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Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse om cirka 50-60
bostäder i flerbostadshus och radhus/kedjehus på Kragsta 1:51 skifte tr och del av Kragsta 2:7 i
Vallentuna kommun.
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Vallentuna kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Detta beror
framförallt på att ett våtmarks- och naturmarksområde fylls ut och omvandlas till
bostadsområde. Omfattningen av markutfyllnaden i området är även så pass stor att det krävs
tillstånd för vattenverksamhet. Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och
bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa
och hushållning med naturresurser.
Det aktuella planområdet ligger tillgängligt mellan befintliga bostadsområden i ett kollektivtrafiknära läge utmed Roslagsbanan, cirka 300 meter från station Kragstalund. Planområdet
består huvudsakligen av skog med inslag av våtmark. Planförslaget innebär att våtmarksmiljöer
(cirka 7 300 m2) tas i anspråk, vilket generellt är en värdefull och skyddsvärd naturtyp. En
naturvärdesinventering har genomförts för planområdet vilken visade att det inte finns några
höga naturvärden eller särskilt skyddsvärda arter inom planområdet. Planområdet är också av
mindre värde som spridningsstråk. Planförslaget innebär att två av fem utpekade, skyddsvärda
tallar avverkas, vilket är negativt för naturmiljön då de är potentiella livsmiljöer för bland annat
svampar och insekter. En rödlistad tallticka har påträffats i efterhand på en tall, i mitten av
planområdet, som inte utpekats som skyddsvärd. Då tallen inte kommer att kunna bevaras
medför planförslaget att talltickan försvinner. Utöver talltickan har inga rödlistade arter
identifierats inom planområdet. Planen bedöms ge upphov till märkbara negativa konsekvenser
för naturmiljön lokalt med avseende på utfyllnaden av våtmark och avverkandet av de gamla
värdefulla tallarna vilket gör att potentiella livsmiljöer för andra arter försvinner. Regionalt är
planområdet av mindre värde då våtmarkerna idag är påverkade och området är avskuret från
omkringliggande naturmark av Roslagsbanan, Zetterlundsväg och de omgivande
bostadsområdena. Regionalt bedöms därför miljöeffekterna vara små och negativa.
Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse kan förbättras i och med att
tillrinningen dit potentiellt sett kan öka med planerad bebyggelsen och med de
dagvattenåtgärder som planeras. Potentiell påverkan på Byle mosse, till följd av eventuellt
tillskott av närsalter från planområdet, skulle kunna leda till märkbara negativa konsekvenser
för mossen och behöver utredas vidare. Detta kommer att göras inom ramen för den
tillståndsprocess för prövning av vattenverksamhet som pågår parallellt med planarbetet.
Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att
påverka dagvattnet från området, både med avseende på kvalitet som kvantitet. Inom ramen för
en dagvattenutredning har förslag till dagvattenåtgärder för området tagits fram. Detta för att
minska de ökade dagvattenflöden och ökade föroreningsmängder i dagvatten från planområdet
som föreslagen markanvändning medför. En ökning av mängden föroreningar kommer för vissa
ämnen på årsbasis att ske i jämförelse med dagens mängder, ökningen är låg. Föroreningarna
kommer i första hand att belasta grundvattenmagasinet inom planområdet och Byle mosse. I
grundvattenmagasinet sker sedan ytterligare rening innan vattnet når Vallentunasjön vilket
därefter bedöms vara så rent att möjligheterna för ytvattenförekomsten att uppnå god ekologisk
och kemisk status inte försämras och de enskilda kvalitetsfaktorernas klassning inte försämras.
Vid större regnmängder, exempelvis vid 100-årsregn, kommer inte det öppna dagvattensystemet
kunna avleda allt vatten bort från planområdet. Eftersom avrinningsmöjligheterna är begränsade
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riskerar vattennivån att stiga och översvämma delar av planområdet. Området höjdsätts så att
byggnader placeras med en grundläggningsnivå så att de inte riskerar att översvämmas och
vattnet tillåts bli stående i en lågpunkt i planområdet i den planerade torrdammen.
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Roslagsbanan ger upphov till buller och risker inom planområdet. Med uppförande av
bullerskärm enligt den järnvägsplan som finns för utbyggnaden av Roslagsbanan, samt
genomförande av de åtgärdsförslag som anges i genomförd bullerutredning skapas en god
ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan innehållas. Då man i planen tillämpar ett
skyddsavstånd på 25 meter mellan byggnaders närmaste fasad och Roslagsbanans närmaste spår
kan planen genomföras med tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
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1
1.1

Inledning
Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse om cirka 50-60 bostäder i
flerbostadshus och radhus/kedjehus på Kragsta 1:51 skifte tr och del av Kragsta 2:7 i Vallentuna
kommun.

2
2.1

Miljöbedömning
Behovsbedömning
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Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Vallentuna kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Detta beror
framförallt på att ett våtmarks- och naturmarksområde omvandlas till bostadsområde.
Omfattningen av markutfyllnaden i området är även så pass stor att det krävs tillstånd för
vattenverksamhet. Våtmarker har särskilt uppmärksammats i lagstiftningen på grund av att de är
en värdefull och känslig naturtyp vars utbredning i landet minskat betydande. Då hela
planområdet omvandlas finns det även en risk för försvagat spridningssamband samt
hydrologisk påverkan på intilliggande våtmarken Byle mosse som är ett område av högre
naturvärde. Andra aspekter som bedöms behöva utredas närmare så att ingen negativ påverkan
uppstår är buller och risk på grund av områdets lokalisering, i direkt närhet till Roslagsbanan.
Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen som i ett yttrande daterat 2017-08-15
meddelat att de instämmer i kommunens bedömning om att förslaget kan innebära betydande
miljöpåverkan och att en MKB därmed ska upprättas för planen. Samtidigt samråddes även
MKB:s avgränsning, se avsnitt 4 nedan.

2.2

MKB

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser
av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna
miljöanpassade lösningar ökar.

3

Områdesbeskrivning

I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc.,
ges i kapitel 6.

3.1

Planområdet

Det aktuella planområdet ligger cirka 350 meter söder om Kragstalunds station i Vallentuna
kommun. Planområdet är cirka 8 600 m2 och består av skogsmark med inslag av våtmark. Figur
3.1 visar planområdets lokalisering.
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Figur 3.1. Ungefärlig lokalisering av planområdet Kragsta 1:51 (Källa: Eniro) © Lantmäteriet/Metria
Marken inom planområdet består av del av Kragsta 1:51 samt del av Kragsta 2:7, varav Kragsta
1:51 är privatägd (Kragsta Park AB). Kragsta 2:7 ägs av kommunen, se figur 3.2.

Figur 3.2. Röd streckad linje visar avgränsning för del av Kragsta 1:51 och blå streckad linje
visar ungefärlig avgränsning för planområdet. (Ortofoto från Hitta/Lantmäteriet).
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3.2

Omgivning

Planområdet avgränsas av Roslagsbanan i öster, befintlig GC-väg i väster, befintlig bebyggelse i
söder och Zetterlunds väg i norr. Norr och söder om planområdet finns bostadsområden. Öster
om Roslagsbanan ligger Byle mosse, ett större sammanhängande skogsområde som är ett
våtmarksområde/mosse, se figur 3.2.

3.3

Planförhållanden
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Översiktsplan
Visionen säger att kommunen aktivt ska bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Enligt
visionen behöver 7000 nya bostäder byggas till 2030 inom kommunen. Översiktsplanen ska ge
vägledning för var de lämpligen kan byggas. Vallentuna kommun verkar för en utveckling som
ger fler bostäder i attraktiv och hållbar struktur. I Vallentunas översiktsplan 1 anges att
utbyggnad ska ske med Roslagsbanan och Arningevägen som ryggrad. Det anges vidare att
Vallentuna ska bygga vidare på närhet till Roslagsbanan som får god turtäthet. Därför ska tät
bebyggelse planeras vid samtliga stationer mellan Kragstalund och Molnby. Föreliggande
planförslag möjliggör nya bostäder i närheten av Roslagsbanan och Kragstalunds station och
bedöms således ligga i linje med översiktsplanen.
Strukturplan för Södra Vallentuna
Vallentuna kommun har tagit fram en Strukturplan för Södra Vallentuna som redovisar en
övergripande utvecklingsstrategi för den södra delen av Vallentuna tätort, södra Vallentuna.
Strukturplanen tar sin utgångspunkt i inriktningen enligt Översiktsplan 2010-2030 (antagen av
kommunfullmäktige i maj 2010). Enligt översiktsplanen ska Vallentuna tätort utvecklas med
Roslagsbanan och Arningevägen som ryggrad i en samlad stadsstruktur som har hög
tillgänglighet till omgivande landskap.
Gällande detaljplaner
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt. I öster gränsar planområdet till Roslagsbanan och
Bällstabergsområdet som är planlagt för bostäder samt vissa servicefunktioner och
skolor/förskolor.
Planområdet gränsar i söder till detaljplanen för Södra Kragstalund, D20010620, i väster till
detaljplan för Kragstalundsleden samt ändring av del av Kragstalund I, S790917-1 och
detaljplan för Kragstalund II, S801210. I öster gränsar planområdet till detaljplanen för
Bällstaberg 1, D920227- 9.

