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Förord
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för den fördjupade
översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen. Uppdraget har genomförts av
ett team av konsulter från Sweco Environment. Arbetet med MKB har följt arbetet
med att ta fram FÖP och har pågått under flera år med olika intensitet. Teamet har
varierat över tid och följande konsulter har bidragit i arbetet: Lova André Nilsson
(uppdragsledare avslutande samråds- och granskningsfas, MKB), Matilda Björkheden
(uppdragsledare tidig samrådsfas, MKB), Malin Wängdahl (uppdragsledare
avslutande fas, MKB samråd och granskning), Sandra Wetterstrand (MKB), Teresia
Sibo (expertstöd MKB). Dessutom har också följande bidragit: Ludvig de Verdier
(vatten, naturmiljö mm), Gundula Kolb (natur, rekreation), Emma Lindqvist
(landskap, stadsmiljö), Ricardo Ocampo Daza (buller), Anna Älgevik
(interngranskning inför samråd), Lisa Sjölund (kartor), Anders Stjernberg
(stadsmiljö), Clas Ternström (kulturhistoria) och Camilla Ärhlund (jordbruk och
natur).
Arbetet har skett i nära dialog och samverkan med planansvarig och berörda
sakområdesexperter vid Vallentuna kommun. Dialog och samråd har även skett med
andra aktörer som t.ex. Länsstyrelsen.

Swecos har som ambition att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. I det här
uppdraget ser vi att kopplingar till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, men
kanske i första hand målet om Hållbara städer och samhällen. Uppdraget berör även
frågor med bäring på målen om Rent vatten och sanitet, Ekosystem och biologisk
mångfald, och Fredliga och inkluderande samhällen.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen handlar bl.a. om möjlighet till bostad, säker
kollektivtrafik, inkluderande och hållbar urbanisering. Mål 6 Rent vatten och sanitet
omfattar arbete att skydda vattenrelaterade ekosystem, som t.ex. sjöar och
vattendrag, och att minska utsläpp av föroreningar eller avloppsvatten. Mål 15
Ekosystem och biologisk mångfald omfattar att integrera ekosystemens och den
biologiska mångfaldens värden i lokala planerings- och utvecklingsprocesser. Mål 16
Fredliga och inkluderande samhällen slutligen omfattar att säkerställa ett lyhört,
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
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Sammanfattning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i miljöbedömningen av föreslagen
fördjupad översiktsplan för områdena Norra Vallentuna och Lindholmen (FÖP).
Syftet med en MKB är att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar
utveckling främjas.
FÖP utgår från ett framtidsscenario som innebär att Roslagsbanan får en ny
avgrening mot Arlanda. Planen fokuserar på utvecklingen av fyra områden: Norra
Vallentuna (främst Molnby/Ubby), Lindholmen, Norra Vallentuna Nordväst (norr om
Vallentuna tätort) och strategisk tätortsutveckling runt en ny station på
Roslagsbanans avgrening till Arlanda.

Figur 1. Illustration av de fyra delområden av FÖP: A. Norra Vallentuna, B. Lindholmen,
C. Norra Vallentuna Nordväst, D. Strategisk tätortsutveckling.

FÖP är en avsiktsförklaring (icke juridiskt bindande) om hur den fysiska miljön i
området ska utvecklas på sikt och ska fungera som vision och vägledning för den
kommunala planeringen. Planen ger utrymme för totalt ca 4500 nya bostäder och
investeringar i gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, grönstrukturer och annan
infrastruktur.
MKB:n har avgränsats till att omfatta de aspekter där planen bedömts kunna medföra
betydande miljöpåverkan, nämligen vatten, naturmiljö, kulturmiljö och
landskapsbild, rekreation och friluftsliv, jord- och skogsbruksmark, buller och risk.
Varje bedömning är gjord utifrån ett ”worst case/best case” scenario och
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bedömningen av positiva eller negativa konsekvenser uttrycks därför alltså som ”risk
för” eller ”potential till”. De faktiska konsekvenserna av FÖP beror av utformning i
den fortsatta mer detaljerade planeringen, och konsekvensbedömningen anges därför
som ett möjligt spann.
Vatten i denna MKB omfattar aspekterna hydrogeologi, ytvatten, grundvatten och
översvämning/klimatanpassning. FÖP bedöms kunna påverka samtliga aspekter,
men i olika utsträckning. Planens inriktning kring var och vilken typ av bebyggelse
eller infrastrukturutveckling som ska tillåtas har påverkan på aspekterna. Västlunda
reservvattentäkt ligger inom planområdet och hänsyn behöver tas till de
skyddsföreskrifter som gäller. FÖP kan leda till ökade mängder dagvatten och ökad
föroreningsgrad (näringsämnen, metaller, oorganiska ämnen). Planområdet avrinner
delvis till Vallentunasjön, som idag har otillfredsställande ekologisk status, och delvis
till Hargsån och Åkerströmmen-Husaån som båda har måttlig ekologisk status.
Ambitionen i FÖP är att utvecklingen inom planområdet – kommande åtgärder och
exploatering - ska utformas på ett sådant sätt att det inte hindrar möjligheterna för
vattenförekomsterna att nå miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet (MKN) år 2027.
FÖP föreslår exploatering även inom vissa områden där det finns risk för
översvämning och här lyfter FÖP särskilt fram behovet av fortsatt planering av
dagvatten (även ras och skred). FÖP bedöms kunna medföra risk för små-märkbara
negativa konsekvenser, men har samtidigt potential att medföra små-märkbara
positiva konsekvenser.
Naturmiljöer i planområdet omfattar hela skalan av naturvärden, från tätortsnära
områden till områden som har höga värden både i ett regionalt och nationellt
perspektiv. Den exploatering som föreslås i FÖP bedöms innebära stor påverkan på
naturmiljön, även om planens ambitioner om att ta särskild hänsyn till naturmiljön
efterföljs. Kompletterande inventeringar och analyser behöver göras i vart och ett av
de fyra områdena för att på bästa sätt anpassa exploateringen efter de lokala
förutsättningarna.
I Norra Vallentuna (område 1) och Norra Vallentuna Nordväst (område 3) innebär
FÖP att merparten av nuvarande jordbruks- och betesmark ianspråktas för bostäder.
Detta bedöms ge stor påverkan på lokala värden. Här kan finnas flera biotopskyddade
områden som t ex åkerholmar, diken och odlingsrösen. I Lindholmen (område 2)
innebär FÖP istället en förtätning av redan bebyggda områden, och därmed en mer
begränsad påverkan på naturmiljön.
I området för strategisk tätortsutveckling (område 4) tas skogsmark i anspråk, vilket
innebär intrång i Rösjökilen och påverkan på måttliga till höga naturvärden. Området
innehåller även en stor våtmark och sumpskogar som, om de påverkas, kan leda till
ökad föroreningsbelastning på Vallentunasjön och Storsjön, eller påverka skyddade
arter.
På flera platser innebär FÖP risk för intrång i eller påverkan på Stockholms Gröna
kilar (Angarnskilen, Rösjökilen). Exploateringen som FÖP omfattar platser som är
viktiga för födosök och sannolikt även boplatser för skyddade arter som fladdermöss,
vilket ytterligare stärker behovet av kompletterande utredningar i fortsatt planering.
Utbyggnad av vägar och trafiklösningar innebär att grönytor försvinner och risk för
tillkommande barriäreffekter. T.ex. kommer förlängningen av Arningeleden innebära
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att orörd skog (gammelskog) vid IP/elljusspåret ianspråktas, vilket kan ge negativ
påverkan på rekreativa och biologiska värden utanför planområdet (Veda
friluftsområde, Ubbysjön). Påverkans omfattning beror av vilken sträckning och
utformning som väljs.
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som risk för märkbara-stora negativa. Större
negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms kunna uppstå vid utveckling av det
strategiska området runt en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda, eller
om viktiga gröna samband bryts på grund av ny exploatering. Samtidigt finns
potential i delar av planområdet att exploatera så att konsekvenserna begränsas till
små eller små-märkbara negativa .
Kulturmiljö och landskapsbild. Planområdet har en mycket rik kulturmiljö och
omfattar också flera karaktäristiska landskap. Förutsättningarna i de fyra
utvecklingsområdena skiljer sig markant och i den fortsatta utvecklingen är det viktigt
att arbeta med specifika analyser behöver för varje enskilt område. Planområdet är
rikt på fornlämningar, men även senare kulturhistoriska miljöer och byggnader, och
präglas av långvarigt jordbruk i varierande skala. Här finns landskap och miljöer med
spår av olika administrativa och sociala förhållanden från lång tid tillbaka.
FÖP har tydliga ambitioner att lyfta och värna om kulturmiljö och landskapsbild, men
hur detta ska göras är inte specificerat. FÖP omfattar inte några förslag till eventuella
kompensationsåtgärder. Kompletterande analyser, inventeringar och fortsatt dialog
med experter en viktigt för att kunna hantera frågorna väl i fortsatt planering. För
kulturmiljö och landskapsbild bedöms FÖP ge risk för märkbara-stora negativa
konsekvenser men bedöms samtidigt ha potential att ge små positiva konsekvenser.
Jord-och skogsbruksmark kommer enligt FÖP tas i anspråk för bostäder och reservat
för väg- och järnväg. Totalt 160 ha jordbruksmark kan få förändrad markanvändning
och istället bli bostadsområden. Förändringen bedöms bli permanent och effekten
därmed stor. Konsekvenserna bedöms som risk för märkbara-stora negativa.
Rekreation och friluftsliv lyfts i FÖP som styrkor i området, och ambitionen är att
bidra till ökad tillgänglighet till områden för rekreation (enkel utomhusvistelse nära
hem eller arbete) och friluftsliv (t.ex. utflykter, motion, svamp- eller bärplockning),
vilket har positiv effekt för människors hälsa. Samtidigt innebär FÖP att idag icke
exploaterade områden ianspråktas för bostäder och infrastruktur, fysiskt och/eller
med störningar som t.ex. buller. FÖP kan också leda till att nya barriärer skapas vilket
kan försämra tillgängligheten. Ett ökat besökstryck kan också leda till mer slitage på
områden för rekreation och friluftsliv.
Sammantaget bedöms FÖP innebära risk för små-märkbara negativa konsekvenser i
och med ianspråktagandet av skogsmark och jordbrukslandskap och skapandet av
barriärer (väg, järnväg). Samtidigt innebär FÖP potential för små-märkbara positiva
konsekvenser, eftersom planen ger ökad tillgång till bostadsnära rekreation.
Buller i planområdet härrör i första hand från trafik, dvs. vägar och järnväg, inklusive
stationer och stationsutrop. Känsligheten och påverkan bedöms vara måttlig i och
med att det endast är en del av utbyggnadsområdena som kan riskera att påverkas av
höga bullernivåer som kan påverka människors hälsa negativt. Detta innebär risk för
märkbara negativa konsekvenser för människors hälsa. Åtgärder t.ex. vid fasader eller
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bullerplank kan minska de höga ljudnivåerna och därmed resultera i små eller
oförändrade konsekvenser för människors hälsa. Kommunens åtagande är att
samtliga efterföljande detaljplaner ska ta hänsyn till gällande riktlinjer för buller och
säkerställa att människors hälsa inte påverkas negativt.
Riskanalysen som genomförts som en del av MKB är förenklad och översiktlig.
Kompletterande, fördjupade analyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet.
Risker i FÖP bedöms vara förknippade med i första hand transport av farligt gods och
järnvägen. Risker finns även kopplat till översvämning, risk och skred, kraftledningar
och förorenade områden. Den förenklade riskanalysen har inte identifierat några
risker som bedömts som stora (bedömningen är risk för små-märkbara negativa
konsekvenser).
Sammanfattningsvis bedöms FÖP kunna innebära risk för märkbara eller stora
negativa konsekvenser för flera olika aspekter och på flera olika platser inom
planområdet. Detta gäller kulturmiljö och landskap, liksom naturmiljö,
dagvattenhantering, rekreation och friluftsliv. Samtidigt finns möjlighet att mildra
eller undvika dessa med åtgärder under fortsatt planering genom detaljplaner,
vägplaner etc. För aspekterna vatten, kulturmiljö och landskapsbild samt rekreation
och friluftsliv kan konsekvenserna bli positiva.
Jämfört med nollalternativet är bedömningen att planförslaget innebär större risker
för negativa konsekvenser, men samtidigt innebär potential för mer positiva
konsekvenser än nollalternativet.
Det finns stora variationer inom planområdet, både vad gäller olika aspekters värde
eller känslighet, och vad gäller konsekvenserna av FÖP. Det är därför viktigt att utgå
från de lokala förutsättningarna och komplettera med fördjupade inventeringar eller
analyser där det behövs när detaljplaner inom området tas fram.
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1. Inledning
1

Inledning

1.1 Bakgrund
Kommunstyrelsen i Vallentuna beslutade den 10 december 2012 att ge den nuvarande
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till fördjupad
översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen (FÖP) enligt viljeriktningen i
översiktsplanen 2010-2030.
Arbetet med framtagande av FÖP och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
har skett parallellt och succesivt. Vallentuna kommun har haft en hög ambition och
åtgärder för att minska eller avhjälpa negativa konsekvenser har övervägts och
diskuterats under processen för att behålla Vallentunas särprägel, natur- och
kulturvärden samt att knyta processen till kommunens övriga mål. Den MKB som
togs fram som samrådshandling för en tidig version av FÖP har sedan utgjort
underlag i det fortsatta arbetet. Denna MKB tillhör antagandehandling för FÖP för
Norra Vallentuna och Lindholmen som tas fram under 2016-2018.

1.2 Syfte
Enligt Miljöbalken ska varje översiktsplan och fördjupad översiktsplan miljöbedömas.
Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i
planeringen, så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet dokumenteras i ett
dokument som kallas för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB ska identifiera,
beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska
räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.
Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som
möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från
miljösynpunkt” (prop. 1990:91/90).
MKB behandlar frågeställningar på en översiktlig nivå motsvarande vad den
fördjupade översiktsplanen anger. Det innebär att detaljnivån kan skilja sig åt i olika
delar av MKB, eftersom planförslaget ser ut så. Beskrivningen omfattar även
konsekvenser som kan behöva studeras närmare i fortsatt detaljplanering.

1.3 Avgränsning
Ett viktigt steg i MKB-processen är att avgränsa arbetet så att bedömningen fokuserar
på de frågor som har betydelse för hållbar utveckling på den specifika platsen. För
FÖP har en avgränsning tagits fram som gäller både geografi, tid och aspekter.

1.3.1

Geografisk avgränsning

Den geografiska avgränsningen i denna MKB följer i stort avgränsningen för den
fördjupade översiktsplanen, se Figur 2. Vissa aspekter kan dock ha ett större
influensområde så som vatten eller naturmiljö, och bedömningen kan då även
omfatta konsekvenser utanför planens geografiska område. När det gäller
6
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riksintressen konstateras att planområdet inte omfattar några riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv.

Figur 2. FÖP-områdets gränser relaterat Vallentuna kommuns gränser.

1.3.2

Tidsmässig avgränsning

Bedömningen av miljökonsekvenser görs för en tidpunkt då markanvändningen i
planområdet kan antas vara genomförd fullt ut i enlighet med den fördjupade
översiktsplanens intentioner. Runt år 2035 förväntas de i planförslaget angivna
utbyggnadsområdena och infrastrukturen med mera vara fullt utbyggda. De
förändringar och konsekvenser som planen kan förväntas ge kommer dock i de flesta
fall att framträda successivt under aktuell tidsperiod. Fokus för miljöbedömningen är
konsekvenser av färdig exploatering.

1.3.3

Aspekter

Planområdets förutsättningar samt planförslagets karaktär avgör vilka miljöaspekter
som blir aktuella och viktiga att beakta i en MKB. Det är främst den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra som ska identifieras,
beskrivas och bedömas, enligt Miljöbalken. I denna MKB har aspekterna naturmiljö,
kulturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv, vatten (inkluderande
vattenkvalitet och klimatanpassning/översvämningsrisk), risk, jord- och
skogsbruksmark samt buller varit i fokus. FÖP har bedömts kunna innebära risk för
negativa konsekvenser för dessa aspekter och därför har de prioriterats.

1.3.4

Frågor som har avgränsats bort

Aspekten hälsa har inte tagits med som en egen aspekt i MKB. Hälsobegreppet är
stort och flera frågor med bäring på hälsa har diskuterats i samband med den nya
översiktsplanen. Hälsofrågor omfattas till viss del i andra aspekter som finns med i
MKB, t.ex. rekreation och friluftsliv, risk och buller.
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Luftkvalitet är ytterligare en aspekt som är relevant för människors hälsa.
Bedömningen är att miljökvalitetsnormerna för luft inte kommer överskridas med
den prognosticerade trafikökningen och aspekten har därför avgränsats bort.
Planen inkluderar ett område, norr om Molnby, för tågdepå för Roslagsbanan. Detta
område är detaljplanelagt och det finns tillhörande MKB för området (SL, 2014). Det
utreds därmed inte ytterligare i denna MKB.
Aspekter där FÖP bedömts kunna innebära positiva konsekvenser har inte utretts
närmare i MKB. Detta gäller t.ex. befolkning och bebyggelse, där FÖP har som
ambition att bidra till god bebyggd miljö för en växande befolkning.
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2. Metod och
bedömningsgrunder
2

Metod och bedömningsgrunder

2.1 Arbetsprocess
MKB har tagits fram parallellt och i samverkan med utvecklingen av förslaget till
fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna. En kontinuerlig dialog har förts mellan
MKB-teamet och kommunens planansvariga, där olika aspekter och
inriktningsförslag diskuterats. Dessutom har upprepad avstämning och dialog skett
med kommunens olika experter inom kulturmiljö, natur och friluftsliv, som därmed
bidragit med viktig information.
I ett tidigt skede av arbetet med FÖP togs ett förslag till MKB fram av Atkins (Atkins,
2014). Planarbetet gavs ny inriktning under 2015 varefter Sweco anlitats för att
uppdatera och komplettera MKB.
Vallentuna kommun har hållit avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Stockholms
län den 13 oktober 2013, avseende innehållet i MKB. Efter att planförslaget ändrats
har ytterligare avstämning med länsstyrelsen gjorts under hösten 2015, där slutsatsen
varit att inga ytterligare aspekter tillkommit. Utifrån samråd och dialog med
Länsstyrelsen har MKB preciserats till att omfatta vad som bedömts vara de viktigaste
miljöaspekterna, när det gäller hur planförslaget kan komma att påverka människors
hälsa och miljön i och kring Norra Vallentuna och Lindholmen.
Denna MKB grundar sig på befintliga utredningar, utkast och övrigt underlag som
Vallentuna kommun har tillhandahållit, samt intervjuer och muntliga avstämningar
med berörda handläggare (se referenslista). En aktiv dialog har även hållits inom
Vallentuna kommun, där sakkunniga inom olika områden bidragit med information
och analys till planarbetet, t.ex. inom kulturmiljö och naturmiljö. Olika
arbetsdokument relaterade till arbetet med att ta fram förslag till fördjupad
översiktsplan har också varit viktiga underlag i arbetet.
Arbetet har genomförts av ett team konsulter från Sweco med Matilda Björkheden
och senare Lova André Nilsson och Malin Wängdahl som uppdragsledare. Övriga
bidragande konsulter nämns i förordet. Teamets kunskap och erfarenhet har också
använts när bedömningarna tagits fram (s.k. Delfi-metoden).

