transport av far-
ligt gods. Nya alternativa bränslen (t ex etanol) medför också nya riskbilder som 
behöver beaktas. Det saknas heltäckande underlag över riskobjekten i kommunen 
som t ex bensinstationer och övriga verksamheter som hanterar riskfyllda varor. Det 
har därför inte gått att bedöma om riskbilden i tätbebyggt område ökar med de 
olika alternativen. Det har inte heller varit möjligt att avgöra hur stor andel bebyggd 
mark som tillkommer i anslutning till befintliga farliga verksamheter. Det saknas 
också underlag för att bedöma antal planerade miljö- och riskobjekt i kommunen. 

Farlig verksamhet 
Konsekvenser

Planerade förändringar i transportsystemet bedöms indirekt påverka kommunens 
riskverksamheter. Föreslagna utbyggnader i vägsystemet och planskild korsning i 
Vallentuna centrum ger ökad kapacitet och framkomlighet för godstrafiken. Kon-
sekvensen av detta är minskad risk för allvarlig olycka med farligt gods till och från 
målpunkter. Föreslagen utbyggnad kring Aerosol innebär att fler människor kan 
utsättas för risk vid en eventuell olycka. Verksamheten kan utgöra ett riskobjekt som 
kan förvärra konsekvenserna vid en eventuell olyckshändelse på spår. 

Farlig verksamhet 
Förslag till åtgärder 

Miljökonsekvenserna av en utbyggnad av järnvägen kommer att belysas i detalj i 
samband med förstudier och arbetsplaner. För att riskbilden inte skall öka i tät-
bebyggt område bör vidare planläggning av bostadsområde samt utbyggnad av 
Roslagsbanan identifiera risknivån i området kring Aerosol samt utreda eventuella 
behov av riskreducerande åtgärder. I samband med att detaljplaner upprättas för 

nya utbyggnadsområden i och i anslutning till verksameter med risker ska mark-
användningens lämplighet med hänsyn till risknivån analyseras. Vid avsteg från de 
rekommenderade skyddsavstånden krävs en fördjupad riskanalys med utredning av 
riskreducerande åtgärder. 

Buller 
Påverkan

En översiktlig bullerkartering saknas i kommunen. Därför görs i miljöbedömningen 
endast en översiktlig uppskattning om planerade utbyggnadsområden riskerar att 
utsättas för idag befintliga bullerstörningar. En översiktlig kartläggning av buller-
störda och tysta områden från Region- och trafikplanekontoret har utgjort underlag 
i bedömningen. Vägar, Roslagsbanan, Arlanda flygplats, bebyggelse, industrier, täk-
ter och kraftledningar är idag de främsta störningskällorna till buller. 

Störningszonen varierar beroende på vilken typ av källa det rör sig om. Bullernivån 
kring vägar och järnvägar är beroende av hur starkt trafikerade lederna är och hur 
stor andel tung trafik som passerar. Den befolkningsutveckling som anges i över-
siktsplanerna innebär ökad trafik. Kommunens trafikprognos för 2030 anger att 
exploateringen i kommunen leder till ökad trafik på de flesta vägar. Uppgift om hur 
väntade trafikvolymer påverkar bullernivån saknas. Andel bullerstörd bebyggelse och 
andra känsliga verksamheter (t ex vård- och undervisningslokaler) i området efter 
genomförandet av utbyggnadsplan går inte att bedöma. 

De föreslagna utbyggnadsområdena är koncentrerade till områden som redan idag 
är bullerutsatta. Dagens bullersituation påverkas av den trafikökning som förväntas 
uppstå på större vägar och tillfartsvägar vid ny bebyggelseetablering. Effekten av att 
bygga nära intill kollektivtrafikstråken är att antalet människor som riskerar att vis-
tas i miljöer med trafikbuller och luftföroreningar ökar.

Buller 
Konsekvenser

Det finns en risk för konflikt mellan hälsoaspekter, miljökvalitetsmål för buller och 
kommunens intentioner att samordna bebyggelse och kollektivtrafik. ÖP 2010-
2030 innebär en tätare stadsbygd med utbyggnad i befintliga tätorter och längs de 
stora transportstråken för att möjliggöra kortare avstånd till kollektivtrafikpunkter 
och ett minskat bilberoende. 

Med en tätare bebyggd struktur koncentreras trafiken mer till de centrala lederna. 
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Infarterna till målpunkter för kollektivtrafik får en hög belastning. Boende utmed 
dessa kan komma att utsättas för buller och försämrad luftkvalitet. Konsekvensen av 
att bygga i bullerstörd miljö är sämre boendekvalitet och negativ hälsopåverkan hos 
de boende. 