3.4

Närliggande projekt

Roslagsbanan kommer att byggas ut och bli dubbelspårig mellan Täby Kyrkby och Kragstalund.
Det nya spåret är tänkt att hamna öster om befintligt spår förbi fastigheten. I samband med
utbyggnaden kommer befintlig banvall bytas ut och underliggande torv (och lera) kommer
schaktas ur för att förbättra banvallens stabilitet och förbättra det hydrologiska sambandet
mellan fastigheten och Byle mosse. Utbyggnaden innebär att järnvägen får en högre kapacitet så
att sträckan kan trafikeras oftare. Vid utbyggnaden av järnvägen kommer en 3 meter hög
bullerskärm uppföras längs med Roslagsbanan. Det nya spåret anpassas för att i framtiden klara
hastigheter på 120 km/h. Dagens fordon klarar dock inte högre hastigheter än 80 km/h.
Tabell 3.1 Spårtrafikering för nuläge och utbyggnadsalternativet prognosår 2030.
Tåglängd
Antal tåg/dygn 60 m
Antal tåg/dygn 120 m

1

Nuläge
117
30

Prognosår
157
72

Översiktsplan 2010-2030, Vallentuna kommun, antagen 2010-05-17.
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I samband med utbyggnaden av Roslagsbanan avser SL även att byta ut befintlig banvall (som
idag skär av den ursprungliga mossen) och ersätta torven och en del av leran med
sprängstensfyllning och krossmaterial vilka är mer permeabla än torven och leran. Dessa
åtgärder kommer att förbättra det hydrologiska sambandet mellan planområdet och Byle mosse.
Den hydrologiska förbindelsen mellan mossen inom planområdet och dagens Byle mosse
kommer att ”återställas” till det förhållande som rådde innan Roslagsbanas banvall anlades.
Nuvarande problem med instängt ytvatten inom planområdets östra del kommer med anledning
av ovanstående att försvinna.

Figur 3.3. Roslagsbanans banvall efter ombyggnaden. (Utdrag ur SL:s järnvägsplan)

4

Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13
§ andra stycket miljöbalken).
Samråd avseende avgränsning av MKB:n hölls skriftledes med Länsstyrelsen genom att de
granskade ett utkast till MKB:n. I ett yttrande daterat 2017-08-15 skriver länsstyrelsen att de
aspekter och frågor som togs upp i utkastet till MKB:n på ett bra sätt beskriver den påverkan på
miljön som den planerade byggnationen kan antas medföra. I samband med detaljplanens
samrådsskede kan länsstyrelsen inkomma med eventuella ytterligare synpunkter om MKB:s
innehåll och utformning.

4.1

Geografisk

Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet. För vissa aspekter som till exempel
vattenmiljö, naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större
geografiskt perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför
planområdesgränsen.

4.2

Saklig

4.2.1 Miljö- och hälsoaspekter
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet
med denna miljökonsekvensbeskrivning:
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Betydande miljöaspekter
Vattenmiljö (grundvatten och ytvatten) – Tillkommande hårdgjorda ytor och ökad biltrafik kan
innebära förändringar i dagvattnets kvalitet och kvantitet. Påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten beskrivs. Hårdgörande av ytor och utfyllnad kan påverka grundvattensituationen i
området. Påverkan på grundvattensituationen inom planområdet och angränsande områden,
grundvattennivåer, grundvattnets kvalitet och kvantitet beskrivs.
Naturmiljö – Inom området finns våtmark, vilket generellt är en skyddsvärd naturtyp, som
kommer att försvinna vid en utbyggnad av området. Planområdet står i hydrogeologisk kontakt
med Byle mosse som är ett naturområde som bedömts ha högt naturvärde. Konsekvenser för
naturmiljön och de ekologiska sambanden beskrivs.
Övriga miljöaspekter
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Buller och stomljud – Närhet till Roslagsbanan kan påverka tillkommande bebyggelse. Detta
beskrivs och konsekvens bedöms.
Risk och säkerhet – Närhet till Roslagsbanan kan påverka tillkommande bebyggelse. Detta
beskrivs och konsekvensbedöms.
Översvämningsrisker – Området är låglänt med begränsade avrinningsmöjligheter.
Klimatanpassning av området beskrivs och konsekvensbedöms.
Tillgänglighet och trygghet – Hur tillgänglighet och trygghet skapas inom området beskrivs och
konsekvensbedöms. Detta innefattar bl.a. närhet till kommunikationer, GC-vägar, belysning.
Miljöaspekter som avgränsats bort
Rekreation och friluftsliv - Planområdet bedöms ha låga rekreationsvärden och denna aspekt
beskrivs därför inte närmare i MKB:n.
Utsläpp till luft – Luftföroreningshalterna inom planområdet är inte så höga att
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Den begränsade mängd ökade transporter i
området som planen möjliggör bedöms inte kunna bidra till att miljökvalitetsnormerna blir
svårare att uppnå 2. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.
Kulturmiljö – Enligt Riksantikvarieämbetet finns inga kända fornlämningar i eller i anslutning
till planområdet 3. Inga andra kulturmiljöobjekt eller kulturhistoriska samband har heller
identifierats.
Förorenad mark- Fastigheten utgörs helt av naturmark. Inom området har det enligt den
geotekniska utredningen aldrig förekommit verksamhet eller påförts fyllningsjord som kan
innebära att marken är förorenad med tungmetaller, olja eller andra organiska
miljöföroreningar 4. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.
Markradon - Marken inom fastigheten bedöms med ledning av den tät lera och den höga yt- och
grundvattennivån vara lågradonmark. I samband med utfyllnad skall det tillses att
2

SLB-analys hemsida; http://slb.nu/slbanalys/luftfororeningskartor/, Luftföroreningskartor, beräknade
dygnsmedelvärden för PM10 och NO2 år 2015, SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges
Luftvårdsförbund, Uttag 2016-10-14.
3
Utdrag ur Riksantikvarieämbetets databas Fornsök; http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html,
2016-10-14.
4
Utrednings-PM Geoteknik, markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Kragsta 1:151:3,
Vallentuna kommun, Nya bostäder, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2016-11-03
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fyllnadsmaterial av berg har låg eller normal halt av uran 5. Aspekten beskrivs inte närmare i
MKB:n.
Elektromagnetisk strålning - Påverkan från magnetfält beror på om det är växelström eller
likström i ledningen. Det är framför allt växelström som genererar så kraftiga elektromagnetiska
fält att de befaras orsaka hälsoeffekter. Magnetfält från Roslagsbanan bedöms inte utgöra något
problem eftersom Roslagsbanan drivs med likström, som inte ger upphov till växlande
magnetfält. Aspekten beskrivs inte närmare i MKB:n.
Ras- och skredrisk - Terrängen och markförhållanden är idag sådana att någon risk för ras eller
skred inte föreligger 6 varför detta inte utreds närmare.

4.3

Miljö- och folkhälsomål

En MKB ska bland annat innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen.
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I tabell 4.1 nedan ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen och de elva målområdena för
folkhälsa. De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet stil.
Tabell 4.1. Miljömål och folkhälsomål
MILJÖMÅL
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och
skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

4.4

MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Delaktighet och inflytande i
samhället
2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel

Tidsmässig

Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det
planerade bostadsområdet samt Roslagsbanan kan vara fullt utbyggda vilket de beräknas vara år
2030. Beskrivning görs även av konsekvenser för byggskedet.

5

Utrednings-PM Geoteknik, markförhållanden och exploateringsförutsättningar, Kragsta 1:151:3,
Vallentuna kommun, Nya bostäder, Structor Geoteknik Stockholm AB, 2016-11-03
6
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5

Alternativredovisning

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.

5.1

Planförslag
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Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus och flerfamiljshus samt parkering
och grönytor inom planområdet. Utmed hela planområdesgränsen finns en bebyggelsefri zon
som är cirka fem meter bred. Enligt den illustrationsplan som tagits fram för planen föreslås ett
grönområde i områdets södra del, se figur 5.1.

Figur 5.1. Illustration över utbyggnad av området med radhuslängor och flerbostadshus.
Vid bedömning av konsekvenser är det framförallt denna illustrationsplan som varit
utgångspunkten.

5.2

Övriga alternativ

I Vallentunas översiktsplan står att ”Vallentuna ska bygga vidare på närhet till Roslagsbanan
som får god turtäthet. Därför planeras tät bebyggelse vid samtliga stationer mellan Kragstalund
och Molnby.” Lokaliseringen av den planerade bebyggelsen ligger således i linje med den
Vallentuna kommuns utbyggnadsstrategi.
Justeringar av bebyggelsen har gjorts efterhand som en anpassning till buller- och riskpåverkan
från Roslagsbanan samt för att ge utrymme för de dagvattenåtgärder som föreslagits.

5.3

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Nollalternativet
utgår ifrån gällande planer och beslut. En sannolik utveckling om planen inte genomförs
bedöms vara att nuvarande markanvändning med skogsmark kvarstår. Nollalternativet innebär
även att Roslagsbanan kommer att byggas ut och bli dubbelspårig mellan Täby Kyrkby och
Kragstalund, se avsnitt 3.4. Den hydrologiska förbindelsen mellan mossen inom planområdet
och dagens Byle mosse kommer att ”återställas” till det förhållande som rådde innan
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Roslagsbanas banvall anlades. Nuvarande problem med instängt ytvatten inom planområdets
östra del kommer med anledning av ovanstående att försvinna. Då nuvarande markanvändning i
nollalternativet kvarstår inom planområdet förväntas inte någon förändring i dagvattnets kvalitet
eller flöden.
Roslagsbanan kommer även i nollalternativet utgöra en riskkälla samt medföra buller. I
nollalternativet antas nuvarande markanvändning (naturområde) kvarstå inom planområdet,
vilket innebär att människor inte förväntas vistas där stadigvarande. Några betydande
konsekvenser med avseende på människors hälsa och säkerhet till följd av olycksriskpåverkan
eller bullerpåverkan bedöms således inte uppkomma i nollalternativet.

6

Miljö- och hälsokonsekvenser driftskedet
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I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande.
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och
negativa konsekvenser beskrivs.