2.2 Bedömningsgrunder
Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser har bl.a. relevanta
miljökvalitetsnormer, miljömål, riktvärden och rekommendationer använts. De
bedömningsgrunder som har använts redovisas även under respektive miljöaspekt i
konsekvensbedömningen.
Vallentuna kommun har inte formulerat några projektspecifika mål för förslaget till
fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen (Fredrik Skeppström,
muntlig kommunikation).
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2.2.1

2

Miljökvalitetsnormer

Enligt Miljöbalken innebär miljökvalitetsnormer föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor eller miljö kan utsättas för utan fara för olägenheter
av betydelse. Miljökvalitetsnormerna anger antingen nivåer som inte får över- eller
underskridas eller som ska eftersträvas (SFS 1998:808 5 kap. 2§).
Miljökvalitetsnormer finns för luft- och vattenkvalitet samt buller, och de två senare
är aktuella för denna MKB.

2.2.2

Miljökvalitetsmål

De 16 nationella miljökvalitetsmålen utrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den
svenska miljön. Definitioner och preciseringar av dessa miljömål finns på
Miljömålsportalen (www.miljomal.se).
I Stockholms län prioriteras sex av de nationella miljömålen inom ramen för den
Regionala miljömålsdialogen. Dessa mål är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö
(Naturvårdsverket, 2015).
Åtta av de nationella miljökvalitetsmålen har bedömts vara aktuella för den
fördjupade översiktsplanen, och av dessa åtta är tre är prioriterade i länet:










Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Ingen övergödning

I Vallentuna finns tre lokala miljömål (Vallentuna, 2016d):





Klimatpåverkan ska minska
Miljöanpassade inköp ska öka
Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska

2.3 Bedömningsskala
Grunderna för att värdera miljöaspekten skiljer sig åt mellan de olika aspekterna
precis som beskrivs under 2.2, men specifikt presenteras detta inledande i varje
avsnitt, under rubriken Bedömningsgrunder. En skala har tagits fram för att värdera
konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen. Skalan bygger på relationen
mellan befintliga värden hos aspekten och dess känslighet samt omfattningen av
påverkan (bedömda effekter) till följd av planen. 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 nollalternativet. I den samlade konsekvensbedömningen jämförs
även planförslagets konsekvenser med nollalternativets.
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Tabell 1. Bedömningsskala för positiva och negativa konsekvenser. Samtliga
bedömningar utgör en risk för negativa respektive en potential till positiva
konsekvenser.

Aspektens värde/känslighet
Höga
(t.ex. riksintressen)

Stor
Påverkan
(Ingreppets/
Störningens
omfattning)

Måttlig
Liten
Ingen

Stora
konsekvenser
Märkbara-Stora
konsekvenser
Märkbara
konsekvenser

Måttliga

Låga

(t.ex. större kommunala

(t.ex. lokala & mindre

& regionala intressen)

kommunala intressen)

Märkbara-Stora
konsekvenser
Märkbara
konsekvenser
Små-Märkbara
konsekvenser

Märkbara
konsekvenser
Små-Märkbara
konsekvenser
Små
konsekvenser

Oförändrade/ obetydliga konsekvenser

Stora konsekvenser innebär en stor eller måttlig påverkan på värde av riksintresse
eller att värden av regionalt och kommunalt intresse påverkas i stor utsträckning.
Märkbara konsekvenser innebär en liten påverkan på värden av riksintresse eller liten
till måttlig påverkan på regionalt intresse eller begränsad påverkan på värden av
kommunalt intresse eller omfattande påverkan på större lokala värden. Små
konsekvenser innebär liten påverkan på värden av kommunalt intresse, eller mindre
påverkan på lokala värden. 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”.
För de miljöaspekter där det, trots eventuella åtgärder som presenteras i
planförslaget, bedöms uppstå negativa konsekvenser som är märkbara till stora,
bedöms det föreligga en risk att planen kan medföra betydande miljöpåverkan.
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3. Förutsättningar
3

Förutsättningar

3.1 Områdesbeskrivning

Figur 3. Vallentuna och Lindholmen med de fyra delområden av FÖP samt korridor för
Roslagsbanan markerade: A. Norra Vallentuna, B. Lindholmen, C. Norra Vallentuna
Nordväst, och D. Strategisk tätortsutveckling.

Norra Vallentuna (A) sträcker sig från utkanten av Foderby och Ormsta i söder till
Molnby/Ubby i norr, med Ubbysjön öster om området. Stora delar av
utvecklingsområdet Norra Vallentuna utgörs i nuläget främst av jordbruksmark och
12
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skogsklädda höjder (Atkins, 2014). Bebyggelsen i Norra Vallentuna består av
villabebyggelse utanför planlagt område. Bebyggelsen söder om planområdet består
främst av villor och småhus på båda sidor om Roslagsbanan.
Lindholmen (B) är ett mindre stationssamhälle där antalet bostäder vuxit kraftigt det
senaste årtiondet. Bebyggelsen består av villor, gruppbyggda småhus, och några
verksamheter. I Lindholmen finns även en skola, förskolor och service (Vallentuna
kommun, 2010). I nord-sydlig riktning inom planområdet finns cykelvägar och ett
cykelvägnät är till viss del utbyggt i Lindholmen (Atkins, 2014, samt Fredrik
Skeppström, muntlig kommunikation 2016). Kollektivtrafik erbjuds via lokala
busslinjenät samt Roslagsbanan. I och nära Norra Vallentuna och Lindholmen finns
identifierade natur- och kulturvärden, både i tätortsnära natur och i områden med
lokala, regionala och/eller nationella värden.
Norra Vallentuna Nordväst (C) är ett utbyggnadsområde som sträcker sig från
Tallhammar i väster, Västanberga i söder och Norra Vallentuna med Molnby i öster.
Avgränsningen norrut beror på beslut kring Roslagsbanans förlängning. Området
består idag mestadels av oexploaterad skogsmark och öppna fält. Här finns två
befintliga kraftledningar som genomkorsar området.
Strategisk tätortsutveckling (D) runt en ny station på Roslagsbanans avgrening till
Arlanda. Området är idag skogsmark med företrädesvis produktionsskog med
våtmarksområden som Bredmossen och Stubbmossen.
Två av Stockholmregionens gröna kilar, Angarnkilen och Rösjökilen, omringar
planområdet och korsar även igenom planområdet. Stora delar av planområdet
(främst den strategiska tätortsutvecklingen) ligger i Rösjökilen. Stockholms gröna
kilar har höga värden för rekreation, natur och kultur.

3.2 Relevanta planer och program
3.2.1

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) pekas Norra
Vallentuna ut som en regional stadsbygd med utvecklingspotential och Lindholmen
som övrig regional stadsbygd. Regional stadsbygd med utvecklingspotential är
områden med hög regional tillgänglighet. Enligt RUFS 2010 bör stadsutvecklingen
stimuleras här så att stadsbygden blir sammanhängande och tät, med blandade
funktioner och varierande urbana kvaliteter för olika grupper.
Övrig regional stadsbygd innebär tätorter med lägre tillgänglighet till kollektivtrafik. I
dessa områden kan viss fortsatt bebyggelseutveckling förväntas. Den prioriteras dock
inte från regional utgångspunkt (Regionplanekontoret, 2010).

3.2.2

Översiktsplan och kulturmiljöprogram

Vallentuna kommuns översiktsplan (Översiktsplan 2010-2030) syftar till att förstärka
kommunens småskaliga, naturnära och lugna livsmiljöer placerade i strategiska lägen
mellan Stockholm, Arlanda och Roslagskusten. Planen nämner särskilt närheten till
Roslagsbanan som en styrka i området som bör utnyttjas. Vidare är översiktsplanens
intentioner är att delar av Norra Vallentuna och Lindholmen förtätas och utvecklas
med blandad bebyggelse, d.v.s. bostäder, arbetsplatser, service, handel, parker och
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nära grönområden. Även viktiga gröna kopplingar i området ska studeras.
(Vallentuna kommun, 2010).
I översiktsplan 2010-2030 var intentionen att upprätta två separata strukturplaner
för Lindholmen respektive Norra Vallentuna. Fördelar med att behandla dessa i en
gemensam FÖP uppkom senare och dessa två strukturplaner omfattas därför nu av en
gemensam fördjupad översiktsplan. Området Norra Vallentuna i FÖP omfattar inte
existerande tätort, utan främst den oexploaterade marken norr om tätorten (Fredrik
Skeppström, muntlig kommunikation, 2016). Kommunen avser att uppdatera
översiktsplanen och inriktningen i FÖP har koordinerats med diskussionerna kring
den uppdaterade översiktsplanen (Fredrik Skeppström, muntlig kommunikation
2016). Översiktsplan 2040 är på utställning mars – maj 2018.

Figur 4 Illustration av tänkta planer och strukturprogram i Vallentuna kommun enligt ÖP
2010 (källa: Vallentuna kommun, 2010). Strukturplanerna Norra Vallentuna och
Lindholmen studeras nu istället i en gemensam fördjupad översiktsplan.

Ett kulturmiljöprogram arbetades fram parallellt med översiktsplanen, vilket är en
sammanfattning av det mer omfattande digitala kulturmiljöunderlaget
(kulturmiljöwebben). Detta underlag beskriver kulturhistoriska värden och
förhållningssätt där kulturmiljön ses som en resurs. Översiktsplanen ger även
vägledning kring hur kommunen ska hantera avvägningar mellan olika intressen.
(Vallentuna kommun, 2011).

3.2.3

Närliggande planer och program

I Vallentuna kommun finns flera större utvecklingsområden. Det område som ligger
närmast det aktuella planområdet är centrala Vallentuna. Ett program för centrala
Vallentuna med en övergripande strategi för utvecklingen av området har varit på
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samråd under vårvintern 2016. Syftet med programmet är bl.a. att utveckla en
sammanhängande stadsmiljö av hög kvalitet som kopplar områdena öster och väster
om Roslagsbanan (Vallentuna kommun, 2016).

3.2.4

Detaljplaner inom aktuellt planområde

Det aktuella planområdet är till stora delar inte detaljplanelagt. De detaljplaner som
finns är främst för bostadsändamål, t.ex. i Lindholmen och vid Lindholmsvägen.
Dessutom finns en detaljplan för Molnbydepån vid Roslagsbanan och en detaljplan
för Vallentuna golfbana, men denna ligger dock utanför planområdet som en del av
Veda friluftsområde (kommunkartan.cartesia.se).

Figur 5. Planer i anslutning till det fördjupade översiktsplaneområdet.
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4. Studerade alternativ
4

Studerade alternativ

Att studera och värdera olika alternativ under planarbetet är ett krav enligt
Miljöbalken, och viktigt för att kunna hitta de bästa lösningarna under
planeringsprocessen. I MKB ska alternativa planförslag redovisas och motiven till
varför dessa valts bort redogöras.
Under arbetet med att ta fram FÖP för Norra Vallentuna och Lindholmen har olika
alternativ övervägts i olika skeden. Vallentuna kommun har inte utvecklat parallella
jämförelsealternativ i planeringen, utan olika möjligheter har analyserats och
diskuterats under löpande arbetets gång. Här redovisas ett par sådana överväganden.
Intentionen i översiktsplanen var att upprätta två separata strukturplaner för
Lindholmen respektive för Norra Vallentuna. Senare såg kommunen fördelar med för
att behandla dessa i en gemensam FÖP och båda områdena ingår därmed. (Fredrik
Skeppström, muntlig kommunikation, 2016).
I det inledande arbetet (år 2012-2013) identifierades tre utvecklingsscenarier;
Förtätning av befintlig bebyggelse i Ormsta, Utveckling kring Molnby/Ubby samt
Utveckling av de centrala delarna av Lindholmen. (Avgränsningssamråd
Länsstyrelsen, 2013).
Den framtida Arlandagrenen av Roslagsbanan, som ska gå från norra Vallentuna till
Arlanda, utreds i en separat process som inte är direkt knuten till planförslaget. Flera
alternativ har utretts och planarbetet har följt dessa. År 2013 återstod två alternativ;
ett spår från Roslagsbanan strax söder om den befintliga stationen i Molnby åt
nordväst mot Arlanda samt ett spår från Roslagsbanan strax norr om Molnby mot
Arlanda. FÖP lämnar utrymme för båda dessa möjligheter.
Utvecklingen av Molnby station har diskuterats och olika möjligheter har utretts, t.ex.
stationens placering, tillvägagångssätt för att säkerställa tillräckligt resandeunderlag,
hantering av kulturhistoriska lämningar och miljöer, samt möjligheter för fortsatt
jordbruksverksamhet.
Förlängningen av Arningeleden har också utretts (Sweco, 2016) och olika alternativ
har tagits fram, och deras effekter och konsekvenser har jämförts och diskuterats.

4.1 Planförslag
4.1.1

Allmänt

Förslaget till FÖP för Norra Vallentuna och Lindholmen omfattar
utbyggnadsområdena Norra Vallentuna (A), Lindholmen (B), Norra Vallentuna
Nordväst (C) och ett område för strategisk tätortsutveckling (D). Det strategiska
området utgår från en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda. Planeringen och
utvecklingen av Roslagsbanan och annan infrastruktur gör det lämpligt att studera
Norra Vallentuna och Lindholmen i ett sammanhang. Samtidigt är de fyra
delområdena är olika, och behandlas därför uppdelat i planförslaget.
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Norra Vallentuna (A) behandlas relativt detaljerat i FÖP vad gäller läge och
utbredning för ny bebyggelse. I planen för Norra Vallentuna ingår åtta delar; tre
strategiska områden och fem utbyggnadsområden, varav en redan pågående
detaljplan i Ormsta-Stensta (se Figur 7). FÖP anger också principer för grönstruktur
och gatu-, gång- och cykelnät i Norra Vallentuna.
Lindholmen (B) behandlas också relativt detaljerat vad gäller läge och utbredning för
ny bebyggelse i FÖP. Planen innebär att Lindholmen förtätas och byggs ut med totalt
ca 300 nya bostäder (tre områden i Figur 7).

D
.

B
1
.

.

A
.
C
.

Figur 6. Översiktlig plankarta. De fyra delområdena är markerade. 1. Norra Vallentuna, 2.
Lindholmen, 3. Norra Vallentuna Nordväst samt 4. Strategisk tätortsutveckling.
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Norra Vallentuna Nordväst behandlas mer översiktligt eftersom området kan
utvecklas på många olika sätt. FÖP föreslår upp till 1000 nya bostäder. FÖP anger
också övergripande principer för grön- och trafikstruktur.
Strategisk tätortsutveckling runt en station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda
redovisas än mer översiktligt, eftersom det fortfarande finns stora osäkerheter kring
Roslagsbanans avgrening till Arlanda. Ambitionen i FÖP är minst 2500 nya bostäder i
området för strategisk tätortsutveckling. Vallentuna kommun avser ta fram en
uppdaterad översiktsplan, och kommer då också göra en mer ingående bedömning av
området och dess utveckling.
Totalt ger FÖP utrymmer för närmare 4500 bostäder. Verksamheter som inte är
störande för boendemiljön kan integreras i bostadsområdena. Utvecklingen som
planeras i FÖP förväntas också skapa resenärsunderlag för Roslagsbanans avgrening
och bidra med att främja näringsliv och arbetspendling för regionen.
FÖP omfattar investeringar i gatu- och vägnät för att skapa goda kommunikationer.
Flera vägreservat finns med i planen: en förlängning av Arningeleden, en
tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst och Arningeledens förlängning
(dvs. delvis huvudväg för Molnby/Ubby), en förlängning av Banvägen norrut till en
sådan tvärförbindelse samt en ny infartsväg i väst till tätortsutvecklingen runt den
planerade nya stationen på avgreningen av Roslagsbanan till Arlanda. Planen
innehåller även reservat för utbyggnad av en förgrening av Roslagsbanan till Arlanda
(reservat järnväg i figur 6). Planen tar också hänsyn till möjligheten att bygga ut
Roslagsbanan med ytterligare ett spår till Lindholmen. Gång- och cykelvägnät ska
bidra till att skapa goda förbindelser inom tätorten.
Planen innehåller en övergripande grönstruktur och förslag för att omge de nya
utbyggnadsområdena med natur- och kulturlandskap som består delvis av sparad
natur, delvis av anlagda gröna miljöer. Kulturmiljön ska tas tillvara vid utbyggnaden
och särskild hänsyn tas vid Molnby och Lindholmen, där det finns höga
kulturmiljövärden
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Bebyggelseområden

Bebyggelseområden
A Norra Vallentuna
Utbyggnadsområden:
1, 2, 3, 9 (pågående detaljplan), 14.
Strategiska områden:
10, 11, 12.
B Lindholmen
Ett utbyggnadsområde:
5, 6, 7.
C Norra Vallentuna Nordväst
Ett utbyggnadsområde: 4.
D Strategisk tätortsutveckling
Ett strategiskt område: 8.

Figur 7. Planområdet (röd) och dess fyra huvudsakliga områden som blåa ringar. Norra
Vallentuna (1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14), Lindholmen (5, 6, 7), Norra Vallentuna Nordväst (4)
samt strategisk tätortsutveckling (8).

