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Sammanfattning 

Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för ett område i centrala delen av Lindholmen 

tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Lindholmens centrum. Detaljplaneområdet 

utgörs idag till stor del av gräsmarker såsom områden av gammal åker och vall med trädridåer och diken. 

Planområdet gränsar till bostadsområden, jordbruksmark, vägar samt spårområde i öst. Det här dokumentet 

utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utifrån det förslag till detaljplan som har tagits fram av Vallentuna 

kommun. MKB:n ska redovisa planförslagets miljöeffekter och är framtagen till planens samrådsskede. 

Bedömningen av miljökonsekvenserna görs genom att jämföra planförslagets konsekvenser med ett så kallat 

nollalternativ, det vill säga den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle genomföras. MKBn 

har avgränsats till att omfatta: 

• Naturmiljö 

• Vattenförhållanden (dagvatten, översvämning och MKN för ytvatten, grundvatten) 

• Hushållning med brukningsvärd jordbruksmark 

• Markförhållanden (geotekniska förhållanden och förorenad mark) 

• Trafik, buller och risk 

• Riksintressen och andra skyddade områden 

I tabellen nedan finns en sammanställning av ovanstående miljöaspekter och de konsekvenser som förslaget 

till detaljplan ger upphov till. Tabellen föregås av en konsekvensskala med färgkoder som sedan återkommer i 

den sammanfattande tabellen över konsekvenser.  

Tabell Konsekvensskala med färgkodning. 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Medelstora negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 

 

Tabell Sammanställning av de miljökonsekvenser som detaljplanen bedömts ge upphov till. 

Miljöaspekt  Bedömning Kommentar 

Naturmiljö 

 Sammantaget bedöms detaljplanen medföra medelstora 

negativa konsekvenser för naturmiljön inom 

planområdet. Tämligen stora ytor värdefull natur 

kommer att försvinna eller påverkas negativt till följd av 

detaljplanens genomförande. Påverkan är lokal och 

bedöms inte påverka några regionala värden på ett 

betydande sätt.  

Vattenförhållanden 

(dagvatten, 

översvämning och 

MKN för ytvatten, 

grundvatten) 

 Planförslaget medför ökade dagvattenflöden och en 

ökad föroreningsbelastning. Med föreslagna 

dagvattenlösningar uppnås erforderlig fördröjning och 

god reningseffekt. Dagvattenutredningen behöver dock 
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uppdateras efter samråd, då planförslaget har ändrats 

sedan dagvattenutredningen upprättades.  

Hushållning med 

brukningsvärd 

jordbruksmark 

 Effekten av att området bebyggs i enlighet med 

planförslaget blir att den brukningsvärda 

jordbruksmarken som idag finns inom området 

oåterkalleligen försvinner, vilket i sin tur medför 

medelstora negativa konsekvenser.  

Markförhållanden 

(geotekniska 

förhållanden och 

förorenad mark) 

 Det förekommer artesiskt grundvatten inom 

planområdet och fortsatta utredningar av 

påverkansområde samt konsekvenserna vid en 

grundvattenbortledning behövs, liksom ett tillstånd för 

vattenverksamhet.  

 Planerad exploatering kommer troligtvis att leda till att 

föroreningssituationen inom planområdet förbättras, då 

sanering till halter under KM blir nödvändig innan 

området kan bebyggas med bostäder. 

Trafik, buller och risk 

 

 
Planförslaget medför en ökad trafikbelastning på 

korsningar längs Lindholmsvägen. Diskussion pågår 

med Trafikverket om mindre åtgärder. Föreslagen 

utformning av bostäder medger en god ljudmiljö. 

Riskpåverkan från urspårning på Roslagsbanan bedöms 

vara acceptabel då 25 meter skyddsavstånd hålls 

mellan nya bostadshus och spår. 

Riksintressen och 

andra skyddade 

områden 

 Sammanfattningsvis påverkas inte aktuella riksintressen 

i nämnvärd omfattning. (Påverkan på Riksintresse 

kommunikation, Stockholms Arlanda Airport, delen 

utredningsområde flygbuller, har dock inte kunnat 

bedömas i nuläget och behöver därför klargöras 

framgent i planprocessen). 

 

 

  

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 

När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen också göra en miljöbedömning av 

planen, om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.  

Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen också upprätta en Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB), där den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 

medföra identifieras, beskrivs och bedöms. 

När en miljöbedömning ska göras, hur processen ska gå till och vad en miljökonsekvens-

beskrivning ska innehålla framgår av kapitel 6 i Miljöbalken. 
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1 Inledning 

Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för ett område i centrala delen av Lindholmen 

tätort, se Figur 1.1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Lindholmens centrum. 

Detaljplaneområdet utgörs idag till stor del av gräsmarker såsom områden av gammal åker och vall med 

trädridåer och diken. Planområdet gränsar till bostadsområden, jordbruksmark, vägar samt spårområde i öst. 

Flygfoto från området finns i Figur 1.2, foton från området i Figur 1.3. 

  

Figur 1.1 Översikt över planområdets lokalisering. Planområdets avgränsning, markerad med streckad linje, är ungefärlig. 
Karta från Vallentuna kommuns kommunkarta. 
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Figur 1.2 Området med plangräns markerad med gulstreckad linje (Vallentuna kommun, 2019a).    
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Figur 1.3 Fotokollage från området (foto: Norconsult AB) 

Vallentuna kommun har genomfört en undersökning av detaljplanens miljöpåverkan och har kommit fram till 

att planförslaget sammantaget bedöms kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan. Därmed ska en 

miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Syftet med en miljöbedömning, vari 

miljökonsekvensbeskrivningen är en del, är enligt 6 kapitlet 1 § miljöbalken ”att integrera miljöaspekter i 

planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”.  

Det här dokumentet utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utifrån det förslag till detaljplan som har tagits 

fram av Vallentuna kommun. MKB:n ska redovisa planförslagets miljöeffekter och är framtagen till planens 

samrådsskede. Bedömningen av miljökonsekvenserna görs genom att jämföra planförslagets konsekvenser 

med ett så kallat nollalternativ, det vill säga den troliga utvecklingen på platsen om planförslaget inte skulle 

genomföras. Mer om nollalternativet finns i Kapitel 3. Beställare av uppdraget har varit Vallentuna kommun via 

miljöplanerare på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

1.1 Avgränsningar 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till bland annat 

bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad samt var i en beslutsprocess 

som planen befinner sig. Miljökonsekvenserna har beskrivits med utgångspunkt i planens detaljeringsgrad och 

detaljeringsgraden i de utredningar som använts som underlag. Endast de miljökonsekvenser som ett 

genomförande av planförslaget kan ge upphov till bedöms. Mer storskaliga miljöeffekter kopplade till 

strategiska beslut om utveckling, förtätning och bebyggelselokalisering, som normalt hanteras på 

översiktsplanenivå, behandlas inte i denna MKB. Nedan följer de avgränsningar som gjorts i denna MKB. 
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 Geografisk avgränsning 

Geografiskt avgränsas miljöbedömningen till att gälla planområdet samt de angränsande områden som kan 

påverkas av planens genomförande, det så kallade influensområdet. Influensområdet varierar för olika 

miljöaspekter och geografisk avgränsning framgår således under respektive miljöaspekt. Om inget annat 

nämns så är den geografiska avgränsningen detsamma som planområdets gränser, se Kapitel 2 Planförslaget 

i korthet. 

 Tidsmässig avgränsning 

MKB:n ska beakta effekter som uppstår på såväl kort, som medellång och lång sikt. Hur långt in i framtiden 

bedömningar bör göras, varierar beroende på bland annat planens genomförandetid, annan pågående 

planering och exploateringstryck. Detaljplanens antagande ligger planerat till år 2024 och med en föreslagen 

genomförandetid på 10 år. Det förmodas därför att planen till stora delar genomförs fram till år 2034. Mot 

bakgrund av detta föreslås att fokus i MKB:n ligger på tidsperioden fram till ca år 2034. För vissa aspekter, där 

så bedöms möjligt och relevant, kan även mer övergripande analyser av tänkbara effekter och konsekvenser 

göras på längre sikt än så. 

 Behandlade miljöaspekter – ämnesmässig avgränsning 

Miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ska fokusera på relevanta miljöaspekter, det vill säga 

de miljöaspekter som kan antas bli påverkade i betydande grad om förslaget till detaljplan genomförs. De 

aspekter som bedömts relevanta att belysa i MKB:n framgår av Tabell 1.1. I tabellen ges en kort 

sammanfattning av kommunens motivering till utvalda miljöaspekter, vilken inte ska förväxlas med de 

konsekvensbedömningar som görs i kapitel 4. Avgränsning och urval av miljöaspekter grundar sig dels på 

kommunens undersökning av betydande miljöpåverkan (Vallentuna kommun, 2021a), dels på Länsstyrelsens 

yttrande från samråd om avgränsning av MKBn. Avgränsningssamrådets syfte är just att avgränsa 

miljökonsekvensbeskrivningen så att den får en rimlig omfattning och ett relevant innehåll. Länsstyrelsen lyfte i 

sitt samrådsyttrande att ianspråktagandet av brukningsvärd jordbruksmark tydligt behöver motiveras, samt att 

en groddjursinventering bör genomföras (Länsstyrelsen Stockholm, 2021).  

Tabell 1.1. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen - miljöaspekter som bedömts relevanta att behandla. 

Miljöaspekt Motivering och kommentarer 

Naturmiljö 

När åkermarken tas ur bruk för bebyggelse, finns risken 

att arters möjlighet till spridning minskar mellan olika 

naturtyper och till närliggande områden.  

Det finns risk att störningskänsliga fågelarter och andra 

arter påverkas negativt av tillfälliga störningar under 

byggnationen av buller och vibrationer. Det är också 

sannolikt att flera livsmiljöer för arter försvinner 

permanent.  

Vattenförhållanden (dagvatten, 

översvämning och MKN för 

ytvatten, grundvatten) 

 

Planområdets dagvatten avrinner till delavrinningsområde 
Åkerströmmen och recipient Husaån och Garnsviken vilka 
är vattenförekomster som omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten.  
Enligt en övergripande skyfallskartering som tagits fram 
för hela Lindholmen finns risk för att vatten blir stående 
med översvämningsrisk till följd. 
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Det förekommer vidare artesiskt grundvatten inom 
planområdet. 

Hushållning med brukningsvärd 

jordbruksmark 

 

Jordbruksmark är av nationell betydelse enligt 3 kap. § 4 
MB. Planförslaget innebär att jordbruksmark försvinner 
och ersätts av bostäder mm., därmed dras slutsatsen att 
planens genomförande kommer medföra en betydande 
påverkan på jordbruksmarken. 

Trafik, buller och risk Planområdet ligger mellan Roslagsbanan och 

Lindholmsvägen som genererar buller från bil- och 

spårtrafik inom området vilket medför att trafikrelaterade 

frågor som buller och risk behöver beaktas vid utformning 

av planen.  

Riksintressen och andra skyddade 

områden 
Planområdet omfattas bl a av riksintresse för 

kommunikationer, Roslagsbanan. Inom planområdet finns 

ett antal objekt som omfattas av biotopskydd.  

Markförhållanden (geotekniska 
förhållanden och förorenad mark) 

Det finns riskobjekt med avseende på föroreningar i och 

utanför planområdet. En tidigare handelsträdgård 

återfinns strax norr om planområdet, branschklass 2. 

Inom planområdet återfinns tidigare verksamhet för 

bilverkstad/åkeri branschklass 3. Inför planläggning ska 

markens lämplighet för bebyggelse utredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Undersökning betydande miljöpåverkan, avgränsningssamråd 

För att pröva om en strategisk miljöbedömning krävs vid upprättandet av en detaljplan ska 

kommunen göra en undersökning av om betydande miljöpåverkan kan antas. Vid denna 

undersökning ska kommunen identifiera omständigheter som talar för och emot en betydande 

miljöpåverkan samt samråda i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter 

som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.  

Undersökningssamrådet behöver inte genomföras om kommunen redan i identifieringen kommer 

fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.  

Därefter ska kommunen ha ett avgränsningssamråd gällande MKB:ns omfattning och 

detaljeringsgrad med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.  
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1.2 Studerade alternativ 

I enlighet med miljöbalkens krav ska en MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga 

alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Vallentuna kommun har i översiktsplan och 

fördjupad översiktsplan, avsnitt 2.2 nedan, bedömt området som en lämplig lokalisering för bostäder. Stora 

delar av planområdet består av jordbruksmark. Enligt 3 kap § MB får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. För att säkerställa att miljöbalkens krav uppfylls har en lokaliseringsutredning upprättats i vilken olika 

alternativa lokaliseringar studerats, se närmare beskrivning i kapitel 4.4. Genom lokaliseringsutredningen 

anses utvärderingen av lokaliseringsalternativ för aktuell plan ha genomförts och i denna MKB beskrivs endast 

ett lokaliseringsalternativ. Under arbetet med detaljplanen har däremot olika förslag till utformning av 

planområdet diskuterats. Bland annat fanns i tidigare förslag bebyggelse på östra sidan av Roslagsbanan 

vilket senare har bedömts vara olämpligt då den översvämningskartering som genomförts (Norconsult, 2019a) 

visat på översvämningsrisk från Lillsjön/Storsjön. Planförslaget har justerats efter upprättad 

dagvattenutredning till att omfatta en dagvattendamm väster om Roslagsbanan. Vidare har 

infartsparkeringens läge justerats i de olika tidigare arbetsförslagen, där nu föreslagen placering bedöms ge 

mindre intrång i grönområdet och är mer strategisk närmare stationen än vid tidigare placering i den norra 

delen av naturområdet öster om Roslagsbanan.   