6.1

Naturmiljö

6.1.1 Bedömningsgrunder
I Vallentuna kommuns översiktsplan finns utveckling av grönområden och viktiga gröna
kopplingar som studeras utpekade. Planområdet omfattas inte av något av de i översiktsplanen
utpekade grönområdena eller kopplingarna. Området öster om Roslagsbanan där naturområdet
Byle mosse är beläget finns utpekat i översiktsplanen, se figur 6.1. Mossen utgör ett
sammanhängande våtmarksområde som har ett högt vegetationshistoriskt och naturpedagogiskt
värde. Den representerar en för Stockholmsområdet ovanlig myrtyp.
Vallentuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Täby kommuner har arbetat i en kilsamverkan för
att identifiera ekologiska landskapssamband inom Rösjökilen. På uppdrag av dessa kommuner
tog Calluna AB och Ekologigruppen fram rapporten ”Ekologiska landskapssamband i
Rösjökilen” som gavs ut i slutet av år 2014. Rapporten har identifierat livsmiljöområden för
tallar samt de nätverksstrukturer som de utgör, med fokus på den rödlistade insektsarten
reliktbock.
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Figur 6.1. Utdrag ur Vallentuna kommuns översiktsplan 2010-2030. Planområdet är markerat
med röd ring.
Rödlistade arter
För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är art som riskerar dö ut från ett
område, exempelvis från ett land. ArtData-banken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram
Sveriges rödlista. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för artskyddsförordningen och
länsstyrelsen har det regionala.
Följande kategorier finns i rödlistan:

6.1.2 Förutsättningar
En naturvärdesinventering genomfördes inom planområdet i slutet av maj 2016, varifrån
beskrivningen av planområdet i detta avsnitt är hämtad 7. Det inventerade området utgörs av
skogsmark. Delen närmast Roslagsbanan består av en igenväxande, glest trädbevuxen våtmark
(delområde 1). Våtmarken fortsätter öster om Roslagsbanan där den har sin huvudsakliga
utbredning. Våtmarken övergår västerut till en sumpskog som utgörs av barrblandskog
(delområde 2). Kring sumpskogen ligger en bård med barrblandskog på frisk mark som
7

Naturvärdesinventering vid Kragstalund, Vallentuna kommun, Ekologigruppen 2016-05-30
Granskningsversion
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domineras av blåbärsris i fältskiktet (delområde 3 och 5). Skogen är relativt ung och ett stort
inslag av lövträd finns i området. Några enstaka gamla tallar växer i den norra delen av området
(delområde 3). Ett dike eller gammalt fuktstråk som bedöms ha ytnära grundvatten finns i
området västra del (delområde 4).
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Naturvärdena i undersökningsområdet bedöms vara låga och samtliga avgränsade delområden
utgörs av naturvärdesklass 4, visst naturvärde, se figur 6.2. I delområde 3 står några äldre tallar
som bedöms vara värda att ta hänsyn till. Dessa står dock så pass glest, och skogen runt omkring
är relativt ung, att det inte bedöms vara motiverat att klassa delområdet som helhet högre än
visst naturvärde.

Figur 6.2. Karta med delområden och naturvärdesklass. Röd linje anger ungefärligt
undersökningsområde.
I området hittades vid inventeringen inga naturvårdsarter (fridlysta arter, rödlistade arter,
signalarter, arter skyddade i artskyddsförordningen mm). En rödlistad art kan förväntas finnas
inom undersökningsområdet, Tallticka (nära hotad, NT) som lever som parasit på gamla levande
tallar (100-150 år eller äldre). De gamla tallarna i delområde 3 bedöms vara lämpliga substrat
för arten, den kunde dock inte påträffas vid inventeringstillfället. I efterhand har ett exemplar av
Tallticka påträffats på en tall i mitten av planområdet. Den tallen var inte en av de äldre tallarna
som utpekades som skyddsvärda.
Byle mosse
I tidigare naturinventeringar har Byle mosse identifierats som ett område med särskilda
naturvärden 8. Byle mosse utgör ett sammanhängande våtmarksområde som har ett högt
vegetationshistoriskt och naturpedagogiskt värde. Delar av mossen har nyligen avverkats. Den
representerar en för Stockholmsområdet ganska ovanlig myrtyp, en mosse med tall och
skvattram i mitten omgiven av ett blötare kärr (ett så kallat laggkärr med björk). Torvdjupet
inom Byle mosse är troligen litet, dels beroende på klimatförhållanden, dels på att
tillrinningsområdet är relativt litet. Byle mosse bedöms vara mycket känslig för både
hydrologiska förändringar och markslitage. Påverkan av ett ökat närsaltsläckage från
8

Landskapsanalys - Bällstaberg 4, naturinventering som underlag för detaljplan, Conec, 2010-10-12.
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exempelvis bebyggelse kan också påverka floran negativt. Det är viktigt att inte hydrologin
inom mossens tillrinningsområde förändras, framförallt får inte tillrinningen minska 9.
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Ekologiska samband
Planområdet ligger som en liten grön bård mellan två större villaområden. Området är en
fortsättning på det större skogsområdet med Byle mosse som ligger öster om Roslagsbanan och
fortsätter som en smal skogsbård in i bostadsområdena väster ut. I och med att skogsbården som
går in i bostadsområdet är så pass smal bedöms den inte utgöra någon viktigare spridningslänk,
men en viss funktion har den sannolikt.
6.1.3 Konsekvenser planförslag
Planområdet
Planförslaget innebär att en våtmark (cirka 7 300 m2) tas i anspråk, vilket generellt är en
värdefull och skyddsvärd naturtyp. Våtmarker är generellt värdefulla eftersom de bland annat
kan erbjuda livsmiljö för många vattenanknutna växt- och djurarter samt att de länge varit på
tillbakagång i landet. De erbjuder också värdefulla ekosystemtjänster som dagvattenhantering
och klimatanpassning. Naturvärdesinventeringen visade dock inte på några höga naturvärden
eller naturvärdesarter inom planområdet. Planförslaget innebär också att två av fem utpekade
skyddsvärda tallar kommer att avverkas. En av dessa avverkas för att de ligger intill
Zetterlundsväg som kommunen planerar att bredda och en i planområdet avverkas då den
sammanfaller med planerad bebyggelse. Ett annat träd kommer att återplanteras för det träd som
sammanfaller bebyggelsen. Den tall på vilken tallticka påträffades ligger mitt i planområdet.
Den kommer att avverkas och talltickan, som är rödlistad, kommer att försvinna. Att gamla
tallar avverkas är negativt då de utgör livsmiljöer för svampar och insekter, bland annat den
rödlistade reliktbocken. Inga rödlistade arter dock har påträffats i området utöver den enda
talltickan.
Planen bedöms ge upphov till märkbara negativa konsekvenser för naturmiljön lokalt med
avseende på utfyllnaden av våtmark och avverkandet av de gamla värdefulla tallarna vilket gör
att potentiella livsmiljöer för andra arter försvinner. Regionalt är planområdet av mindre värde
då våtmarkerna idag är påverkade och området är avskuret från omkringliggande naturmark vid
Roslagsbanan, Zetterlundsväg och de omgivande bostadsområdena. Regionalt bedöms därför
miljöeffekterna vara små och negativa.
Spridningssamband
Planförslaget bedöms endast innebära små negativa konsekvenserna med avseende på
spridningssamband. Detta eftersom planområdet är av mindre värde som spridningsstråk
eftersom det i stort sett är en återvändsgränd redan idag. Det sparade grönområdet i söder
kommer även fortsättningsvis att fylla en viss funktion som spridningskorridor.
Planområdet är inte utpekat som livsmiljöområde i det tallnätverk som identifierats i analysen
av ekologiska landskapssamband inom Rösjökilen. Spridningssambanden i tallnätverket bedöms
därför inte påverkas av planförslaget.
Byle mosse
Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse kan förbättras i och med att
tillrinningen dit potentiellt sett kan öka dit. Eftersom mossen framförallt kan påverkas negativt
av en minskad tillrinning bedöms naturvärdena inom mossen inte påverkas negativt av den
planerade bebyggelsen med de dagvattenåtgärder som planeras. Enligt den dagvattenutredning
som utförts, se avsnitt 6.2.3, kommer det att bli en liten ökning av närsalter i form av fosfor till
9

Landskapsanalys - Bällstaberg 4, naturinventering som underlag för detaljplan, Conec, 2010-10-12.
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grundvattenmagasinet som planområdet har gemensamt med Byle mosse. Mängden kväve
kommer däremot att minska. Mossar är generellt känsliga för näringstillskott, framförallt av
kväve då det brukar vara underskott av detta. Om kvävetillförseln är förhöjd från någon annan
källa än planområdet, skulle även ett tillskott av fosfor kunna vara negativt. Ökningen av fosfor
från planområdet är liten och ligger långt under befintliga riktvärden för dagvattenutsläpp. Då
Byle mosse har identifierats som ett område med särskilda naturvärden och som känslig för
närsaltspåverkan finns det risk för märkbara negativa konsekvenser av ökad fosfortillförsel.
Eventuell påverkan av mossen, till följd av ökningen av fosfor, behöver undersökas vidare.
6.1.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Äldre tallar i planområdet bevaras så långt det är möjligt i planförslaget. I det fallet yngre tallar
sparas inom områden som blir naturmark, till exempel i den södra delen av planområdet, kan
man friställa dem. Dessa kan då hållas solbelysta och på sikt kan de växa och få värden likt de
hos de gamla tallar som finns i området idag.
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6.2

Vattenmiljö

6.2.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk
potential samt kemisk status.
Kommunens miljöpolicy 10
I Vallentuna kommuns miljöpolicy (2013) finns följande mål som berör vattenmiljö.
• Värna om biologisk mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i odlingslandskapet
som i olika vattenmiljöer och skog med höga naturvärden
• Grunda all samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, så att marken, vattnet
och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och hållbart sätt.
Dagvattenpolicy 11
Tillsammans med fem grannkommuner 12 har Vallentuna gått samman i Oxunda
vattensamverkan för att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde friska.
Vallentuna omfattas delvis av Oxundaåns avrinningsområde. Oxunda vattensamverkan tog år
2007 fram en dagvattenpolicy ”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde- policy, råd och
riktlinjer” som är gällande för vattensamverkans deltagare. Vattnet från det aktuella
avrinningsområdet rinner slutligen ut i Mälaren, i närheten av Görvälns vattenverk som
producerar regionens dricksvatten (Vallentuna, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby
och Täby kommuns dricksvatten).
Dagvattenpolicyn har följande fem mål och preciseringar
• Minska konsekvenserna vid översvämning - Planering och höjdsättning av mark utförs
så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga regn eller höga
vattennivåer i sjöar och vattendrag. Hänsyn tas till att framtida regn kan vara intensivare
och att vattennivåer kan vara högre. Ytliga evakueringsvägar skapas så att extrema
flöden får små konsekvenser. Risker med byggnation i instängda områden där ytlig
avrinning ej kan ske beaktas särskilt.
10

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Klimatforandringar-och-miljo/Miljopolicy/
http://www.oxunda.se/files/contentFiles/dokument/dagvatten/Dagvattenpolicy_Oxunda_2007.pdf
12
Järfälla, Sigtuna, Upplands Väsby, Täby och Sollentuna
11
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•

Bevara en naturlig vattenbalans - Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som
möjligt. Detta avser såväl grundvattenbildning som omsättning och flöden i sjöar och
vattendrag. Bortledning av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga
ytor skapas så att dagvatten infiltreras lokalt.
Minska mängden föroreningar - Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom
goda materialval och lokala lösningar för infiltration och rening. Dagvattensystem
utformas så att föroreningar avskiljs under vattnets väg till recipienten.
Utjämna dagvattenflöden - Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat
mark som statlig och kommunägd mark, så att en jämnare belastning på
dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter skapas.
Berika bebyggelsemiljön - Dagvatten hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljön ur både ett mänskligt och biologiskt perspektiv. Detta görs såväl på
mark som på tak.