Norra Vallentuna
Längs Molnbyvägen föreslår planen en måttlig förtätning (2), som ska
utformas så att området kan behålla sin lantliga karaktär. Här planeras 60-150 nya
bostäder i form av enfamiljshus. Den gren av Molnbyvägen som sträcker sig parallellt
med Lindholmsvägen föreslås förtätas med både delning av befintliga större tomter
och lite större nya kvarter. Ytterligare föreslås ca 200 bostäder (småhus och radhus)
norr om kraftledningsgatan (3). Området direkt nordost om plankorsningen i Ormsta
(14) kan bebyggas med 5-20 bostäder.
Området söder om Molnbyvägen (1) ska komma att hysa ca 300-400 nya bostäder,
möjligen fler. Bebyggelsen omfattar enfamiljshus, parhus, radhus, stadsradhus och
flerfamiljshus i upp till 4 våningar. Planen föreslår att högre och tätare bebyggelse
lokaliseras i den södra delen av området, medan bebyggelsen i norr föreslås hållas låg,
eftersom området där möter fornlämningar. Hela området ligger inom en radie av en
kilometer från Molnby station respektive Ormsta station.
Runt Molnby finns två strategiska områden: öster om järnvägen (10) samt nordost
om Björkhaga/Lövlunda (12). Öster om järnvägen föreslår FÖP att inga åtgärder får
göras som kan hindra att områdena i framtiden kan bebyggas med bostäder.
Områdena öster och väster om järnvägen bör inte exploateras förrän beslut om
genomförande av Roslagsbanans avgrening till Arlanda fattats, eftersom det kan
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påverka förutsättningarna för området med höga kulturmiljövärden. FÖP anger
villkor för exploatering för dessa strategiska områden.
Lindholmen
FÖP innebär att det kan tillkomma cirka 250-300 bostäder i Lindholmen (5, 6 , 7).
Nytillkommen bebyggelse utgörs främst av småhus och målet är att bygga tätt runt
stationen, i ett led att främja hållbart resande. På fastigheterna närmast stationen
föreslår planen därför flerfamiljshus i kvarter med stadsmässiga kvalitéer. I
bottenvåningarna föreslår planen lokalisering av verksamheter i form av affärer,
restauranger eller liknande. Målet är att skapa en koncentrerad kärna i Lindholmen
och minska resbehovet.
Förtätning av befintliga kvarter ska ske genom styckning av fastigheter och
komplettering av lucktomter inom och i kanten av bebyggelsen, inom cirka 300 meter
från stationen. Förtätningen ska ske med hänsyn till befintlig karaktär och i första
hand bestå av villor, parhus och radhus.
Norra Vallentuna Nordväst
Området (4) planeras för 800-1100 nya bostäder. Exploateringen i området kommer
även bli en viktig länk mellan nuvarande Vallentuna tätort och en tätortsutbyggnad
kring en ny station på Roslagsbanans avgrening mot Arlanda. Området kommer även
att knyta ihop redan befintliga bostadsområden med ett kontinuerligt system av gator,
gång- och cykelvägnät samt med sparade grönområden mellan bostadsområdena. De
östliga delarna av området kommer att ligga ca en kilometer från Molnby station samt
Ormsta station.
Området genomkorsas av två kraftledningar som måste hanteras i den fysiska
planeringen. I planen föreslås att ledningarna förläggs i mark, något som områdets
struktur och etappindelning bör anpassas till om det sker i ett senare skede än
omgivande markområden byggs ut. En av ledningarna kan komma att anses som
riksintresse för energiförsörjning, och detta uppmärksammas i planen. Delar av
skogsmarkerna och de öppna fält som finns, föreslås i planen att sparas som
grönområden, gärna i form av sammanhängande grönkorridorer.
FÖP föreslår att de norra delarna av Nordvästra utformas så det är möjligt att
fortsätta utbyggnaden norrut kring en ny station oavsett om avgreningen lokaliseras
norr eller söder om Molnby station. FÖP kan komma att beslutas innan ett beslut om
Roslagsbanans avgrening har fattas och avsikten är därför att skapa flexibilitet.
I Norra Vallentuna Nordväst finns ett mindre antal kända fornlämningar.
Strategisk tätortsutveckling
Ett större strategiskt område (8) reserveras i FÖP för tätortsutveckling kring en ny
station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda. Ny markanvändning ska inte medges
om den kan försvåra eller förhindra att området på sikt utvecklas till en tätort.
Området planeras för cirka 2 500 nya bostäder. Området ligger i Rösjökilen och
utgörs av en skogbeklädd och upphöjd platå omgiven av uppodlade sprickdalar i norr
och väster. De södra delarna gränsar mot utbyggnadsområdet Norra Vallentuna
Nordväst. I de norra delarna av området återfinns flera våtmarker. Ett mindre antal
kända fornlämningar med finns i området enligt Riksantikvarieämbetet.
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FÖP föreslår att en detaljplan för området ska tas fram först efter ett definitivt beslut
om Roslagbanans avgrening. En möjlighet kan då vara att ta fram ett gemensamt
program för tätortsutvecklingen kring en ny station på avgreningen och Norra
Vallentuna Nordväst.
Befintlig Roslagsbana är klassad som riksintresse för kommunikationer, enligt
Trafikverkets beslut år 2010. När Roslagsbanan byggs ut omfattas även framtida
utveckling av riksintresse (Trafikverket, 2015).

4.1.3

Vägreservat och trafikplanering
Under arbetet med FÖP har flera
alternativ studerats. En huvudfråga
är i vilken omfattning FÖP ska
omfatta vägreservat för att kunna
utveckla ett robust trafiksystem
som kopplar ihop befintliga
områden och ny-exploatering, eller
om behoven kan mötas genom
förbättringar i befintliga
trafiksystem.

Figur 8. Åtgärder inom vägreservaten i
Vallentuna (Sweco, 2016)

Syftet med utbyggnad av väg och
järnväg inom planområdet är att
förbättra kommunikationer och öka
tillgång till arbete, utbildning och
service. Ett välplanerat trafiksystem
bidrar även till mer energieffektiva
transporter, vilket kan bidra till
minskad klimatpåverkan från
transporter. Dock har varken
sociala och ekonomiska aspekter
eller planens klimatpåverkan
inkluderats i avgränsningen för
denna MKB.

FÖP möjliggör en utbyggnad av Roslagsbanan mot Arlanda och en ny station på
Roslagsbanan. FÖP innebär också nya vägreservat (plats för nya vägar, vägbroar och
viktiga huvudgator), bl.a. för tillfart till bostadsområden i Norra Vallentuna och Norra
Vallentuna Nordväst. Förlängningen av Tallhammarsvägen i planen innefattar även
en alternativ dragning till Lindövägen.
De åtgärder som föreslås inom vägreservaten i Norra Vallentuna och Norra
Vallentuna Nordväst (figur 8) är 1) Förlängning av Arningevägen; 2) Ny infartsväg i
väst till Norra Vallentuna Nordväst; 3) Tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna
Nordväst och Arningeledens förlängning (del av Molnby huvudväg med bro över
Roslagsbanan); 4) Förlängning av Banvägen norrut till tvärförbindelsen.
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4.2 Nollalternativ
I Miljöbalkens 6 kap 12 § står att MKB ska innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Detta
alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga alternativ ska kunna jämföras
emot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs konsekvenser.
Nollalternativet har definierats som en situation där ingen FÖP finns för Norra
Vallentuna och Lindholmen. Kommunens översiktsplan fortsätter att gälla. I
Nollalternativet blir Roslagsbanans avgrening till Arlanda inte verklighet. Utbyggnad
av bostäder sker i mindre omfattning, upp till 200 bostäder i området som helhet
inom 20 år. Flest bostäder väntas i området öster om Molnby station.
För Lindholmen innebär nollalternativet att området förtätas väsentligt, men utan
hänsyn till avståndet till stationen. Förtätningen sker med villor eller radhus även på
fastigheter nära stationen (inte flerfamiljshus). Förtätningen blir mer omfattande än
vad FÖP avser och exploateringen kan omfatta rekreationsområden i kanten av
samhället. Exploateringen sker på ett sätt som försvårar eller omöjliggör utbyggnad
av väglänkar som kan komma att behövas för att klara framtida utbyggnad i området
för strategisk tätortsutveckling och i Lindholmen.
Nollalternativet innebär att Norra Vallentuna Nordväst riskerar att byggas ut
söderifrån på ett sätt som kan skapa problem för en eventuell framtida avgrening av
Roslagsbanan mot Arlanda, och minska möjligheterna att nå ändamålsenlig
utbyggnad kring ett nytt stationsläge på avgreningen.
För hela planområdet innebär nollalternativet att gator, gång- och cykelvägnät byggs
ut utan hänsyn till sammanhållande principer. Inga nya vägreservat bildas, men
befintligt vägreservat för Arningeledens förlängning kommer vara kvar.
Nollalternativet innebär avsaknad av möjlighet att skapa en fungerande trafikapparat
för området som helhet. Utbyggnad av gång- och cykeltrafik kommer att utvecklas
med utgångspunkt i det som byggs först och utan övergripande gemensam målbild för
området. Nollalternativet kan försvåra exploatering eller förändrad markanvändning
av annat slag som innebär att det blir svårare eller omöjligt att bygga ut vissa
väglänkar som kan komma att behövas för att skapa goda trafiklösningar i framtiden.
Nollalternativet innebär även att en senare utbyggnad av Roslagsbanan mot Arlanda
försvåras.
Nollalternativet saknar också en sammanhållen och genomtänkt grönstruktur och
innebär ökad risk att grönområden kan tas i anspråk för exploatering.
I nollalternativet görs ingen sammanhängande översyn av dagvattensystem i området
eller utredning kring behov av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
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Nuläge och konsekvens er

5.1 Vatten
Bedömningsgrunder
- Miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande
våtmarker, Ingen övergödning
- Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
- Skyddsföreskrifter för Västlunda vattenskyddsområde
- Oxundaåns dagvattenpolicy
- Länsstyrelsernas Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny
bebyggelse längs vattendrag och sjöar i Stockholms län (2017)
Figur 9. Bedömningsgrunder för vatten

Vatten omfattar i denna MKB aspekterna grundvatten och hydrogeologi, ytvatten och
dagvatten, samt klimatanpassning och översvämning. I samband med exploatering
kan åtgärder bli aktuella som utgör tillståndspliktig vattenverksamhet, t.ex.
avvattning, dränering, avledning av dagvatten. För en sådan åtgärd ska särskild
prövning göras. Denna MKB kan inte användas för ansökan om tillståndspliktig
vattenverksamhet inom planområdet.

5.1.1

Nuläge

Hydrogeologi
Hydrogeologin påverkar val av grundläggning, behov av utfyllnad, dränering,
fuktskydd och dagvattenhantering. Förhållanden som är mindre lämpliga för
exploatering är ofta förknippade med höga grundvattennivåer, vilket är vanligt t.ex. i
låglänta områden dit vatten strömmar från omgivningen, eller i områden vars övre
jordlager består av sättningskänslig lös lera eller jord med dålig bärighet. Här krävs
mer omfattande grundförstärkningar jämfört med fastmark bestående av
friktionsjord eller ytligt berg.
Landskapet inom planområdet är småbrutet där mindre fält med åkerholmar
omgärdas av högre liggande skogspartier. Åkermarken ligger i lerdalar och marknivån
inom området varierar mellan ca +15 m till + 40 m.
En översiktlig undersökning har gjorts för att bedöma de hydrogeologiska
förutsättningarna för ny bebyggelse i planområdet (Sweco. 2015b). Den visar på fyra
definierade hydrologiska typer i området: inströmningsområden (goda
grundläggningsförhållanden), utströmningsområden (dålig byggbarhet), lerdalar
(varierande byggbarhet) samt grusåsar och sandlager (klassade som mindre lämpliga
pga grundvattnets känslighet och betydelse som resurs). Typområdena har blivit
utvärderade och tilldelats en byggbarhetsklass (gynnsam, mindre lämplig respektive
ogynnsam), baserad på byggtekniska förutsättningar, byggkostnader och
omgivningspåverkan. Omgivningspåverkan omfattar risk att exploateringen medför
en grundvattenpåverkan som innebär negativa konsekvenser för människa,
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verksamheter samt natur- eller kulturmiljö inom eller utanför exploateringsområdet.
Det kan uppstå om grundvattennivåer och strömningsvägar förändras genom till
exempel dränering, dikning eller konstruktioner under mark, eller genom att en ökad
andel hårdgjorda ytor minskar möjligheten till naturlig grundvattenbildning.
Om en exploatering kräver att marken dräneras genom dikning eller skyddas från
vatten genom invallning är det frågan om markavvattning. Markavvattning är
förbjudet i hela Stockholms län och den som vill exploatera behöver då söka dispens
från förbudet. En sådan godkänd dispens ska ses som en planförutsättning.
För utfyllnad i vattenområde krävs tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken om utfyllnaden
överstiger 3000 kvadratmeter. Är det mindre än 3000 kvadratmeter räcker det med
anmälan enligt 11 kap. miljöbalken. Sådan utfyllnad är sannolikt inte aktuell inom
FÖP.

Ytvatten
Ett flertal vattenförekomster, vattendrag, våtmarker och översvämningsområden
finns inom planområdet. Generellt gäller att många av sjöarna i Vallentuna kommun
är små och grunda och därför känsliga för yttre påverkan (Atkins, 2014).
Norra delen av planområdet tillhör Åkerströmmens avrinningsområdet och rinner till
Storsjön och Lillsjön och vidare i Kyrkån. Resterande del hör till Oxundaåns
avrinningsområde och avrinner till Vallentunasjön och Hargsån, se Figur 10.

Figur 10. Oxundaåns- och Åkerströmmens avrinningsområden, samt statusklassningar
för vattenförekomsterna Vallentunasjön, Hargsån och Åkerströmmen-Husaån.
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Oxundaåns avrinningsområde
Delarna Norra Vallentuna, Norra Vallentuna Nordväst samt större delen av området
för strategisk tätortsutveckling vid en ny station till Roslagsbanan avvattnas till
Oxundaåns avrinningsområde.
Dagvattenpolicyn för Oxundaåns avrinningsområde uppdaterades nyligen
(Vallentuna kommun, 2016b) och innebär att kommunen åtar sig att styra
utvecklingen så att tillståndet i Oxundaåns avrinningsområde, recipienten
Vallentunasjön, och i förlängningen även recipienten Mälaren når
vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status, samt uppnår de
nationella målen om vattenmiljön. Öster om Roslagsbanan ligger Molnbysjön vilket
utgör en våtmark. Precis utanför sydöstra delen av planområdet vid Ubby ligger
Ubbysjön, som är en våtmark med rikt fågelliv (Atkins, 2014). Dagvattenpolicyn gäller
för hela Vallentuna kommun.
Ytavrinningen från Molnby sker söderut via Molnbysjön till Vallentunasjön.
Avrinningen från Veda friluftsområde sker söderut via Ubbysjön mot Vallentunasjön.
Vallentunasjön är en grund och näringsrik sjö vars nord och nordvästra strand har
stor betydelse för fågellivet. Vallentunasjön har enligt 2017 års klassning
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (inte
heller utan överallt överskridande ämnen som kvicksilverföreningar och bromerad
difenyleter utan också med anledning av PFOS), och har till följd av
övergödningsproblematik fått tidsfrist att uppnå god ekologisk status till år 2027
(VISS, 2018). I förslaget till ny åtgärdsplan anges att fosfortillförseln till
Vallentunasjön bör minska kraftigt (0,232-0,480 kg P/ha) (Frida Hellbom, 2016).
Åkerströmmens avrinningsområde
Lindholmenområdet tillhör Åkerströmmens avrinningsområde och ytavrinningen
sker huvudsakligen österut mot Storsjön och Lillsjön. I Lilla Mörby, Mörby och
Mörbytorp sker vattenavrinningen i nordvästlig riktning mot Stolp-Ekebysjön.
Storsjön och Lillsjön ligger i ett område med höga natur- och kulturvärden (Atkins,
2014). Strandskyddet vid Storsjön är utökat till 300 m (överklagat, Länsstyrelsen,
2014) och 100 m vid Lillsjön. Ingen av sjöarna omfattas av beslutade
miljökvalitetsnormer och ekologisk status finns därför inte fastställd (Atkins, 2014).
Storsjön är en naturlig eutrof lerslättsjö. Lillsjön är grund, näringsrik och
igenväxande.
Kyrkån rinner från Storsjön via Lillsjön förbi norr om Lindholmen till StolpEkebysjön. Ån har ingen egen miljökvalitetsnorm utan ingår i ÅkerströmmenHusaån, som klassats med måttlig ekologisk status och ej god kemisk ytvattenstatus
(exkl överallt överskridande ämnen) enligt 2017 års klassning (VISS, 2018).
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Grundvatten

Västlunda

Det finns en kommunal
reservvattentäkt i Västlunda, inom
planområdet (se figur 11), och ett av de
föreslagna vägreservaten korsar
vattentäkten. Det finns gällande
föreskrifter för vattenskyddsområdet
som all eventuell exploatering måste ta
hänsyn till. (Länsstyrelsen, 1982, och
Fredrik Skeppström, muntlig
kommunikation, 2016). Ytterligare en
grundvattentäkt finns nordväst om
Lindholmen.

Klimatanpassning/översvämni
ng
Figur 11. Avrinningsområdena
Oxundaån och Åkerströmmen, även
vattenskyddsområden och
markavvattningsföretag markerade i
kartan. Västlunda vattenskyddsområde
ligger i sydvästra delen av planområdet.

I Lindholmen finns risk för
översvämning i området runt Storsjön
och Lillsjön. (Jordbruksverket, 2013),
se Figur 12 och Figur 13.

Översvämningskarteringen visar att stora områden riskerar att översvämmas,
eftersom området är flackt. Vid en vattennivåhöjning riskerar flera hus i området att
påverkas. Ytterligare identifierade översvämningsområden inom planområdet finns
väster om Lindholmsvägen (WSP, 2013). Dessutom visar Figur 12 och Figur 13 att
mindre områden som kan riskera att översvämmas finns utspridda i hela
planområdet, och särskilt kring Molnby/Ubby.

Figur 12. Översvämningskartering för FÖP
kring Lindholmen. De markerade
områdena (blå) riskerar att översvämmas
vid 100-årsregn. Låglänta områden kring
Storsjön och Lillsjön samt delar inom t.ex.
strategisk tätortsutveckling är känsliga
(mörkare grönt).

Figur 13. Översvämningskartering för FÖP
kring Norra Vallentuna och Norra
Vallentuna Nordväst. De markerade
områdena riskerar att översvämmas vid
100-årsregn.
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Planens konsekvenser

Omfattningen av konsekvenserna av planen beror på i vilken utsträckning och hur
exploateringen sker. Bedömningen här bygger på generella samband.

Grundvatten
Generellt gäller att förändrad markanvändning eller hårdgjorda ytor i
inströmningsområden kan ge uppkomst till minskad grundvattenbildning. Sänkta
grundvattennivåer i utströmningsområden (t.ex. pga. dränering, dikning eller
konstruktioner under mark) kan ge olika typer av konsekvenser. Där
utströmningsområdet är en våtmark kan viktiga naturvärden påverkas eller skadas. I
lerdalsområden kan en grundvattensänkning utgöra en risk genom att
marksättningar, ras eller skred kan uppstå. Grusåsar och sandlager har stor betydelse
för grundvattenbildning. Dessa områden är också känsliga för föroreningar, eftersom
föroreningarna snabbt kan nå grundvattnet och spridas.
I övrigt finns inte några specifika skrivningar eller åtgärder för skydd av grundvatten i
FÖP, men frågan regleras i nationell lagstiftning och lokala föreskrifter (t.ex. för
Västlunda vattentäkt), vilket medföra att endast åtgärder med små effekter kommer
tillåtas t.ex. krav om prövning av vattenverksamhet. Frågan behöver belysas i fortsatt
planering och under planens genomförande.