Aktuellt planförslag beskrivs i Kapitel 2. Nollalternativet och dess konsekvenser beskrivs i Kapitel 3.  

Följande alternativ behandlas i denna MKB: 

Nollalternativet Nollalternativet innebär att området på kort sikt (ca 10 år) i stort utnyttjas på samma 

sätt som i nuläget. Då gällande fördjupad översiktsplan medger bebyggelse för stora 

delar av planområdet är det dock sannolikt att bebyggelse kan tillkomma inom 

området på lång sikt. Se vidare kapitel 3. 

Huvudalternativet Utbyggnad av planområdet med cirka 300 bostäder, mindre butiker och verksamheter 

i stationsnära läge. Huvudalternativet beskrivs vidare i kapitel 2 nedan. 

 

1.3 Bedömningsmetodik 

Konsekvensbedömning sker enligt nedanstående färgkodade skala, Tabell 1.2. Konsekvenserna kan vara 

såväl negativa som positiva och omfattar både tillfälliga och bestående konsekvenser som kan uppstå på kort, 

medellång eller lång sikt. 

Tabell 1.2 Konsekvensskala med färgkodning 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Medelstora negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 
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1.4 Projektorganisation 

Följande personer har deltagit i arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning: 

Patricia Brobeck Miljöingenjör Uppdragsansvarig, handläggare jordbruksmark och 
skyddade områden  

Camilla Kylin Mark- och 
miljövetare 

Bitr. uppdragsansvarig 

Jessica Fälth Civilingenjör Handläggare allmänna delar, naturmiljö, 
vattenförhållanden, markförhållanden och 
trafikrelaterade frågor  

Mattis Arveström Biolog Granskare MKB, expertgranskare naturmiljö 
 

Johan Hultman Civilingenjör Expertgranskare trafik och risk 
Johanna Gervide Civilingenjör Expertgranskare buller 
Sara Lager Miljövetare Expertgranskare mark- och vattenförhållanden 
Angelica Vestergaard 
Majewski 

Geolog Expertgranskare grundvatten 

Daniel Svärd Civilingenjör Expertgranskare geoteknik 
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2 Planförslaget i korthet 

2.1 Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i Lindholmens centrum. Dessa bostäder ska främst 

uppföras som flerbostadshus men även radhus kan förekomma. Detaljplanearbetet ska utreda möjligheterna 

att uppföra en ny livsmedelsbutik i centralt läge samt skapa förutsättningar för mindre butiker/verksamheter 

och multifunktionella ytor. Stationsområdet i Lindholmen är strategiskt viktigt och planläggningen ska 

möjliggöra tydliga stråk till och från stationen. Stationsområdets kulturhistoriska värden ska bevaras och om 

möjligt byggas vidare på. Planläggningen ska säkerställa ytor för infartsparkering såväl för cykel- som för 

biltrafik.  Detaljplanen möjliggör placering för en förskola och andra allmänna ändamål. Detaljplanen redovisar 

byggnader för Roslagsbanans funktion. Stor vikt ska läggas på områdets fysiska gestaltning och sociala, 

ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter ska genomsyra detaljplanen. Planförslaget är anpassat i 

enlighet med framtagna utredningar.  

I Figur 2.1 nedan finns plankarta med planbestämmelser. Av kartan framgår att norra delen av planområdet 

föreslås bebyggas med bostäder och förskola, medan södra delen föreslås fortsatt vara naturmark i sydöst 

men med etablering av parkeringsplats i syd. Planens sydvästra del, väster om järnvägen, föreslås förbli i stort 

likt nuläget men med bostäder där det i dagsläget finns parkering. Även en dagvattendamm kommer 

etableras.   
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Figur 2.1 Plankarta samrådsskede (Vallentuna kommun, 2022c).   
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2.2 Förhållande till andra planer och program 

 Översiktsplan 

I Vallentuna kommuns översiktsplan beskrivs att tätorterna i Vallentuna ska få en tätare bebyggelse med en 

blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Det ska byggas mer där det redan finns bebyggelse och 

Lindholmen nämns som en tätort som ska utvidgas och utvecklas. Utgångspunkten för utvecklingen i 

Lindholmen ska vara Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Enligt översiktsplanen ska ny tillkommande 

bebyggelse i Lindholmen huvudsakligen utgöras av småhus med tätare bebyggelse närmare stationen. 

Närmast stationen är utgångspunkten flerbostadshus och verksamheter. I översiktsplanen ges utrymme för att 

cirka 300 nya bostäder ska byggas i Lindholmen (Vallentuna kommun, 2018b). 

I översiktsplanens markanvändningskarta är stora delar av planområdet utpekade som område för utveckling 

av blandad bebyggelse. Den blandade bebyggelsen kan utgöras av bostäder, verksamheter, service eller 

andra funktioner som tillhör en tätort. Det anges vidare att utveckling av gröna kvaliteter som parker eller 

närgrönområden och att säkerställa kommunal försörjning (tex skolor, förskolor, äldreboende, 

kulturverksamhet och fritidsanläggningar) är en viktig del av utvecklingen. Den södra delen av planområdet, 

som ligger öster om järnvägen, är inte utpekad som utvecklingsområde i översiktsplanen (Vallentuna kommun, 

2018b).  

 Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen föreslås cirka 300 nya bostäder i 

Lindholmen. På de fastigheter som ligger närmast Lindholmen station bör flerfamiljshus i kvarter med 

stadsmässiga kvaliteter tillkomma. Även handel och kommersiell service bör medges. Detta kan skapa en liten 

kärna i Lindholmen vilket kan bidra till minskat resande. I FÖP:ens markanvändningskarta pekas stora delar 

av planområdet ut som områden för ny bebyggelse, främst bostäder (Vallentuna kommun, 2018a).  

Vidare anges i FÖP:en att gång- och cykelvägen längs Lindholmsvägen kompletteras så att den sträcker sig 

genom hela tätorten.  

Den fördjupade översiktsplanen tar hänsyn till en eventuell utbyggnad av ett tillkommande spår på 

Roslagsbanan (Vallentuna kommun, 2018a).  

 Detaljplaner 

Största delen av aktuellt planområde är inte planlagt sedan tidigare. Två detaljplaner berörs,  

D 940720_Lindholmens torg och D 20010531_Centrala Lindholmen). D 940720_Lindholmens torg kommer att 

ersättas i sin helhet av föreslagen detaljplan. D 20010531_Centrala Lindholmen kommer att ändras till mindre 

del.  

 Övriga planer och program relevanta för denna MKB 

Vallentuna kommun har en grönstrukturplan som beskriver hur kommunen ska säkra en långsiktigt hållbar 

grön infrastruktur, hur Vallentunaborna ska få tillgång till de höga värdena i grönstrukturen och hur de gröna 

kulturmiljöerna och landskapskaraktärerna ska förvaltas. Lindholmen omnämns som ett område med 

upplevelserika natur- och kulturvärden. Det beskrivs att Vasakullen i Lindholmen föreslås av Länsstyrelsen bli 

ett statligt naturreservat (Vallentuna kommun, 2017). 

Vallentuna kommun har vidare en miljö- och klimatstrategi som är grunden för kommunens systematiska 

miljöarbete och innehåller bland annat lokala miljömål (Vallentuna kommun, 2019b). Se vidare kapitel 6 

Miljökvalitetsmål. 
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Inom ramen för arbetet med aktuell detaljplan kommer ett gestaltningsprogram och ett hållbarhetsprogram att 

upprättas.  

2.3 Skyddade områden och andra lagskydd 

En sammanställning över de områdesskydd och annan miljölagstiftning som berörs av planförslaget följer i 

Tabell 2.1  nedan. Hur planförslaget förhåller sig till eventuella områdesskydd eller annan miljölagstiftning 

diskuteras mer ingående under respektive miljöaspekt i kapitel 4 nedan. 

Tabell 2.1 Områdesskydd och annan miljölagstiftning som rör planförslaget.  

Lagstiftning Kommentar 

Miljökvalitetsnormer 
(Miljöbalken 5 kap) 

Dagvatten från planområdet avrinner i nordlig riktning och når i 

förlängningen Husaån och Garnsviken vilka båda två omfattas av 

miljökvalitetsnormer, (MKN) för ytvatten. 

Riksintresse mm enligt 3 
kap MB 

Planområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer: 

Roslagsbanan samt Stockholm Arlanda Airport.  

Enligt miljöbalkens 3 kap 4 § är jordbruksmark av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse och 

verksamheter endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

Förordningen (2015:216) 
om trafikbuller vid 
bostadsbyggande 

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande 
innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Biotopskydd Inom planområdet finns två alléer samt tre diken i jordbruksmark som 

omfattas av biotopskydd enligt MB 7 kap 11 §. 
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3 Nollalternativ 

Planområdet är idag i princip obebyggt och utgörs främst av öppen jordbruksmark och till viss del av 

naturmark, parkeringar och befintlig bebyggelse. Gällande fördjupad översiktsplan medger bebyggelse för 

stora delar av planområdet.  

Nollalternativet för planområdet innebär att området på kort sikt (ca 10 år) i stort utnyttjas på samma sätt som i 

nuläget. Då gällande fördjupad översiktsplan medger bebyggelse för stora delar av planområdet är det dock 

sannolikt att bebyggelse kan tillkomma inom området på lång sikt. Detta antagande styrks även av att 

Vallentuna kommun genom Sverigeförhandlingen har åtagit sig att bygga bostäder i stationsnära lägen.  

Nollalternativet innebär att området inte bebyggs på kort sikt. Detta i sin tur innebär att jordbruksmarken, 

åtminstone på kort sikt, fortsatt kommer att kvarstå och troligtvis aktivt brukas. Vidare innebär nollalternativet 

att de biotopsskyddsobjekt som finns inom området (allé och dike vilka beskrivs i kapitel 4.1 nedan) troligtvis 

förblir orörda. De ytor som hårdgörs om området bebyggs, får antas förbli icke hårdgjorda i nollalternativet, 

åtminstone på kort sikt. Inga större förändringar av miljön uppkommer och de konsekvenser som beskrivs 

under kap 4 uteblir. På lång sikt är det dock sannolikt att bebyggelse kan tillkomma inom området, eftersom 

aktuell FÖP medger det. 

 

 

Varför ett nollalternativ? 

Nollalternativet ska beskriva den troliga utvecklingen i området om den föreslagna planen inte 

genomförs. Bedömningen av planens miljökonsekvenser sker sedan genom att jämföra 

planförslagets miljöeffekter med nollalternativets miljöeffekter. En tydlig bild av nollalternativet är 

därför en förutsättning för att kunna genomföra en miljökonsekvensbeskrivning på ett bra sätt.  

Nollalternativ och nuläge är i många fall ungefär samma sak, men inte alltid. Äldre, gällande 

planer som ännu inte genomförts kan till exempel innebära stor skillnad mellan nuläge och 

nollalternativ.  
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4 Konsekvensbedömning 

4.1 Naturmiljö 

En naturvärdesinventering, NVI, har utförts i juni 2020 (Calluna 2020), inventeringsområdet framgår av Figur 

4.1 nedan. NVIn ligger till grund för texten nedan. 

Naturvärdesinventeringen (Calluna, 2020) har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar 

(SS199000:2014). Inventeringen utfördes på Fältnivå med detaljeringsgrad ”medel”, samt med tilläggen 

”naturvärdesklass 4”, ”generella biotopskydd”, ”naturvårdsarter” och ”värdeelement”.  

 

Figur 4.1 Karta över inventeringsområdets avgränsning (Calluna 2020). 
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 Nuvarande förhållanden 

Allmän beskrivning av naturmiljön 

Naturen inom planområdet utgörs främst av öppna marker med gräsvegetation och åkermark. Längs diken, 

vägar och i kanterna till den öppna marken förekommer trädridåer och buskage, bland annat av sälg och 

grönvide. Fältskiktet på de gamla åkermarkerna domineras av vegetation som gynnas av näringsrika 

förhållanden som älggräs, kirskål och skogssäv. Inom planområdet finns även partier med triviallövskog. 

Trädmiljöerna förekommer i form av mindre dungar och trädrader. Främst rör det sig om yngre träd men ett 

visst inslag av äldre träd och död ved förekommer utspritt i området i anslutning till trädrader/alléer. Några 

stråk norr och sydost om jordbruksmarken hyser ädellövsträd (Calluna, 2020).  

 

Figur 4.2. Gräsmark med trädridå i planområdets norra del (foto: Norconsult AB). 

Nära stationen finns ett område med ruderatmark med inslag av ängsväxter. Vid stationen finns också en kulle 

med ängsflora med arter som drar till sig fjärilar och bin. Det finns även inslag av blommande träd och buskar i 

dessa områden, se Figur 4.3. Dessa öppna till halvöppna marker utgör livsmiljö för fåglar, delvis i och med 

dess inslag av buskar och låga träd (Calluna, 2020).   
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Figur 4.3. Delar av kullen i stationshusets närhet (foto: Norconsult AB). 

I områdets södra delar finns två diken/vattenmiljöer med klart vatten, se Figur 4.4.  
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Figur 4.4. Klart, beskuggat vatten i planområdets södra del (foto: Norconsult AB). 

Villor med naturtomter, vilka ej har omfattats av NVI:n, finns i den norra delen av planområdet. 

Spridningsvägar och grönstråk 

Trivial- och ädellövträden inom planområdet utgör en spridningsväg genom planområdet. Spridningsvägen 

utgör del av en skogskorridor som binder samman skogspartierna nordväst och öster om Lindholmen, vilka 

hänger ihop med Rösjö- och Angarnkilen på respektive sida om samhället Lindholmen. Korridoren tvärs över 

Lindholmen knyter även samman skogspartiet som ligger i anslutning till Storsjöns våtmarksområde med 

närliggande skogar (Calluna, 2020).  