Riktvärden för dagvatten
Det finns inga nationellt antagna rikt- eller gränsvärden för dagvatten, men flera framtagna
förslag. I dagvattenutredningen som utförts för planområdet används riktvärden för dagvatten
framtagna av Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdena är uppdelade efter
hur utsläppet ser ut och utifrån typ av recipient. För aktuell detaljplan har nivå 1M bedömts vara
applicerbar med hänsyn till recipienten se tabell 6.1.
Tabell 6.1 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp
Ämne*
Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp till mindre
sjöar, vattendrag och havsvikar, direktutsläpp (1M)
[µg/l]
Fosfor, P
160
Kväve, N
2000
Bly, Pb
8
Koppar, Cu
18
Zink, Zn
75
Kadmium, Cd
0,4
Krom, Cr
10
Nickel, Ni
15
Kvicksilver**, Hg
0,03
Suspenderat material, SS
40 000
Olja
400
* Totala fraktioner avses för näringsämnen och metaller (ej filtrerat eller centrifugerat prov)
** Om endast riktvärdet för detta ämne överskrids så bör inte endast detta utgöra
beslutsunderlag för åtgärder p.g.a. osäkert dataunderlag.
Vattenverksamhet
Åtgärder 13 och anläggningar i vattenområden, kulvertering, anläggande av bryggor och
utfyllnad av diken är exempel på åtgärder som betraktas som vattenverksamhet enligt
miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till länsstyrelsen eller
att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen.
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Till exempel grävning, schaktning, fyllning, utrivning.
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6.2.2 Förutsättningar
Infiltration
Det täta lerlagret i den södra och östra delen har låg genomsläpplighet och begränsar
infiltrationsmöjligheterna där vilket ger en liten och långsam infiltration. Detta, tillsammans
med att den östra delen av området ligger något lägre än omgivande mark och är instängt mellan
banvallen och fastmarksområdet, gör att vatten blir stående på ytan där under stora delar av året.
Under lerlagret i den östra delen finns ett permanent slutet grundvattenmagasin som sträcker sig
under Roslagsbanan till Byle mosse.
Höjdsättningen i området gör att den nordvästra delen saknar både yt- och grundvatten.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Dagens VA-situation för planområdet
Planområdet består i dagsläget av naturmark. En dagvattentrumma under Roslagsbanan finns i
områdets sydöstra del, men den ligger högre än marknivån vilket gör att den troligtvis inte har
någon betydande funktion för avvattningen av området.
Vattenområden
Delar av planområdet står större delen av året under vatten och räknas därmed som
vattenområde. Vattenområde är en juridisk term i miljöbalken som bland annat omfattar
våtmarker. Ekologigruppen utförde en naturvärdesinventering för planområdet i maj 2016. Där
pekades våtmarker i en total yta om cirka 7300 m2 ut, se figur 6.3.

Figur 6.3. Karta med vatten/våtmarksområden från utförd naturvärdesinventering. Röd linje
anger ungefärligt undersökningsområde.
Området ingår i Vallentunasjöns avrinningsområde, se figur 6.4, som i sin tur ligger inom
Oxundaåns avrinningsområde. Oxundaån rinner slutligen ut i Mälaren.
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Figur 6.4. Vallentunasjön, från Länsstyrelsens WebbGIS
Enligt Svenskt vatteninformationssystem, VISS, har följande miljökvalitetsnormer och
statusklassningar fastställts för Vallentunasjön i förvaltningscykel 2. Ekologisk status är klassad
till otillfredsställande, kvalitetskravet är god ekologisk status till 2027. Detta för att god
ekologisk status med avseende på näringsämnen inte kan uppnås till år 2021 på grund av
administrativa begränsningar. Den kemiska ytvattenstatusen klassades till uppnår ej god och
kvalitetskravet är god kemisk status. Påverkanskällorna är i huvudsak jordbruk, urban
markanvändning och enskilda avlopp.
Byle mosse, som ligger på andra sidan Roslagsbanan i östlig riktning, står i hydrologisk kontakt
med planområdet genom det torv- och moränlager som sträcker sig under järnvägsbanken. Byle
mosse omfattar vattenområden i form av bland annat myrmark. Området bedöms som mycket
känslig för hydrologiska förändringar 14. Framförallt får inte tillrinningen till området minska.
Figur 6.5 visar hur planområdet hänger ihop med Byle mosse via passage under Roslagsbanan.

Figur 6.5. Planområdets förbindelse med Byle mosse via passage under Roslagsbanan (Tekniskt
PM hydrogeologi, SL 2016-04-19)
14

Landskapsanalys – Bällstaberg 4. Naturinventering och rekreationsanalys som underlag för detaljplan.
2010-10-12
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Vattenverksamhet
Tillstånd till vattenverksamhet behövs för de åtgärder som planeras inom vattenområdet (se
figur 6.3), då dessa överstiger en yta om 3000 kvadratmeter. Därför har en tillståndsprocess
inletts parallellt med planansökan. Tillståndsansökan kommer att inlämnas till mark- och
miljödomstolen under år 2018. I tillståndsprövningen kommer vattenverksamhetens påverkan på
området och dess omgivning, bland annat Byle mosse, att prövas.
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6.2.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget medger att mer mark inom planområdet hårdgörs för byggnader och vägar samt att
fler bilar rör sig inom området vilket påverkar dagvattnets flöde och föroreningsinnehåll.
Ytvatten
Marken är helt oexploaterad i dagsläget och planförslaget innebär att naturmark inklusive
våtmark tas i anspråk och tas bort. Med planerad markanvändning är bedömningen i genomförd
dagvattenutredning 15 att flödet från ett 10-årsregn ökar från 7,2 l/sek till 61 l/sek utan
fördröjningsåtgärder. Detta på grund av att den ökade andelen hårdgjorda ytor medför både
större och intensivare avrinning. Med föreslagen dagvattenhantering kommer all avrinning
omhändertas lokalt genom dels infiltration till grundvattnet genom de planerade
fyllningsmassorna av stenkross och dels genom fördröjning i planerad torrdamm på fastigheten
samt vid större regn, exempelvis ett 100-årsregn, också i Byle mosse.
Föroreningshalter i dagvatten utan rening bedöms öka för alla föroreningar om planerad
bebyggelse realiseras utan renande och fördröjande åtgärder.
Inom ramen för dagvattenutredningen har en preliminär beskrivning av ett framtida
dagvattensystem för området tagits fram, se avsnitt 6.2.4. Detta för att minska de ökade
dagvattenflöden och ökade föroreningsmängder i dagvatten från planområdet som föreslagen
markanvändning medför.
Med åtgärderna i ovan nämnda åtgärdsförslag (LOD) beräknas föroreningshalter respektive
föroreningsmängder att se ut enligt tabell 6.2 respektive 6.3.
Tabell 6.2. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet före och efter exploatering samt
efter exploatering med LOD. Dessa jämförs med riktvärde 1M.

ug/l

31

150

Efter exploatering
med LOD och
svackdiken
70

N

ug/l

710

1200

430

Efter exploatering
Riktvärde
med LOD, svackdiken
1M
& krossmagasin
52.5
160
279.5
2000

Pb

ug/l

2.1

5.3

1.3

0.455

8.0

Cu

ug/l

4.6

14

3.6

1.44

18

Zn

ug/l

11

50

7.5

3

75

Cd

ug/l

0.074

0.25

0.070

0.035

0.40

0.82

0.328

10

1.4

0.77

15
0.030

Ämne

Enhet

Före
exploatering

Efter
exploatering

P

Cr
Ni
Hg
SS
Olja
15

ug/l
ug/l

0.43
0.50

4.1
4.8

ug/l

0.0043

0.014

0.0091

0.00637

ug/l

9800

25000

3800

1140

40000

ug/l

78

270

14

4.9

400

Del av Kragsta 1:51 Vallentuna, PM dagvatten, Structor Mark Stockholm AB, 2016-11-16
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PAH16
BaP

ug/l

0

ug/l

0

0.20
0.026

0.040

0.022

0.0052

0.00286

0.030

Beräkningarna som redovisas i tabell 6.2 visar på att föroreningshalterna i dagvattnet ökar för
alla ämnen vid en exploatering om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som föreslås i avsnitt 8 i
dagvattenutredningen genomförs kommer visa ämnens föroreningshalter öka medan andra
minskar i jämförelse med före en exploatering. I båda scenariona ligger dock halterna under de
riktvärden RTK föreslagit (riktvärde 1M).
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Tabell 6.3. Föroreningsmängder i dagvatten från planområdet före och efter exploatering.
Ämne