Ytvatten
Generellt gäller att ny bebyggelse kan påverka ytvattenförekomster som sjöar och
vattendrag genom att dagvattenmängder ökar till följd av fler hårdgjorda ytor och
ökad tillförsel av närsalter, oorganiska föroreningar och metaller. Detta kan leta till
negativa konsekvenserna för miljökvalitetsnormer för vatten (MKN), en ökad
övergödning och igenväxning av grunda sjöar och våtmarker. För Molnby respektive
Lindholmen föreslår FÖP att övergripande dagvattenutredningar tas fram för att
undvika detta, För Norra Vallentuna Nordväst och tätortsutveckling runt ny station
på avgreningen mot Arlanda föreslår FÖP att dagvattenutredningar tas fram i
samband med detaljplaneprogram. I den fysiska planeringen ska kommunen
säkerställa att möjligheterna att uppnå god ekologisk status inte påverkas. Detta
gäller dagvattenhanteringen i hela planområdet och stöds också av Oxundaåns
dagvattenpolicy (Vallentuna, 2016b) och kommunens VA-plan (Vallentuna, 2013).
Genom lokalt omhändertagande av dagvatten, till exempel genom rening, infiltration
och fördröjning i dagvattendammar, kan dessa konsekvenser undvikas eller minskas.
FÖP nämner särskilt möjligheter till öppna system för dagvattenhantering och
fördröjning, som även kan bidra till vackra miljöer, jämnare mikroklimat och ökad
biologisk mångfald. Öppen dagvattenhantering förutsätter låga eller måttliga
föroreningshalter i dagvattnet.
Planförslaget innebär att fastigheter i framförallt Molnby/Ubby och Lindholmen som
idag har enskilt avlopp kommer anslutas till kommunalt VA och rening i
Käppalaverket på Lidingö. Samtidigt kan enstaka enbostadshus ha enskilt avlopp.
Miljökonsekvenserna av detta är svåra att bedöma eftersom det beror på vilken
enskild lösning som väljs och känslighet och värde hos den lokala recipienten.
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Oxundaåns avrinningsområde
En exploatering i Norra Vallentuna, enligt planförslaget, kommer att leda till ökade
dagvattenmängder samt ovan beskrivna effekter och konsekvenser. Norra Vallentuna
har goda möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och FÖP
föreslår att använda planerade grönområden för detta. Dessutom föreslår FÖP att en
dagvattenutredning för hela utbyggnaden i Molnby ska göras tidigt. Målsättningen i
FÖP är att rening och fördröjning ska bidra till att MKN för recipienterna nås, att
oönskade översvämningar inte uppstår, samt att kapaciteten i dagvattennätet inte
överskrids.
För de igenväxta sjöarna i Ubby och Molnby förväntas dagvattenmängderna öka efter
exploatering och utan ytterligare åtgärder ökar risken att dagvattnet är förorenat med
näringsämnen eller tungmetaller. Dagvattenutredningen är därför viktig.
För Norra Vallentuna Nordväst och området för strategisk tätortsutveckling anger
FÖP inte några specifika målsättningar eller åtgärder kopplade till ytvatten, utan
detta kommer att behandlas i efterföljande planeringsprocess. För dessa områden är
bedömningen att ökad andel hårdgjorda ytor leder till ökade mängder dagvatten och
ökad risk att dagvattnet är förorenat med näringsämnen, tungmetaller eller andra
oorganiska ämnen. I skogsområdet för strategisk tätortsutveckling finns våtmarker
samt sumpskogar. Dessa biotoper renar och fördröjer vatten. En exploatering som gör
intrång i dessa biotoper riskerar att påverka dessa funktioner negativt och även den
nedströms recipienten Vallentunasjön samt Hargsån.
Dagvattenmängderna förväntas öka med ökad exploatering och risken att dagvattnet
är förorenat med näringsämnen eller tungmetaller ökar samtidigt. För Vallentunasjön
finns det en risk för negativa konsekvenser för vattenkvaliteten och därmed minska
möjligheten att uppnå MKN år 2027. För att säkerställa att FÖP innebär minskad
fosforbelastning på Vallentunasjön krävs att varje åtgärd inom planområdet som kan
ge en ökad avrinning granskas noga. Kompensations- eller skyddsåtgärder kan
komma att krävas.
Åkerströmmens avrinningsområde
Planförslaget kan för Lindholmen medföra en minskad belastning på närliggande
vattenförekomster när befintliga bostäder ansluts till kommunalt VA, vilket kan
minska övergödning i vattendrag och sjöar. Samtidigt finns en risk att en förtätning
kommer att öka dagvattenmängder samt mängden näringsämnen, tungmetaller eller
andra oorganiska ämnen. Därmed är det svårt att bedöma storleksordningen på
konsekvenserna av FÖP för Lindholmens recipienter (Stor- och Lillsjön samt Kyrkån,
Stolp-Ekebysjön och därtill vattenförekomsten Åkerströmmen-Husaån), då
omfattningen av åtgärderna, påkoppling till kommunalt avlopp samt ökade
dagvattenmängder är oklara. Det finns även risk att MKN för Åkerströmmen-Husaån
kan komma att påverkas till följd av planförslaget, med risk för att MKN inte uppnås
om inte tidiga dagvattenutredningar görs för att minska de negativa konsekvenserna
av exploateringen.

28

K AP ITE L

5
Klimatanpassning/översvämning
I vissa av de områden som FÖP pekar ut för exploatering finns risk för översvämning.
FÖP anger dock att Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå
för ny bebyggelse längs vattendrag och sjöar i Stockholms län ska användas för
vägledning och att exploatering ska ske med hänsyn till översvämningsrisken och att
åtgärder som krävs ska vidtas. Som tidigare nämnts så innebär en ökad andel
hårdgjorda ytor också ökade mängder dagvatten vid extrema väder. De planer för
dagvattenhantering som FÖP föreslås ska tas fram ger möjlighet till förbättrad fysisk
planering och minskad risk för översvämning jämfört nuläget. Med rätt åtgärder
bedöms risken att planerad infrastruktur översvämmas som liten.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms planförslaget innebära risk för små-märkbara negativa
konsekvenser med avseende på vattenmiljö, jämfört nuläget. Detta eftersom värdet
har bedömts som måttligt och påverkan som liten. Samtidigt föreslår FÖP
dagvattenutredningar som kan, om rätt åtgärder identifieras och genomförs, ge
möjlighet till måttliga till stora positiva konsekvenser, t.ex. genom att öka
möjligheterna att nå MKN i Vallentunasjön jämfört nuläget. FÖP innebär därmed en
potential för små-märkbara positiva konsekvenser för vattenmiljön, jämfört nuläget.
Vad gäller klimatanpassning och risk för översvämning bedöms FÖP inte medföra
negativa konsekvenser jämfört nuläget, under förutsättning att exploatering inte sker
på platser med risk för översvämning alternativt att avhjälpande åtgärder vidtas som
för att möjliggöra exploatering i sådana områden, samt att hänsyn tas till
dagvattenfrågorna i fortsatt planering.

5.1.3

Nollalternativets konsekvenser

I nollalternativet förväntas exploatering i området ske i väsentligt mindre skala, men
samtidigt mindre koordinerat och mindre samplanerat. Förändringar av
markanvändningen kommer ske lokalt och de negativa effekter som kan uppstå
bedöms kunna minimeras med relativt enkla medel. Risken för ökad påverkan på
MKN på vattenförekomster jämfört med nuläget bedöms som mycket liten. Risken för
översvämning av bebyggelse vid extremväder bedöms minska jämfört planförslaget.
Befintlig fritidsbebyggelse med enskilt avlopp kvarstår.
Nollalternativet bedöms ge oförändrade eller små negativa konsekvenser
med avseende på vattenmiljö.

5.1.4

Åtgärder

Åtgärder som föreslås i FÖP



Övergripande dagvattenutredningar ska tas fram innan nya områden börjar
planläggas eller i samband med planprogram. Målsättningen ska vara att
rening och fördröjning ska bidra till att MKN för recipienterna nås, att
fosforhalten minskar i Vallentunasjön och att oönskad översvämning inte
uppstår.
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FÖP förordar särskilt öppna system för fördröjning av dagvatten, som även kan
bidra till vackra miljöer, jämnare mikroklimat och större biologisk mångfald.



Fortsatt planering ska ske med hänsyn till översvämningsrisker, framför allt i
Norra Vallentuna och Lindholmen.

Ytterligare åtgärder



Ökad kunskap om eventuellt berörda våtmarker och beroendesamband mellan
inströmnings- och utströmningsområden, framförallt inom området för
strategisk tätortsutveckling, behöver tas fram. Det gäller t.ex. Ubbysjöns tilloch frånflöden som kan påverkas av Arningeledens förlängning och eventuella
tillhörande dagvattenanläggning/ar.



Detaljerade geotekniska undersökningar bör göras i anslutning till identifierade
översvämningsområden om bebyggelse ska planeras. Tydliga krav från
kommunen gällande kontroll att grundvattnet inte påverkas.



Konsekvenser för grundvattnet har inte analyserats närmare i MKB eftersom
underlag inte funnits tillgängligt. Frågan är viktig att hantera i fortsatt
planering och kompletterande underlag kan behöva tas fram, t.ex. gällande
Västlunda reservvattentäkt, för att säkerställa att MKN inte påverkas.



I efterföljande planeringsarbete är dialog och samverkan med Roslagsvatten
och Käppalaförbundet viktigt. Vägledning gällande både dagvatten och VA med
fördel hämtas i t.ex. Svenskt vattens publikation P110 Avledning av dag-, dränoch spillvatten, Del 1, Policy och funktionskrav, eller från SMED, Svenska
MiljöEmissionsData,.



Bättre kunskap om källor och transportvägar för fosfor i ytvatten kan göra att
rätt åtgärder kan prioriteras i fortsatt planering, och minska fosfortillförseln till
recipienter som Vallentunasjön, Storsjön och Lillsjön.



Bebyggelse bör i första hand planeras inom områden med goda
grundläggningsförutsättningar och i annat fall med hänsyn till de risker som
genomförda geotekniska undersökningarna indikerat. Exploatering av
sandlager och grusåsar bör undvikas, för att skydda grundvattenresurser.



För god klimatanpassning i fortsatt planering kan lämpligen
Länsstyrelsernas Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
(2016) användas som stöd.
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5.2 Naturmiljö
Bedömningsgrunder
- Bestämmelser ang. skyddade områden (kap 7, Miljöbalken)
- Strandskydd (100 m på land och i vatten, länsstyrelsen kan utvidga till 300 m)
- Stockholms gröna kilar (RUFS 2010)
- Miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan
Figur 14. Bedömningsgrunder för naturmiljö

5.2.1

Nuläge

Vallentuna kommun har en rik natur. I öster finns vidsträckta skogar och flertalet
sjöar. I söder finns Angarnssjöängen (naturreservat och Natura 2000-område), en av
länets bästa fågellokaler med höga naturvärden. I de mellersta och nordvästliga
delarna av kommunen ringlar sig småvägar genom det småskaliga jordbruket. Totalt
finns sex naturreservat inom kommunen och ett sjunde är under utredning hos
Länsstyrelsen. Inom planområdet finns dock inga naturreservat, men området för
nytt naturreservat som utreds angränsar området och kan eventuellt gå in i
planområdet vid Lillsjön.
Planområdet utgörs
idag till stora delar av
skog, och övriga delar
omfattar
jordbrukslandskap och
områden med befintlig
bebyggelse. Två av
Stockholmregionens
gröna kilar, Angarnkilen
och Rösjökilen,
omringar planområdet
och korsar även igenom
planområdet. Stora
delar av planområdet
(främst den strategiska
tätortsutvecklingen)
ligger i Rösjökilen.
Stockholms gröna kilar
beskrivs bl.a. i RUFS
2010 och omfattar
tätortsnära regional
grönstruktur, ofta nära
Figur 15. Rösjökilens och Angarnkilens sträckningar samt
integrerad med
gröna värdekärnor (RUFS 2010)
bebyggelse och
infrastruktur. De inre delarna av de gröna kilarna gränsar mot bebyggelse och
ansluter till lokala grönstrukturer. De yttre delarna gränsar ofta till riksintressen för
naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv. Gröna kilar består av värdekärnor som
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innehåller flera värden och kilområden som binder samman värdekärnorna. Ett
kilområde bör vara minst 500 m brett.
Både i Angarn- och Rösjökilen finns sjöar med rikt fågelliv. I Rösjökilen finns viktiga
spridningssamband för barrskogs- och ädellövskogslevande arter
(Regionplanekontoret, 2010). Detta kommer belysas ytterligare i samband med
uppdatering av översiktsplanen (Fredrik Skeppström, Vallentuna kommun). För delar
av Rösjökilen har tre olika ekologiska nätverk analyserats: tallinsekter som behöver
gammal tall, vildbin som behöver död ved och blomrikedom och fladdermöss som
använder våtmarker och lövskogar (Calluna, 2014).
Ett flertal rödlistade fågelarter såsom spillkråka, kungsfågelduvhök har rapporterats i
Artdatabanken i flera delar i planområdet (Artportalen, 2016). Dessutom finns fynd
av häckande fiskgjuse (Anders Dagberg, Vallentuna kommun).
De i detta avsnitt beskrivna biotoper och arter tyder på att det finns områden med
påtagliga och höga naturvärden inom området. En naturvärdesinventering har dock
inte genomförts för planområdet.

Figur 16. Riksintressen för naturvård och naturminnen i närheten av FÖP.

Norra Vallentuna Nordväst ligger delvis i Rösjökilen.
Norra Vallentuna och Norra Vallentuna Nordvästra domineras av öppet landskap som
utgörs av jordbruks och betesmarker samt mindre skogspartier. Beteshagar kan vara
art- och blomrika och kan därmed har ett värde för den biologiska mångfalden.
Områdena innehåller flera blomrika biotoper som är viktiga födolokaler samt
aktivitetsområden med boplatser för vildbi (Calluna, 2014). I jordbruksverkets ängsoch betesinventering 2002 – 2004 (TUVA, 2016) beskrivs två betesmarker vid
Molnby. I planområdets jordbrukslandskap finns troligen flera biotopskyddade
områden som t ex åkerholmen, diken och odlingsrösen. Området innehåller även ett
flertal potentiella födosöksområden samt potentiella boplatser för fladdermöss
(Calluna, 2014). Skogsmarken i Norra Vallentuna och Norra Vallentuna Nordvästra är
till stor del produktionsskog, vilken främst består av barrskog med inslag av lövskog
och blandskog. Området har även en del ungskog och hyggen samt enstaka gamla
tallmiljöer.
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Figur 17. Kända naturvärden/biotoper inom planområdet (Ängs- och betesinventering
2002- 2004, Jordbruksverket, Nyckelbiotoper och sumpskogar, Skogsstyrelsen,
Våtmarksinventering, värdefulla trädmiljöer, Länsstyrelsen inom planområdet)

Lindholmen angränsar i öst till en av Rösjökilens värdekärnor. Värdekärnor
innehåller de allra högsta rekreations-, natur- och kulturmiljövärdena. De har stor
biologisk mångfald och variationsrikedom, som ger förutsättningar för fortplantning
och spridning av djur och växter (Regionplanekontoret 2010). Värdekärnan
innehåller bl.a. Storsjön, Lillsjön, värdefulla ädellövmiljöer, Vasakullen och
Lindholmens allé. Lindholmens allé sträcker sig in i planområdet. Storsjön är en
naturlig eutrof lerslättsjö. Sjön är stundtals svåråtkomlig då den omges av mer eller
mindre breda vassbälten samt löv- och blandskog. Sjön är värdefull för bland annat
rastande änder. Lillsjön är en eutrof sjö som är ca 4,5 ha stor. Sjön omges av breda
vassbälten och har betydelse för fågellivet. Lindholmens nordöstra del domineras av
jordbruks- och betesmarker. Här finns även finns flera blomrika biotoper som är
viktiga födolokaler samt områden med boplatser för vildbi (Calluna 2014). Strax sydsydost om planområdet ligger Storsjön, där Länsstyrelsen beslutat om utökat
strandskydd till 300 m (Länsstyrelsen i Stockholm, 2014).
Området för strategisk tätortsutveckling omfattar domineras av skogsmark men
innehåller även jordbruks- och betesmarker samt ett antal dalgångar med vattendrag
i olika storlek. Området innefattar två nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen 2016) med höga
naturvärden samt flera sumpskogar med okända naturvärden och en större våtmark
med lågt naturvärde (Länsstyrelsen 2016). Området innehåller ett flertal potentiella
födosöksområden samt potentiella boplatser för fladdermöss (Calluna 2014). Det
finns även flera områden med gamla solbelysta tallar som ger livsrum för flera
vedlevande insekter och fåglar. Stora delar av området berör Rösjökilen. Delar av
området är översiktligt inventerat med avseende på fauna och indikationer finns om
förekomst av arter som kräver särskilt skydd, t.ex. vissa fågelarter. Det är möjligt att
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området fungerar som en spridningskorridor för olika arter, varav vissa är rödlistade
(Calluna, 2015).
5.2.2

Planens konsekvenser

Figur 18. Viktiga samband i den övergripande grönstrukturen från FÖP.

I Norra Vallentuna och Norra Vallentuna Nordväst innebär planförslaget att öppna
ängsmarker och beteshagar (som kan ha höga naturvärden), föreslås tas i anspråk
genom Roslagsbanans korridor för avgrening mot Arlanda samt att jordbruksmark tas
i anspråk för exploatering genom byggande av bostäder, väg eller järnväg (se 5.4 Jordoch skogsbruksmark). Bland annat ianspråktas 5,7 betesmark med höga värden för
biologisk mångfald och naturmiljö inom spårreservatet. Viktiga habitat för vildbi och
fladdermöss kommer att minskas och fragmenteras (Calluna 2014). Planförslaget
medför intrång i Rösjökilen. De grönstråk som går i både östvästlig och nordsydlig
riktning (bland annat 1 och 6 i Figur 18) som idag binder samman olika
naturområden, kan komma att försvinna eller försvagas i och med barriäreffekter av
exploatering och ändrad markanvändning.
Öppna ängsmarker och beteshagar kan innehålla biotopskyddade objekt eller
områden. Om de försvinner kan även viktiga habitat för insekter och växter förloras.
Det finns stor osäkerhet i bedömningen eftersom naturvärdesinventering inte gjorts.
Ianspråktagande av delar av de gröna kilarna med höga ekologiska värden ger
negativa konsekvenser.
I Lindholmen kommer inga större naturområden tas i anspråk. Planförslaget innebär
en förtätning av redan bebyggda områden och att exploateringen ska anpassas till
angränsade områden för att bibehålla god spridningsförmåga för fauna och flora inom
34
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kommunen. Ett ökat invånarantal förväntas ge ökat tryck och slitage på
naturområdena (fler besökare), jämfört nuläget.
Korridoren söder om Lindholmen (Nr 6 i Figur 18) är viktig i sin roll att koppla
Angarnskilen med Rösjökilen. Om bostadsområdena tillåts växa ihop förstörs
kopplingen. Exploateringen i södra delen av Lindholmen kan medföra att kopplingen
försvagas.
I området för strategisk tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans
avgrening till Arlanda tas skogsmark i anspråk. En exploatering av skogsmarken
kommer att medföra ett stort intrång i Rösjökilen. Den översiktliga inventering som
gjorts indikerar att området kan omfatta måttliga och även höga värden. Området
innehåller en stor våtmark samt flera sumpskogar som är viktiga för fördröjning och
rening av vatten. En omvandling till hårdgjorda ytor kommer att medföra ökade
avrinningsmängder och ökade halter föroreningar i avrinningen från området. Detta
kan påverka både Vallentunasjön och Storsjön negativt. Effekten av en exploatering
med ny avgrening på Roslagsbanan och därtill kopplad tätortsutveckling bedöms
kunna bli stor.
Vägreservat och utbyggnad av trafiklösningar innebär i första läget att området
skyddas från exploatering, men när/om området ianspråktas innebär det att grön yta
försvinner och barriäreffekter kan skapas. Förlängningen av Arningeleden innebär att
orörd skog (gammelskog) vid IP/elljusspåret ianspråktas, vilket ger negativ på verkan
på rekreativa och biologiska värden i områden som finns utanför planområdet. En ny
anslutning från Arningeleden till Lindholmsvägen riskerar att påverka ytan för Veda
friluftsområde, och kan även orsaka störningar för den fågelrika Ubbysjön (Anders
Dagsberg, Vallentuna kommun, 2016). Påverkans omfattning beror av vilken
sträckning som väljs.