Översiktsplanen fastslår att riksdagens riktvärden för högsta tillåtna trafikbuller-
nivåer ska tillämpas. Avsteg från riktlinjerna för buller kan enligt översiktsplanen 
komma ifråga för bostäder i centrala lägen eller lägen med bra kollektivtrafik. Inom 
kommunen finns flera områden som uppfyller dessa kriterier. Hur stor andel plane-
rad bebyggelse som kan komma att utsättas för bullerstörningar överstigande rikt-
värdenivåer går inte att uppskatta då underlag för detta saknas. Eftersom ÖP 2010-
2030 inte innehåller en vidare precisering av vilka områden som kan komma i fråga 
görs här bedömningen att avsteg från riktvärden skulle kunna bli betydande. 

Buller 
Förslag till åtgärder

Inför planering av ny bebyggelse bör en bullerutredning föregå detaljplaneläggning. 
Det är viktigt att även se till bullerbelastning i grannskapet som helhet inte endast 
vid enskilda bostäder för att inte underskatta miljöproblemet. I avstegsfall ska kra-
ven på ljudmiljökvalitet och konsekvenser för hälsan avvägas mot övriga intressen. 
Beslutsunderlaget bör utarbetas enligt Boverkets allmänna råd (2008). Ljudförhål-
landena i färdiga byggprojekt i bullerstörda miljöer där riktvärdena överskridits kan 
följas upp genom beräkningar och/eller mätningar. I detaljplanen kan plan för upp-
följning redovisas. 
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Förorenad mark 
Påverkan 
Planförslagen innebär att vissa utbyggnadsområden omfattar förorenad mark/sedi-
ment. Detta gäller utbyggnadsområden vid Ekskogen, öster om Gillinge, området 
öster om Vallentuna, centrala Vallentuna (Aerosol) och vid Björkby väster om Val-
lentuna. I planen anges att användning av förorenad mark ska ske med försiktighet 
och saneringar är angelägna för att undvika risken för framtida läckage. Föreslagen 
innebär att förorenad mark kan tas om hand. 

Förorenad mark 
Konsekvenser

Saneringen av förorenad mark i samband med planerad utbyggnad innebär positiva 
konsekvenser för miljön och för människors hälsa. 

Förorenad mark 
Förslag till åtgärder

Vidare planering för områden som lokaliseras till förorenad mark ska föregås av en 
detaljerad utredning över de miljömässiga och geotekniska konsekvenserna av att 
bygga på förorenad mark. 

Risk för översvämning, skred och ras  
Påverkan

Riskområden för skred och ras omfattar områden i den sydvästra delen av kom-
munen och i de större dalgångarna och sänkorna. Utbyggnadsplaner vid Karby, 
Ekskogen, Kårsta, Frösunda och Lindholmen ligger inom riskområden. Bebyggelse 
i geologiskt instabila områden innebär risk för skred och ras. En heltäckande karte-
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ring över översvämningsrisker saknas. Kända risker finns längs Oxundaån och vid 
Storsjön. Planerade områden vid Lindholmen intill Storsjön och Björkby intill Ox-
undaån kan därmed vara utsatt för risk för översvämning.  

Risk för översvämning, skred och ras 
Konsekvenser

Konsekvenser av att bygga i områden med risk för översvämning, skred och ras är 
människor kan utsättas för allvarlig skada. Utbyggnadsförslagen innebär en ökad 
andel nytillkommen bebyggelse i riskzoner. Med ökad persontäthet ökar också kon-
sekvenserna vid en eventuell olycka. Planerad bebyggelse ger mer hårdgjorda ytor 
och en snabbare och större avrinning. Framtida effekter av en ökad nederbörd och 
avrinning behöver utredas mer. 

Risk för översvämning, skred och ras 
Förslag till åtgärder

Vid upprättande av detaljplaner för områden där det finns risk för skred, ras och 
översvämning kan en detaljerad geoteknisk undersökning behöva göras för att ge 
svar på vilka markområden man bör undvika att bebygga. 

konsekvenser av nollalternativet

Påverkan

Nollalternativet innebär fler planerade förändringar i transportsystemet som omfat-
tar leder för transporter för farligt gods. Den förhöjda vägstandarden medför att 
trafiksäkerhet och framkomlighet för godstrafiken förbättras i högre grad i nollal-
ternativet jämfört med ÖP 2010-2030. Frekvensen på transporterna antas vara 
liknande i båda alternativen och därmed sannolikheten för att olycka ska inträffa. I 
nollalternativet blir förtätningen av bostäder och arbetsplatser kring befintliga trans-
portstråk mindre. I jämförelse med det ÖP 2010-2030 kommer antalet människor 
som att bor och/eller arbetar i närheten av transportleder för farligt gods vara lägre. 