Enhet

Före
exploatering

P

kg/år

0.039

0.33

0.15

Efter exploatering
med LOD,
svackdiken &
krossmagasin
0.1125

N

kg/år

0.89

2.7

0.96

0.624

Pb

kg/år

0.0026

0.012

0.0029

0.001

Cu

kg/år

0.0058

0.030

0.0078

0.00312

Zn

kg/år

0.11

0.017

Cd

kg/år

0.00055

0.00015

Cr

kg/år

0.0091

0.0018

Ni

kg/år

0.011

0.0032

Hg

kg/år

0.000031

0.000020

SS

kg/år

55

8.3

Oil

kg/år

0.60

0.030

PAH16

kg/år

0.00044

0.000089

BaP

kg/år

0.000058

0.000012

0.014
0.000091
0.00053
0.00062
0.0000053
12
0.097
0
0

Efter
exploatering

Efter exploatering
med LOD och
svackdiken

0.0068
0.000075
0.00072
0.00176
0.000014
2.49
0.0105
0.00004895
0.0000066

Som tabell 6.6 visar kommer den årliga belastningen av föroreningar att öka efter exploatering
för samtliga ämnen om inga åtgärder görs. Om de åtgärder som föreslås i avsnitt 8 i
dagvattenutredningen genomförs kommer visa ämnens föroreningshalter öka medan andra
minskar i jämförelse med före en exploatering. Detta är en naturlig konsekvens av att naturmark
bebyggs. Inga halter överskrider riktvärdena och den ökning som sker är låg.
Planförslaget går i linje med flera av dagvattenpolicyns 16 huvudsyften. Området höjdsätts för att
minska konsekvenserna vid översvämning samtidigt som lokalt omhändertagande av dagvattnet
i öppna dagvattenlösningar berikar bebyggelsemiljön, bidrar till att bevara en naturlig
vattenbalans och utjämnar dagvattenflödena. De föreslagna åtgärderna gör också att mängden av
flera föroreningar minskar.

16

”Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde- policy, råd och riktlinjer”
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Miljökvalitetsnormer
Dagvattnet inom planområdet kommer tas hand om lokalt men ökade hårdgjorda ytor på grund
av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att påverka avrinningen från
området, både med avseende på kvalitet och kvantitet. Detta är en naturlig konsekvens av att
naturmarken ersätts med ytor avsedda för boende och fordonstrafik. En ökning av mängden
föroreningar kommer för vissa ämnen på årsbasis att ske i jämförelse med dagens mängder,
ökningen är låg. Föroreningarna kommer i första hand att belasta primärrecipienten som är
grundvattenmagasinet som stäcker sig under planområdet och Byle mosse. I
grundvattenmagasinet sker sedan ytterligare rening innan vattnet når Vallentunasjön vilket
därefter bedöms vara så rent att möjligheterna för ytvattenförekomsten att uppnå god ekologisk
och kemisk status inte försämras och de enskilda kvalitetsfaktorernas klassning inte försämras.
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Grundvatten
Då planområdet schaktas ur och lera ersätts med sprängsten så möjliggörs större perkolation av
vatten ner till dagvattenmagasinet. Sprängsten är ett inert naturmaterial med hög porositet vilket
gör att varken grundvattnets kvalitet eller magasinets storlek kommer att påverkas negativt.
Grundvattenmagasinet under planområdet står i förbindelse med grundvattnet under Byle
mosse. Vid ett genomförande av planen och de i dagvattenutredningen föreslagna åtgärderna
kommer tillrinningen av vatten från planområdet till Byle mosse att förbättras. Planförslaget
med föreslagna dagvattenåtgärder medför inte risk att mossen eller sumpskogen dräneras.
Översvämningar
Vid större regnmängder, exempelvis vid 100-årsregn, kommer inte det öppna dagvattensystemet
kunna avleda allt vatten bort från planområdet. Överflödigt vatten kommer då att samlas i
lågpunkten vid fördröjningsmagasinet i form av en torrdamm som planeras i södra delen av
området. Eftersom avrinningsmöjligheterna är begränsade och Byle mosse öster om
planområdet har hydrologiskt kontakt riskerar vattennivån att stiga och översvämma delar av
planområdet. Det gäller framförallt den östra delen av planområdet som i dagsläget utgör en
lokal lågpunkt. Fastigheten höjdsätts därför på ett sånt sätt att vatten tillåts bli stående i
torrdammen som utgör lågpunkt i planområdet medan byggnader placeras högre där de inte
riskerar att svämmas över. Höjderna anges också i plankartan för detaljplanen.
Byle mosse som kan ta emot ytvatten från planområdet vid stora regn bedöms inte få någon
ökad översvämningsrisk som följd av planförslaget då planområdet utgör en så liten del av
tillrinningsområdet för mossen.
6.2.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Utgångspunkten i föreslagna åtgärder är att minimera dagvattenmängd och föroreningar, att
fördröja och rena dagvatten nära källan och att minska risken för översvämning av ny
bebyggelse. Följande stycken beskriver hur detta ska uppnås.
Förslag på åtgärder för att minska mängden föroreningar och mängden dagvatten
Materialval bör övervägas för att förhindra att dagvattnet förorenas. Speciellt bör tungmetaller
såsom bly, koppar och zink aktivt undvikas.
Andelen hårdgjorda ytor kan minimeras genom att exempelvis förse parkeringsplatserna med
genomsläpplig beläggning så som hålad marksten, rasteryta eller permeabel asfalt. Avrinningen
styrs till gräsbeklädda svackdiken med flacka släntlutningar. Dikena möjliggör infiltration och
rening av dagvattnet.
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Figur 6.6. Exempel genomsläpplig beläggning (betonghålsten) på parkeringsplats.
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Gröna tak bidrar till att minska avrinningen och kan med fördel användas på
komplementbyggnader med små taklutningar.
Förslag på åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet
Dagvatten från takytor bör ledas via stuprör ner till marknivån och spridas över omgivande
infiltrationsytor (gräsmatta eller grusytor). Dessa höjdsätts så att det vatten som inte infiltreras
avrinner mot exempelvis gräsbeklädda svackdiken med flacka släntlutningar. Dikena möjliggör
infiltration och rening av dagvattnet.

Figur 6.7. Exempel utledning av takdagvatten på gräsmatta och öppet avrinningsstråk typ
svackdike.
Utfyllnad med krossmassor planeras och kommer innebära att mellan 2000-3000 m3 hålrum
skapas i fyllnadsmassorna där dagvatten kan infiltreras och magasineras och därefter perkolera
ned till grundvattenmagasinet. Vid lämpliga ställen kan perkolationsbrunnar med kupolsilar
sättas som vid intensiva regn leder ner det dagvatten som inte hinner infiltreras ner i magasinet.
Förslag på åtgärder för att minimera risken för översvämningar
Eftersom planområdet ligger lågt är höjdsättningen av området av yttersta vikt för att säkra
bebyggelsen mot översvämningar. Planbestämmelser för höjdsättning inom området, lägsta
grundläggningsnivå eller liknande behöver därför tas fram i det fortsatta planarbetet.
Huvudprincipen ska vara att avrinningen sker från norr mot söder mot ett lägre beläget öppet
avrinningsstråk där en yta för fördröjning anläggs (torr damm). Svackdiken mellan vägen och
kvartersmarken möjliggör rening och fördröjning och öppna avrinningsstråk kan även behövas
mellan bebyggelsen inom kvartersmark för att avleda vatten vid extrema nederbördssituationer.
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Figur 6.8 . Exempel på öppet avrinningsstråk mellan bebyggelse.
Naturmarken i södra delen av fastigheten föreslås nyttjas för ett öppet avrinningsstråk där
ytterligare fördröjning och infiltration av dagvattnet kan ske. I området föreslås att ett öppet
fördröjningsmagasin (utan permanent vattenspegel) anläggs. Delar eller hela ytan för magasinet
bör grävas ut och fyllas med krossmassor som ansluter till krossmassorna för banvallen.
Magasinet ges även möjlighet att brädda till Byle mosse via en ny trumma under banvallen, ca
20 m söder om den befintliga trumman.

Figur 6.9. Exempel på utjämningsmagasin (torr damm).
Flödeshantering
I möte med SL har framkommit att den nya trumman inte ska belastas med mer flöde än vad den
befintliga hanterar idag d.v.s. 375 l/s.
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6.3

Risk och säkerhet

En översiktlig riskbedömning har genomförts för planområdet varifrån informationen i detta
avsnitt är hämtad 17.
6.3.1 Bedömningsgrunder
Länsstyrelsen har gett ut riktlinjer 18 för planering av bebyggelse intill järnvägar. Dessa gäller
främst för järnvägar med både persontåg och godstransporter, inklusive tåg som transporterar
farligt gods. Roslagsbanan är begränsad till trafik med persontåg och har inga transporter med
farligt gods, vilket gör att olycksriskpåverkan är mindre komplicerad. Rekommendationerna
bedöms ändå kunna vara tillämpbara som en jämförelse och utgångspunkt för resonemang om
skyddsavstånd även inom ramen för denna detaljplan.
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Länsstyrelsen anger följande för järnvägar där det transporteras farligt gods: Det ska finnas ett
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste spårmitt.
Vidare förtydligas att inom 30 meter ska åtgärder säkerställas (genom planbestämmelser) som
lindrar konsekvenserna vid vissa typer av utsläpp och bränder som kan följa på olyckor med
farligt gods. Sådana händelser bedöms dock inte vara relevanta att beakta utmed Roslagsbanan.
Då det saknas direkt tillämpbara riktlinjer för den aktuella planeringssituationen, föreslås
fortsatta resonemang även ta utgångspunkt i den s.k. riskhanteringsprocessen. Detta görs genom
en identifiering av vilka händelser som kan inträffa, en analys av vilka konsekvenser som de kan
ge upphov till och därigenom vilka områden som kan påverkas vid en olycka. Utifrån detta kan
behov av eventuella åtgärder fastställas.
6.3.2 Förutsättningar
Identifieringen av risker inkluderar riskpåverkan som markanvändningen inom planområdet kan
medföra mot omgivningen, riskpåverkan inom planområdet samt möjlig riskpåverkan från
omgivningen mot planområdet (se figur 6.10).