Planområdets södra del domineras av öppna marker vilka utgör del i en spridningskorridor för flora, insekts- 

och fågelarter kopplade till öppna ängs- och jordbruksmiljöer, se Figur 4.5.  

Allén längs Gårdsvägen i den södra delen av planområdet utgör en viktig struktur för växter och djur både för 

stor och småskalig spridning i ett i övrigt öppet landskap, se Figur 4.6. Samtidigt är den är ett värdefullt habitat 

för exempelvis insekter, fåglar och fladdermöss (Calluna, 2020). 
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Figur 4.5 Karta över utpekade grönkilar inom inventeringsområdet och dess omgivning samt spridningskorridorer (Calluna 
2020). 
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Figur 4.6 Småskaliga spridningsmöjligheter för tex fladdermöss, insekter och små groddjur i södra inventeringsområdet 
(Calluna, 2020).  

Tidigare dokumenterade naturvärden 

Inom ramen för naturvärdesinventeringen studerades relevant underlagsmaterial, dels genom sökning i 

databaser från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Artdatabanken, dels 

genom observationer från området och genomgång av relevant litteratur och standarder. För närmare 

beskrivning av övrigt underlag hänvisas till naturvärdesinventeringen (Calluna, 2020).  

I kommunens grönstrukturplan omnämns Lindholmen som ett område med upplevelserika natur- och 

kulturvärden. Det beskrivs att Vasakullen i Lindholmen föreslås av Länsstyrelsen bli ett statligt naturreservat. I 

övrigt beskrivs inga naturvärden i planområdet eller dess närhet (Vallentuna kommun, 2017). 

I översiktsplanen (Vallentuna kommun, 2020) och RUFS (Stockholms Läns Landsting, 2018) pekas 

skogsområdet norr och öster om Storsjön ut som en värdekärna i en grön kil. I övrigt nämns inga naturvärden i 

planområdets närhet.  
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Delar av sumpskogen norr om Storsjön är utpekade som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, vilket ökar områdets 

betydelse och vikten av spridningsmöjligheter till och från området i form av grön infrastruktur (Calluna, 2020).  

Ett område vid Storsjön/Lillsjön är utpekat av Länsstyrelsen som ett möjligt naturreservat (Vallentuna kommun, 

2022b). 

 

 

Figur 4.7. Närliggande nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) och strandskydd kring storsjön (Calluna, 2020). 

I övrigt berörs inte det aktuella planområdet med närmaste omgivning av några tidigare kända områdesskydd 

eller naturvärdesobjekt. 

Generellt biotopskydd 

Inom eller i anslutning till planområdet finns två alléer som bedöms omfattas av generellt biotopskydd, en 

längs Gårdsvägen och en längs Vasavägen, se Figur 4.8 (Calluna, 2020). Allén längs Gårdsvägen ligger 
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utanför planområdet i direkt anslutning till planområdesgränsen. Allén består av ett tiotal lönnar. Ca 25 cm i 

diameter och en något grövre sälg. Död ved och ett dött träd förekommer i allén. Allén längs Vasavägen 

utgörs av björk, vitpil, lönn och sälg med lite inslag av död ved. Generellt saknas grova träd i denna allé 

(Vallentuna kommun, 2022b).  

Tre av dikena inom planområdet bedöms omfattas av biotopskydd (Calluna, 2020). Dikena är 

markavvattningsdiken som byggdes under 1920-talet. Dikena är påverkade av omgrävning och kulvertering. 

 

Figur 4.8 Kartan visar objekt som omfattas av biotopskydd (Calluna, 2020) 
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Skyddade och naturvårdsintressanta arter 

Vid naturvärdesinventeringen noterades ett antal så kallade naturvårdsarter, arter som antingen är skyddade 

eller indikerar förekomst av naturvärden eller skyddsvärda arter (Tabell 4.1). Någon fördjupad artinventering 

har dock inte genomförts (Calluna, 2020).  

Tabell 4.1. Noterade naturvårdsarter. Utöver dessa arter har Calluna i sin utredning även noterat några typiska arter, arter 
som är typiska för en viss naturtyp. 

Art Grupp Typ av naturvårdsart Källa 

Rödstjärt Fåglar Skyddad enligt 4 

§artskyddsförordningen 

Calluna 

Törnsångare Fåglar Skyddad enligt 4 

§artskyddsförordningen 

Calluna 

Anthocoris 

amplicollis* 

Insekter Rödlistad (EN – starkt 

hotad 

Artportalen 

Brudbröd Kärlväxter Signalart för ängs- och 

betesmarker 

Calluna 

Gullviva Kärlväxter Signalart för ängs- och 

betesmarker, skyddad 

enligt 9 § 

artskyddsförordningen 

Calluna 

Gulmåra Kärlväxter Signalart för ängs- och 

betesmarker 

Calluna 

Prästkrage Kärlväxter Signalart för ängs- och 

betesmarker 

Calluna 

* Fyndet av Anthocoris amplicollis är särskilt intressant - ett av få fynd i Sverige och det enda under 2000-talet. Det bör dock noteras att 

fyndet i Artportalen inte är validerat. 

Utpekade naturvärdesobjekt 

Vid inventeringen avgränsades totalt 11 naturvärdesobjekt, se Figur 4.9 samt Tabell 4.2 nedan. Av dessa 

objekt bedömdes fyra (4) hysa påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), medan sju (7) bedömdes hysa visst 

naturvärde (naturvärdesklass 4).  

De identifierade naturvärdesobjekten karaktäriseras av gräsmarker med inslag av artrika fältskikt och 

blommande träd och buskar, vilket är gynnsamt för pollinerande insekter som bin och fjärilar. Dessa områden 

kan även utgöra lämpliga livsmiljöer för flertalet fågelarter, dels vid födosökning, dels vid häckning.  

Två naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde utgörs av vattenmiljöer i form av diken med klart, relativt 

näringsfattigt och stilla alternativt långsamt rinnande vatten. Vattenmiljöerna kan utgöra viktiga habitat för 

evertebrater men även andra djur. Till exempel utgör de potentiella lekmiljöer för groddjur.  

Två alléer och ett par trädridåer som bedöms ha visst naturvärde förekommer i området, främst med yngre 

träd men med inslag av äldre och döda träd samt hålträd. Dessa utgör möjliga häckningsmiljöer för fågelarter 

som kattuggla och stare, och kan även fungera som livsmiljö för fladdermöss (Calluna, 2020).  
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Figur 4.9 Karta över inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och naturvärdesklass (Calluna, 2020). 
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Tabell 4.2 Förteckning över de utpekade naturvärdesobjekten inkl naturvärdesklass och motiv (Calluna, 2020)  

 

Vidare mättes sju värdeelement i form av enstaka träd, en busk- och trädridå och en vägkant med örtrikt 

fältskikt in. Dessa värdeelement är belägna utanför de avgränsade naturvärdesobjekten.    

 Konsekvenser 

Planförslaget innebär att stora delar av området som idag är obebyggt tas i anspråk för utbyggnad av 

bostäder, centrumverksamhet, förskola, lekplats, torg, dagvattenlösningar, markparkeringar och lokalgator. 

Flera av de identifierade naturvärdesobjekten påverkas negativt av exploateringen. Generellt gäller att 

andelen livsmiljöer minskar och den naturmark som finns kvar riskerar försämras. Många organismer, varav 

de flesta dock är allmänna, påverkas därigenom negativt. Bland annat kommer livsmiljöer för fåglar att 

försvinna. Vidare förvinner öppna marker med fina förutsättningar för insekter och fjärilar. Planförslaget 

innebär också att delar av områdets gräsytor och jordbruksmark utan förhöjda naturvärden tas i anspråk. Det 

betyder dock inte att dessa områden är betydelselösa. Tvärtom har de ofta ett värde som livsmiljöer för djur 

och växter, varför en exploatering av dessa också innebär en negativ påverkan.  

Utpekade naturvärdesobjekt 

Naturvärdesobjekt 3, igenväxningsmark med påtagligt naturvärde, kommer helt försvinna och ersättas av 

bostäder, torgyta och lekplats. Objektet utgör livsmiljö för fåglar och inom naturvärdesobjektet har bland annat 
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törnsångare och rödstjärt påträffats. En exploatering enligt planen innebär sannolikt att häckningsmiljöer 

förstörs, vilket är negativt för fåglarna. Eftersom samtliga fågelarter i Sverige omfattas av artskydds-

förordningen kan således artskyddsdispens komma att krävas (se längre ned). Inom objektet har även den 

rödlistade arten Anthocoris amplicollis påträffats enligt information i Artportalen (fyndet är dock inte validerat). 

Det är en ovanlig skinnbagge som främst är knuten till ask. Arten klassas som starkt hotad (EN) på rödlistan, 

men har inget formellt skydd. Med tanke på att objektet i sin helhet kommer att exploateras är det möjligt att 

arten påverkas negativt, men det är oklart i vilken omfattning den kan kopplas till planområdet.   

Även naturvärdesobjekt 7, trädridå med lövträd med visst naturvärde, kommer helt försvinna genom 

utbyggnaden. Liksom för objekt 3 innebär det en påverkan på livsmiljöer för skyddade fåglar, varför 

artskyddsdispens kan komma att krävas. Vidare finns det en viss risk att pollinerande insekter påverkas 

negativt till följd av att mängden sälg inom planområdet minskar. Sälgen är bland annat en viktig födokälla för 

tidigt flygande bin, men även som födokälla och värdväxt för ett stort antal andra insekter. Därigenom är den 

även viktig för bland annat insektslevande fåglar.  

Naturvärdesobjekt 5, igenväxningsmark med visst naturvärde, kommer delvis att exploateras, främst i den 

södra delen av området som föreslås bebyggas med infartsparkering. Vidare kommer angöring till 

infartsparkeringen ske söderifrån, vilket medför att naturvärdesobjekt 10, allén längs Gårdsvägen, eventuellt 

kommer att påverkas. Hur stor påverkan blir beror av infartens utformning vilken är under utredning. Om det är 

möjligt kommer infarten förläggas mellan träden så att dessa kan sparas. Då allén omfattas av generellt 

biotopskydd kommer troligtvis en biotopsskyddsdispens att krävas. Både naturvärdesobjekt 5 och 10 är 

livsmiljöer för fåglar, varför eventuell påverkan kan behöva klargöras via en artskyddsutredning.   

Allén längs Vasavägen, naturvärdesobjekt 6 påverkas inte av planförslaget.  

Naturvärdesobjekt 8, dike med klart, stillastående vatten och visst naturvärde, kommer troligtvis att bevaras då 

det ligger inom naturmark i aktuellt planförslag. Det finns dock risk att naturvärdet i vattenmiljön påverkas om 

dagvattenflödena förändras i och med exploateringen, vilket bör beaktas vid detaljutformning av dagvatten-

lösningen. Naturvärdesobjekt 9, trädridå med visst naturvärde, ligger inom samma område och bedöms inte 

heller påverkas av planförslaget.    

Det andra diket, naturvärdesobjekt 11, ligger inom ytor planerade för exploatering och kommer troligtvis att 

påverkas åtminstone delvis. Detta kan påverka insekter och andra evertebrater, vilket indirekt även kan 

innebära en påverkan på arter som prederar på dessa grupper.  

Naturvärdesobjekt 2, öppen frisk-fuktig mark med visst naturvärde, kommer vid genomförande av planen 

nyttjas som yta för dagvattendamm och kommer delvis att försvinna. Detta är negativt för de djur, bland 

insekter, som nyttjar denna miljö för sin levnad.  

Naturvärdesobjekt 4, trädgård med visst naturvärde, kommer planläggas som yta för bostäder och lokalgata 

och kommer helt eller delvis att påverkas av utbyggnaden. Detta innebär att andelen död ved och mängden 

sälg inom planområdet kommer att minska, vilket påverkar många arter negativt. Död ved är viktig för många 

arter, men i det aktuella fallet torde det mest vara några vanliga insekter och fåglar som påverkas negativt. 

Sälgen är som nämnts viktig ur ett biodiversitetsperspektiv och en minskad andel sälg är negativt för många 

arter.  

Naturvärdesobjekt 1, kulle med påtagligt naturvärde, kommer till stor del bevaras men påverkas delvis. I 

planförslaget är ytan planlagd som park och hur ytan utformas kommer i hög grad påverka naturvärdet. 

Eftersom objektet hyser påtagliga naturvärden är det av vikt att det bevaras i så stor utsträckning som möjligt.  
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Skyddade arter 

Planförslaget innebär att livsmiljöer för fåglar tas i anspråk eller får en försämrad kvalitet, vilket kan innebära 

en negativ påverkan på olika fågelarter. Eftersom samtliga fågelarter i Sverige är skyddade enligt 4 § 

artskyddsförordningen kommer det troligen att krävas en artskyddsutredning för att klargöra om berörda 

fågelarter riskerar att påverkas negativt av detaljplanen. Om så inte kan uteslutas kan det bli tal om 

artskyddsdispens. Som underlag till artskyddsutredningen kan en fågelinventering komma att behöva 

genomföras.  

Våtmarksmiljöerna och diken inom planområdet kan fungera som livsmiljö för groddjur, vilka är skyddade 

enligt 4 § och i vissa fall även 6 § artskyddsförordningen. En groddjursinventering kan därför behöva 

genomföras för att klargöra om och i vilken omfattning groddjur förekommer inom planområdet.  