Samlad bedömning
Sammantaget bedöms FÖP medföra risk för märkbara-stora negativa
konsekvenser för naturmiljön, som en följd av måttliga värden och stor påverkan.
Konsekvenserna varierar i olika delar av planområdet, och graden av påverkan beror
bl.a. på utformning av exploateringen och i vilken mån gröna kilar och viktiga
spridningskorridorer ianspråktas för byggande av bostäder eller infrastruktur. I den
strategiska tätortsutvecklingen finns risk för allvarligare konsekvenser om inte
hänsyn tas till områdets värden i vidare planering.

5.2.3

Nollalternativets konsekvenser

I nollalternativet kommer exploateringen bli betydligt försiktigare i hela området,
med störst skillnad för Norra Vallentuna, Lindholmen och området för strategisk
tätortsutveckling runt ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda. Detta
bedöms medföra att stora delar av de grönområden, skogsmark, ängsmark och
beteshagar som finns i området kommer att bestå och därmed bibehålls även de
samband som idag finns mellan olika områden. Effekterna för djur- och växtliv
bedöms som inga eller marginella.
Nollalternativet bedöms innebära oförändrade eller små negativa
konsekvenser för naturmiljön jämfört med nuläget.
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Åtgärder

För att säkerställa skydd av naturvärden inom planområdet i pågående och
efterföljande plan- och exploateringsprocesser föreslår planen följande åtgärder:



Följa strandskyddsområdet kring Storsjön och inte medge dispenser från
detta.



För strategisk tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans
avgrening till Arlanda föreslår FÖP fördjupad analys av eventuell påverkan på
Rösjökilen, samt analys av möjligheter för grönkorridor i öst-västlig riktning
(dvs. omedelbart söder om Lindholmen, som kan koppla grönkorridoren
Snapptuna-Lindholmen med Storsjöns naturområden och skogsområden i
norr).

Åtgärder som ytterligare kan stärka skyddet av naturvärden är t.ex.:



Genomför mer omfattande naturvärdesinventering av de områden som
berörs av planen, inför fortsatt arbete med detaljplaner. Inkludera
artinventering där lämpligt, t.ex. av fåglar, groddjur och fladdermus.



Komplettera med spridningsanalys för vissa nyckelarter som berörs av
planförslaget inför kommande detaljplaneprocess, särskilt för Norra
Vallentuna och Norra Vallentuna Nordväst samt området för strategisk
tätortsutveckling



I efterföljande planeringsarbete (t.ex. detaljplan) säkerställa att grönstråk
genom planområdet bevaras eller att nya skapas, t.ex. genom att minimera
intrång i kilen, och att inventera för att hitta viktiga stråk och kunna bevara
dessa.



Utanför planområdet, öst om Lindholmen, ligger Storsjön och Lillsjön.
Sjöarna har höga naturvärden och i det efterföljande detaljplanearbetet bör
hänsyn tas till dessa för att säkerställa att dessa inte blir avskurna från
omgivande miljö.
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5.3 Kulturmiljö & Landskapsbild
Bedömningsgrunder
- Kulturmiljölagen (1988:950)
- Vallentuna kulturmiljöprogram (Vallentuna, 2011)
- Vallentuna Översiktsplan 2010-2030 (Vallentuna, 2010)
- Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap
Figur 19. Bedömningsgrunder för kulturmiljö och landskap

5.3.1 Nuläge
Stockholms län är relativt sett ett ungt landskap jämfört resten av landet, präglat av
landhöjningen och ligger helt under den högsta kustlinjen. I länet finns naturtyper
som kustlandskap, östra delarna av Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar,
moränryggar i nord-sydlig riktning, sjöbäcken och rullstensåsar samt skogsområden
(Atkins, 2014).
Kulturlandskapet i Vallentuna har formats under lång tid och många spår av
människor finns inom området. Landskapet har fortfarande i stora delar en agrar
prägel. Bebyggelse, administrativa gränser, vägnät och markanvändningsmönster är
resultat av lång kontinuitet både i plats och i tid. Särskilt delarna Norra Vallentuna (se
figur 20) och Lindholmen (figur 21) ligger inom ett rikt och varierat kulturlandskap
med en stor mängd fornlämningar. Många av fornlämningarna återfinns längs ett
stråk väster om järnvägen, från norra Vallentuna och norr ut, och dessutom
förkommer ett stort antal fornlämningar omedelbart väster och norr om Lindholmen
(Sweco, 2015). Fornlämningarna är skyddade i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen.
Stora delar av planområdet uppvisar tydliga spår efter historiens olika administrativa
system. T.ex. finns tydligt sammanhängande stråk av mark som följer tidigare sockenoch häradsgränser och marker som länge varit frälseägda präglas ännu av detta (se
Figur 22). Det syns t.ex. i stora delar av Norra Vallentuna, som är ännu traditionellt
brukat och obebyggt. Lindholmens stationssamhälle präglas av Roslagsbanan och ett
stort godskomplex med en lång historia av inflytelserika och mäktiga ägare som
påverkat samhällsutvecklingen.
Planen inkluderar ett område, norr om Molnby, för tågdepå för Roslagsbanan. Detta
område är detaljplanelagt och det finns tillhörande MKB för området. Inom området
finns kulturmiljövärden som behandlas i SL:s MKB för Molnbydepån (SL, 2014).
Inom området pågår just nu en arkeologisk utgrävning (Vallentuna kommun, 2016c)
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Figur 20. Illustration av riksintressen för
kulturmiljö, regionala intressen och
mycket höga kulturhistoriska värden
inom eller i anslutning till FÖP. En
stensättning finns inom området (blå
punkt längst upp i nordost inom
planområdet).

Figur 21. Strandlinjer från bronsåldern och
fornminnen vid Norra Vallentuna och
Norra Vallentuna Nordväst.

Historiska gårdslägen finns inom och i nära anslutning till FÖP. Tillhörande Norra
Vallentuna är gårdslägena i Molnby och Ubby. Foderby och Västanberga ligger nära
men strax utanför både Norra Vallentuna Nordväst och Norra Vallentuna. För
Lindholmen är gårdslägena Mörby, Slumsta och Lindholmen viktiga (Vallentuna,
2010).

Mörby

K74
Slumsta

Lindholmen

Figur 22. Häradsgräns och riksintresse för kulturmiljö (till vänster). Bruksenheter,
sockengränser och ursprungliga gårdslägen i Vallentuna (till höger).

Dagens gårdslägen överensstämmer väl med de förhistoriska, även om specifika
byggnader ofta har flyttats inom gårdens eller byns område. I stort har enheterna kvar
K77 men viss justering har skett över tid. Nuvarande gårdsläge
sina ursprungliga gränser,
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och förhistoriska, medeltida och historiska gårdslägen som kan vara skilda åt eller
delvis överlappa varandra. Gränserna kan också ha levt kvar från yngre järnålder och
fram till 1600-tal då byarnas ägogränser samt sockengränser karterats. Dagens
fastighetsgränser har sitt ursprung i dessa äldre gränser och utgör del av ett gammalt
kulturlandskap. De är en viktig källa till kunskap och förståelse för dagens landskap
och samhälle.
Under medeltid formades Vallentuna (liksom resten av Sverige) av den administrativa
indelningen i härader och socknar. Dagens kommun består av delar av tre olika
härader. Inom dessa finns nio medeltida sockencentra med åtta kyrkor och en
kyrkoruin. Socknarna är olika både sett till sin historiska och nuvarande karaktär. Tre
av dessa socknar ingår i FÖP, se Figur 22.

Figur 23. Område för arkeologisk analys
(Sweco, 2015).

I Norra Vallentuna har landskapet
kring Molnby gård kvar en historisk
prägel och fornlämningskaraktären
kring odlingsmarkerna är tydlig.
Kärnan i det kulturhistoriska värdet är
den ofta överblickbara helheten, den
agrara särprägeln och förekomsten av
förhistoriska lämningar i relation till
andra spår. Vallentuna
kulturmiljöprogram lyfter vikten av att
behålla småskaligt jordbruk med
djurhållning och odling, för att bevara
landskapsbild och kulturmiljö
(Vallentuna kommun, 2011). Kring
Molnby och Ubby finns idag gles
villabebyggelse och området präglas av
rester av ängar och hagar, men de
öppna markerna och dalgångarna
håller på att växa igen (Vallentuna
kommun, 2011). Se också Figur 24 för
det värdefulla landskapsrummet
respektive de mycket värdefulla
kulturhistoriska värdena som finns i
detta område.

Som en del av planarbetet har en kompletterande arkeologisk analys genomförts i
Norra Vallentuna (Sweco, 2015). Här finns ett stort antal fornlämningar, företrädesvis
gravfält, och de flesta av dessa finns i västra delen av planområdet, från Norra
Vallentuna till Grindstugan. Väster om Roslagsbanan, i höjd med området Stensborg
ligger ett gravfält bestående av ett 50-tal fornlämningar. Ytterligare gravfält bestående
av flertal fornlämningar finns inom Stensborg i anslutning till Roslagsbanan.
Områdets arkeologiska tyngdpunkt ligger i järnåldern. Bebyggelsemönster från
järnåldern kan fortfarande avläsas, t.ex. vid byarna Molnby, Ubby och Foderby med
tillhörande gravar och gravfält (Sweco, 2015).
I Lindholmen finns idag en tydlig karaktär av stationssamhälle, vilken är knuten till
Roslagsbanans framväxt under 1900-talet. Bebyggelsen domineras av enbostadshus
och stadsdelen är relativt tätbebyggd (Vallentuna, 2010).
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För de historiska gårdslägena inom planområdet är gårdsläget för Slumsta gård idag
bebyggt och utgör en del av Lindholmens stationssamhälle. Gårdsläget för Mörby
gård ligger väst om Roslagsbanan, i anslutning till Mörbytorpsvägen (Vallentuna,
2010).
I östra delen av Lindholmen finns Lindholmens gård med omgivande
byggnadsbestånd, med höga kulturhistoriska kvaliteter, regionala intressen och tydlig
historisk social differentiering i bebyggelsen. Lindholmen (tidigare Väsby) var en av
de mest betydande befästa sätesgårdarna i Uppland och här finns en lång historia av
inflytelserika ägare som påverkat samhällsutvecklingen. Här finns även den s.k.
Vasakullen med en sten rest år 1866 till minne av Gustav Vasas födelseplats
(Vallentuna, 2010). Området ligger till större delen utanför planområdet.
Flertalet fornlämningar finns inom områdena med utpekade höga och mycket höga
kulturhistoriska värden väster om tätorten och i öst i anslutning till Storsjön och
Lillsjön (figur 20). Ett fåtal fornlämningar ligger i nära anslutning till planerad
exploatering. I centrala Lindholmen finns en identifierad kulturhistorisk lämning. I
Mörbytorp finns en identifierad fornlämning i form av en stensättning (Vallentuna,
2010).
Nordväst om Lindholmen (utanför planområdet) sträcker sig ett område för
riksintresse för kulturmiljövården, Markim-Orkesta (K74). I anslutning till
riksintresset ligger Granby (området med stora kulturhistoriska kvaliteter som kan
ses i Figur 22, som hyser många och stora fornlämningsmiljöer, bl.a. landets största
runristade häll (Vallentuna, 2010). Fornlämningarna i Granby ligger till del inom
planområdet.
Norra Vallentuna Nordväst karaktäriseras av slättbygd och småskalig jordbruksdrift
med rötter i förhistorisk tid. Bebyggelsen är ofta belägen på moränbackar nära åker
och beteshagar (Vallentuna, 2010). I området finns ett antal dokumenterade
fornlämningar (Riksantikvarieämbetet, 2016).
Den strategiska tätortsutvecklingen utgörs till stor del av skogsmark och
produktionsskog. Området är höglänt beläget och utgjorde under bronsåldern en stor
ö (se figur 21), men redan under stenåldern fanns ett skärgårdslandskap bestående av
många små öar inom området. Sannolikheten finns att tidigare ej kända
fornlämningar finns i området, även om området inte tydligt har samma historiska
prägel av jordbruksbygd. Några dokumenterade fornlämningar finns i området
(Riksantikvarieämbetet, 2016). Området utgör också en typisk gränstrakt som utgjort
gräns mellan såväl Seminghundra och Vallentuna härad samt Vallentuna och Orkesta
socken.

Riksintresse för kulturmiljö
Inom planområdet finns inga riksintressen för kulturmiljö. Planområdet angränsar
dock till riksintressena K74 Markim – Orkesta, K77 Vada - Össeby-Garn samt K71
Skålhamravägen (se Figur 22).
Grundläggande för hantering av kulturmiljöer och kulturhistoriska värden i den
fysiska planeringen är att varje plats har sina specifika förutsättningar och att varje
plats bidrar med sin del till vårt samlade kulturarv. Dessa förutsättningar har sin
grund i vad naturen skapat och hur det naturgivna landskapet förändrats över tid,
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men också i hur människan under olika tider valt och haft möjlighet att dra nytta av
naturen. Vallentuna kommuns kulturmiljöprogram och kulturmiljöwebb har mer
information kring riksintressen och kulturmiljövärden.

5.3.2

Planens konsekvenser

De nya bebyggelsemiljöerna kommer att vara omgivna av ett delvis mycket rikt
kulturmiljölandskap. De avtryck som lämnas i landskapet genom nytillkommen
exploatering lämnar spår i både landskap och kulturmiljö, till följd av t.ex.
markingrepp och nya byggnationers utformning, färgsättning, storlek och placering.
Planen anger tydliga ambitioner att utvecklingen av området ska ske med omsorg om
och hänsyn tagen till fornminnen och befintliga kulturmiljöer. Tillgängligheten till
dessa väntas öka och fler kan ta del av områdets kulturhistoriska värden. Samtidigt
finns risk för ökat slitage på känsliga områden.
Norra Vallentuna: Bebyggelsen som planeras kommer i huvudsak ligga stationsnära.
Bedömningen är att bebyggelsen kan innebära viss påverkan på kulturhistoriska
värden och en risk att kulturhistoriska samband i området riskerar att försvagas eller
försvinna, i alla fall lokalt. Planförslaget pekar ut större grönområden i anslutning till
planerad ny bebyggelse, vilket ger möjlighet att bevara och tillgängliggöra
kulturmiljövärden på dessa platser, framförallt fornlämningar.
Ingen bebyggelse planeras i direkt anslutning till Molnby gård, men det omgivande
herrgårdslandskapet kan påverkas av ny bebyggelse, vilket därför indirekt påverkar
Molnby gård. Vid det historiska gårdsläget för tidigare Ubby gård planeras bebyggelse
(radhus, småhus). Detta bedöms kunna innebära att platsens historiska prägel
försvagas.
Lindholmen: Även här planeras ny bebyggelse främst i stationsnära lägen, vilket kan
innebära att påverkan på kulturhistoriska värden blir mindre än om exploatering
skett på stor yta. Viss risk att kulturhistoriska samband i området försvagas kvarstår
ändå. Föreslagen bebyggelse (radhus, småhus) i nordvästra delen av Lindholmen kan
påverka Granby gård och närområdet kring denna. Områdets synliga kulturhistoriska
kopplingar kan försvagas. Samtidigt kan området tillgängliggöras, och värden som
finns kvar kan tydliggöras för allmänheten.

41

K AP ITE L

5

Figur 24. Landskapsanalys över FÖP-området. Bilden visar gröna
sammankopplingar, viktiga landskapsrum, gröna kilar och värdekärnor.
Dessutom riksintressen för kulturmiljö och både höga och mycket höga
kulturhistoriska kvaliteter.

Ingen bebyggelse planeras inom området med höga kulturhistoriska värden vid
Lillsjön och Storsjön, men det regionala värdets ytterkant berörs. Planförslaget
innebär att området kan tillgängliggöras mer för allmänheten, vilket kan bidra till att
stärka intresset för området men också riskera ett ökat slitage. Området norr om
Lindholmens gårdsväg, utanför strandzon, planeras inte exploateras, trots att den
ligger nära stationen. Därmed bibehålls landskapsbilden och utsikten mot Gustav
Vasa-eken och kulturmiljöområdet på den närliggande höjden.
I anslutning till det historiska läget för Mörby gård har ett större grönområde pekats
ut, vilket innebär att gårdsläget inte påverkas. Tillgängligheten kommer öka (ny gångoch cykelväg) och områdets värde kan tydliggöras.
Norra Vallentuna Nordväst: Planen hänvisar till det program som ska tas fram för
området, där kulturmiljöaspekter bör vägas in i arbetet. Föreslagen bebyggelse kan
riskera att påverka kulturhistoriska värden negativt.
En exploatering i den strategiska tätortsutvecklingen bedöms kunna påverka
landskapsbilden mycket kraftigt, då befintlig skogsmark ianspråktas för bebyggelse
och landskapet kraftigt förändras. Med tanke på områdets historia, är det möjligt att
ännu inte kända fornlämningar kan påträffas inom det höglänta området. Vid en
exploatering kan dessa påverkas.
Vägreservat föreslås i FÖP. Vid exploatering bedöms vägreservaten innebära negativa
konsekvenser, då de leder till barriärer för människor och fragmentisering av
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landskapet. Vägreservatet för Arningevägens förlängning i östra kanten av FÖP
ansluter till riksintresset Vada-Össebo-Garn (K77). Motiveringen till riksintresset tar
utgångspunkt i att det är en dalgångsbygd utmed den under forntiden och medeltiden
viktiga långhundraleden, vilken i det rika fornlämningsbeståndet, vägsystem,
medeltidskyrkor, herrgårdar och bebyggelsestruktur speglar utvecklingen sedan
övergången mellan bronsålder och äldre järnålder. Vägreservatet kommer påverka
bevarandet av det gamla vägsystemet, men endast i begränsad utsträckning eftersom
leden ansluter till befintligt bebyggelse och i riksintressets västra kant. Vägreservatet i
planområdets västra del kan ge negativa konsekvenser för riksintresse för
kulturmiljövården K71 Skålhamravägen, särskilt om den västra av de två korridorer
som planen reserverar används då den går in i riksintresset. Vägreservatet innebär
förändringar av området som påverkar områdets agrart präglade markanvändning
och möjligheterna till fortsatt lantbruk, bebyggelsemönster och enstaka, men
förhållandevis unika fornlämningar.