Figur 6.10. Perspektiv för riskidentifiering.
Riskidentifieringen innebär en genomgång av kända riskkällor (exempelvis infrastrukturanläggningar och verksamheter som hanterar farliga ämnen) i närområdet. Där inkluderas
17

PM Olycksrisker, Underlag till MKB - Detaljplan för Kragsta 1:51. Vallentuna kommun, Stockholms
län, Structor Riskbyrån Stockholm AB, 2016-10-11.
18
Länsstyrelsen i Stockholms län (2016) Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det
transporteras farligt gods. Fakta 2016:4.
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verksamheter som omfattas av 2 kap 4 § i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, eller lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Länsstyrelsen i Stockholms län redovisar 19 sådana verksamheter i närområdet, se figur 6.11.

Figur 6.11. Skärmbild från Länsstyrelsens WebbGIS. Ungefärligt läge för planområdet är
markerat med en röd oval.
Resultatet av riskidentifieringens del (A) visar att inga farliga verksamheter finns i närområdet
kring Kragsta 1:51. En drivmedelsstation är belägen omkring en kilometer norrut. Detta avstånd
innebär att vidare hänsyn till drivmedelsstationen inte behöver 20 tas. Vad gäller
infrastrukturanläggningar finns Roslagsbanan i direkt anslutning till planområdet.
Transportleder för farligt gods i närområdet utgörs av en sekundär väg (264) en dryg kilometer
österut. Då avståndet överstiger 150 meter behöver vidare hänsyn till väg 264 inte tas.
Avseende riskpåverkan från planområdet mot omgivningen (B), eller inom området (C),
bedöms den föreslagna markanvändningen (bostäder) inte leda till någon olycksriskpåverkan
som kräver fortsatt hantering. Sammantaget är det därmed perspektiv (A) Olyckor i
omgivningen med påverkan på området är aktuell och då i form av tågtrafiken på Roslagsbanan.
Denna riskkälla studeras därför vidare i 6.3.3.
6.3.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget medför att fler människor kommer att befinna sig i Roslagsbanans närhet. En
riskanalys har genomförts där konsekvenser av identifierade olyckor beskrivs kvalitativt. En
riskvärdering har också gjorts för att identifiera ett eventuellt behov av åtgärder.

19

Länsstyrelsen i Stockholms län (2014) Elektronisk: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. Hämtad 2015-04-10.
20
Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för transport
av farligt gods samt intill bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län
M:\1. Uppdrag\2016\M1600089_PT_STructor Geoteknik_Kragstalund\08-Utkast\MKB DP\MKB Kragstalund Östra
2018-04-11_utan spara ändringar.docx

Kragstalund
M1600089
2018-04-11 s 29 (39)

Riskanalys
Riskpåverkan mot planområdet från tågtrafiken på Roslagsbanan utgörs i huvudsak av händelser
där ett tåg spårar ur och hamnar inom planområdet och därigenom skadar det som eventuellt
träffas (exempelvis personer eller en byggnad). Konsekvenserna av en urspårning beror på hur
långt ifrån spåret som tåget hamnar och sannolikheten beror på bland annat antalet och typen av
tågrörelser, skick på spåranläggningen och tågen, med mera.
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De vanligaste orsakerna till urspårningar är enligt länsstyrelsen20 hinder på spår (stenar, bilar
med mera), banfel (solkurvor, växelfel, rälsbrott m.m.), hög hastighet (i förhållande till
spårstandard och kurvor) och fordonsfel (axelbrott m.m.). Länsstyrelsen anger vidare att
vagnarna vid urspårning i de flesta fall hamnar inom en vagnslängd från banan, d.v.s. 25 meter.
Endast vid 0.5% av urspårningarna hamnar vagnarna längre än 25 meter från banan. Detta
avstånd stämmer väl med uppgifter i andra tillgängliga äldre svenska modeller för beräkning av
konsekvenserna vid tågolyckor 21. Däri är det endast är urspårningar med godståg som antas
kunna ge en påverkan på över 25 meter (de antas kunna hamna upp till 30 meter från spåret).
Godståg trafikerar inte Roslagsbanan.
UIC CODE 777-2 22 är en annan modell som ibland tillämpas vid tunnelbanor och lokalbanor
där hänsyn bör tas till att hastigheten ofta är lägre än vid det övriga järnvägsnätet. Denna modell
hänvisas till ifrån Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder (eurokoder) (2011:10 EKS 8 ändrad BFS 2015:6 EKS 10). För
Roslagsbanan som kommer få en högsta tillåtna hastighet på 120 km/h, ger beräkningsmodellen
i UIC att det längsta avstånd som ett tåg kan hamna från spåret vid en urspårning är cirka 14
meter.
Riskvärdering
De beräkningsmodeller som använts för urspårningsolyckor visar att en påverkan kan
uppkomma på upp till, men inte längre än, 14-25 meter från järnvägen. Det betyder att någon
riskpåverkan från Roslagsbanan inte bedöms förekomma mot de delar av planområdet som är
belägna mer än 25 meter från närmaste spår. Detta avstånd överensstämmer med den generella
rekommendation som Länsstyrelsen ger för planering av bebyggelse utmed järnvägar.
Sammantaget bedöms planen kunna genomföras med tillräcklig hänsyn till människors hälsa
och säkerhet eftersom man i planen tillämpar ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan
byggnaders närmaste fasad och Roslagsbanans närmaste spår.
6.3.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Att utforma området inom 25 meter från närmaste spår (inklusive ytparkering) så att det inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse, är positivt med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet:

21

Banverket (2001). Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen.
Sven Fredén, Banverket: Borlänge.
22
UIC (2002). CODE 777-2. Structures built over railway lines – Construction requirements in the track
zone. International Union of Railways, Version 2, September 2002.
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6.4

Buller

6.4.1

Bedömningsgrunder

Nationella riktvärden för trafikbuller
Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader
anger riktvärden för buller från väg- och spårtrafik utomhus vid bostäder, tabell 6.4.
Tabell 6.4. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar, SFS 2015:216.
Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA frifält)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

60/ 65a

-

Utomhus (frifältsvärde)
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vid fasad

på uteplats
50
70b
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger/ timme kl 06:00-22:00
Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är under 55 dBA och maximal under 70 dBA
kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.
Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver riktvärdena
LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte
överskridas med mer än 10 dBA högst fem gånger/natt.
Industribuller, externt installationsbuller
För installationsbuller utomhus gäller som riktvärde Naturvårdsverkets vägledning 23 om industri
och annat verksamhetsbuller från april 2015. Observera att riktvärdena omfattar den
sammanlagda ljudnivån från samtliga installationer.
Tabell 6.5. Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser (frifältsvärde).

Kväll kl 18-22
samt lör- sönoch helgdag kl
06-18

Natt kl 22-06

Högsta
ljudnivå i dBA
Momentana
ljud nattetid
kl 22-06

45

40

55

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändning 1) Dag kl 06-18

Bostäder, skolor,
förskolor och
vårdlokaler 1)
1)

50

Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används.

Inomhus
Generellt gäller ljudkrav enligt Boverkets byggregler, BBR, med hänvisning till Svensk
Standard SS 25267:2015 ”Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”,
ljudklass C.

23

”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538
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Dessutom ska riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
FoHMFS 2014:13 uppfyllas.
6.4.2 Förutsättningar
Roslagsbanan och omgivande vägar ger upphov till buller inom planområdet. Följande
trafikuppgifter har använts vid genomförda bullerberäkningar, se tabell 6.6 och 6.7.
Tabell 6.6. Vägtrafik, prognos år 2030. Uppgifter om vägtrafik har hämtats från
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna, Maria Rostvik. Uppgifterna är trafikräkningar för
år 2015 och 2012 med schabloniserad uppräkning med 1,5% per år till och med prognos år
2030.
Väg
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Zetterlunds väg
Bylevägen

Antal fordon
ÅMD (st)
460
163

Andel tung trafik (%)

Hastighet (km/h)

3
3

30
30

Tabell 6.7. Järnvägstrafik enligt utökad trafikering i dubbelspår. Trafiken på Roslagsbanan
beskrivs med utökad trafik, planerad trafikering med dubbelspårtrafik enligt järnvägsplan. se
tabell 3.1.
Tågtyp
Antal
Hastighet (km/h)
Tåglängd (m)
1)
X10, UBxp, UBp(II)
157
120
60
X10, UBxp, UBp(II)
72
1201)
120
1) Hastigheten gäller trafikering med nya motorvagnar. Detta motsvarar gamla X10vagnar med hastigheten 80 km/h.
6.4.3 Konsekvenser planförslag
En bullerutredning har genomförts 24 för att avgöra hur planerade bostäder påverkas av
industribuller samt buller från Roslagsbanan och omgivande vägar.
Trafikbuller
Ekvivalenta ljudnivåer har beräknats. Den ekvivalenta ljudnivån innehåller riktvärdet 60 dBA
vid samtliga fasader. Ljudnivån uppgår som mest till 58dBA, se figur 6.12 nedan.

24

Kragsta 1:51:3, Vallentuna, Bullerutredning för detaljplan, nya bostäder, Akustiklaget, 2016-10-28
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Figur 6.12. Ekvivalent ljudnivå vid fasad [dBA].
Maximala ljudnivåer från vägtrafik och tågtrafik har beräknats. Riktvärdena på uteplatser
bedöms kunna uppfyllas om åtgärder vidtas, se avsnitt 6.4.4.
Den nya bebyggelsen uppskattas ge upphov till en ökning om högst 150 fordonspassager utmed
Zetterlunds väg. Trafiken medför en mycket liten ökning, högst 1 dB, av den ekvivalenta
ljudnivån utmed Zetterlunds väg och ger inte upphov till överskridande av riktvärdet 60 dBA
vid bostäder.
Industribuller
Fastigheten har undersökts med avseende på industribuller och buller från externa installationer.
Vid platsbesök konstaterades inga ljudnivåer i omgivningen som riskerar att överstiga gällande
riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller.
Slutsats
Med uppförande av bullerskärm enligt järnvägsplan samt gemensam mindre bullrig uteplats,
skapas en god ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan innehållas.
6.4.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Riktvärden för uteplatser uppfylls antingen genom att anlägga en gemensam uteplats på delar av
den mindre bullriga gården och/eller komplettera med delvis inglasade balkonger.