Spridningsvägar och gröna kilar 

Inom planområdet finns spridningsvägar vilka kommer påverkas av planens genomförande. Bland annat kan 

fåglar, fladdermöss och vilt tänkas nyttja dessa vägar, varför dessa grupper kan tänkas påverkas på ett 

negativt sätt. Omfattningen av påverkan bedöms dock vara tämligen liten och främst lokal. De regionala 

grönkilarna bedöms inte påverkas, eftersom de är belägna en bit ifrån planområdet.  

Sammanlagd bedömning 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen medföra medelstora negativa konsekvenser för naturmiljön inom 

planområdet. Tämligen stora ytor värdefull natur kommer att försvinna eller påverkas negativt till följd av 

detaljplanens genomförande. Påverkan är lokal och bedöms inte påverka några regionala värden på ett 

betydande sätt.  

 Förslag till åtgärder 

Eftersom det är av vikt förutsättningarna för biologisk mångfald förbättras gäller generellt att andelen 

naturvårdsintressant naturmark behöver öka. I första hand gäller att hänsyn till befintliga naturvärden tas, i 

andra hand kan kompensationsåtgärder vara aktuella. Förslag på sådana åtgärder ges nedan: 

• Parkytor och övriga grönytor inom planområdet utformas och sköts i de delar där det är möjligt som 

ängsmark, för att kompensera för den ängsmark som tas i anspråk genom planens genomförande. 

Flora och skötsel anpassas efter de förhållanden som råder på platsen och i regionen. Detta är en 

enkel och billig åtgärd som även kan kombineras med informationstavlor som beskriver syftet med 

åtgärderna. 

• I anslutning till skogspartier placeras död ved ut för att kompensera för förlust av träd.   

• Föreslagen dagvattendamm bör naturanpassas och detaljutformas i samråd med biologisk expertis, 

för att gynna biologisk mångfald.  

• De biotopskyddade dikena bör ej kulverteras ytterligare. För att bevara vattenkvaliteten och flödet bör 

påverkan på dikena beaktas i fortsatt detaljutformning av dagvattenlösningar.   

• För att gynna skinnbaggen Anthocoris amplicollis bör askar inom planområdet bevaras. Detta gäller 

dock främst om fyndet valideras eller om förekomst på annat sätt bekräftas.  

• Om träd inom allén längs Gårdsvägen tas ned planteras med fördel träd av liknande typ inom 

planområdet. Detta förutsatt att det är en inhemsk art.  

• De värdeelement i form av enskilda träd som kan bevaras skyddas med planbestämmelse i 

plankartan.  
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• En groddjursinventering behövs för att klargöra huruvida det krävs en artskyddsutredning avseende 

denna grupp.  

• Det bör utredas om en artskyddsdispens behövs avseende fåglar. I princip borde denna kunna beröra 

tänkbara arter för biotopen och regionen, men för att få ett snävare fokus och bättre dataunderlag kan 

en fågelinventering vara lämplig.  

4.2 Vattenförhållanden 

En övergripande dagvattenutredning har upprättats för hela Lindholmen (Norconsult, 2019b). I samband med 

planarbetet för Lindholmen centrum har en mer specifik dagvattenutredning upprättats (Ramböll, 2021), vilken 

till stor del ligger till grund för texten nedan.  

 Nuvarande förhållanden 

Befintliga grund-, yt-, och dagvattenförhållanden 

Planområdet består idag av jordbruksmark, skogspartier, parkeringar och befintlig bebyggelse. Markytan inom 

området varierar mellan +17,5 och +22 meter och området lutar från norr till söder. Total area för planområdet 

uppgår till 9,76 ha (Ramböll, 2021).  

Planområdet ligger inom ett delavrinningsområde som ansluter Åkerströmmens avrinningsområde. Dagvatten 

avrinner från planområdet i sydlig riktning mot Lillsjön och når i förlängningen Husaån och Garnsviken vilka 

omfattas av miljökvalitetsnormer. Vattnets rinnväg från Lillsjön till Husaån och Garnsviken ses i Figur 4.10. 

 

Figur 4.10. Vattnets rinnväg via Lillsjön till Husaån och Garnsviken (Ramböll, 2021).  

En stor del av planområdet utgör båtnadsområde till markavvattningsföretaget Solgården-Lindholmen från år 

1933. Båtnadsområden är de områden som nyttjar markavvattningsföretaget. Det finns flera diken och 

rörledningar inom planområdet som ansluter till en trumma under järnvägen och därefter leds vidare via en 

ledning till Lillsjön. Markavvattningsföretaget är idag inaktivt (Ramböll, 2021).  

Grundvattennivåerna inom planområdet står högt, varför en geohydrologisk studie med mätningar under ett 

kalenderår har genomförts (AFRY, 2022). Grundvattennivån ligger nära markytan i större delen av 
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planområdet och bedöms i södra delen vara artesiskt, det vill säga att trycknivån i grundvattenmagasinet 

under leran ligger högre än markytan. En närmare beskrivning finns i kapitel 4.3, markförhållanden.   

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela 

föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda 

människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på, eller olägenheter för, människors hälsa eller 

miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten fastställs i enlighet med EU:s 

ramvattendirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen (2004:660) samt med stöd av Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormerna uttrycker den kvalitet en 

vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god 

ekologisk status eller potential respektive god kemisk status till ett visst år. 

Recipienter för planområdet är Husaån och Garnsviken, vilka båda är vattenförekomster som omfattas av 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (Ramböll, 2021). Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten 

(Vattenmyndigheten, 2021) har Husaån och Garnsviken måttlig ekologisk status. Detta beror främst på 

övergödning. Betydande påverkanskällor för Husaån och Garnsviken bedöms enligt VISS vara förorenade 

områden, deponier, jordbruk och enskilda avlopp.  

Tabell 4.3. Miljökvalitetsnormer för Åkerströmmen-Husaån och Garnsviken.  

Grundinformation Ekologisk status Kemisk status 

EU-ID Vattenförekomst Nuvarande 

 

Kvalitetskrav 

(MKN)  

Nuvarande 

 

Kvalitetskrav 

(MKN)* 

ID 

SE661033-

163607 

Åkerströmmen-

Husaån 

Måttlig (2021) God (2033) Uppnår ej 

god (2021) 

God  

ID 
SE660018-
163987 

Garnsviken Måttlig (2017) God (2027) Uppnår ej 
god (2021) 

God  

* Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Översvämningsrisk  

Det webbaserade programmet SCALGO har använts för skyfallsanalys av planområdet. I analysen har ett 

100-årsregn med klimatfaktor 1,25 samt planområdets längsta rinnsträcka applicerats på terrängmodellen. 

Lågpunktskarteringen visar att det inom planområdet finns två instängda områden där vattensamling blidas vid 

skyfall, se Figur 4.11. Instängt område A skapas vid befintlig trumma under järnvägen och instängt område B 

skapas då befintlig utloppstrumma i söder är för liten för mängden dagvatten som genereras inom 

planområdet (Ramböll, 2021).  
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Figur 4.11. Lågpunktskartering genomförd i SCALGO visar på två instängda områden inom planområdet där det bildas 
vattenansamlingar vid skyfall (Ramböll, 2021).  

Översvämningsrisk från Lillsjön är beräknad med nivåer för klimatanpassat 100-årsflöde (HQ100), 

klimatanpassat 200-årsflöde (HQ200) och beräknat högsta flöde (BHF). Samtliga dessa scenarier kommer 

översvämma planområdet för befintliga marknivåer, se Figur 4.12.  
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Figur 4.12. Översvämningsutbredning från Lillsjön (Ramböll, 2021).  

 Konsekvenser 

Förändringar i yt- och dagvattenförhållanden 

En utbyggnad inom planområdet innebär att jordbruksmark och skogspartier ersätts med byggnader och 

hårdgjorda ytor. Både inledande markarbeten och själva utbyggnaden innebär förändringar i områdets 

avrinningsförhållanden samt hydrologi. Ökningen av hårdgjorda ytor inom området medför att markens 

förmåga att infiltrera ytvatten minskar och flödena ökar, vilket kräver fördröjning för att undvika påverkan 

nedströms. Hur stor förändringen av dagvattenflödet blir, beror på hur stor andel hårdgjorda ytor som skapas 

inom planområdet. Vidare medför planerad utbyggnad en förändrad markanvändning som innebär att 

belastningen på recipienterna kommer att ändra karaktär.  

Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats för planområdet. I beräkningarna har planområdet 

delats upp i olika delytor, se i Figur 4.13. Dagvattenflödet har beräknats utifrån markanvändning, area och 

avrinningskoefficient för respektive delyta. Flödesberäkningarna har utförts för ett 30-årsregn. De befintliga 

förhållandena har beräknats utan klimatfaktor, medan beräkningar för framtida dagvattenflöden har utförts 

med en klimatfaktor på 1,25.  
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Figur 4.13. Uppdelning av planområdet utifrån planerad markanvändning (Ramböll, 2021).  
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Tabell 4.4. Beräknade dagvattenflöden före och efter exploatering (Ramböll, 2021).  

 

Inom samtliga delavrinningsområden ökar dagvattenflödena efter exploateringen, se Tabell 4.4. Totalt ökar 

flödet från planområdet från 342,5 l/s till 642 l/s vid ett 30-årsregn (Ramböll, 2021).  

Eftersom dagvattenflödena ökar föreligger behov av fördröjning av dagvatten. Beräkning av erforderlig 

fördröjningsvolym har utförts enligt förutsättningen att 20 mm regn per m2 ska fördröjas. En kolumn för 

fördröjning av 30-årsregnet har lagts till för kontroll av vilket behov som blir dimensionerande. Resultatet för 

respektive delområde och planområdet som helhet ses i Tabell 4.5. Det är viktigt att planområdet planeras så 

att det finns plats för dagvattenåtgärder i de lägre delarna och att byggnader förläggs på en högre höjd inom 

delområdena (Ramböll, 2021).  
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Tabell 4.5. Beräknat fördröjningsbehov för respektive delområde och totalt för hela planområde. Markerade 
grönmarkerade celler utgör dimensionerande behov (Ramböll, 2021).  

 

Förorenings- och närsaltsmängder i dagvattnet före och efter exploatering har beräknats med 

beräkningsverktyget Stormtac. Modellen använder sig av markanvändningsspecifika avrinningskoefficienter 

och schablonhalter för ett flertal markanvändningsslag och vanligt förekommande dagvattenföroreningar. 

Därför bör resultaten inte avläsas i exakta tal utan snarare ses som en indikation på föroreningsbelastning då 

både beräkningsverktyget och indata inhyser osäkerheter och variationer. Beräkningarna genomfördes för tolv 

standardämnen (fosfor, kväve, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, suspenderat material, olja, 

polycykliska aromatiska kolväten samt benso(a)pyren).   

Beräkningarna har utförts för planområdet som helhet baserat på markanvändning före och efter exploatering. 

Resultatet av föroreningsberäkningarna ses i Tabell 4.6.  
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Tabell 4.6. Föroreningshalter och föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering, utan rening.  

Ämne Före 

exploatering 

[µg/l] 

Efter 

exploatering 

[µg/l] 

Före 

exploatering 

[kg/år] 

Efter 

exploatering 

[kg/år] 

P 120 160 2,7 5,1 

N 2400 1700 56 53 

Pb 9,1 10 0,21 0,33 

Cu 16 23 0,38 0,72 

Zn 44 64 1,00 2,00 

Cd 0,19 0,41 0,004 0,013 

Cr 4,8 7,9 0,11 0,25 

Ni 4,8 7,2 0,11 0,23 

Hg 0,024 0,041 0,0005 0,0013 

SS 71000 63000 1600 2000 

Olja 320 620 7,3 19 

PAH16 0,76 0,63 0,017 0,020 

BaP 0,02 0,03 0,0005 0,0011 

 

Beräkningarna visar att mängden föroreningar från planområdet ökar för samtliga ämnen med undantag från 

kväve. Efter exploatering kommer rening krävas för att föroreningssituationen efter utbyggnad inte ska 

försämras jämfört med dagens situation (Ramböll, 2021). 

Planområdets höga grundvattennivåer innebär att grundvattenbortledning troligtvis blir aktuellt. 

Grundvattenbortledning kräver som regel tillstånd enligt miljöbalken. En utförligare beskrivning av 

konsekvenserna av planförslaget med avseende på grundvatten finns i kapitel 4.3 Markförhållanden. 

Föreslagna dagvattenlösningar 

I dagvattenutredningen föreslås lösningar för lokal hantering av dagvattnet, det vill säga att dagvattnet tas 

omhand inom den fastighet det bildas. Framtagna dagvattenlösningar föreslås ansluta till befintliga diken mot 

recipient. Renings- och fördröjningsåtgärderna inom planområdet kan utföras på olika sätt med olika typer av 

lösningar (Ramböll, 2021).  

Föreslagna dagvattenlösningar redovisas i Figur 4.14. De lösningar som föreslås utgörs av översilningsytor, 

krossdiken, nedsänkta växtbäddar, meandrande diken och dagvattendammar. Då detaljplanen fortfarande 

befinner sig i ett tidigt skede har inte exakta placeringar av alla lösningar inom kvartersmark föreslagits. 

Bräddlösningar för föreslagna åtgärder vid större regn är dimensionerande och behöver ses över som en 

ytterligare utredning i detaljskedet (Ramböll, 2021).  

Med anledning av höga grundvattennivåer i området har grunda anläggningar föreslagits, vilket medför att det 

krävs en större yta för att uppnå önskad reningseffekt. Den anläggningsyta som behövs för föreslagna 

dagvattenlösningar ses i Tabell 4.7.  
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Figur 4.14. Föreslagna dagvattenlösningar (Ramböll, 2021).  
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Tabell 4.7. Beräknad reningsyta (Ramböll, 2021).  