Nollalternativet och ÖP 2010-2030 är relativt likvärdiga i frågan om farliga verk-
samheter. En skillnad är att nollalternativet i planeringen av de centrala delarna av 
Vallentuna inte omfattar anläggningen Aerosol. I jämförelse med det nya förslaget 
kan antalet personer som vistas i närheten av en farlig verksamhet vara lägre här. 

Det finns dock en stor osäkerhet kring förtätningsgrad i de olika alternativen som 
gör att det inte entydigt går att bedöma. 

Nollalternativets något mer glesa och utspridda bebyggelsestruktur medför att kon-
centrationen av bebyggelse blir mindre och färre människor exponeras för miljöer 
med koncentrationer av trafikbuller och luftföroreningar. En större utspridning 
av bebyggelsen kan leda till ett ökat bilberoende, större pendlingsavstånd och att 
trafiken ökar mer jämt över kommunen och därmed sprids också buller och förore-
ningar.  

Nollalternativet innebär att en mindre påverkan på förorenad mark/sediment. När 
det gäller utbyggnad i riskområden för skred och ras och översvämningsrisker är 
alternativen relativt likvärdiga. ÖP 2010-2030 medger dock utbyggnad utmed Ox-
undaån. 

Konsekvenser

Antalet personer som kan utsättas för risk vid en eventuell olycka med farligt gods 
är lägre med nollalternativet. Risk för allvarlig olycka med farligt gods minskar 
med ökad kapacitet och framkomlighet för godstrafiken. Med planerade leder förbi 
Vallentuna, Lindholmen och Kårsta är möjlighet till omledning av trafik förbi 
tätbebyggda områden större i nollalternativet. Den mindre andelen bostäder och 
arbetsplatser i anslutning till kollektivtrafikstråken innebär också att de negativa 
konsekvenserna av att bygga i bullerstörd miljö blir lägre.  

Planförslaget i centrala Vallentuna kan innebära att ett mindre antal personer utsätts 
för risker vid en eventuell olycka i anslutning till farlig verksamhet om man antar att 
befolkningstätheten blir lägre med nollalternativet. 

Andelen förorenad mark som kan tas om hand genom sanering blir lägre med 
nollalternativet och därmed minskar också de positiva konsekvenserna för miljön 
och för människors hälsa. 

konsekvenserna i relation till miljömål

Målet ” Giftfri miljö” samt ”God bebyggd miljö”
beaktas genom:
• Planförslaget anger att riktvärden för buller ska eftersträvas 
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• Planerad markanvändning innebär byggande på förorenad mark som då kan sane-
ras 

Målet ”God bebyggd miljö”
kan motverkas genom:
• Antalet människor som vistas i bullerstörda miljöer kan öka 
• Planförslaget anger att avsteg från riktvärden kan göras i centrala lägen eller lägen 

med bra kollektivtrafik
• Kommuntäckande bullerkartläggning och bullersaneringsplan saknas 
• Planförslaget medger exploatering i tysta områden i Stockholms gröna kilar
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Förutsättningar för bedömningen

I värderosen har förutsatts att planen genomförs med stor hänsyn till hållbarhetsas-
pekterna. En annan utformning kan naturligtvis ge ett annat resultat. Bland annat 
följande har antagits:

Nya vägar och spår utformas med hänsyn till att ge minimal barriäreffekt och att • 
inte dela landskapet där det är som mest känsligt.
Ny bebyggelse utformas med detaljerade anpassningar till natur- och kulturmil-• 
jövärden
Ny bebyggelse utformas så att barriäreffekterna i den regionala grönstrukturen • 
blir så liten som möjligt
Ny bebyggelse utformas så att lokal grönstruktur vävs samman med stadsstruk-• 
turen
Ny bebyggelse utformas med en god dagvattenrening så att känsliga vattenmil-• 
jöer inte skadas
Strandskyddets intentioner respekteras• 
Tätorternas utbyggnad utformas med hänsyn till kulturhistoriska byggnads-• 
mönster och värdefulla strukturer i landskapet
Tät bebyggelse utformas med utgångspunkt från hållbarhetsfaktorer som t.ex.• 
god rumslig integration (space syntax), god revirindelning, välplanerade mötes-
platser,  offentliga gaturum och blandning mellan bostäder och verksamheter
Bostäder planläggs med hänsyn till trafikbuller• 
Kollektivtrafiken görs attraktiv genom bl.a. attraktiva hållplatser och stationer i • 
trygga, lättillgängliga lägen
Att de kommunala cykelleder som planeras kopplas till cykelbanor i tätorten och • 
cykelparkeringsmöjligheter i stationsnära lägen