6.5

Tillgänglighet och trygghet

6.5.1 Bedömningsgrunder
SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station 25.
Följande rekommenderade längsta gångavstånd anges för trafik dagtid och kvällar;
• Flerbostadshus med fler än 3 våningar:
400 meter
• Flerbostadshus med högst 3 våningar:
500 meter
• Radhus:
700 meter.
• Villor i gruppbebyggelse i tätort:
900 meter
• Friliggande villor på landsbygd:
2000 meter

25

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012
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6.5.2 Förutsättningar
Planområdet är beläget intill Roslagsbanan några hundra meter söder om Kragstalunds station.
Idag saknas gång- och cykelvägar inom planområdet.
Både offentlig och kommersiell service finns i planområdets närområde. Inom Bällstaberg
(mellan Stockholmsvägen, Arningevägen och Bällstabergsvägen) finns 2 grundskolor och ett
flertal förskolor. Livsmedelsbutik (ICA) finns i Kragstalund. I Bällstaberg finns, i anslutning till
Kragstalunds station, planlagd mark för handel, service, vård, mindre kontor och dylikt. Vård
och handel finns huvudsakligen i Vallentuna centrum cirka tre kilometer norr om planområdet.
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6.5.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget möjliggör bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. De nya bostäderna som består av
radhus samt flerfamiljshus med upp till 4 våningar planeras inom ett avstånd på drygt 200-300
meter från Kragstalunds station. Således uppfylls SL:s riktlinjer som anger ett gångavstånd på
högst 400-700 meter för motsvarande typ av bebyggelse. Roslagsbanan kommer att byggas om
till dubbelspår vilket innebär en ökad turtäthet på linjen och därmed en förbättrad
kollektivtrafik.
Inom planområdet planeras en lekplats/samlingsplats för att tillgodose behov av samvaro och
lek. Planområdet är också beläget nära grönområdet Byle mosse och Bällstaberget vilka är
variationsrika naturområden som frekvent används för rekreation. Konsekvenserna med
avseende på tillgänglighet och trygghet bedöms överlag vara positiva.
6.5.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Gaturummet inom planområdet bör utformas till ett tätt och levande gaturum som inbjuder till
att hålla en lägre hastighet. Belysning inom området bör utformas så att området upplevs tryggt
under alla tider på dygnet.

7

Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet

Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljö/hållbarhetsprogram.
Detaljplanen bedöms kunna antas 2018. Utbyggnaden av området kan då påbörjas och beräknas
pågå cirka 1-2 år.

7.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter orsaka
bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i kringliggande bostadsområden tidvis
komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller
under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av
entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta
miljöpåverkan, väljas.

7.2

Luftkvalitet

Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av planområdet. Tomgångskörning av
arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.
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Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning.

7.3

Risk och säkerhet

I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur
detta tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett
exploateringsområde där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt
att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses.

7.4

Vattenmiljö
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Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan nå grundvatten och ytvatten.
Under byggnationen förekommer suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. Byggtrafik
kan generera oljespill och suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas
negativt är dagvattenhanteringen viktig att ta hänsyn till vid byggstart.
Byle mosse anges vara känslig för en ökad tillförsel av näringsämnen. För att undvika påverkan
på Byle mosse kommer krav att ställas på att de sprängstensmassor som används för utfyllnad
av planområdet skall vara fria från kväve.

7.5

Naturmiljö

I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon och liknande. Försiktighet bör iakttas vid
etablering och eventuell schaktning.

7.6

Tillgänglighet och trygghet

Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Det bör i
ett tidigt skede finnas belysta gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning
om hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter.

7.7

Klimat och energi

Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För
att minimera konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett
miljö/hållbarhetsprogram tas fram som säkerställer att all miljöpåverkan samt energi- och
resursförbrukning minimeras under byggskedet. Massbalans ska eftersträvas inom området i
möjligaste mån för att begränsa transportbehov.

7.8

Kulturmiljö

Om okända fornlämningar skulle påträffas under pågående markarbeten, måste arbetet
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

7.9

Stabilitet Roslagsbanan

Vid urgrävning utmed Roslagsbanan måste banvallen säkras med spont. Denna spont kan sedan
lämnas kvar för att säkra fastigheten vid SL:s schakt- och fyllningsarbeten för den nya banvallen
över Byle mosse, men får inte vara tät för att påverka det återställda hydrologiska sambandet
mellan fastigheten och Byle mosse.
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8
8.1

Samlad bedömning
Samlad bedömning av miljökonsekvenser
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I detta avsnitt görs en samlad bedömning av planens påverkan och konsekvenser så att man ska
få helhetsbilden av planförslagets konsekvenser
Planen möjliggör att fler bostäder kan anläggas i ett kollektivtrafiknära läge vilket är positivt ur
tillgänglighetssynpunkt. Planförslaget innebär dock att våtmarksmiljöer (cirka 7 300 m2) tas i
anspråk, vilket generellt är en värdefull och skyddsvärd naturtyp. En naturvärdesinventering har
genomförts för planområdet vilken visade att det inte finns några höga naturvärden eller
skyddsvärda arter inom planområdet. Planområdet är också av mindre värde som
spridningsstråk. I efterhand, efter att naturvärdesinventeringen utfördes, hittades en tallticka
(rödlistad) på en tall i mitten av planområdet. Planförslaget innebär att två utpekade,
skyddsvärda tallar kommer att avverkas. Detta är negativt då de utgör livsmiljöer för bland
annat svampar och insekter, som den rödlistade reliktbocken. Talltickan som hittades efter att
naturvärdesinventeringen utförts kommer att försvinna då tallen den sitter på avverkas. Utöver
talltickan har inga rödlistade arter påträffats i planområdet. Planen bedöms ge upphov till
märkbara negativa konsekvenser för naturmiljön lokalt med avseende på utfyllnaden av våtmark
och avverkandet av de gamla värdefulla tallarna då potentiella livsmiljöer för andra arter
försvinner. Regionalt är planområdet av mindre värde då våtmarkerna idag är påverkade av
bland annat utdikning och området är avskuret från omkringliggande naturmark vid
Roslagsbanan, Zetterlundsväg och de omgivande bostadsområdena. Regionalt bedöms därför
miljöeffekterna vara små och negativa.
Planförslaget möjliggör att tillrinningsbilden till Byle mosse kan förbättras i och med återställd
hydrologisk kontakt med planområdet. Ett eventuellt tillskott av fosfor till Byle mosse till följd
av planförslaget kan däremot potentiellt medföra märkbara negativa konsekvenser för mossen.
Detta kommer att undersökas vidare inom ramen för den tillståndsprocess för prövning av
vattenverksamhet som löper parallellt med planarbetet.
Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och parkeringsytor kommer att
påverka dagvattnet från området, både med avseende på kvalitet som kvantitet. Inom ramen för
en dagvattenutredning har förslag till dagvattenåtgärder för området tagits fram. Detta för att
minska de ökade dagvattenflöden och ökade föroreningsmängder i dagvatten från planområdet
som föreslagen markanvändning medför. En ökning av mängden föroreningar kommer för vissa
ämnen på årsbasis att ske i jämförelse med dagens mängder, ökningen är låg. Föroreningarna
kommer i första hand att belasta grundvattenmagasinet inom planområdet och Byle mosse. I
grundvattenmagasinet sker sedan ytterligare rening innan vattnet når Vallentunasjön vilket
därefter bedöms vara så rent att möjligheterna för ytvattenförekomsten att uppnå god ekologisk
och kemisk status inte försämras.
Vid större regnmängder, exempelvis vid 100-årsregn, kommer inte det öppna dagvattensystemet
kunna avleda allt vatten bort från planområdet. Eftersom avrinningsmöjligheterna är begränsade
riskerar vattennivån att stiga och översvämma delar av planområdet. Området höjdsätts därför
så att vatten kan tillåtas stå i vissa delar av planområdet där marken är låg, medan byggnader
placeras högre och skyddas mot översvämning. Höjderna regleras i plankartan för detaljplanen.
Planförslaget medför att fler människor kommer att befinna sig i Roslagsbanans närhet.
Riskpåverkan från Roslagsbanan i form av urspårningsolyckor kan förekomma mot de delar av
planområdet som är belägna upp till 25 meter från närmaste spår. Planbestämmelser reglerar att
närmaste fasad inte placeras inom skyddsavståndet från närmaste spår och planen kan därmed
genomföras med tillräcklig hänsyn till människors hälsa och säkerhet..
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Roslagsbanan och omgivande vägar ger upphov till buller inom planområdet. Med uppförande
av bullerskärm enligt den järnvägsplan som finns för utbyggnaden av Roslagsbanan, samt
genomförande av de åtgärdsförslag som anges i genomförd bullerutredning, skapas en god
ljudmiljö där riktvärdena enligt bullerförordningen kan innehållas.
Utbyggnaden av hela planområdet bedöms ta cirka 1-2 år. Byggskedet kan medföra störningar i
form av buller och vibrationer från grundläggning, pålning, schaktning och transporter.
Byggarbetena och transporter under byggskedet kan även innebära utsläpp till luft genom
avgaser, damning med mera. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska klaras och
arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan bör väljas.
Byggarbetet måste också planeras så att påverkan på naturmiljö och recipienten blir så liten som
möjligt.

8.2

Överensstämmelse med miljö- och folkhälsomål
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I tabell 8.1 görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans utveckling
som bedöms kunna påverkas av planens genomförande samt möjligheter att anlägga ett hållbart
bostadsområde. För avgränsning av mål, se avsnitt 4.3.
Följande bedömning görs:
Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget
Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget
Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget
Ej relevant
Tabell 8.1. Avstämning mot relevanta miljömål.
Planförslagets påverkan
Miljömål
(inklusive bestämningsfaktorer)
Begränsad
I princip all typ av mänsklig
klimatpåverkan
aktivitet bidrar till att öka
(utsläpp av
utsläppen. Utbyggnad av
bostäder i ett område som
växthusgaser
utgörs av naturområde leder
begränsas)
till att det släpps ut mer
växthusgaser.