Samlad bedömning
Inom planområdet finns flera delområden med både måttliga och höga
kulturhistoriska värden. Planområdet gränsar till riksintressen för kulturmiljö, och
omfattar områden med höga eller mycket höga värden gällande kulturmiljö.
Vägreservatet i FÖP-områdets västra del påverkar riksintresse för kulturmiljövården
och i detta specifika område finns risk för märkbara-stora negativa konsekvenser (till
följd av riksintressets höga värde och den måttliga påverkan). FÖP innebär risk för
påverkan på kulturmiljön, t.ex. fragmentisering av kulturmiljön som minskar
områdets kulturhistoriska läsbarhet. FÖP har ambitionen att ta hänsyn till
kulturmiljön och att anpassa exploateringen till de värden som finns. Trots
ambitionen, bedöms FÖP innebära negativa konsekvenser för kulturmiljön, främst i
Norra Vallentuna och Lindholmen där det finns höga kulturhistoriska värden med
välbevarade lämningar och miljöer. I området för strategisk tätortsutveckling är
bedömningen att en exploatering kan ge risk för negativa konsekvenser. Noteras bör
att underlagsutredningar saknas och att fler fornlämningar än dokumenterat därmed
kan finnas.
För landskapsbilden bedöms negativa effekter framför allt uppstå där
jordbruksområden eller skogsmarker tas i anspråk för bostäder eller infrastruktur.
Sammantaget bedöms FÖP:ens konsekvenserna för landskapsbild och kulturmiljö att
medföra risk för märkbara-stora negativa konsekvenser, beroende på var och
hur omvandlingen genomförs (måttligt värde, stor påverkan). Samtidigt kan små
positiva konsekvenser uppstå, t.ex. om en ökad tillgänglighet leder till ökat intresse
och möjligheter att aktivt bevara och vårda värdefulla kulturmiljöer.

5.3.3 Nollalternativets konsekvenser
Nollalternativet innebär en väsentligt mindre omfattande bebyggelseutveckling inom
planområdet och flera av dess delområden. Påverkan på de kulturhistoriska värdena
inom planområdet blir därför mindre än planens. De kulturhistoriska värdena
riskerar dock att inte kunna stärkas som målpunkter för kulturhistorisk rekreation,
eftersom det inte finns tillräckligt boendeunderlaget för den typen av investeringar.
Ett undantag är Lindholmen, där nollalternativet innebär en förtätning och
förändring av den bebyggda miljön som riskerar att påverka områdets karaktäristiska
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kvaliteteter. Sammantaget bedöms intressena för områdets kulturmiljö som höga och
omfattningen av förändringen som måttlig för alla områden utom möjligen
Lindholmen, där exploateringen kan påverka karaktären i området.
Delar av planområdet har landskapsbild med höga värden. Nollalternativet bedöms
innebära att jordbruksmark fortsätter att växa igen och att tillgängligheten inte ökar.
Nollalternativet bedöms innebära risk för märkbara-stora negativa
konsekvenser för kulturmiljön och landskapsbilden (måttligt värde, stor påverkan).

5.3.4 Åtgärder
Exempel på åtgärder som föreslås i FÖP:



Norra Vallentuna: Bebyggelsen i anslutning till Molnby bör ta särskild hänsyn
till den fornlämningsrika höjden och vid Molnby gård bör särskild hänsyn tas
till de kulturhistoriska kvaliteterna i anslutning till det historiska gårdsläget.



Lindholmen: Ny exploatering utförs sammanhållen och företrädesvis i
anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga stationslägen eftersom det
finns goda möjligheter att komplettera bebyggelsen i måttlig skala och med
inspiration av trädgårdsstadens principer. I Lindholmen bor människor nära
naturen i låga hus. Karaktären av storstadsnära tätort bevaras och utvecklas.



Norra Vallentuna Nordväst: kulturmiljöaspekter ska vägas in i det program
som ska tas fram för området



Kulturhistoriska miljöer ska i ökad grad tillgängliggöras och samtidigt
skyddas mot det ökade slitage som en tillgänglighet kan medföra.



Skala och höjd på ny bebyggelse ska prövas utifrån platsens förutsättningar
och hur det påverkar kulturmiljön och landskapsbilden.

Vidare förslag:



Kulturmiljö-och landskapsbilds-expertis bör finnas med i fortsatt planering
för att säkerställa att de höga värdena bevaras.



Särskild uppmärksamhet kan behöva riktas mot kulturvärden av senare
datum (1900-tal och framåt).



Ytterligare underlag behöver tas fram för att fördjupa analysen av
konsekvenser för kulturmiljö och landskap, gärna integrerat med
kompletterande naturinventeringar främst i Norra Vallentuna och Norra
Vallentuna Nordväst.
Underlagsutredningar saknas när det gäller kulturmiljö för området för
strategisk tätortsutveckling. Här behövs underlag tas fram och
kulturmiljöaspekter bör integreras i den fortsatta planeringen.





Hänsyn behöver tas även till närliggande riksintressen för kulturmiljö och
riksintresset Roslagsbanan, för att säkerställa att dessas värden bevaras. En
särskild analys av konsekvenser för riksintressen kan behöva göras.



Uppföljning under genomförande, för att säkerställa att ny bebyggelse och
annan exploatering tar hänsyn till de kulturhistoriska värdena.



I fortsatt detaljplanearbete kan gemensamma underlag tas fram för att ta
tillvara kulturhistoriskt värdefulla helheter och naturmiljövärden.
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5.4 Jord- och skogsbruksmark
Bedömningsgrunder
- Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv
- Plan-och bygglagen 2 kap, 2§ samt Miljöbalken 3 kap 4§
Figur 25. Bedömningsgrunder för jordbruksmark

5.4.1

Nuläge

Jordbruksmarken bidrar med olika ekosystemtjänster. Förutom att jordbruksmark
ger oss livsmedel utjämnar den vattenflöden, renar luften, producerar syre och binder
koldioxid. Vid kraftiga regn buffrar åkern flödet av vatten, till skillnad från hårdgjorda
ytor. Ett hektar åkermark odlad med vall (produktion av djurfoder) kan binda mellan
två och tre ton koldioxid på ett år
och bidrar till att minska
växthuseffekten (Hasselberg m fl,
2015).
I och med klimatförändringar
beräknas den svenska
jordbruksmarken bli mer värdefull
än idag, bl.a. på grund av ökad
efterfrågan på mat och
biodrivmedel som därmed ökar
jordbruksmarkens värde
(Hasselberg m fl, 2015).

Figur 26. Åkermarksgraderingen och
utbyggnadsområdena i FÖP.







I mitten av 1970-talet gjordes en
åkermarksgradering i Stockholms
län. Åkermarksgraderingen visar
markens relativa värde för
långsiktig jordbruksproduktion.
Klassningen utgår från kriterierna:

Klass 1, 20 % lägre normskörd än medelskörd i länet,
klass 2, 10 % lägre,
klass 3, medelförhållande i länet,
klass 4, 10 % högre normskördar än medelskörden i länet och
klass 5, 20 % högre.

Graderingen av åkermark omfattar arealer som aktivt används för
livsmedelsproduktion. Betesmark och ängar ingår inte i de graderade områdena. Se
figur 27.
Norra Vallentuna. Hela utbyggnadsområdet i Foderby består av jordbruksmark av
klass 4. Stora delar av utbyggnadsområdet söder om Molnbyvägen (Molnby/Ubby)
består av jordbruksmark. Hälften av denna åkermark är klassad som 3 i
åkermarksgraderingen med stora åkermarksskiften och god arrondering, resterande
50% är klassat som 2. Landskapet har tydlig agrar prägel. Utbyggnadsområdet

45

K AP ITE L

Molnbyvägen och området norr om kraftledningsgatan består inte alls eller till mycket
små delar av jordbruksmark, dock med klass 3 och klass 4.
Lindholmen. Stora delar av utbyggnadsområde Mörbytorp består av jordbruksmark
av klass 4 samt av klass 2. I centrala Lindholmen och längs Mörbytorpsvägen består
utbyggnadsområdena av stora delar jordbruksmark, av både klass 2, 3 och 4. I Sylta
består de två minsta utbyggnadsområdena intill Lindholmsvägen av stora delar
jordbruksmark, delvis i klass 4.
Norra Vallentuna Nordväst består av stora delar jordbruksmark i södra delen av
utbyggnadsområdet. Jordbruksmarken är klassad som klass 3 och 4.
Strategisk tätortsutveckling består delvis av jordbruksmark i öst (av klass 2).

5.4.2

Planens konsekvenser
Ca 140 hektar jordbruksmark berörs
av föreslagna utvecklingsområden i
Norra Vallentuna, Lindholmen och
Norra Vallentuna Nordväst.
I Norra Vallentuna innebär
utbyggnadsområdena i Foderby och
söder om Molnbyvägen att stora
arealer jordbruksmark ianspråktas för
bebyggelse. Ungefär hälften av
jordbruksmarken som idag finns i
området ianspråktas och det finns
jordbruksmark som kan användas
mindre effektivt eftersom barriärer
bildas med de nya
utbyggnadsområdena.

Figur 27. Illustration av brukad
jordbruksmark (gula områden) samt
utbyggnadsområdena i FÖP (markerade
med svarta linjer) (Källa: Vallentuna
kommun).

I Lindholmen är utbyggnadsområdena
mindre, men i tio av de tretton
utbyggnadsområdena föreslås
jordbruksmark exploateras helt eller
delvis. Utbyggnadsområdena skapar
barriärer mellan sammanhängande
jordbruksmark och medför negativa
konsekvenser.

I utbyggnadsområde Norra Vallentuna Nordväst visar planförslaget att i princip all
jordbruksmark i området ska tas i anspråk för bebyggelse. Jordbruksmarken i det här
området är klassad som klass 3 och 4 och består av större, sammanhängande åkrar.
Tillkommande vägar och bostäder bildar också barriärer mellan idag
sammanhängande jordbruksmark och medför därför negativa konsekvenser.
I det strategiska området berörs ca 20 hektar jordbruksmark och kan därför ge risk
för negativa konsekvenser. Detta område består till största del av produktionsskog
och för skogsbruket finns därför också risk för negativa konsekvenser.

46

5

K AP ITE L

Totalt är det cirka 160 hektar åkermark som berörs av utbyggnadsplaneringar i
FÖP:en (utbyggnadsområden och strategiska områden). Även områden som idag
används för ängs- och betesmark kommer ianspråktas (se avsnitt 5.2 Naturmiljö). I
hela Vallentuna kommun finns uppskattningsvis ca 7600 hektar jordbruksmark och
ca 900 ha betesmark (2010, SCB). Arealen är jordbruksmark som ingår i
Jordbruksverkets blockdatabas, och ingår i den gradering av åkermark som gjordes
1976 för Stockholms län. I Vallentunas översiktsplan anges att i) Avstyckningar för ny
bostadsbebyggelse ska ske så att de inte försämrar möjligheterna att driva jordbruk på
sikt, ii) Kommunen ska värna om jord- och skogsbruk i närheten av tätorterna, samt
iii) Jordbruksmark ska endast tas i anspråk för bebyggelse om det inte finns annat
lämpligt alternativ. En avvägning sker mellan behovet att planera för en ökande
befolkning på attraktiva platser med bra kommunikation och tillgång till
kollektivtrafik, och målet att bevara jordbruksmark. Planförslaget innebär att
kommunen prioriterar bostäder och förtätning.
Enligt förslag till utvecklingsområden och strategisk utveckling enligt FÖP
ianspråktas ca 160 hektar jordbruksmark vilket innebär en stor påverkan. Det är en
väsentlig förändring av markanvändning från jordbruk till bostäder.
Jordbruksmarkens värde bedöms i många fall som måttligt (klass 3 och 4 enligt
Jordbruksverkets klassning från 1976). Samtidigt bedöms arealen jordbruksmark som
tas i anspråk eller där jordbruk försvåras på grund av barriärer inte vara betydande
eftersom produktionen härifrån har inte nationell betydelse. Den förändrade
markanvändningen som FÖP kan innebära bidrar dock till kumulativa konsekvenser
på nationell nivå, där trenden är att jordbruksmark ianspråktas för andra syften.
Utvecklingen riskerar att motverka miljömålet ett rikt jordbrukslandskap och riskerar
även att försämra möjligheter till god matsäkerhet. Sammantaget bedöms FÖP
medföra risk för märkbara-stora negativa konsekvenser (måttligt värde, stor
påverkan) för jordbruks- och skogsbruksmark när i princip all jordbruksmark i Norra
Vallentuna Nordväst och stora delar av jordbruksmark kring Molnby station tas i
anspråk liksom att stora områden skogsbruksmark riskerar att tas i anspråk i och med
den strategiska tätortsutvecklingen.

5.4.3

Nollalternativets konsekvenser

Nollalternativet bedöms medföra risk att exploatering av jordbruksmark sker utan
samordning och planering, när en mer övergripande utvecklingsstrategi saknas. Nya
bygglov och detaljplanering bedöms kunna leda till ökad fragmentering av
jordbruksmarken och därmed skapa mer svårbrukade områden av åkermark.
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra risk för märkbara negativa
konsekvenser (måttligt värde, måttlig påverkan).

5.4.4

Åtgärder

Vidare förslag utöver vad som framgår i FÖP:



I samband med att detaljplaner uppförs studeras utformningen särskilt så att
inte impedimentmark uppstår, och att inte brukningen försvåras inom
närområdet.



En högre och tätare exploateringsgrad minskar ytbehovet och kan därmed
minska ianspråktagandet av brukningsvärd åkermark.
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5.5 Rekreation och friluftsliv
Bedömningsgrunder
- Friluftspolitiska mål: stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva
friluftsliv
- Folkhälsomål: sunda och säkra miljöer, ökad fysisk aktivitet
- Strandskydd
- Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
Figur 28. Bedömningsgrunder för rekreation och friluftsliv

5.5.1

Nuläge

Att ha närhet till rekreationsområden är av stor vikt för folkhälsan.
Rekreationsområden nära befintlig bebyggelse används frekvent och de vardagliga
besöken i både naturområden och anlagda parkmiljöer är viktiga. Dessa miljöer ger
möjlighet till motion och återhämtning för invånarna och bidrar även till det sociala
samspelet mellan människor. Vikten av att ha diversifierade rekreationsmöjligheter
återspeglas i hur invånarna söker olika upplevelser i naturen (Översiktsplan 20102030). Natur inom en km från bebyggelse nyttjas ofta för spontana promenader.
Områden med ett längre avstånd från bebyggelsen används mer sällan, särskilt om
det finns barriärer eller andra otrygga passager som minskar dragningskraften för att
besöka dessa. Stråk och inbjudande entréer ökar istället tillgängligheten (Vallentuna
kommun, 2010).
Rekreation omfattar tillgång till grönområden och utomhusvistelse nära boende och
arbete. Friluftsliv omfattar tillgång till större grönområden för utflykter, svamp- och
bärplockning, motion etc.
Inom planområdet finns områden för rekreation ofta kopplat till naturområden och
landsbygdsmiljö med kulturhistorisk karaktär.
De gröna kilarna Rösjökilen och Angarnkilen som korsar planområdet ger möjlighet
till friluftsliv både inom och i angränsning till planområdet. Öster om planområdet
finns Veda friluftsområde, som består av naturstig och ridskola med ridstig i norr,
golfbana i mellersta delen och Ubbysjön med rikt fågelliv i södra delen samt flera
vandringsleder.
Från Lindholmen utgår flera promenadleder vilket erbjuder höga rekreationsvärden
för invånarna. Även närheten till Lillsjön och Storsjön gör att det finns goda
rekreationsmöjligheter med fiske.
I Norra Vallentuna Nordvästra och Norra Vallentuna bedöms närheten till naturen ge
rekreationsvärde för de boende i området. Här finns också möjlighet att uppleva det
kulturhistoriska landskapet i form av det äldre jordbrukslandskapet med dess öppna
åkrar och beteshagar. Tillgängligheten till mindre skogsområden nära bebyggelsen
inbjuder till friluftslivsaktiviteter. I närheten av de tänkta utbyggnadsområdena finns
även hästverksamhet vid Molnby gård (Atkins, 2014).
Vallentuna kommun har som riktlinje att vid planläggning för bostäder tillämpa ett
skyddsavstånd om minst 50 m mellan bebyggelse och hästhållning. Beroende på
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antalet hästar, placering av gödselstackar, vind, topografi och vegetation kan
skyddsavståndet ibland behöva utökas och i varje enskild fall ska skyddsavståndet
bedömas individuellt. Om hästhållning och bostäder ligger för nära varandra kan
problem uppstå i form av lukt, flugor, damm och bidra till allergiska reaktioner
(Vallentuna kommun, 2010).

Figur 29. Rekreation och friluftsliv i anslutning till planområdet (Vallentuna kommun,
2013).

5.5.2

Planens konsekvenser

I de södra delarna av Norra Vallentuna och Norra Vallentuna Nordväst kommer
exploateringen som föreslås i FÖP innebära att rekreationsområden i form av ett
öppet kulturlandskap och skogsmark ianspråktas. Bebyggelsen kommer även
fragmentera landskapet och på vissa platser skapa barriärer. De platser i naturmiljön
som sparas för tätortsnära rekreation kommer få ett större slitage i och med ett ökat
besökstryck. Utbyggnaden leder samtidigt till att boende i området får god tillgång till
rekreationsområden med närhet till naturmiljö, kulturlandskap och anlagda parker,
liksom idrottsanläggningar och motionsspår som kan tillkomma.
FÖP har tydliga ambitioner att stärka sambanden mellan olika rekreationsområden
och ge invånarna ökade möjligheter att upptäcka och nyttja områden som tidigare
upplevts alltför avlägsna eller svårtillgängliga, t.ex. Veda friluftsområde.
I Lindholmen är det främst redan bebyggd mark som ingår i planförslaget och
utbyggnaden sker i form av förtätning. Tillgången till rekreation bedöms som god,
med t.ex. närheten till Storsjön och Lillsjön.
För det strategiska området kommer skogsmark tas i anspråk, något som bedöms
kunna minska möjligheten att vistas i orörd natur med lite eller inget intryck från
tätorten. Utbyggnaden bedöms samtidigt kunna leda till ökad tillgänglighet till
rekreation nära hemmet.
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Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för hela planområdet är att konsekvensen av planförslaget
bedöms som risk för små-märkbara negativa för rekreation och friluftslivet i och
med ianspråktagandet av skogsmark och jordbrukslandskap och skapandet av
barriärer (väg, järnväg). Det finns dock potential för små-märkbara positiva
konsekvenser eftersom FÖP innebär god tillgång till bostadsnära rekreation i de
nya bostadsområdena.

5.5.3

Nollalternativets konsekvenser

I nollalternativet kommer exploateringen bli betydligt försiktigare än planförslaget. I
delområdena Norra Vallentuna Nordväst, Norra Vallentuna och det strategiska
området kommer de befintliga kvalitéerna så som strövområden och skogspartier att
bevaras. Möjlighet till ett tätortsnära friluftsliv bevaras. Utrymme för återhämtning
och ro ges om boende har nära till grönområden. Även upplevelsen av kulturlandskap
jordbrukslandskap i nära anslutning till tätorten har särskilt höga värden.
Nollalternativet kommer däremot inte stärka tillgängligheten till de rekreativa
områdena och få nya värden skapas.
Jämfört med FÖP bedöms nollalternativet innebära mindre risk för negativa
konsekvenser för friluftslivet. Nollalternativet bedöms inte någon märkbar ökning av
bostäder med god tillgång till rekreation (vilket FÖP gör). Sammantaget bedöms
nollalternativet innebära oförändrade eller små negativa konsekvenser för
rekreation och friluftsliv.