mÖjligheter till hållbar utveckling

Förslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling belyses med hjälp av 
verktyget ”Värderosen” där faktorer för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk håll-
barhet vägs samman.

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

Helhetssyn på hållbar utveckling

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

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

Flera av indikatorerna är mätbara, medan andra värderas i en bedömning. Bilden 
utgör inte ett absolut värde på hållbarhet, utan ska betraktas som en bedömning av 
möjligheterna till hållbar utveckling.
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ekologisk bärkraft
Den ekologiska bärkraften bär upp ekosystemens långsiktiga produktions-
förmåga och den biologiska mångfalden, och rymmer såväl olika miljö- och 
kretsloppsanpassningar som naturvård. Den kan sammanfattas i de fyra s.k. 
systemvillkoren enligt Det Naturliga Steget (www.detnaturligasteget.se). Hänsyn 
till de naturliga ekosystemen är en avgörande faktor. En mycket viktig del av 
hållbarheten är förslagets möjligheter att gynna livsmönster med liten andel 
personbilstrafik.

Areella näringar, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, vattenmiljöer
Naturliga ekosystem och ekosystemtjänster kommer att påverkas av ny bebyg-
gelse och infrastruktur då naturmark tas i anspråk och jordbruksmark riskerar 
fragmentering. Värdefulla naturobjekt riskerar att skadas. Sjöar och vattendrag 
kan påverkas av ökat dagvattentillflöde och strandnära bebyggelse.

Förslagets bebyggelse och infrastruktur kommer oundvikligen att medföra 
negativ påverkan på ekosystemen. Påverkan begränsas av att bebyggelse huvud-
sakligen koncentreras till befintliga tätorter. I nollalternativet finns en större 
andel av ny bebyggelse i glesbygden, vilket riskerar att medföra större fragmen-
tering. Förslaget innehåller inga riktlinjer för allmänna hänsyn till värdefulla 
natur- och kulturvärden, men anger dock riktlinjer för hur byggande utanför 
planlagt område ska bedömas vid bygglov, vilket är en styrka.

Kretsloppsteknik
Med en relativt tät bebyggelsestruktur och med ett nära avstånd till tätortens 
infrastruktur, finns goda möjligheter att tilllämpa storskaliga miljöanpassade 
system för bl.a. fjärrvärme, vatten och avlopp. Möjligheterna till lokalt omhän-
dertagande av dagvatten bedöms som relativt god, men begränsas av att flera 
utbyggnadsområden ligger helt intill sjöar och vattendrag. I en del av de före-
slagna utbyggnadsområdena är det kommunala nätet för avlopp dåligt utbyggt 
(t.ex. vid Gillinge) men samtidigt föreskriver planen att utbyggnad koordineras 
med VA-nätets utbyggnad. Planen presenterar inga konkreta förslag till hur 
fjärrvärmeutbyggnad ska gynnas.

Energieffektiva transporter
Möjligheterna till livsmönster med liten andel personbilstransporter är en av-
görande del av den ekologiska hållbarheten. Sådana möjligheter erbjuds dels 

Värderosen. Varje axel utgör en indikator eller en samling av indikatorer. I mitten av cirkeln är 
värdet noll, d.v.s. sämsta tänkbara, medan cirkelns ytterkant representerar bästa tänkbara håll-
barhet (upskattade och bedömda värden). Om värdena binds samman skapas en bild, en vär–
deros. Ju större bild, desto bättre hållbarhet. Förslagets största brister syns som ”hack” i rosen.

I denna figur syns förslagets hållbarhet som den röda värderosen och den befintliga situation som 
en grå värderos.

Enligt figuren bedöms förslaget medföra stora möjligheter till hållbar utveckling. Förslaget har en 
tydlig strategi för Vallentunas utveckling som ger ett bättre resultat än det nollalternativ som bl.a. 
medger en mer spridd bebyggelse.
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genom att erbjuda en effektiv och attraktiv kollektivtrafik, men också genom att 
erbjuda service, kulturaktiviteter och möten lokalt, så att transportbehovet minskar.