Frisk luft (utsläpp av
luftföroreningar)

Nybyggnationen sker dock i
ett kollektivtrafiknära läge,
vilket ger möjligheter för
boende och besökare till
området att resa kollektivt.
Planen medför inga större
förändringar av
luftkvaliteten inom
planområdet. Fler bostäder
och nya vägsträckningarna
inom området ökar trafiken
något inom området och

Måluppfyllelse

Möjligheter till ett hållbart
Kragstalund

Planen bidrar delvis till att öka
utsläppen av växthusgaser men
bidrar även delvis till att uppfylla
miljömålet ”Begränsad
klimatpåverkan” då det innebär
att bostäder byggs i
kollektivtrafiknära läge vilket
bidrar till att minska behovet av
bilresor och därmed utsläpp av
växthusgaser.

Genom att utnyttja förnybar
energi inom området och
bygga energisnålt kan området
sträva efter ”nettonoll”
utsläpp. Vid anläggningen av
området kan man anta ett
hållbarhets/miljöprogram som
styr val av drivmedel för
entreprenörer och produkter
som tillverkats energisnålt och
reducerar energitillförsel.

Planen bedöms inte påverka
möjligheten att uppfylla
miljömålet ”Frisk luft” då det inte
innebär någon betydande
förändring av utsläppen av
luftföroreningar.

Exploatören kan verka för att
starta upp en bilpool samt
laddstolpar för elbilar inom
området och
boendeparkeringen.
God tillgänglighet till
stationen Kragstalund kan
skapas.
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Planförslagets påverkan

Måluppfyllelse

Möjligheter till ett hållbart
Kragstalund
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därmed kan
luftföroreningarna öka.
Giftfri miljö
(påverkan och
exponering av
markföroreningar)

Planen medför att bostäder
anläggs i ett område där
inga uppgifter om förorenad
mark finns.

Ingen övergödning
(utsläpp av
övergödande ämnen)

Planen genererar en ökad
andel hårdgjorda ytor och
en ökad mängd dagvatten.
Planen möjliggör även
dagvattenlösningar för att
hantera de näringsämnen
som inte längre kan
fördröjas och tas upp av
grönytor.
Föroreningsbelastningen på
omgivande recipienter
bedöms inte öka på ett
betydande sätt med
planerade
dagvattenlösningar.

Levande sjöar och
vattendrag (god
ekologisk och kemisk
status, ytvattentäkters
kvalitet, hotade arter
och återställda
livsmiljöer, bevarade
natur- och
kulturmiljövärden,
friluftsliv)
Myllrande
våtmarker
(utbredning,
ekosystemtjänster,
spridningsmöjligheter
, hotade arter,
bevarade naturvärden)
God bebyggd miljö
(hållbar
bebyggelsestruktur,
hållbar
samhällsplanering,
anpassad
infrastruktur, tillgång
till
kollektivtrafiksystem,
) natur- och
grönområden, god
vardagsmiljö,
exponering av
luftföroreningar,
radon, säkerhetsrisker
och buller)
Ett rikt växt- och
djurliv (bevarande av
naturtyper och arter,
grönstruktur och
ekosystemtjänster,
biologiskt kulturarv)

Planen innebär att våtmark
exploateras till förmån för
bostadsbebyggelse.

Planen möjliggör så att fler
människor får möjlighet att
bo kollektivtrafiknära och
med närhet till variationsrik
naturmiljö. Vidare skapas
en hälsosam bostadsmiljö
med närhet till förskola och
andra funktioner och där
exponeringen av
luftföroreningar, buller och
risker är relativt låg. Buller
och risker från järnvägen
bedöms vara acceptabla om
föreslagna åtgärder vidtas.

Planen gör att grönområden,
bestående av mindre
värdefull naturmark tas i
anspråk.

Planen bedöms bidra till att
uppfylla miljömålet ”Giftfri
miljö” då boende i området inte
behöver exponeras för
markföroreningar.
Möjligheten att uppnå miljömålet
”Ingen övergödning” bedöms
vara oförändrad eftersom
belastningen av näringsämnen
inte bedöms öka i någon
betydande omfattning med
planerade dagvattenlösningar.

Dagvattenlösningar bör
genomföras i enlighet med
principerna genomförd
dagvattenutredning.

Möjligheten att uppnå miljömålet
”Levande sjöar och vattendrag”
bedöms vara oförändrad eftersom
föreslagna dagvattenlösningar
inte bedöms försämra den
ekologiska och kemiska
ytvattenstatusen.

Dagvattenlösningar bör
genomföras i enlighet med
principerna i genomförd
dagvattenutredning.

Planen bidrar inte till att uppfylla
miljömålet ”Myllrande
våtmarker” då den medför att
utbredningen av våtmarken
minskar. Våtmarkens naturvärde
är dock litet och inga hotade arter
har påträffats.
Planen bidrar delvis till att
uppfylla miljömålet ”God
bebyggd miljö” eftersom den
bidrar till en hållbar
samhällsplanering genom en
hälsosam boendemiljö och närhet
till kollektivtrafik och natur.

Dagvattenlösningar kan med
fördel utformas så att de
erbjuder nya våtmarksmiljöer.

Planförslagets ianspråktagande
av grönytor bidrar inte till
miljömålet ” Ett rikt växt- och
djurliv”. Endast mindre värdefull
naturmark berörs men några
gamla, värdefulla tallar kommer
att tas ner. Ett exemplar av den
rödlistade talltickan har påträffats
i området och kommer också att
försvinna då den sammanfaller
med planerad bebyggelse..

Vid utformningen av området
kan grönytor planeras så att
den biologiska mångfalden
gynnas och ekosystemtjänster
tillkommer inom planområdet
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Folkhälsomål
(inklusive
bestämningsfaktorer)
Delaktighet och
inflytande i samhället
(socialt och kulturellt
deltagande)
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Ekonomiska och
sociala
förutsättningar
(boendemiljö)

Barn och ungas
uppväxtvillkor
(boendemiljö,
skolmiljö)

Miljöer och
produkter
(exponering för
luftföroreningar och
buller)

Fysisk aktivitet (fysisk
aktivitet)

Planförslagets påverkan

Måluppfyllelse

Möjligheter till ett hållbart
Kragstalund

Området planeras för olika
typer av bostäder (radhus
och flerfamiljshus) och
målgrupper. I området ges
även plats för grönytor och
lekplats vilket gynnar och
stärker de sociala
sambanden.

Planförslaget bedöms bidra till
folkhälsomålet ”Delaktighet och
inflytande i samhället”.

Olika typer av spontana
mötesplatser kan planeras
inom området.

Området planläggs för olika
typer av boendetyper.

Planförslaget bedöms bidra till
folkhälsomålet.

Planförslaget innebär en
boendemiljö nära till stora
partier av grönområden och
planförslaget innehåller
även en lekplats.
Gångvägen till förskolor är
dock relativt lång från
planområdet.
Planen medför inga större
förändringar inom
planområdet. Nya bostäder
och vägsträckningar inom
området ökar trafiken inom
området något och därmed
luftföroreningar och buller.

Planförslaget bedöms bidra till
folkhälsomålet.

Olika upplåtelseformer kan
erbjudas inom området för att
öka förutsättningarna för
människor med olika
ekonomiska och sociala
förutsättningar att bo och
mötas.
Vägar inom området bör
planeras både vad gäller
belysning och fartdämpning,
så att de upplevs trygga för
barn och unga

Planen bedöms inte påverka
folkhälsomålet.

Användningen av kemiska
produkter och byggmaterial
med farliga ämnen ska
minimeras i såväl byggnader
som infrastruktur.
Miljökontrollerade materialval
ska eftersträvas.

Planen medför boende i
närheten av ett grönområde
där det finns utrymme för
fysisk aktivitet. En
fotbollsplan finns också ca
300 meter nordost om
planområdet.

Planförslaget bedöms bidra till
folkhälsomålet.

Mötesplatser som uppmuntrar
till fysisk aktivitet kan
planeras inom området.

Som tabell 8.1 redovisar ovan går planförslaget huvudsakligen i linje med miljömålen och
målen för folkhälsans utveckling. Planförslaget överensstämmer dock inte helt med några av
miljömålen. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i hand med ökad
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som tar
natur/våtmark i anspråk. Den fjärde kolumnen redovisar möjligheter att åstadkomma positiva
och hållbara lösningar för att minska negativ miljö- och hälsopåverkan. De föreslagna
åtgärderna att planera de gröna ytorna och dagvattenlösningarna så att de bidrar till den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och gestaltning är positivt för såväl miljö som
folkhälsa. Ytterligare möjliga åtgärder som är positivt för båda perspektiven är att anlägga
elladdstolpar för att möjliggöra för elbilar i området samt möjliggöra för en bilpool. Bilpooler
bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle och kan öka möjligheterna för socioekonomiskt
utsatta familjer att få tillgång till bil.
Åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering medför kommer att
studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen.
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9

Uppföljning

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet medför.
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens
genomförande26.
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För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med”
från planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att ett
miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet. I miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs
miljö/hållbarhetsmålen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö etc.
För att projektörer och andra berörda ska kunna arbeta i linje med målen behöver också
konkreta åtgärder preciseras i programmet. Medverkande projektörer och entreprenörer tar
sedan fram egna miljö/hållbarhetsplaner där man visar på vilket sätt man arbetar för att nå det
projektövergripande miljö/hållbarhetsprogrammet. Mål enligt miljö/hållbarhetsprogrammet följs
sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och miljörevisioner.
Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne
förbinder sig till dessa.
Lämpligen integreras uppföljningen av planen också i befintliga uppföljnings- och
övervakningsprogram. I samband med anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller åtgärder med avseende på t.ex.
utsläpp till vatten. Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Vallentuna kommuns
egna övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning).
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för översvämningsskydd och buller mm följs
upp i bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn.

26

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.
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