5.5.4

Åtgärder

Förslag som redovisas i FÖP



Kultur- och fritidsfunktioner ska integreras i den fortsatta planering och
arbetet ska ske i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen. Aktivitetsytor
bör planeras till innehåll, utformning och lokalisering så att de kan nås lätt
och få högt nyttjande.

Ytterligare åtgärder




Bevara tätortsnära skog, även små områden kan vara betydelsefulla.
Bevara och ge förutsättningar för utveckling av befintliga
rekreationsaktiviteter, så som hästverksamhet och badplatser



Skapa attraktiva samband och grönstråk mot Ubbysjön, Veda-Storsjön och
mot tätorten



Minska barriäreffekterna i landskapet, säkra tillgång på passager och stråk
både i grön miljö och i form av vägstrukturer




Skärma av trafikbuller från rekreationsområden
Skydda Ubbysjöns fågelområde vid en förlängning av Arningeleden, och
samtidigt tillgängliggöra området för besökande och främja friluftslivet.
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5.6 Buller
Bedömningsgrunder
- Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
- Miljökvalitetsnormer för buller
- Förordning för trafikbuller vid bostadsbebyggelse. SFS 2015:216 (gäller detaljplaner
påbörjade efter 2015-06-01)
- Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik. TDOK
2014:1021.
- Boverkets byggregler (BBR), SS 25268:2007 för verksamheter, SS 25267:2015 för
bostäder
- Boverkets vägledning för verksamhetsbuller. Rapport 2015:21.
Figur 30. Bedömningsgrunder för buller

5.6.1

Nuläge

Kommunen har gjort vissa utredningar om buller (Vallentuna, 2014), men har inte
tagit fram några specifika utredningar för det aktuella planområdet. I kommunens
bullerkartläggning finns bland annat Lindholmen och Molnby med, vilket är relevant
för planområdet (se figur 31-33). I nuläget är trafiken på Roslagsbanan samt
vägtrafiken de källor som har störst bullerpåverkan i området.

Figur 31. Snitt ur bullerutredning för Lindholmen (nuläge, ekvivalenta respektive
maxljudnivåer). Bullret kommer huvudsakligen från fordons- och spårbunden trafik
(Lindholmsvägen samt Roslagsbanan). Bebyggelseområdena markerade med svart
kontur. (Källa: Vallentuna kommun, 2014, med tillägg 2017)

Roslagsbanan omfattas av omgivningsbullerdirektivet, dvs. miljökvalitetsnormen för
buller (SFS 2004:675). Bullret från Roslagbanan beror bl.a. på tågens hastighet,
terräng, utrop vid stationer samt hur nära bebyggelsen är placerad banan. För
nybyggnation av järnväg gäller särskilda riktvärden för buller.
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För bebyggelse som planeras inom Roslagsbanans påverkansområde finns krav att
bullerskyddsåtgärder ska övervägas. Detta regleras i kommunens detaljplanearbete.
Buller är i nuläget en större fråga för kommunen (fler bostäder riskerar
bullerstörning) än vibrationer.

Figur 32. Snitt ur bullerutredning för Molnby (nuläge, ekvivalenta respektive
maxljudnivåer). Bullret kommer huvudsakligen från fordons- och spårbunden trafik
(Lindholmsvägen samt Roslagsbanan). Bebyggelseområdena markerade med svart
kontur. (Källa: Vallentuna kommun, 2014, med tillägg 2017)

5.6.2

Planens konsekvenser

Utbyggnaden av Roslagsbanan gör att det strategiska området i hög grad berörs av
buller. När sträckningarna behålls som korridorer är dessa områden tysta platser,
men vid utbyggnad och ianspråktagande av korridorerna kommer bullernivån öka
väsentligt och frågan behöver utredas vidare i kommande detaljplaneprocesser.
Vid Lindholmen (och i små delar av Molnby) tillkommer utbyggnadsområden som
kan komma att påverkas av ljudnivåer på 65 dBA eller mer. Detta gör att ljudnivåerna
i flera fall överskrider riktvärdena i SFS 2015:2016 om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
en bostadsbyggnads fasad och kan överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid uteplats, vilket därför riskerar negativa konsekvenser för
människors hälsa. Se figur 32 och 33.
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Figur 33. Snitt ur bullerutredning för Lindholmen (år 2040, ekvivalenta respektive
maxljudnivåer). Bebyggelseområdena markerade med svart kontur. (Källa: Vallentuna
kommun, 2014, med tillägg 2017).

Figur 34. Snitt ur bullerutredning för Molnby (år 2040, ekvivalenta respektive
maxljudnivåer). Bebyggelseområdena markerade med svart kontur. (Källa: Vallentuna
kommun, 2014, med tillägg 2017)

De reserverade korridorerna för väg/gata i södra delen av planförslaget ger också
påverkan på ljudmiljön. Vid utbyggnad bör bullerfrågan utredas vidare för olika
vägdragningar inom korridorerna inom ramen för fortsatt fysisk planering. Ett sådant
exempel är Arningeledens förlängning och eventuell ny anslutning till
Lindholmsvägen.
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Figur 35. Alternativ för Arningeledens förlängning och ny anslutning till
Lindholmsvägen, som kan ge upphov till olika bullersituationer.

Förlängningen av Arningeleden påverkar bullersituationen för den planerade
bebyggelsen. Ny bebyggelse inom planområdet kommer planeras.
Kommunen kommer i efterföljande detaljplaner ta hänsyn till samtliga gällande
riktlinjer för buller som ska säkerställa att människors hälsa inte påverkas negativt
(Christina Holmström, Vallentuna kommun).

Samlad bedömning
Känsligheten och påverkan bedöms vara måttlig i och med att det endast är en del av
utbyggnadsområdena som kan riskera att påverkas av höga bullernivåer som kan
påverka människors hälsa negativt. Detta innebär risk för lokalt märkbara
negativa konsekvenser för människors hälsa. Dock kan fasadåtgärder och
bullerplank minska de höga ljudnivåerna och därmed också konsekvenserna.

5.6.3

Nollalternativets konsekvenser

Nollalternativets bullerpåverkan bedöms vara mindre än planförslagets. I
nollalternativet finns inte någon förlängning av Roslagsbanan och därmed inte heller
någon bullerpåverkan från denna utbyggnad. Utbyggnaden av övriga områden blir
väsentligt mindre omfattande, vilket också innebär en väsentlig mindre ökning av
vägtrafiken i området än FÖP. Viss ökning av trafikbullret jämfört nuläget kan ändå
väntas.
Nollalternativet bedöms innebära oförändrade eller små negativa
konsekvenser med avseende på buller.
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Åtgärder

Planförslaget anger att Riksdagens riktvärden för trafikbuller alltid ska eftersträvas
vid nybyggnad av bostäder och vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur. Vidare ska kommunen verka för en godtagbar ljudmiljö inom
planområdet.
Åtgärder som ytterligare kan minska risken för störande buller eller vibrationer är
t.ex.:



Ange som generellt skyddsavstånd om 25 meter utmed Roslagsbanan, och
även influensområdet avseende risk (trafiksäkerhet och elsäkerhet), buller
och vibrationer.



Kompletterande utredning kan behövas i detaljplaneskede gällande
bullernivåer för ny bebyggelse, både från befintlig infrastruktur och nya vägar
och järnväg. Detta gäller t.ex. vid lokalisering av bostadsbebyggelse i närheten
av Molnbydepån, där särskild hänsyn behöver tas till depåverksamheten och
de störningar som depån och järnvägen kan ge upphov till.



Vid detaljplanering och projektering av det strategiska området bör buller
vara en prioriterad fråga och bullerutredningar bör göras utifrån de olika
alternativen för Roslagsbanans förlängning mot Arlanda. Skyddsåtgärder kan
behöva vidtas.



Likaså bör Arningeledens förlängning utredas i kommande planering
(detaljplan, vägplan) där de olika alternativen vägs mot dess bullerpåverkan
på närliggande befintlig och planerad bebyggelse.



Identifiera och genomföra åtgärder för att undvika eller minska
bullerstörning, som följd av de fördjupade analyserna under
detaljplaneprocessen.
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5.7 Risk
Bedömningsgrunder
-

Länsstyrelsens i Stockholm rekommendationer gällande riskhänsyn vid ny
bebyggelse (Länsstyrelsen, 2000)

-

Riskbedömningen bygger på ett förenklat resonemang där risken beror av hur
allvarliga konsekvenser en händelse får (t.ex. omfattning, dödlighet, kostnader,
utsträckning i tid, miljöpåverkan) och sannolikheten att händelsen inträffar. Risker
har klassats som låga, måttliga, stora eller mycket stora.

-

Det bör noteras att riskbedömningen är mycket översiktlig. Syftet är att visa på
viktiga frågor som behöver belysas och utredas vidare. Det ska inte uteslutas att
FÖP kan innebära andra risker som ännu inte identifierats.

Figur 36. Bedömningsgrunder för risk

5.7.1

Nuläge

De viktigaste riskfaktorerna kopplade till verksamheter i området bedöms vara
transport av farligt gods samt järnvägen. Inom planområdet finns inga utpekade,
rekommenderade vägar för transport av farligt gods.
Roslagsbanan medför risker, och de viktigaste gäller urspårning och närhet till
kontaktledningar. Vid en urspårning hamnar tåg oftast inte längre från rälsen än en
vagnslängd, dvs ca 25 meter. I Trafikverkets ”Precisering av riksintresse” är det
rekommenderade avståndet till bebyggelse därför 25 meter (Trafikverket, 2015).
Roslagsbanan har endast persontåg och ingen godstrafik (Trafikverket, 2015).
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram rekommenderade skyddsavstånd till
vägar där farligt gods transporteras och till järnvägar (Länsstyrelsen, 2000).
Aktuellt för FÖP är skyddsavstånd till järnvägar, se tabellen nedan. Om risken
bedöms som låg eller om riskreducerande åtgärder genomförs kan avsteg från de
rekommenderade avstånden göras.
Tabell 2. Rekommenderade skyddsavstånd till järnväg (Länsstyrelsen Stockholm, 2000).
Typ av bebyggelse

Skyddsavstånd till järnväg

Tät kontorsbebyggelse

25 meter

Sammanhållen bostadsbebyggelse

50 meter

Personintensiv verksamhet

50 meter

Det finns även risk för förorenad mark. I Lindholmen har det historiskt funnits flera
handelsträdgårdar och det finns även deponier inom planområdet. En inventering
och riskklassning har gjorts av förorenade områden år 2011 enligt Mifo 1. Inom
planområdet finns Hållsta (riskklass 3, måttlig risk), Veda station (riskklass 4, liten
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risk), Ekeby schaktmassor (riskklass 3, måttlig risk), Foderby (riskklass 2, stor risk),
se Figur 37.

Figur 37. EBH- objekt, inklusive deponier i Vallentuna med planområdet.

MKB omfattar ingen analys kring risk för spridning av föroreningar från förorenade
områden, eftersom underlag saknas.
En utredning kring risker för ras, skred och översvämning har gjorts (WSP, 2013).
Utredningen visar att det inom delar av de områden som FÖP anger för exploatering
finns geotekniska förhållanden som kräver särskilda åtgärder för att undvika risker
för ras, skred eller översvämning. Risk för översvämning beskrivs även i avsnitt 5.1

5.7.2

Planens konsekvenser

Farligt gods
Inga bestämmelser eller utpekade gator finns för transport av farligt gods. En olycka
med farligt gods kan medföra allvarliga skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Sannolikheten bedöms dock som liten. Risken bedöms som låg eller måttlig.

Roslagsbanan
Enligt programförslaget planeras bebyggelse intill Roslagsbanan. FÖP redovisar
rekommendationer för 25 meters avstånd mellan bebyggelse och spår. Topografin
hindrar inte att en eventuell urspårning på Roslagsbanan kan utgöra en risk för
bebyggelse. Utbyggnaden av Roslagsbanan, med ännu ett spår till Lindholmen och
utbyggnaden till Arlanda, kan även innebära att fler tåg passerar området i en högre
hastighet, vilket kan öka risken för en olycka på banan. Vid en urspårning hamnar tåg
enligt Trafikverkets riskanalys dock oftast inte längre än en vagnslängd, ca 25 meter,
från rälsen (Trafikverket, 2015). Vid stationerna motverkar perrongerna
urspårningsrisken.
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Plankorsningar längs Roslagsbanan (tåg-bil) medför risk för olycka. Risken bedöms
minska med den planerade vägbron över Roslagsbanan, jämfört med nuläget.
En olycka på Roslagsbanan bedöms ge allvarliga konsekvenser. Sannolikheten
bedöms som låg.

Kraftledning
De kraftledningar som passerar området medför risk för nedfallen ledning och risker
kopplat till elektromagnetiska fält. FÖP nämner möjligheten att förlägga
kraftledningarna i mark och frågan ska hanteras i fortsatt planläggning. Att
markförlägga kraftledningarna tar bort risken för nedfallen ledning, och dessutom
blir de elektriska fälten knappt märkbara vid markytan (WHO, 2016). Resultatet av
planen är osäkert och beror på beslut i den fortsatta planeringsprocessen. Det är
därför svårt att bedöma riskerna.

Figur 38. Kraftledningar i Vallentuna kommun från ÖP (Vallentuna kommun, 2010).

Förorenad mark
FÖP berör delvis frågan om förorenad mark, exempelvis finns det områden med före
detta handelsträdgårdar, deponi och en nedlagd bensinstation inom FÖP. Därmed
finns också en risk att förorenad mark används för bostadsbebyggelse. FÖP hanterar
detta översiktligt och hänvisar till att frågan ska hanteras vidare i kommande
detaljplaner genom översiktliga markmiljötekniska utredningar som en första steg i
att avgränsa föroreningen inför sanering.

Klimatanpassning/Ras och skred
FÖP anger områden för exploatering där det kan finnas risk för översvämning, ras och
skred. Översvämningsrisken behandlas i 5.1 Vatten. För risker kopplade till ras och
skred anger FÖP att åtgärder ska genomföras vid exploatering i dessa områden.
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Samlad bedömning
Riskerna kopplat till FÖP härrör främst till transport av farligt gods, ras och skred,
Roslagsbanan, kraftledningar och förorenad mark. Olika bedömningar behöver göras
för varje tänkbart scenario, och riskbedömningen här är mycket översiktlig.
Konsekvenserna av en olycka kan bli allvarliga. Sannolikheten för en olycka med
allvarliga konsekvenser bedöms som låg för de fall som analyserats. Med fler boende i
området och ökad trafik kan sannolikheten för en olycka väntas öka jämfört nuläget.
En planskild korsning för Roslagsbanan/vägtrafik förbättrar säkerhetssituationen
jämfört med nuläget. En förläggning av kraftledningar i mark minskar risken för
olyckor relaterade till nedfallen ledning, och minskar även förekomsten av
elektromagnetiska fält.
Riskfrågorna behöver återkommande belysas i de fortsatta planeringsprocesserna. En
samlad och mycket översiktlig bedömning i nuläget är att riskerna kopplat till FÖP
kan anses som små eller märkbara negativa jämfört nuläget. I något avseende
kan FÖP innebära minskade risker jämfört nuläget.

5.7.3

Nollalternativets konsekvenser

Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser mot nuläget vad
avser risker.

5.7.4

Åtgärder

Åtgärder som redovisas i FÖP



Bebyggelse bör inte planeras inom områden med risk för ras eller skred, utan
att särskilda åtgärder genomförts.

Ytterligare förslag på åtgärder



Risker behöver identifieras i det fortsatta planarbetet och riskreducerande
åtgärder vidtas där så krävs. Det gäller risker kopplat till väg, järnväg,
bensinstationer, kraftledning och förorenad mark, liksom risker kopplat till
ras, skred eller översvämning.



Exempel på riskreducerande åtgärder är skyddsavstånd, och avstånd till
personintensiva verksamheter (t.ex. förskolor, skolor, vårdhem, sjukhus och
bostäder), utformning av områden närmast riskobjekten så att det inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse (t.ex. inga uteserveringar eller
torgförsäljning), fysiska hinder mellan riskobjekt och skyddsobjekt såsom
murar, vallar eller bullerplank, utrymningsvägar, val av riskreducerande
material mm.
Miljötekniska markundersökningar kan komma att behöva utföras för delar
av programområdet, tex där handelsträdgårdar eller deponier funnits.





Risker kring kraftledningen kan behöva utredas vidare för att analysera hur
detta påverkar den sydöstra delen av planområdet.
Utreda behov av bullerskydd vid området kring Ubbysjön.
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6. Samlad bedömning
6

Saml ad bedömning och måluppfyllelse

6.1 Konsekvensbedömning av aspekter
En samlad bedömning har gjorts för respektive aspekt, där konsekvenserna av FÖP
vägs samman. Den samlade bedömningen illustreras i färgfält Tabell 3 och Tabell 4.
Tabell 3. Samlad bedömning av planförslaget. Bedömningsskalan inkluderar både
positiva och negativa konsekvenser. De angivna färgfälten visar på den samlade
bedömningen, och spannet visar på de olika möjligheter och risker som FÖP innebär.

Stora

MärkbaraStora

Märkbara

SmåMärkbara

NEGATIVA KONSEKVENSER
Ej
betydande
/oförändrad
e
Små

Små

SmåMärkbara

Märkbara

Stora

Miljökonsekvenser

MärkbaraStora

POSITIVA KONSEKVENSER

PLANFÖRSLAG

Vatten
Naturmiljö
Kulturmiljö och
Landskapsbild
Jordbruk- och
skogsbruk
Rekreation och
friluftsliv
Buller
Risk

Tabell 4. Samlad bedömning av nollalternativet. Bedömningsskalan inkluderar både
positiva och negativa konsekvenser.

Vatten
Naturmiljö
Kulturmiljö och
Landskapsbild
Jordbruk- och
skogsbruk
Rekreation och
friluftsliv
Buller
Risk

59

Stora

Stora

Märkbara-

Märkbara

Märkbara

Små-

Små

/oförändrade

NEGATIVA KONSEKVENSER
Ej betydande

Små

Märkbara

Små-

Märkbara

Stora

Stora

Miljökonsekvenser

Märkbara-

POSITIVA KONSEKVENSER

NOLLALTERNATIV

K AP ITE L

Förutsättningarna varierar stort inom planområdet och lokalt kan konsekvenserna
variera. Enligt den avgränsning som gjorts för MKB ligger fokus på aspekter med risk
för betydande negativ påverkan.