 

Föroreningshalter och föroreningsmängder har beräknats efter rening med föreslagen dagvattenlösning, se  

Tabell 4.8. Beräkningarna visar att föroreningshalterna minskar för alla undersökta ämnen för framtida 

situation med rening jämfört med befintlig situation med undantag för kvicksilver som är oförändrat. 

Föroreningsmängderna minskar i framtida situation med föreslagen rening med undantag för kadmium som är 

oförändrat och kvicksilver som ökar (Ramböll, 2021).  

Tabell 4.8. Föroreningshalter och föroreningsmängder I dagvattnet för planområdet  

Ämne Före 

exploatering 

[µg/l] 

Efter 

exploatering 

med rening 

[µg/l] 

Före 

exploatering 

[kg/år] 

Efter 

exploatering 

med 

rening[kg/år] 

P 120 63 2,7 2,0 

N 2400 940 56 29 

Pb 9,1 3,0 0,21 0,09 

Cu 16 7,9 0,38 0,25 

Zn 44 19 1,00 0,58 

Cd 0,19 0,12 0,004 0,004 

Cr 4,8 3,3 0,11 0,10 

Ni 4,8 2,7 0,11 0,08 

Hg 0,024 0,024 0,0005 0,0008 

SS 71000 17000 1600 520 

Olja 320 170 7,3 5,4 

PAH16 0,76 0,21 0,017 0,007 

BaP 0,02 0,01 0,0005 0,0003 
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Föreslagna dagvattenlösningar bedöms ge en god reningseffekt, dock är det viktigt att komma ihåg att graden 

av underhåll av dagvattenanläggningarna i stor utsträckning påverkar deras reningseffekt, varför kontinuerlig 

skötsel krävs och ansvarsfördelningen av denna skötsel måste vara tydlig. Vidare ska man komma ihåg att 

beräknade föroreningshalter är översiktliga då de baseras på schablonhalter, varför utformningen och 

lokaliseringen av föreslagna dagvattenlösningar behöver detaljstuderas när mer information finns tillgänglig 

om utbyggnadernas utformning, placering och höjdsättning med mera. Dagvattenutredningen föreslås därför 

ses över och vid behov kompletteras i ett senare skede när utformningen av planförslaget har kommit längre. 

Hänsyn behöver även tas vid val av byggnadsmaterial för att minimera dagvattenpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 

Föreslagna dagvattenlösningar ger en god rening av dagvattnet och i dagvattenutredningen görs 

bedömningen att planförslaget inte påverkar möjligheterna att uppnå MKN för recipienten (Ramböll, 2021). 

Mängden kvicksilver som avrinner från planområdet ökar dock något efter exploatering enligt genomförda 

föroreningsberäkningar. Den uppdaterade beräkningen av flöden och föroreningsbelastning som föreslås 

upprättas när ett mer detaljerat planförslag finns framme bör, om beräkningarna fortsatt visar på ökad mängd 

förorening av något ämne med vald dagvattenlösning, mer fördjupat analysera påverkan på MKN.   

Översvämningsrisk 

Vid större nederbördsmängder avleds dagvatten på ytan då marken är mättad och ledningsnätet blivit fullt. För 

att förhindra stående dagvatten behöver avrinningsstråk med genomtänkt höjdsättning säkerställas. 

Höjdsättningen ska ske så att marken lutar från byggnader mot gator eller andra öppna ytor. Föreslagen 

hantering av skyfall inom planområdet ses i Figur 4.15. Skålade infiltrationsytor/grönytor föreslås som 

översvämningsytor. Bräddlösningar för dessa ytor behöver ses över i kommande arbete (Ramböll, 2021).  
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Figur 4.15. Föreslagen skyfallshantering inom planområdet (Ramböll, 2021).  

Samlad bedömning 

Planerad exploatering ger en ökad avrinning och en ökad föroreningsbelastning från planområdet. En 

kombination av dagvattenlösningar som ger en god fördröjning och rening har föreslagits i 

dagvattenutredningen. Konsekvenserna av planförslaget bedöms sammantaget bli små negativa. Dock har 

planförslaget ändrats sedan dagvattenutredningen upprättades, varför en uppdaterad dagvattenutredning 

kommer tas fram efter samråd.  

 Förslag till åtgärder 

• Planområdets höjdsättning måste studeras vidare i det fortsatta arbetet med detaljplanen för att 

säkerställa väl fungerande avrinningsstråk så att översvämningsproblematik undviks och att 

dagvattenavrinningen sker på önskat sätt.  

• Bräddningslösningar för översvämningsytor utreds vidare i fortsatt arbete.  
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• Den befintliga trumman under järnvägen inspektionsfilmas/mäts in för att fastställa förutsättningar för 

utförande så att översvämningsrisk minimeras. 

• I samband med att dagvattenutredningen uppdateras så att den överensstämmer med aktuellt 

planförslag kan den vid behov kompletteras med en uppdaterad beräkning av flöden och 

föroreningsbelastning. Om den uppdaterade utredningen visar på ökade föroreningsmängder från 

planområdet bör en mer fördjupad analys av påverkan på MKN genomföras. I bedömningen av 

planens påverkan på MKN bör de biologiska och hydromorfologiska kvalitets-faktorer som kan komma 

att påverkas av planförslaget ingå.   

• Val av byggnadernas ytmaterial bör uppmärksammas i ett tidigt skede då detta påverkar dagvattnets 

föroreningsinnehåll. Särskilda lösningar för dagvattnets fördröjning/transport från hustak etc. kan 

skapas genom beläggning med grus, gräs mm. 

• Anläggningar för dagvattenrening bör anläggas innan markarbetena påbörjas för att säkerställa att 

dagvatten under byggtid omhändertas så att belastningen på recipienten inte ökar. 

• Exakt lokalisering och utformning av dagvattenlösningar utreds vidare. Den dagvattendamm som 

föreslås bör naturanpassas och detaljutformas i samråd med biologisk expertis för att om möjligt även 

skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet.  

• Vid detaljutformning av dagvattenlösning bör påverkan på naturvärden i befintliga diken med klart, 

stillastående vatten beaktas.  

• För rekommendationer avseende höga grundvattennivåer, se avsnitt 4.3 markförhållanden.  

4.3 Markförhållanden 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts av AFRY, med syfte att klarlägga de geotekniska och 

hydrogeologiska förhållandena inom planområdet (AFRY, 2020a). Då höga grundvattennivåer identifierades i 

den översiktliga utredningen har en hydrogeologisk utredning tagits fram (AFRY, 2022). AFRY har också 

genomfört en översiktlig miljöteknisk undersökning (AFRY, 2020b). Texten nedan är till stor del baserad på 

dessa utredningar.  

 Nuvarande förhållanden 

Allmänt om geotekniska förhållanden 

Markytan inom planområdet varierar mellan +17,5 och +22 m, med lägst terräng i syd och högst i norr 

(Ramböll, 2021).  

Området karaktäriseras av mulljord ovanpå en torrskorpelera enligt SGU:s jordartskarta. I områden med större 

mäktighet på jordlagren övergår torrskorpeleran i en mättad lera som överlagrar friktionsjord på berg. Inom en 

liten del av planområdet finns berg i dagen och sandig morän, se Figur 4.16.   
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Figur 4.16. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (AFRY, 2020a).  

Geotekniska undersökningar utfördes under augusti och september 2020. Enligt utförda undersökningar 

består jorden i området av fyllning på kohesionsjord (lera/torrskorpelera/silt) på friktionsjord på berg (AFRY, 

2020a). Enligt SGU:s jorddjupskarta ligger berget 0-5 meter under markytan, se Figur 4.17.  

 

Figur 4.17. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (AFRY, 2020a).  

Baserat på mäktigheten i lager med lösa jordlager och djupet till berg har planområdet delats in i tre olika 

delområden (AFRY, 2020a), se Figur 4.18.  
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Figur 4.18. Indelning av planområdet i olika delområden baserat på geotekniska förutsättningar (AFRY, 2020a).  

Ingen stabilitetsutredning har genomförts i området, men utifrån utförda geotekniska utredningar kan det 

konstateras att totalstabiliteten är tillfredsställande för befintliga höjdskillnader (AFRY, 2020). Inte heller 

sättningsegenskaper hos leran har undersökts, men generellt kan sägas att sättningar uppstår där lös lera 

finns (AFRY, 2020a).  

Grundvatten förkommer inom planområdet främst i ett undre grundvattenmagasin i morän. Moränen ligger 

under ett lager lera med låg genomsläpplighet. Det kan även förkomma grundvatten i fyllnadsmassorna som 

finns ovan lerlagret. Lerlagret begränsar utbytet mellan grundvattnet i moränen och vatten i fyllnadsmassorna 

(AFRY, 2022).  

Den huvudsakliga grundvattenströmningen sker från norr till söder. Grundvattenbildningen är beräknad till 

cirka 2,2 l/s i snitt.  

Grundvattenmätningar har genomförts i planområdet, se Tabell 4.9. Medelgrundvattennivån ligger på ca +19,5 

i delområde 1, vilket motsvarar ca 1 meter under markytan. Medelnivån i delområde 2 är ca +18,6 vilket 

motsvarar ca 0,5 meter under markytan. I delområde 3 är medelnivån ca +17,6 vilket motsvarar ca 0,2 meter 

under markytan. Negativa värden för grundvattennivåer mätta i meter under markytan indikerar artesiska 

grundvattennivåer, alltså att trycknivån i grundvattenmagasinet under leran ligger högre än markytan. 

Mätningarna indikerar artesiska grundvattennivåer i delområde 2 och delområde 3 (AFRY, 2022).  
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Tabell 4.9. Medel, minimum och maximala grundvattennivåer under markytan uppmätta i respektive grundvattenrör mellan 
2020-08-11 och 2022-04-07 (ARFY, 2022).  

 

Markföroreningar 

Markanvändningen inom planområdet har länge karaktäriserats av jordbruksmark. Strax norr om planområdet, 

i anslutning till planområdets norra plangräns, låg tidigare Lindholmens handelsträdgård. Strax söder om 

planområdet låg Wistrands handelsträdgård. Verksamheten i de båda handelsträdgårdarna omfattade odling i 

växthus, drivbänk och på friland. Även strax väster om planområdet låg en handelsträdgård, Slumsta 

handelsträdgård med liknande verksamhet (AFRY, 2020b). Vanligt förekommande föroreningar från gamla 

handelsträdgårdar är bland annat metaller och organiska bekämpningsmedel såsom DDT och dess 

nedbrytningsprodukter. 

Nordväst om planområdet har det bedrivits drivmedelhantering med bilverkstad. I Figur 4.19 ses ett flygfoto 

över området från 1950/60-talet tillsammans med utdrag ur Länsstyrelsens EBH-karta. Markeringen med 

bokstaven E inom planområdet indikerar lokaliseringen av en åkeriverksamhet av okänd art och omfattning. I 

dagsläget ligger här ett inhägnat område med containrar och verkstad (AFRY, 2020).   
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Figur 4.19. Riskobjekt avseende markföroreningar inom planområdet och i dess närhet (AFRY, 2020b).  

Ett områdes markanvändning styrs av de aktiviteter som antas förekomma inom aktuellt område och därmed 

vilka grupper som exponeras och i vilken omfattning det förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de 

krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom ett område. Naturvårdsverkets generella riktvärden beaktar 

fyra skyddsobjekt; människor som vistas på området, markmiljön inom området, grund- samt ytvatten. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter vid ett flertal 

förorenade områden, se faktaruta nedan. Sett till planerad exploatering bedöms ett lämpligt övergripande 

åtgärdsmål för planområdet vara att uppfylla klassningen KM (känslig markanvändning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Två typer av markanvändning 

För beräkning av generella riktvärden för föroreningar i mark används två typer av 

markanvändning: 

Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 

grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 

markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till 

t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom 

området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre vistas tillfälligt inom området. 

Markkvaliteten ger förutsättning för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 

markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas.  

(Naturvårdsverket 2009) 
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En översiktlig miljöteknisk undersökning av jord och grundvatten genomfördes av AFRY 2020. Jordprov togs 

ut från 10 provpunkter. I jordprov från tre av provpunkterna påvisades halter över KM eller MKM. I en 

provpunkt placerad inom det inhägnade området med containrar och verkstad påvisades halter av PAH med 

hög molekylvikt (PAH-H) över riktvärdet för KM och PAH med medelhög molekylvikt (PAH-M) tangerade 

riktvärdet för KM. I två andra provpunkter inom det inhägnade området påvisades halter av PAH-H över 

riktvärdet för KM. I fem andra provpunkter detekterades halter av kvicksilver men inget resultat över riktvärdet 

för KM. Ett antal pesticider har påträffats i låga halter i anslutning till där Lindholmens plantskola tidigare låg, 

inget av värdena överstiger riktvärdena för KM (AFRY, 2020b).  

I en provpunkt påträffades förhöjda halter av PAH-H i grundvattnet. Halten överstiger SPBI:s riktvärden för 

skydd av ytvatten och skydd av dricksvatten (AFRY, 2020b).  

 Konsekvenser 

Geotekniska förhållanden 

Delområde 1, se Figur 4.18, bedöms vara det mest lämpliga området inom planområdet med avseende på 

grundläggningsförhållanden. Grundläggning föreslås ske med platta på packad fyllning av sprängsten eller 

grundläggning på berg med plintar/korta pålar. Samma grundläggningsmetod föreslås i delområde 2, vilket 

bedöms vara det näst mest lämpliga för bebyggelse baserat på grundläggningsförhållanden. Inom delområde 

3 bedöms grundläggningsförutsättningarna vara sämre. Eventuella byggnader i detta område behöver 

grundläggas på spetsbärande pålar på grund av kohesionsjordens stora mäktighet (AFRY, 2020). I aktuellt 

planförslag ligger majoriteten av planerade byggnader inom delområde 1 och 2, vilket ligger väl i linje med 

grundläggningsförutsättningarna.  