Förslaget är utformat med en stark strategi för att minska behovet av personbils-
transporter, både genom att skapa förutsättningar för en mycket bra kollektivtrafik 
och genom att föreslå tätorter med en utformning som kan locka till etableringar av 
lokal service och kulturaktiviteter.

Förslaget kunde dock vara tydligare i att definiera vilka principer som ska styra 
utformningen av tätorterna. Beskrivningen är utmärkt, men riskerar att förlora 
styrkraft utan mer konkreta definitioner. Likaså saknas konkreta förslag på hur be-
byggelsen bör utformas för att bli attraktiv för regionala satsningar på kollektivtrafik 
(t.ex. ny spårförbindelse till Arlanda.

Nollalternativet delar i grova drag förslagets fördelaktiga förläggning av ny bebyg-
gelse i stråk med kollektivtrafik. Nollalternativet innehåller dock en väsentligt större 
andel ny bebyggelse på landsbygden, vilken väntas generera personbilstrafik samti-
digt som dessa boende inte kan bilda underlag för kollektivtrafiken.

Klimatpåverkan
Förslaget bedöms översiktligt kunna medföra en begränsad påverkan på klimatet. 
Till de goda förutsättningarna hör främst möjligheterna till bra kollektivtrafik- och 
cykelförbindelser. Möjligheterna att knyta an till stadens nät för fjärrvärme bedöms 
också vara goda. Förslaget innehåller inga begränsningar i möjligheterna att bygga 
energisnåla hus.

Förslaget innehåller goda förslag till hur belastningen på klimatet ska minskas, men 
saknar en sammanhållen strategi för klimatarbete som omfattar såväl energiproduk-
tion, distribution av värme och kyla samt energihushållning.

Nollalternativet innehåller mer spridd bebyggelse och ger sämre möjligheter till att 
minska kommunens klimatpåverkan.

Social bärkraft

Den sociala bärkraften bär upp det positiva, utvecklande och kreativa umgänget 
mellan människor och, sett i stort, den mänskliga kulturen. Här inbegrips möten 
mellan människor, idéutbyte, trygghet, förutsättningar för grannskapsengagemang 
och vardagsrekreation.

Villkoren för att åstadkomma en god social hållbarhet är många. Till de främsta hör 

möjligheterna att skapa goda mötesplatser med olika funktioner. Tillgången till lo-
kala aktiviteter och service är viktigt, liksom möjligheterna att skapa trygga miljöer. 
Platsens identitet och kulturhistoriska förankring är en av förutsättningarna.

Mötesplatser
Förslaget innehåller beskrivningar av strukturer som rymmer goda mötesplatser, 
men dessa är i översiktsplane allmänt hållna och saknar tillräcklig styrande förmåga. 
Förtätningen av befintliga tätorter innebär dock att möjligheterna till aktiva mötes-
platser blir bättre.

I nollalternativet med sin mer spridda bebyggelse bedöms förutsättningarna för mö-
ten som sämre.

Möjligheterna till lokala aktiviteter
Förtätningen av befintliga tätorter ger utökade möjligheter att dels ge underlag till 
en utvecklad lokal service och aktiviteter, men också att skapa nya stråk och kors-
punkter med goda lägen för etableringar. Flera stationer och busshållplatser med tät 
kollektivtrafik väntas också erbjuda punkter med god genomströmning och i vars 
närhet goda lägen för etableringar uppstår.

Förslaget innehåller på denna översiktliga nivå inga detaljerade riktlinjer för hur 
dessa goda lägen skapas.

I nollalternativet med sin mer spridda bebyggelse bedöms förutsättningarna för att 
skapa goda lägen för service och aktivitetr som sämre.

Möjligheter till mångfald
Förslaget och nollalternativet ger full möjligheter till variation i typ av bebyggelse, 
där såväl villor, radhus och lägenheter kan blandas och där olika upplåtelseformer 
kan hanteras.

Identitet, kulturhistorisk förankring
Förslaget bygger till stora delar vidare på en struktur som tar stöd i äldre tiders 
bebyggelseutveckling, vilket ger möjligheter att förankra bebyggelsen i historien. 
Möjligheterna att utveckla Vallentunas identitet med utgångspunkt från värdefulla 
kulturmiljöer är god, men även här saknas på denna översiktliga nivå förslag till 
riktlinjer för en sådan anpassning.