Vatten
FÖP anger vissa principer som begränsar påverkan på grundvattnet, t.ex. var och hur
exploatering får göras. Under förutsättning att dessa efterlevs i fortsatt planering
bedöms konsekvenserna för grundvattentillgång och kvalitet bli små eller begränsade.
Ny bebyggelse och hårdgjorda ytor bedöms leda till att dagvattenmängderna ökar och
att dagvattnet får ökat innehåll av närsalter, oorganiska föroreningar och metaller,
vilket utan ytterligare åtgärder bedöms kunna innebära små till måttligt till betydande
negativa konsekvenser för sjöar och vattendrag. En sådan ökad belastning skulle
kunna påverka möjligheten att uppnå MKN 2027 i Vallentunasjön. Förändringen i
avrinning (mängder, sammansättning) bedöms bli störst i området för strategisk
tätortsutveckling runt ny station på avgreningen av Roslagsbanan mot Arlanda, men
kan bli märkbar även i andra utvecklingsområden.
I skogen som omger området för strategisk tätortsutveckling runt ny station på
avgreningen av Roslagsbanan mot Arlanda finns våtmarker. FÖP innebär risk för
negativa konsekvenser för dessa våtmarker.
För att undvika negativa effekter för ytvatten pekar FÖP särskilt på att
dagvattenutredningar behöver tas fram i det efterföljande planeringsarbetet, så att
behov av åtgärder kan identifieras och genomföras. Detta bedöms ge potential för
positiva konsekvenser för recipienterna genom t.ex. minskad belastning av
näringsämnen.
Planförslaget kan möjliggöra för fastigheter som idag har enskilt avlopp att anslutas
till kommunala VA-nätet, vilket kan innebära positiva konsekvenser för närliggande
sjöar eller vattendrag.
FÖP anger att identifierade översvämningsområden inom planområdet kan
exploateras om tekniska åtgärder genomförs, dock har lågpunkter undantagits för
utpekande av bebyggelseområden. Tillsammans med ambitionen att ta fram planer
för dagvattenhantering bedöms risken att planerad infrastruktur översvämmas som
liten. Detta förutsätter att åtgärder också genomförs för att möta den ökade risken för
översvämning vid extrema väder som kan uppstå av en ökad andel hårdgjorda ytor.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära små-märkbara negativa
konsekvenser med avseende på vattenmiljö. Med god planering och rätt åtgärder
kan även märkbara positiva konsekvenser uppstå. Konsekvenserna kan variera
inom planområdet.
Nollalternativet bedöms innebära risk för små negativa konsekvenser.

Naturmiljö
I Norra Vallentuna och Norra Vallentuna Nordväst innebär planförslaget att öppna
ängs- och hagmarker med möjliga höga naturvärden, samt jordbruksmark, kommer
tas i anspråk för exploatering genom bostadsbyggande eller reservat för väg eller
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järnväg. Dagens grönstråk kommer försvinna eller försvagas och viktiga habitat
försvinna.
Exploatering av gröna marker bedöms ge förändrade dagvattenflöden, med både
ökade mängder avrinning och ökade halter föroreningar (näringsämnen,
tungmetaller, oorganiska ämnen). Det kan lokalt ha stor effekt på våtmarker eller
andra vattenförekomster nära området. FÖP anger att dagvattenplaner ska tas fram i
kommande planeringsprocesser, i syfte att undvika/minimera negativa effekter.
I Lindholmen ska redan bebyggda områden förtätas. Exploateringen kan påverka
dagvattnet (ökade mängder, ökad föroreningshalt), vilket kan påverka Storsjön och
Lillsjön. Konsekvenserna för Storsjön och Lillsjön bedöms kunna bli måttliga,
konsekvenserna för naturmiljön i Lindholmen bedöms som små till måttliga.
I området för strategisk tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans
avgrening till Arlanda tas skogsmark i anspråk, främst barrskog. Den översiktliga
inventering som gjorts indikerar att området kan ha måttliga och även höga
värden/känslighet. Här finns även våtmark. Effekten av en exploatering med ny
avgrening på Roslagsbanan och därtill kopplad tätortsutveckling bedöms som stor.
Vägreservat och utbyggnad av trafiklösningar innebär i första läget att området
skyddas från exploatering, men när/om området ianspråktas innebär det att mark går
förlorad och barriäreffekter kan skapas. Förlängningen av Arningeleden innebär att
orörd skog (gammelskog) vid IP/elljusspåret ianspråktas, vilket ger negativ påverkan
på rekreativa och biologiska värden i centralt läge. Det berörda området ligger dock
utanför FÖP. Anslutningen till Lindholmsvägen riskerar att påverka ytan för Veda
friluftsområde, och kan även ha påverkan på den fågelrika Ubbysjön. Påverkans
omfattning beror av vilken sträckning som väljs.
Sammantaget bedöms FÖP innebära märkbara-stora negativa konsekvenser
för naturmiljön, och även i ”best case” bedöms FÖP innebära risk för små negativa
konsekvenser.
Nollalternativet bedöms innebära risk för små negativa konsekvenser.

Kulturmiljö och landskapsbild
Planen anger tydliga ambitioner att utvecklingen av området ska ske med omsorg om
och hänsyn tagen till fornminnen och befintliga värdefulla kulturmiljöer.
Tillgängligheten förväntas öka och fler kan ta del av områdets kulturhistoriska
värden. Samtidigt finns risk för ökat slitage på känsliga områden.
Inom planområdet finns flera delområden med både måttliga och höga värden eller
känslighet. Planområdet gränsar till riksintressen för kulturmiljö, och omfattar ett par
mindre områden av regionalt värde gällande kulturmiljö. Andra delar av planområdet
har inte höga värden eller hög känslighet med avseende på kulturmiljö.
FÖP innebär risk för negativa konsekvenser för kulturmiljön, t.ex. genom
förändringar som av kulturmiljön som minskar områdets kulturhistoriska läsbarhet.
Konsekvenserna bedöms variera från inga eller små till måttliga eller betydande,
beroende på var och hur exploateringens planeras.
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När det gäller landskap och landskapsbild bedöms värdet och känsligheten variera
mellan låg till måttlig. Effekten av FÖP bedöms kunna variera stort, och röra sig från
liten till måttlig till stor effekt. Det senare gäller t.ex. områden där nuvarande
jordbruksområden omvandlas till bostadsområden, eller där skogsmark omvandlas
till väg, järnväg eller bostadsområde. Detta leder till bedömningen risk för
märkbara-stora negativa konsekvenser, men med potential till små positiva
konsekvenser.
Nollalternativet bedöms innebära risk för märkbara-stora negativa
konsekvenser.

Jord- och skogsbruksmark
Planförslaget bedöms medföra måttliga till betydande negativa konsekvenser för jordoch skogsbruksmark, med avseende på de ca 160 ha som planeras omvandlas till
bostadsområden eller område för väg eller järnväg.
Planförslaget bedöms ge risk för märkbara-stora negativa konsekvenser.
Nollalternativet bedöms innebära risk för små-märkbara negativa
konsekvenser.

Rekreation och friluftsliv
Den samlade bedömningen för hela planområdet är att konsekvensen av planförslaget
bedöms som små-märkbara negativa. Detta eftersom FÖP innebär
ianspråktagande av skogsmark och jordbrukslandskap och skapandet av barriärer
(väg, järnväg). Det finns dock potential för god rekreation och därmed potential till
små-märkbara positiva konsekvenser, eftersom FÖP bedöms stärka tillgången
till bostadsnära rekreation i de nya områdena.
Nollalternativet bedöms innebära oförändrade konsekvenser eller små
negativa konsekvenser.

Buller
Känsligheten och påverkan bedöms vara måttlig i och med att det endast är en del av
utbyggnadsområdena som kan riskera att påverkas av höga bullernivåer som kan
påverka människors hälsa negativt. Detta innebär risk för märkbara negativa
konsekvenser för människors hälsa. Dock kan fasadåtgärder och bullerplank minska
de höga ljudnivåerna och därmed minska konsekvenserna till oförändrade eller
små.
Nollalternativet innebär små negativa konsekvenser.

Risk
Riskerna kopplat till FÖP härrör främst till transport av farligt gods, ras och skred,
Roslagsbanan, kraftledningar och förorenad mark. Olika bedömningar behöver göras
för varje tänkbart scenario, och riskbedömningen här är mycket översiktlig.
Konsekvenserna av en olycka kan bli allvarliga. Sannolikheten för en olycka med
allvarliga konsekvenser bedöms generellt som låg. Med fler boende i området och
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ökad trafik kan väntas sannolikheten för en olycka öka jämfört nuläget. Förslaget på
planskild korsning, och möjligheten att markförlägga kraftledningar är åtgärder som
minskar olycksriskerna jämfört nuläget. Risk bedöms innebära små-märkbara
negativa konsekvenser med potential för oförändrade konsekvenser.
Nollalternativet bedöms kunna medföra oförändrade konsekvenser.

6.2 Måluppfyllelse
En viktig del i planeringsprocessen är att hantera olika typer av intressen, som ibland
kan samverka och ibland kan stå emot varandra. En fördjupad översiktsplan har
många olika aspekter att ta hänsyn till och målkonflikter är vanligt. Analysen av
måluppfyllelse utgår från de åtta nationella miljömål som har bedömts vara särskilt
relevanta (se avsnitt 2.2.2). För varje miljömål har en bedömning gjorts om FÖP
bidrar till målet eller motverkar det. Ibland har planen potential att både bidra till och
motverka målet, t.ex. om olika förutsättningar gäller i olika delar av området, eller om
planen ger möjlighet till flera olika utfall. Resultatet av analysen summeras i Tabell 5.

Planförslag

Nationella
miljömål

Nollalternativ

Tabell 5. Bedömning av i vilken grad FÖP bidrar till (grön pil), motverkar (röd pil) eller
inte har betydelse (gul pil) för de nationella miljömål som bedömts vara relevanta.
Kort sammanfattning av bedömning gällande FÖP
respektive nollalternativet

Levande sjöar
och vattendrag

FÖP: Risk för förändrade flöden och/eller ökad föroreningsgrad.
FÖP föreslår dagvattenutredningar, ger möjlighet till förbättring.
Nollalt: Inga åtgärder för förbättring, kan ge negativa
konsekvenser.

Ett rikt växt- och
djurliv

FÖP: Risk för negativ påverkan, t.ex. förlorade habitat, ökad
störning från människor/trafik, ökade barriäreffekter. FÖP föreslår
inventeringar och att åtgärder ska identifieras, vilket kan minska
negativ påverkan.
Nollalt: Motsvarande konsekvenser som för FÖP, men väsentligt
mindre omfattning eftersom väsentligt mindre exploatering.

Myllrande
våtmarker

FÖP: Risk för negativ påverkan, t.ex. förändrade flöden/innehåll i
yt- eller grundvatten, ökad risk störning fr buller.
Dagvattenhantering, undvika etablering på ytor viktiga för
grundvattnet mm kan minska neg. påverkan. FÖP kan medföra
nya markavvattningsföretag.
Nollalt: Ingen märkbar förändring.

Levande skogar

FÖP: Risk för negativ påverkan. FÖP innebär omvandling från
skog till bostadsområde/ infrastruktur. Omfattningen av
konsekvenser beror av omfattning, utförande och eventuella
kompensationsåtgärder (t.ex. ekopassager).
Nollalt: Ingen märkbar förändring. Strategiska området byggs inte
ut och den gröna kilen tas inte i anspråk.

Ett rikt
odlingslandskap

FÖP: Risk för negativ påverkan. Odlingslandskap, kulturhistoriska
värden/spår kan ändras/försvinna exploatering. Kompletterande
inventering/utredning och åtgärder kan minska negativ påverkan.
Nollalt: Mindre negativ påverkan än FÖP, men samtidigt innebär
nollalternativet heller inga särskilda åtgärder för att bevara
jordbruket eller landskapet.

God bebyggd
miljö

FÖP: Föreslår boenden med god kvalitet, livsmiljö, utformning.
Nära kollektivtrafik, grönområden för rekreation mm. Kulturmiljö tas
hänsyn till och bevaras enligt FÖP.
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Nollalt: Sämre trafikplanering och stadsbyggnad (ej samlat grepp),
samtidigt mindre risk för negativ påverkan på kulturmiljön om ingen
omfattande exploatering genomförs.

Begränsad
klimatpåverkan

Ingen
övergödning

FÖP: Riskerar att motverka målet. Ökad exploatering, bostäder,
infrastruktur mm. medför ökade klimatgasutsläpp under byggtid,
drift och avveckling
Nollalt: Ingen större förändring mot nuläget.
FÖP: Kan bidra till målet, men riskerar även att motverka målet.
FÖP föreslår dagvattenutredning som kan hantera frågorna mer i
detalj (orsak-verkan, åtgärder, effekter). Exploatering av
jordbruksmark kan minska läckage av kväve och fosfor till
recipienter.
Nollalt: Ingen större förändring, ej heller möjlighet till förbättring.

Som helhet bedöms FÖP kunna bidra till måluppfyllelse av tre av de åtta nationella
miljömål som är särskilt relevanta för planen. Målet God bebyggd miljö bedöms
enbart stärkas av FÖP, medan målen Levande sjöar och vattendrag samt Ingen
övergödning bedöms få stöd av utvecklingen i FÖP, samtidigt som det också finns risk
att FÖP motverkar målen. Detta är viktigt att ta hänsyn till i den fortsatta planeringsoch genomförandeprocessen. För fem av de åtta målen bedöms FÖP riskera att
motverka målen. Detta gäller målen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Begränsad klimatpåverkan. Det finns
möjligheter att minska negativa effekter av FÖP, och även detta är viktigt att ta
hänsyn till i det fortsatta arbetet.
Jämfört med nollalternativet innebär FÖP förbättrade möjligheter att bidra till
miljömålen God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Ingen
övergödning. För de två senare målen bedöms FÖP samtidigt innebära nya risker att
motverka målet, risker som inte finns lika tydligt i nollalternativet. För målen
Myllrande våtmarker, Levande skogar och Begränsad klimatpåverkan bedöms FÖP
öka risken att motverka målet, jämfört med nollalternativet. För övriga mål bedöms
FÖP vara likvärdigt med nollalternativet.

6.3 Kumulativa eller indirekta effekter
Det finns stor osäkerhet i att bedöma kumulativa eller indirekta konsekvenser av en
fördjupad översiktsplan. I detta avsnitt förs ett övergripande resonemang, men det är
viktigt att fortsätta följa utvecklingen och att kunna anpassa eller förändra planen
om/när oväntade eller oönskade negativa kumulativa eller indirekta konsekvenser
upptäcks.
Sjöarna Ubbysjön, Storsjön och Lillsjön, och även Vallentunasjön ligger utanför
planområdet men är recipienter för avrinningsområdena inom FÖP. Sjöarna kan
påverkas av förändrade dagvattenflöden och förändrad sammansättning/
föroreningsgrad i dagvattnet, vilket i sin tur kan ha konsekvenser för naturmiljön.
Naturvärden hos Storsjön och Lillsjön är också beroende av gröna samband, och det
är viktigt att se till att exploateringen inte innebär att sjöarna blir avskurna från
omgivande miljöer.
Förlängningen av Arningeleden innebär att orörd skog (gammelskog) vid
IP/elljusspåret ianspråktas, vilket ger negativ på verkan på rekreativa och biologiska
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värden i områden som finns utanför planområdet och Veda friluftsområde. Påverkans
omfattning beror av vilken sträckning som väljs.
I anslutning till planområdet finns ett riksintresse för kulturmiljö, Markim-Orkesta,
och Granby, som hyser många och stora fornlämningsmiljöer. Fornlämningarna i
Granby ligger till del inom planområdet. FÖP kan ge effekter även för dessa miljöer,
med t.ex. ökad tillgänglighet och ökat intresse för miljöerna, vilket kan ha positiva
konsekvenser men samtidigt ge ökat slitage på grund av ökad besökstäthet.
Det stora antalet nya bostäder leder också till en ökad trafikbelastning i anslutning till
planområdet något som genererar buller och föroreningar. Gång-och cykelvägnätet
utvecklas och stärks inom Vallentuna och ökar möjligheten att röra sig enklare med
cykel eller till fots inom kommunen.
Gällande påverkan på jord- och skogsbruksmark är bedömningen att de 160 hektar
där planen medger en omställning till bostäder eller väg/järnväg, inte är av nationellt
eller regionalt intresse för t.ex. matförsörjning i dagsläget. Samtidigt finns en
diskussion i Sverige om vår minskade förmåga till självförsörjning, och att fortsatt
exploatering av stadsnära jordbruksmark ökar vår sårbarhet. Detta är ett resultat av
den kumulativa effekten av att jordbruksmark på många platser i landet tas i anspråk
för andra syften än jordbruk.

6.4 Samlad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms FÖP medföra risk för märkbara eller stora negativa
konsekvenser för flera olika aspekter och inom flera olika delområden inom
planområdet. Detta gäller i första hand naturmiljö samt kulturmiljö och landskap. Det
är viktigt att det efterföljande planarbetet, med planprogram och detaljplaner, tar
hänsyn till detta för att minimera eller undvika negativa konsekvenser för dessa
aspekter.
Planförslaget bedöms även ha negativa konsekvenser för jordbruksmark, när denna
tas i anspråk för att bygga bostäder. Dagens jordbruksproduktion från området
bedöms inte vara väsentlig, men den kumulativa effekten av att jordbruksmark på
många håll i landet ställs om för bostadsområden, vägar eller annan infrastruktur kan
bidra till att försämra vår nationella matsäkerhet.
FÖP har som ambition att medföra positiva förändringar för befolkning och
bebyggelse, och att bidra till god bebyggd miljö för en växande befolkning. Dessa
positiva konsekvenser har inte analyserats djupare i MKB (se avgränsning).
I jämförelse med nollalternativet innebär FÖP en ökad exploatering (bostäder,
byggnader, väg och järnväg) som också medför risk för mer negativa konsekvenser för
samtliga analyserade aspekter. Samtidigt ger FÖP också en tydligare ambition och
inriktning för områdets utveckling, som kan ge positiva konsekvenser för aspekterna
vatten, kulturmiljö, rekreation och buller, vilket nollalternativet inte bedöms kunna
erbjuda.
Det finns mycket stora variationer inom planområdet, både vad gäller olika aspekters
värde eller känslighet, och vad gäller effekterna av FÖP. Det är därför viktigt att i det
efterföljande planarbetet utgå från de lokala förutsättningarna och komplettera med
fördjupade inventeringar eller analyser där det behövs.
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Förslag till uppföljning

Den viktigaste uppföljningen av FÖP kommer ske i de efterföljandeplanprocesserna,
med strukturprogram, planprogram, detaljplaner och tillhörande
underlagsutredningar.
Vallentuna kommun har även möjligheter att följa upp konsekvenserna av FÖP via de
olika system för miljöövervakning som kommunen redan bedriver, antingen i egen
regi eller i samverkan med andra, t.ex. vattenvårdsförbund eller luftvårdsförbund.
Här är det viktigt att kommunens olika delar samverkar, så att information från
miljöövervakningen görs tillgänglig för planavdelningen, för att eventuella behov av
korrigerande åtgärder ska kunna identifieras och genomföras.
FÖP och MKB har identifierat ett antal frågor som behöver fortsatt behandling och
analys för att säkerställa att utvecklingen i Norra Vallentuna och Lindholmen bidrar
till de miljökvalitetsmål som prioriteras i Stockholms län och i Vallentuna. De
identifierade frågorna omfattar konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv,
vatten (med särskilt fokus på ytvatten) samt buller.
Även andra aspekter som t.ex. sociala aspekter och konsekvenser för barn bör
hanteras i fortsatt planering.
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