Då stora delar av grundvattenmagasinet ligger under låggenomsläpplig lera bedöms hårdgörande av ytor inom 

planområdet inte påverka grundvattenbildningen i nämnvärd utsträckning eftersom grundvattenbildning främst 

sker i magasinets ytterkanter där moränen går i dagen.  

Där dränering under grundvattennivån utförs kommer det innebära att grundvattennivån runtomkring 

permanent sänks. Grundläggning av byggnader under marknivå, även om relativt ytligt, kommer på grund av 

de höga grundvattennivåerna kräva någon form av dränering. Detta skulle där grundvattenytan ligger nära 

marknivån innebära en permanent avledning av grundvatten och innefattas därmed av vattenverksamhet. 

Bedömningen är därför att en tillståndsansökan för vattenverksamhet bör göras. Inför tillståndsansökan bör 

påverkansområde utredas både för drift och för entreprenadskedet. 

Beroende på utbredning och storlek på eventuell avsänkning av grundvattennivån finns risk för sättningar i 

befintliga byggnader och infrastruktur. Risken för sättningar bedöms vara högst i anslutning till delområde 3 

och södra partiet av delområde 2, där artesiskt grundvatten påträffas. Risken är främst kopplat till permanent 

grundvattensänkning. Bedömningen är att det inte finns någon större risk för sättningar kopplat till tillfällig 

grundvattensänkning från schaktning under byggskedet. För att klarlägga risker behöver jordens hållfasthet 

och kompressionsegenskaper undersökas. 

Sammantaget föreligger behov av att utreda detaljplanens grundvattenpåverkan vidare. Påverkansområde för 

grundvattensänkning och konsekvensbedömning för grundvatten behöver tas fram och bör utgöra underlag för 

tillståndsansökan för vattenverksamhet. Med anledning av osäkerheten bedöms påverkan som medelstor 

negativ. Efter fortsatt utredning av grundvattenbortledningens konsekvenser och framtagande av lämpliga 

skyddsåtgärder är det dock mycket troligt att konsekvenserna kommer kunna begränsas.  
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Markföroreningar 

Resultat från den genomförda miljötekniska undersökningen visar på generellt låga föroreningsnivåer i mark 

och grundvatten. De påvisade låga halterna av kvicksilver och pesticider bedöms inte utgöra någon risk för 

planerad markanvändning (AFRY, 2020b).  

Avseende PAH-H överskrids riktvärdena för KM vid det inhägnade containerområdet. För att klargöra 

föroreningsutbredning såväl vertikalt som horisontellt rekommenderas ytterligare provtagningar. En förtätad 

provtagning bör göras inom hela det inhägnade området, då det står ett antal fordon och entreprenadmaskiner 

inom området vilka kan ha gett upphov till olika typer av föroreningsläckage.  

Det föreligger viss risk att föroreningar mobiliseras när grundvatten leds bort, även då avledningen sker under 

en begränsad period. Uppföljande provtagningar för att utreda omfattning av spridning bör genomföras. 

Risken för föroreningsspridning kan minimeras genom att använda tätspont vid schaktning, vilket förhindrar 

inläckage av grundvatten till schakten. 

Planerad exploatering kommer troligtvis att leda till att föroreningssituationen inom planområdet förbättras, då 

sanering till halter under KM blir nödvändig innan området kan bebyggas med bostäder. Konsekvenserna för 

markföroreningar bedöms därmed som små positiva.  

 Förslag till åtgärder 

• Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för grundvattenbortledning tas fram. 

• Fortsatt utredning för att undersöka grundvattenpåverkan av detaljplanen, både under 

entreprenadskede och driftskede. Påverkansområde och konsekvensbedömning för grundvatten ska 

tas fram. Den systematiska utredningen ska ligga som underlag till tillståndsansökan för 

vattenverksamhet.  

• Beräkningar av bottenupptryckning i schakter och dagvattendammar.  

• Undersökning av hållfasthetsegenskaper för beräkningar av stabilitet för schakter och uppfyllnader.  

• Grundläggning för respektive byggnad måste detaljstuderas och vid behov ska kompletterande 

geoteknisk undersökning utföras i samband med projektering av byggnader och mark.  

• Kompletterande sonderingar för uppskattning av pållängder för grundläggning av byggnader.  

• Undersökning av lerans hållfasthets- och kompressionsegenskaper för beräkning av sättningar vid 

ändringar av marknivån.  

• Framtagning av kontrollprogram som innefattar grundvattenprovtagning och nivåmätning under och 

efter entreprenadtiden.  

• Framtagning av plan för schaktning.  

• Det bör utredas om radonskyddade konstruktioner är nödvändiga.  

• Kompletterande miljöundersökning genomförs för att avgränsa föroreningsutbredning vid påvisade 

halter av PAH. En förtätad provtagning genomförs inom hela det inhägnade området.  

• Inför eventuella schaktarbeten i förorenad mark tas en anmälan om efterbehandling enligt 28§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fram och inlämnas till miljökontoret.  

• Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § MB underrättas miljökontoret.  
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4.4 Hushållning med brukningsvärd jordbruksmark 

 Nuvarande förhållanden 

Allmänt 

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Exploatering 

av jordbruksmark är permanent vilket innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i 

framtiden. Jordbruksmarkens kvalitet och långsiktiga värde måste därför vägas mot värdet och samhällsnyttan 

av en exploatering och alternativa lokaliseringar prövas.   

I Sverige har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje år. 

De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något 

annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden. I framtiden beräknas 

den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än idag, när globala klimatförändringar, som 

havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar tillgången på jordbruksmark i många länder (Jordbruksverket, 

2021). 

Cirka 2.3 hektar av marken inom aktuellt planområde är idag jordbruksmark. Marken har brukats fram till 

årsskiftet 2020/2021, då arrendeavtalet sades upp. Vid en lagakraftvunnen detaljplan kommer 

jordbruksmarken att utgå.  

ÖP/FÖP Norra Vallentuna tätort och Lindholmen 

Som nämnts i kapitel 2 ovan beskrivs i Vallentuna kommuns översiktsplan att tätorterna i Vallentuna ska få en 

tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Det ska byggas mer där det 

redan finns bebyggelse och Lindholmen nämns som en tätort som ska utvidgas och utvecklas. 

Utgångspunkten för utvecklingen i Lindholmen ska vara Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Den så 

kallade Sverigeförhandlingen, genom vilken Vallentuna ålägger sig ett ansvar gentemot staten att bygga 5 650 

bostäder, tjänar även den som utgångpunkt för utvecklingen. Enligt översiktsplanen ska ny tillkommande 

bebyggelse i Lindholmen huvudsakligen utgöras av småhus med tätare bebyggelse närmare stationen. 

Närmast stationen är utgångspunkten flerbostadshus och verksamheter. I översiktsplanen ges utrymme för att 

cirka 300 nya bostäder ska byggas i Lindholmen. Den södra delen av planområdet, som ligger öster om 

järnvägen, är dock inte utpekad som utvecklingsområde i översiktsplanen (Vallentuna kommun, 2018b). 

I den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen föreslås cirka 300 nya bostäder i 

Lindholmen. På de fastigheter som ligger närmast Lindholmen station bör flerfamiljshus i kvarter med 

stadsmässiga kvaliteter tillkomma. Även handel och kommersiell service bör medges. Detta kan skapa en liten 

kärna i Lindholmen vilket kan bidra till minskat resande. I FÖP:ens markanvändningskarta pekas stora delar 

av planområdet ut som områden för ny bebyggelse, främst bostäder (Vallentuna kommun, 2018a).  
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Lokaliseringsutredning 

Som ett underlag till detaljplanarbetet för Lindholmens centrum har en lokaliseringsutredning tagits fram 

(Norconsult, 2021), utredningen återfinns i sin helhet som bilaga till förslaget till detaljplan varför utredningen 

endast återges kortfattat nedan.  

Lokaliseringsutredningen har avgränsats till Lindholmen. Utifrån avgränsning har alternativa lokaliseringar 

studerats.  

De sju i utredningen studerade områdena framgår av lista nedan samt av Figur 4.20. 

Utredningsområden: 

• Lindholmen C (aktuellt område) 

• Mörbytorp 

• Lindholmen norra 

• Ryan 

• Västra Slumsta 

• Lindholmen 5:8 m fl 

• Kullbacka 

Områdena har utvärderats enligt aspekterna planförhållanden, jordbruksmarkens brukningsvärde, 

naturvärden, kulturmiljövärden, landskapsbild, markförhållanden samt tillgång till kollektivtrafik. 

Efter utvärdering konstaterades i lokaliseringsutredningen att flera av de studerade områdena består av 

betydande andel jordbruksmark. En viss del av jordbruksmarken kommer att behöva tas i anspråk för 

bebyggelseutveckling i Lindholmen, även om det så långt som möjligt ska undvikas. Utbyggnad av 

kommunens stationsorter är ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Kommunen behöver kunna komplettera 

befintlig bebyggelse både inom och i anslutning till Lindholmen för att säkerställa tillräckligt hög 

utbyggnadstakt för att klara av kommunens och regionens bostadsförsörjning. Vallentuna ålägger sig även ett 

ansvar gentemot staten att bygga 5 650 bostäder (enligt den tidigare nämnda Sverigeförhandlingen).   

Resultat från lokaliseringsutredningen och de alternativa områden som utretts visar att syftet för aktuell 

detaljplan (centrumutveckling och bostäder), uppfylls bäst vid detaljplanens nuvarande lokalisering, det vill 

säga i Lindholmens centrum. Området ligger i anslutning till järnvägsstation och den plats i Lindholmen som 

idag är av centrumkaraktär.  
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Figur 4.20 Översikt utredningsområden lokaliseringsutredning (Norconsult, 2021) 

 Konsekvenser 

Effekten av att området bebyggs i enlighet med planförslaget blir att den brukningsvärda jordbruksmarken som 

idag finns inom området oåterkalleligen försvinner, vilket i sin tur medför medelstora negativa konsekvenser.  

Konsekvenser av planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ. Då Fördjupad översiktsplan för området 

medger bebyggelse inom området, innebär nollalternativet sannolikt att området bebyggs på lång sikt, varmed 
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konsekvenserna jämfört med nollalternativet på lång sikt i så fall skulle innebära inga/obetydliga 

konsekvenser. Då MKB:n i huvudsak fokuserar på den korta tidshorisonten, dvs ca år 2034, är bedömningen 

att konsekvenserna på kort sikt blir medelstora och negativa. 

Som nämnts ovan får, enligt 3 kap 4 § miljöbalken, brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 

inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Utbyggnad av kommunens stationsorter får anses vara ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Kommunen behöver 

kunna komplettera befintlig bebyggelse både inom och i anslutning till Lindholmen för att säkerställa tillräckligt 

hög utbyggnadstakt för att klara av både kommunen och regionens bostadsförsörjning. Vallentuna ålägger sig 

även ett ansvar gentemot staten att bygga 5 650 bostäder (Sverigeförhandlingen). En förmildrande 

omständighet är att detaljplanen främst syftar till att bygga flerbostadshus, vilket innebär att ianspråktagen 

jordbruksmark nyttjas platseffektivt i förhållande till till exempel villatomter vilka som regel ianspråktar mer 

plats räknat per person. 

 Förslag till åtgärder 

Inga förslag till åtgärder. 

4.5 Trafik, buller och risk 

En övergripande trafikutredning har upprättats av COWI (2020). Trafikutredningen analyserar trafikökningen 

och den ökade belastningen på korsningspunkter i Lindholmen, och beaktar inte bara aktuellt planområde 

utan utvecklingen av Lindholmen som helhet. COWI har också upprättat en trafikutredning för Lindholmen C 

(2021).    

En bullerutredning för planområdet har upprättats av Tyréns (2021).  

En riskutredning med avseende på Roslagsbanan genom Lindholmen har upprättats av Norconsult (2020).  

Nedanstående text baseras till stor del på ovanstående utredningar.   

 Nuvarande förhållanden 

Trafik 

Genom Lindholmen går Lindholmsvägen som har anslutningar till flertalet bostadsområden och andra 

målpunkter i Lindholmen, se Figur 4.21. Det finns en separerad gång- och cykelväg längs den västra sidan av 

Lindholmsvägen inom tätorten. Årsmedeldygnstrafik på Lindholmvägen varierar enligt mätningar genomförda 

år 2019 från cirka 2530 strax norr om infartsvägen till Mörbytorpsvägen till cirka 3660 strax norr om 

cirkulationsplatsen i södra Lindholmen. Hastighetsbegränsningen på Lindholmsvägen är 50 km/h inom 

Lindholmen med undantag för sträckan vid Gustav Vasaskolan och förskolan där hastighetsbegränsningen är 

nedsatt till 30 km/h mellan klockan 7-20 (COWI, 2020). Trädgårdsvägen leder in till stationen och överfarten 

och har därmed något högre ÅDT än övriga lokalgatan, cirka 1000. Hastigheten är 30 km/h (COWI, 2021).  
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Figur 4.21. Översikt över vägar i Lindholmens centrum.  

Buller 

Buller har stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Långvarig exponering kan leda till ökad stress 

som innebär försämrad koncentration samt förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hur man upplever ljud är 

situationsberoende och varierar från person till person.  

Regeringen har utfärdat ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”. Bestämmelserna i 

förordningen ska tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa 

är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. Förordningen berör endast 

ljudnivåer utomhus.  
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Tabell 4.10. Riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid bostadsbyggnader (Tyréns, 2021).  