Det kan dock argumenteras för att förtätningen av befintliga tätorter leder till en 
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mer småstadslik miljö, vilket inte traditionellt utgör Vallentunas identitet. För att 
lyckas bevara Vallentunas identitet av storstadsnära landsbygd, är det viktigt att 
bevara landsbygdens kvaliteter och samtidigt göra dem tillgängliga från tätorterna. 
Förslaget innehåller förslag till en lokal grönstruktur som skapar tillgänglighet och 
föreskriver samtidigt vissa restriktioner för ny bebyggelse på landsbygden.

Nollalternativet bedöms medföra en större fara för att landsbygdens kvaliteter grad-
vis kommer att förstöras med ny villabebyggelse.

Trygghet
Utan att i föreslå detaljerade strukturer, bedöms planen ändå medföra goda möjlig-
heter att skapa trygga boendemiljöer med väl avgränsade revir för kvarter och grann-
skap. Gaturum samt gång- och cyklevägar kan skapas som offentliga rum med ett 
stort mått av trygghet. En viss mängd verksamheter kan bidra till att skapa uppsikt 
och trygghet i stadsdelen under dagtid, men i begränsad omfattning. Kvällsöppna 
verksamheter, som kunde bidra till uppsikt över gator och torg sena kvällar, kan 
knappast väntas i stadsdelen. Detta görs i huvudsak möjligt genom den planerade 
förtätningen, men styrande förslag till ett genomförande saknas.

Nollalternativet innehåller något sämre möjligheter, då det inte föreslår samma för-
tätning av tgätorterna.

Möjligheter till rekreation i park och natur
Förslaget kommer delvis att medföra att avståndet till bostadsnära natur minskar 
för vissa delar av tätorterna, men föreskriver samtidigt anläggandet av en lokal grön-
struktur som påtagligt kan förbättra tillgången till såväl bostadsnära natur som till 
den regionala grönstrukturen.

Nolallternativet har vissa förslag till grönstråk, men saknar ett genomarbetat förslag 
till grönstruktur.

Ekonomisk bärkraft

Den ekonomiska bärkraften bär upp såväl projektets ekonomiska möjligheter till 
genomförande, som möjligheterna för en mångfald av verksamheter att utvecklas 
och fortleva i det utbyggda området. Den innefattar också den långsiktiga samhälls-
ekonomiska nyttan.

Attraktivitet för lokal service och verksamheter
Som beskrivits ovan (social bärkraft) väntas förslaget medföra goda möjligheter att 
skapa förutsättningar för etablering av lokal service och verksamheter, medan nol-
laternativet medför något sämre möjligheter.

Långsiktig ekonomi för projekt och för samhälle
Förtätningen innebär möjligheter till stora samhällsvinster när det gäller en rad om-
råden, bl.a. VA-försörjning, fjärrvärme, skolsituation, etcetera. En god kollektivtra-
fik ger flera positiva samhällsvinster.

Nollalternativets möjligheter är något sämre.

Kortsiktig projektekonomi
Förslaget och nollalternativet innehåller en stor blandning av projektmöjligheter, 
där några rimligen kommer att kräva stora investeringströsklar (nya vägar, järnvägs-
passager, etcetera) medan andra lägen kan utnyttja befintliga investeringar i vägnät 
och teknisk försörjning.

Fysisk bärkraft

Den fysiska bärkraften bär upp möjligheterna till ett tryggt, säkert och hälsosamt 
liv. Den fysiska tillgängligheten och orienterbarheten är också en viktig aspekt, vari 
också ingår möjligheten att nå adresser med bil och kollektivtrafik.

Tillgänglighet för bilar
Förslaget beskriver en struktur som efffektivt görs tillgänglig med ett huvudnät av 
bilvägar. Nollalternativet delar stora delar av dessa fördelar.

Tillgänglighet för kollektivtrafik
Förslaget beskriver för de flesta delar en tillgänglighet som bedöms som mycket god. 
Med sin något mer spridda bebyggelse, medför nollalternativet sämre möjligheter.

Tillgängligheten för rörelsehindrade
Förslaget väntas kunna genomföras så att kraven på tillgänglighet för rörelsehind-
rade kan uppfyllas.

Buller, Luftföroreningar, Hälsa
Den täta strukturen som beskrivs i förslaget kommer att medföra konflikter med 
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trafikbuller, luftföroreningar och vibrationer. Fler människor kommer rockså att 
utsättas för risker förknippade med farligt gods och farliga verksamheter.
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