 

Boverkets byggregler anger krav på ljudnivåer inomhus från trafik och andra yttre störningskällor. Byggnader 

ska utformas så att ljudnivåerna i Tabell 4.11 inte överskrids inomhus.  

Tabell 4.11. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor (Tyréns, 2021).  

 

I rapport NV-0153417 anger Naturvårdsverket riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, vilka 

sammanfattas i Tabell 4.12.  

Tabell 4.12. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverket (Tyréns, 
2021).  
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Boverket har i rapport 2015:8 angivit riktlinjer för utemiljö på skolgårdar. Dagvärdet ska inte överskrida  

50 dB(A) på de delar som används för lek eller pedagogisk verksamhet. Ambitionen för resterande del av 

skolgården är 55 dB(A) (Tyréns, 2021).  

Den dominerande bullerkällan för aktuellt planområde är trafiken på Lindholmsvägen, tillsammans med bidrag 

från tågtrafiken på Roslagsbanan (Tyréns, 2021). Planområdet är inte utsatt för buller från industri eller annan 

verksamhet.  

Det finns bullerskärm längs med Roslagsbanan på dess östra sida, det vill säga på motsatt sida om spåret 

från planområdet. Den skyddar därmed inte området från tågbuller. 

Risk 

I planområdets närhet finns inga identifierade riskkällor i form av industrier eller andra farliga verksamheter. På 

Lindholmsvägen förväntas inga transporter av farligt gods, då vägen inte är rekommenderad transportled för 

farligt gods, och att utreda risker längs Lindholmsvägen har därför inte bedömts vara aktuellt (Norconsult, 

2020).  

Roslagsbanan är Sveriges enda smalspårbana i reguljärdrift. Roslagsbanan används uteslutande för 

persontrafik. Några transporter av farligt gods förekommer inte i dagsläget och förväntas inte heller 

förekomma då transportvagnar för farligt gods inte finns tillgängliga för smalspåriga järnvägar. Vid en olycka 

på Roslagsbanan kan dock ett urspårande tåg lämna spårområdet och skada omgivningen, vilket har bedömts 

som relevant att analysera vidare (Norconsult, 2020).  

Trafikverket anger att ny bebyggelse generellt inte bör tillåtas inom ett område på 30 meter från närmaste 

spårmitt. Användningsområden som inte är störningskänsliga och där människor endast vistas tillfälligt, till 

exempel parkering och förråd, kan dock tillåtas, se Figur 4.22.  

 

Figur 4.22. Trafikverkets generella riktlinjer för avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. Lämpligt avstånd 
behöver bedömas från fall till fall, därav är linjerna streckade (Norconsult, 2020).  

Vid riskutredningar i den fysiska planeringen skiljs mellan individrisk och samhällsrisk. Individrisken är risken 

för en person att omkomma i en olycka när han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten av en så kallad 

riskkälla. Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka och beaktar också hur många 

människor som brukar befinna sig i riskkällans närhet.  
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Vid bedömning av risker i samband med urspårning på Roslagsbanan bedöms individrisken vara det mått som 

går att beräkna med störst tillförlitlighet. Måttet samhällsrisk är användbar i situationer där stora områden på 

längre avstånd från järnvägen kan komma att drabbas, vilket är fallet vid transporter av farligt gods som kan 

orsaka exempelvis explosioner. Vid urspårning drabbas endast ett område på högst 30 meter från järnvägen 

och beräkning av samhällsrisk bedöms därför ej vara relevant (Norconsult, 2020).  

Rapporten ”Värdering av risk” som har tagits fram på uppdrag av dåvarande räddningsverket beskriver 

kriterier för vad som kan bedömas som acceptabel risk. I rapporten används en högre gräns, se Figur 4.23. 

Om den övre gränsen överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. För individrisken 

ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år och den undre gränsen på 1x10-7 per år.  

 

Figur 4.23. Risknivåer och gränserna mellan dem (Norconsult, 2020).  

 Konsekvenser 

Trafik 

I upprättad trafikutredning analyseras tillkommande målpunkter och förväntade trafikflöden år 2040 för hela 

Lindholmen, inte enbart för aktuellt planområde. I Figur 4.24 ses befintliga målpunkter samt målpunkter som 

tillkommer i och med utvecklingen av Lindholmen (COWI, 2020). Förväntade tillkommande målpunkter i 

aktuellt planområde utgörs av centrumfunktioner, infartsparkering till Lindholmen station samt en ny förskola. 

Utöver detta tillkommer cirka 300 bostäder inom planområdet, vilket också leder till ökade trafikmängder.  
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Figur 4.24. Befintliga och tillkommande målpunkter i Lindholmen. (COWI, 2020, något reviderad med avseende på flyttad 
tillkommande förskola).  

Trafikalstring från bostadsområden i Lindholmen har beräknats med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 

Trafikalstringen från den nya exploateringen ses i Figur 4.25 (COWI, 2020). 
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Figur 4.25. Korsningspunkter (1-7), målpunkter och trafikalstring ÅDT från den nya exploateringen i Lindholmen (COWI, 
2020).  

En kapacitetsanalys har genomförts för sju korsningspunkter längs Lindholmsvägen. De utpekade 

korsningarna, se Figur 4.25, har bedömts med avseende på kapacitet för prognosår 2040. Sammantaget visar 

resultatet från kapacitetsutredningen att alla korsningar har kapacitet att klara belastningen från den 

tillkommande trafiken. Korsningspunkt 6 är den enda korsningen som ligger på gränsen till sämre 

framkomlighet. Korsningen ansluter till Lindholmen station, flertalet bostadsområden, infartsparkeringar samt 

till de nya centrumfunktioner som planeras. Den ökade belastningen är beräknad baserat på utvecklingen av 

hela Lindholmen, inte enbart på bidraget från aktuell detaljplan (COWI, 2020). 

I trafikutredningen för Lindholmen C utreds korsningspunkt 4, 5 och 6 vidare med avseende på olika scenarier 

för utbyggnad av Lindholmens centrum. Resultatet visar att det inte finns några kapacitetsproblem i någon av 

korsningarna i och med den föreslagna exploateringen i planförslaget. Trots att kapacitetsanalysen inte 

påvisar några kapacitetsproblem kan utformningen av vägar och korsningar medföra begränsningar i 

framkomligheten (COWI, 2021). I trafikanalysen redovisas utformningsförslag för de tre korsningar som 

studerats vidare. Åtgärdsförslag har tagits fram som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för alla 

trafikslag. Åtgärdsförslagen omfattar bland annat mindre breddning av körbanan i korsning, nya placeringar av 

vägmärken samt flytt och anläggande av hastighetssäkrad gång- och cykelpassage.  

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 



MKB till detaljplan för Lindholmens centrum 

 
   
Uppdragsnr.: 107 44 57   Version: 1 

  

2022-05-23 | Sida 61 av 73 n:\107\44\1074457\6 leverans\04 färdig handling\mkb slutversion samråd maj 2022\mkb lindholmen 2022-05-23.docx 

 

Lindholmsvägen är statligt ägd väg och åtgärder på Lindholmsvägen omfattas inte av aktuell detaljplan. En 

dialog pågår med Vallentuna kommun och Trafikverket om vilka åtgärder på Lindholmsvägen som är lämpliga 

att genomföra. Vid fortsatt arbete med utformning av planförslaget bör det säkerställas att träd eller 

parkeringsplatser placeras så att de inte skymmer sikt för övergångsställena.   

Konsekvenserna för trafik bedöms bli små negativa.  

Buller 

Bullerberäkningar för buller från Lindholmsvägen och Roslagsbanan har genomförts med programmet 

SoundPlan, som utnyttjar tredimensionella kartor över området och därmed tar hänsyn till byggnader. För 

vägtrafik har källdata för vägtrafik erhållits från Vallentuna kommun och räknats upp enligt Trafikverkets 

prognosverktyg till prognosåret 2040. För spårtrafik har källdata erhållits från trafikförvaltningen både för 

nuläge och en framtida prognos för 2050 (Tyréns, 2021).  

De bullerberäkningar som genomförts utgick från ett tidigare planförslag i vilket byggnader placerades 7 meter 

från Lindholmsvägen. Resultatet från beräkningarna visade på ekvivalenta ljudnivåer uppemot 65 dBA vid 

fasad vilket ställer krav på tyst sida för hälften av boningsrummen eller små lägenheter (<35 m2). Dessa krav 

är inarbetade i aktuellt planförslag genom planbestämmelser. Planförslaget har dock ändrats sedan 

bullerutredningen upprättades, och i aktuellt planförslag placeras bostäderna längre från vägen (>20 m), vilket 

är positivt med avseende på bullerpåverkan. Eventuellt uppfylls riktvärdet därmed på 60 dBA för hela 

huskroppen med den nya placeringen, vilket i så fall innebär att krav på tyst sida eller små lägenheter inte 

föreligger. Detta behöver dock utredas vidare genom uppdaterade bullerberäkningar. Samma 

planbestämmelse om krav på tyst sida eller små lägenheter är föreslagen även för husen längs 

Roslagsbanan, även om gällande riktvärden uppfylls enligt genomförda bullerberäkningar. I 

bullerberäkningarna antogs dock ett avstånd på 30 meter från tågspåret, i aktuellt planförslag uppgår 

avståndet till 25 meter, vilket motiverar krav på tyst sida eller små lägenheter.    

Avståndet mellan Lindholmsvägen och föreslagen förskola uppgår till drygt 40 meter, och enligt genomförda 

bullerberäkningarna bör en skolgård som uppfyller bullerkraven kunna skapas utan bullerskyddsåtgärder.  

Planförslaget bedöms möjliggöra en god ljudmiljö i planerade bostäder och förskola och konsekvenserna för 

buller bedöms sammantaget som små negativa.  

Risk 

Sannolikheten för olyckor på den aktuella sträckan av Roslagsbanan har beräknats med Trafikverkets 

beräkningsmodell. I Figur 4.26 visas individrisken utmed Roslagsbanan till följd av urspårande tåg (Norconsult, 

2020).  



MKB till detaljplan för Lindholmens centrum 

 
   
Uppdragsnr.: 107 44 57   Version: 1 

  

2022-05-23 | Sida 62 av 73 n:\107\44\1074457\6 leverans\04 färdig handling\mkb slutversion samråd maj 2022\mkb lindholmen 2022-05-23.docx 

 

 

Figur 4.26. Individrisken längs Roslagsbanan. Grönt är risknivån söder om Lindholmens station och blått är risknivån norr 
om stationen (Norconsult, 2020).  

Individrisknivån är oacceptabelt hög på avstånd upp till 15 meter från närmaste spårkant söder om 

Lindholmen station. Norr om stationen är detta avstånd 13 meter. Upp till 25 meter ligger risknivån i ALARP-

området där rimliga skyddsåtgärder ska vidtas, nära nivån för oacceptabla risker. Från 25 meter från spår är 

riskerna från urspårning försumbara (Norconsult, 2020). Risknivåerna innebär att området inom 15 meter (13 

meter) från Roslagsbanan inte ska användas till något som innebär att människor vistas där i onödan. I 

området inom 15 meter (13 meter) till 25 meter från järnvägen bör användningsområden vara sådana att inga 

personintensiva verksamheter eller bostäder anläggs. Området kan användas för parkering, garage, förråd 

eller liknande (Norconsult, 2020).  

I aktuellt planförslag finns ett bebyggelsefritt avstånd (vilket styrs genom prickmark i plankartan) på 15 meter 

från Roslagsbanan i delar av planområdet. Dock tillåts i planförslaget att dagvattendamm, naturmark och 

markparkering anläggs inom 15 meter från Roslagsbanan. Dessa föreslagna markanvändningar bedöms inte 

innebära att människor kommer att vistas inom ytorna. Inom 15–25 meter från närmaste spår, inom vilket 

risknivån ligger inom ALARP-området, tillåts i planförslaget komplementbyggnader (till exempel förråd), vilket 

styrs i detaljplanen genom planbestämmelse. I planförslaget planeras inga nya bostäder eller 

centrumverksamheter inom 25 meter från närmaste spår. Föreslagen markanvändning i planförslaget bedöms 

sammanfattningsvis vara i linje med rekommendationerna i upprättad riskanalys. Föreslagna skyddsavstånd 

tar dock inte hänsyn till en eventuell utbyggnad av Roslagsbanan till dubbelspår.  

Undantaget från ovanstående resonemang är att befintliga bostäder som ska vara kvar inom bostadstomterna 

Lindholmen 5:65>1 och Lindholmen 5:87>1 inte uppfyller föreslaget skyddsavstånd. Avståndet är dock 

detsamma som i nollalternativet.  

Konsekvenserna med avseende på risk bedöms bli små negativa.  
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 Förslag till åtgärder 

Trafik 

• Fortsatt dialog med Trafikverket om åtgärder på Lindholmsvägen. 

Buller 

• Eftersom planförslaget ändrats efter genomförd bullerutredning, och planarbetet fortfarande är i ett 

tidigt skede, bör uppdaterade bullerberäkningar tas fram. Eventuellt behövs inte kravet på tyst sida 

eller små lägenheter för att uppfylla riktvärdet, det kan dock fortfarande användas för att skapa en god 

ljudmiljö.  

• Placering och utformning av skolgården utreds vidare ur bullerhänseende, förslagsvis flyttas 

förskolebyggnaden närmare Lindholmsvägen för att skapa en tyst innergård innanför byggnaden.  

• Ljudstörningar från förskolegård bör beaktas vid projektering av bostäder mot förskolegården.  

• Om uteplats planeras rekommenderas att dessa planeras på innergårdar.  

• Konstruktion för yttervägg för byggnader längs med Lindholmsvägen/Roslagsbanan bör ta hänsyn till 

lågfrekvent buller och fönster bör ha förmåga att ljudisolera för låga frekvenser. Även 

ventilationssystem med bra ljudreduktionsförmåga rekommenderas. 

• Takfläktar, lastkajer och andra eventuella tillkommande bullerkällor anknutna till affärer ska utformas 

så att riktvärden uppfylls.  

• För att skapa en god ljudvolym i en park rekommenderas dessa planeras så att den ekvivalenta 

ljudnivån är 10-20 dBA lägre än omgivningen. Förslagsvis kan områden med ekvivalenta ljudnivåer 

under 50 dBA rekommenderas för parkytor.  

• Eventuellt behöver påverkan från flygbuller utredas vidare, då planområdet ligger inom 

påverkansområde buller för riksintresset Arlanda flygplats, se stycke 4.6 nedan.  

Risk 

• Förslagsvis hålls ett skyddsavstånd på 30 meter från närmaste spår, för att ta höjd för en framtida 

utbyggnad av Roslagsbanan med ett extra spår.  

• Bänkar eller annat som inbjuder till stadigvarande vistelse bör ej uppföras på naturmark inom 15 meter 

från närmsta spår.  

4.6 Riksintressen och andra skyddade områden 

 Nuvarande förhållanden 

Planområdet omfattas av riksintresse för kommunikationer, dels Roslagsbanan, dels Stockholm Arlanda 

Airport.  

Riksintresset Roslagsbanan omfattas av ett influensområde och en byggnadsfri zon på 25 meter från 

spårområdet.  

Riksintresset Stockholm Arlanda Airport är preciserat i en så kallad riksintresseprecisering, senaste version 

mars 2021, vilken redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av den mark som används eller kan 

komma att användas för flygplatsens behov. Den redovisar också påverkansområden utanför det redovisade 

markanspråket. Riksintressepreciseringen ska tjäna som underlag för kommunernas fysiska planering och 

tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning som berör riksintresset (Trafikverket, 2021). 

Stora delar av Vallentuna kommun ligger inom påverkansområde för flygbuller och lågfartsflyg till Arlanda, se 
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Figur 4.27. Lindholmen är undantaget då det redan är en befintlig tätort. Planområdet ligger dock inom så 

kallat utredningsområde flygbuller, se Figur 4.28. Kartan i figuren ska vara ett stöd för en bedömning av om 

det krävs att det ska tas fram en bullerutredning eller inte i ett detaljplane- eller ett bygglovsärende.   

 

 

Figur 4.27. Sammanställningskarta påverkansområden avseende flygbuller och lågfartsflyg. Lindholmen är undantaget 

(Trafikverket, 2021). 
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Figur 4.28 Område med en maxbullernivå på 65 dBA och högre, baserat på 540 000 flygrörelser, max 1 gång per 
årsmedeldygn (Trafikverket, 2021) 

 Konsekvenser 

Planen möjliggör för funktioner (byggnader) kopplat till Roslagsbanan, vilket i sig bedöms vara i linje med 

riksintresse för kommunikation, Roslagsbanan. Planen innebär också att ett stationsnära läge utvecklas längs 

riksintressesträckningen. Däremot ligger befintliga hus inom 25 meter från Roslagsbanan, vilket möjligen 

skulle kunna innebära en negativ påverkan på riksintresset. I MKBn jämförs dock genomförandet av planen 

med nollalternativet och eftersom befintliga hus kommer att finnas kvar i nollalternativet så medför 

planförslaget ingen förändring jämfört med nollalternativet i det avseendet.    

Vad gäller riksintresse Stockholm Arlanda Airport så är Lindholmen undantaget från påverkansområdet 

avseende flygbuller och lågfartsflyg. Däremot ligger Lindholmen inom utredningsområde för flygbuller. Då 

buller från flygtrafik inte har inkluderats i den bullerutredning som tagits fram som underlag till detaljplanen, har 

bedömning av om genomförandet av detaljplanen påverkar riksintresset ej kunnat göras. Vidare utredning 

behövs således framgent i planprocessen.   
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 Förslag till åtgärder 

Ytterligare underlag behövs för att kunna bedöma en eventuell påverkan på riksintresse kommunikation, 

Stockholms Arlanda Airport, delen utredningsområde flygbuller.  
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5 Sammanvägd bedömning 

I Tabell 5.2 nedan görs en samlad bedömning av konsekvenser vid genomförande av planen, uppdelat på de 

olika miljöaspekter som bedömts i MKBn. 

Tabell 5.1 Konsekvensskala med färgkodning. 

KONSEKVENSSKALA 

Stora negativa konsekvenser 

Medelstora negativa konsekvenser 

Små negativa konsekvenser 

Inga/obetydliga konsekvenser 

Små positiva konsekvenser 

Medelstora positiva konsekvenser 

Stora positiva konsekvenser 

 

Tabell 5.2 Sammanställning av de miljökonsekvenser som detaljplanen bedömts ge upphov till. 

Miljöaspekt  Bedömning Kommentar 

Naturmiljö 

 Sammantaget bedöms detaljplanen medföra medelstora 

negativa konsekvenser för naturmiljön inom 

planområdet. Tämligen stora ytor värdefull natur 

kommer att försvinna eller påverkas negativt till följd av 

detaljplanens genomförande. Påverkan är lokal och 

bedöms inte påverka några regionala värden på ett 

betydande sätt. 

Vattenförhållanden 

(dagvatten, 

översvämning och 

MKN för ytvatten, 

grundvatten) 

 Planförslaget medför ökade dagvattenflöden och en 

ökad föroreningsbelastning. Med föreslagna 

dagvattenlösningar uppnås erforderlig fördröjning och 

god reningseffekt. Dagvattenutredningen behöver dock 

uppdateras efter samråd, då planförslaget har ändrats 

sedan dagvattenutredningen upprättades. 

Hushållning med 

brukningsvärd 

jordbruksmark 

 Effekten av att området bebyggs i enlighet med 

planförslaget blir att den brukningsvärda 

jordbruksmarken som idag finns inom området 

oåterkalleligen försvinner, vilket i sin tur medför 

medelstora negativa konsekvenser.  

Markförhållanden 

(geotekniska 

förhållanden och 

förorenad mark) 

 Det förekommer artesiskt grundvatten inom 

planområdet och fortsatta utredningar av 

påverkansområde samt konsekvenserna vid en 

grundvattenbortledning behövs, liksom ett tillstånd för 

vattenverksamhet. 

 Planerad exploatering kommer troligtvis att leda till att 

föroreningssituationen inom planområdet förbättras, då 

sanering till halter under KM blir nödvändig innan 

området kan bebyggas med bostäder. 
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Trafik, buller och risk 

 Planförslaget medför en ökad trafikbelastning på 

korsningar längs Lindholmsvägen. Diskussion pågår 

med Trafikverket om mindre åtgärder. Föreslagen 

utformning av bostäder medger en god ljudmiljö. 

Riskpåverkan från urspårning på Roslagsbanan bedöms 

vara acceptabel då 25 meter skyddsavstånd hålls 

mellan nya bostadshus och spår. 

Riksintressen och 

andra skyddade 

områden 

 Sammanfattningsvis påverkas inte aktuella riksintressen 

i nämnvärd omfattning.   

(Påverkan på Riksintresse kommunikation, Stockholms 

Arlanda Airport, delen utredningsområde flygbuller, har 

dock inte kunnat bedömas i nuläget och behöver därför 

klargöras framgent i planprocessen). 
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6 Miljökvalitetsmål 

 

6.1 Nationella miljömål 

Detaljplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra 

utgångspunkt för samhällets miljöarbete.  

Av de sexton miljökvalitetsmålen har 7 stycken bedömts vara särskilt relevanta för den här planen. I tabellen 

nedan kommenteras översiktligt hur dessa miljökvalitetsmål bedöms påverkas av planen. Bedömningen gäller 

främst lokalt i planområdet och dess närmaste omgivning. 

Tabell 6.1. Relevanta nationella miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmål Positiv (+)  

eller negativ 

(-) påverkan  

Kommentar 

1 Begränsad 

klimatpåverkan 

(+/-) Planförslaget medför ett ökat antal transporter både för 

persontrafik till bostäder och centrumverksamheter, men även 

varutransporter till verksamheter, vilket ger upphov till mer utsläpp 

av växthusgaser. I planutformning har dock god tillgänglighet till 

Lindholmens station prioriterats för att främja andra 

transportmedel än bil. Under utbyggnaden av planområdet krävs 

resurser, vilket bland annat medför transporter, användande av 

arbetsmaskiner samt förbrukning av byggvaror och materiel. 

Detta innebär i sin tur utsläpp av koldioxid både som följd av 

anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial 

med mera. Utbyggnaden medför även en ökad elförbrukning i 

bostäder, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Genom 

att ge planerade byggnader ett energieffektivt utförande, kan 

områdets klimatpåverkan minskas något. Sammantaget bedöms 

miljömålet i någon mån påverkas i både positiv och negativ 

riktning. 

4 Giftfri miljö (+) Inom planområdet ligger idag en containerverksamhet. Den 

översiktliga markmiljöundersökning som genomförts har påvisat 

halter över KM avseende PAH-H. En förtätad provtagning bör 

göras inom hela det inhägnade området och vid behov genomförs 

sanering. Sammantaget bedöms miljömålet i någon mån 

påverkas i positiv riktning, förutsatt att marken saneras.  

7 Ingen 

övergödning 

(-) Den förändrade markanvändningen efter exploatering kommer 

medföra att närsaltbelastningen från jordbruket minskar, samtidigt 

som en ökad föroreningsmängd genereras inom planområdet. 

Genomförda föroreningsberäkningar visar att utsläppen av kväve 

minskar vid ett genomförande av planen, medan utsläppen av 

fosfor ökar. Med ett väl utformat dagvattensystem kan påverkan 

på recipienter från planområdet begränsas. Sammantaget 

bedöms miljömålet i någon mån påverkas i negativ riktning. 

8 Levande sjöar 

och vattendrag 

(-) Den förändrade markanvändningen efter exploatering kommer 

medföra att en ökad föroreningsmängd genereras inom 
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planområdet. Med ett väl utformat dagvattensystem kan påverkan 

från planområdet på recipienter begränsas. Sammantaget 

bedöms miljömålet i någon mån påverkas i negativ riktning. 

13  Ett rikt 

odlingslandskap 

(-) Planförslaget innebär att brukningsvärd jordbruksmark som idag 

finns inom området oåterkalleligen försvinner. Sammantaget 

bedöms miljömålet påverkas i negativ riktning. 

15 God bebyggd 

miljö 

(+) Detaljplanen syftar bland annat till att möjliggöra byggnationen av 

bostäder i stationsnära läge, en ny förskola och 

centrumverksamhet. Att samhället förtätas med bostäder som 

redan har tillgång till infrastruktur samt närhet till befintlig 

kollektivtrafik bedöms bidra till en god samhällsplanering. 

Sammantaget bedöms miljömålet påverkas i positiv riktning. 

16 Ett rikt växt- och 

djurliv 

(-) Planförslaget medför att naturmark tas i anspråk och den 

naturmark som finns kvar riskerar försämras. Bland annat 

kommer livsmiljöer för fåglar att försvinna. Vidare förvinner öppna 

marker med fina förutsättningar för insekter och fjärilar. 

Sammantaget bedöms miljömålet påverkas i negativ riktning. 

 

6.2 Lokala miljömål 

Vallentuna kommun har vidare en miljö- och klimatstrategi som är grunden för kommunens systematiska 

miljöarbete och innehåller bland annat lokala miljömål (Vallentuna kommun, 2019b). Del 1 Miljömål och 

inriktningar innehåller bland annat 7 lokala miljömål, varav 3 bedömts vara relevanta för genomförandet av 

aktuell detaljplan, se Tabell 6.2 nedan. 

Tabell 6.2. Relevanta lokala miljömål 

Lokalt miljömål Positiv (+)  

eller negativ 

(-) påverkan  

Kommentar 

 Energi och 

fossilfrihet 

(+/-) I målet om energi och fossilfrihet uttrycker kommunen en ambition 

att ligga i framkant med innovativa energilösningar i uppförande 

av bebyggelse. Vidare ska kommunen arbeta aktivt för att 

underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan. 

Planförslaget medför ett ökat antal transporter både för 

persontrafik och varutransporter. I planutformning har dock god 

tillgänglighet till Lindholmens station prioriterats för att främja 

andra transportmedel än bil. Utbyggnaden av planområdet 

kommer generera utsläpp av koldioxid både som följd av 

anläggningsarbetena och vid produktionen av byggnadsmaterial 

med mera. Genom att ge planerade byggnader ett energieffektivt 

utförande, kan områdets klimatpåverkan minskas något. 

Sammantaget bedöms miljömålet i någon mån påverkas i både 

positiv och negativ riktning. 

 Natur och 

landskap 

(-) I målet ingår bland annat att säkra ekosystemtjänster och grön 

infrastruktur samt att skydda och stärka växt- och djurlivet. 

Planförslaget medför bland annat att livsmiljöer för fåglar kommer 

att försvinna. Vidare förvinner öppna marker med fina 
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förutsättningar för insekter och fjärilar. Sammantaget bedöms 

miljömålet påverkas i negativ riktning. 

 Vatten och 

övergödning 

(-) I målet om vatten och övergödning uttrycker kommunen bland 

annat en ambition att verka för god vattenkvalitet och att 

säkerställ att miljökvalitetsnormer för ytvatten uppnås. 

Planförslaget kommer medföra att en ökad föroreningsmängd 

genereras inom planområdet. Med ett väl utformat 

dagvattensystem kan påverkan från planområdet på recipienter 

begränsas. Sammantaget bedöms miljömålet i någon mån 

påverkas i negativ riktning. 
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