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Miljöbedömning 
Då området tas i anspråk för industri och detta kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan har en miljöbedömning genomförts och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättats enligt miljöbalkens 6 
kap. I MKB beskrivs planen påverkan på miljö, hälsa och hushållning 
med naturresurser. 
 
Detaljplaneförslaget 
Planförslaget avser anläggning av ett arbetsområde för lätt industri 
och lager med 200 m som högsta skyddsavstånd samt kontor och han-
del med skrymmande varor exkluderat livsmedel. I planen ingår också 
naturmark med gång- och cykelvägar och en park med anläggning för 
omhändertagande av dagvatten. 
 
Planområdet omfattar totalt cirka 38 ha och är beläget ca 2 km sydost 
om Vallentuna centrum vid Arningevägen.  
 
Nuläge 
Planområdet är idag obebyggt och består till större delen av skogs-
mark. Gammeläng i områdets norra del är en f.d. odlingsmark. Mark-
förhållandena domineras av morän med inslag av berg i dagen. Vid 
Gammeläng finns sand och lera. Grundläggningsförhållandena är goda 
i nde delar som förslås för utbyggnad. 
 
Vatten avleds från planområdet via befintlig trumma under Högdala-
vägen i dalgångens norra del varifrån vattnet så småningom når Ang-
arnsjöängen och recipienten Husaån. 
 
Planområdets södra del ingår i ett grönstråk som är en viktig förbin-
delse för att ta sig från centrala Vallentuna ut till Angarnkilen, som är 
en del av de regionala naturområdena med stora värden för det rörliga 
friluftslivet och biologisk mångfald. Närmast Hemvärnsgården finns 
ett värdefullt bestånd av 300- årig hällmarkstallskog, som har beva-
randevärde. Planområdet är välbesökt då detta är den närmaste rekrea-
tionsskogen för de boende i Rickeby, Karlberg och Bällsta. Inom om-
rådet finns inga fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse enligt utförda undersökningar. 
 
Trafikbuller från Arningevägen är högre än 55 dB(A) inom en 150 m 
zon på ömse sidor om vägbanan. Först ca 500 m från vägen ligger 
ljudnivån på 40 dB(A) som är riktvärde för frilufts- och rekreations-
områden. 
 
Arningevägen som gränsar mot planområdet i väster är primär trans-
portled för farligt gods.  
 
I Boverkets Allmänna råd 1995:5 ”bättre plats för arbete” anges rikt-
värden för skyddsavstånd.  
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Planområdet planeras för verksamheter som lätt industri och lager, 
kontor och handel. Livsmedelsförsäljning får inte förekomma. Rikt-
värde för skyddsavstånd avseende denna typ av verksamheter varierar 
mellan 50 m och 200 m. Avstånd till befintliga bostäder öster om 
planområdet är drygt 100 m. På intillggande fastighet Olhamra 1:53 
pågår också planläggning för ca 70 småhusfastigheter. För att klara 
kraven på skyddsavstånd medger därför planen endast etablering av 
verksamheter med 50-100 m´s skyddsavstånd inom en 200 m bred zon 
från närmast belägna befintliga och planerade bostäder. Skyddsav-
stånden i planen har också anpassats till fastigheterna Vallentuna 
Rickeby 1:15, 1:75 och 1:166. 
 
Alternativ 
Alternativa lokaliseringar bedöms ha hanterats i kommunens över-
siktsplan. I översiktsplanen har Okvista IV bedömts vara en lämplig 
lokalisering av ett arbetsområde med den inriktning som föreslås i 
detaljplaneförslaget. Skälen till lokaliseringen angavs bl.a. vara lättill-
gängligt, bra annonsläge intill Arningevägen och närhet till grönområ-
de. 
 
Från anslaget i ÖP 2001 har olika alternativ prövats och bearbetats i 
program- och samrådsskedet för att slutligen landa i nu liggande för-
slag. Bl.a. har plangränserna justerats och anpassats till planläggning-
en av bostäder inom Olhamra 1:53, som inte fanns redovisad i ÖP 
2001. Gammal tallskog med höga naturvärden har också undantagits 
från planområdet. Begränsningar för verksamheter med större skydds-
avstånd än 50 m till bostäder har gjorts. Arealen för verksamheter har 
minskats till förmån för en utvecklad grönstruktur och en dagvatten-
park inom planområdet. Förutom rening av dagvattnet har dagvatten-
parken betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden i om-
rådet. 
 
Nollalternativet, dvs. en trolig utveckling av området om utbyggnad 
enligt planförslaget inte kommer till stånd, bedöms vara att nuvarande 
förhållanden behålls. Nollalternativet innebär att området behålls som 
skogsmark och att den fortsätter att fungera som strövområde för be-
folkningen i östra delarna av Vallentuna.  
Tänkbart är att GC-väg byggs ut på något sätt från gångtunneln under 
Arningevägen mot Okvista industriområde. Detta gäller särskilt om 
utbyggnaden av bostäder inom Olhamra 1:53 kommer till stånd. 
Vid Gammeläng kommer en fortsatt igenväxning av de öppna ytorna 
att ske och en del av det områdets naturvärden kommer då att minska. 
 
 
 
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder 
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Genomförande av planen medför att förutsättningarna för grundvat-
tenbildning och ytavrinning förändras radikalt. De negativa effekterna 
av utbyggnaden kompenseras genom att nederbördsvattnet omhänder-
tas lokalt via dagvattenparken, som både renar och utjämnar flödena. 
Särskilt omhändertagande av mer förorenat vatten från verksamhet 
och trafikytor ska ske inom verksamhetens egen fastighet. Dagvattnet 
från planområdet passerar på sin väg mot Angarnssjöängen även 
Okvista dagvattenpark där dagvattnet renas ytterligare 
 
Utbyggnad enligt planen tar skogsmark i anspråk och medför ett 
mindre intrång i det grönområde kring Gävsjön som i översiktsplanen 
angetts som grönområde. Intrånget i naturmiljö och rekreationsområ-
den begränsas genom att värdefullt hällmarksområde i sydväst och 
skogsområde i norr mot Arningevägen bevaras. Gammeläng anläggs 
som dagvattenpark, vilket kan förhöja områdets rekreationsvärde och 
förbättrar förutsättningar för fortsatt biologisk mångfald inom planom-
rådet med omgivning. Befintlig välanvänd gångstig sydväst om områ-
det kan vara kvar orörd. Det planerade grönstråket genom planområ-
det möjliggör fortsatt kontakt mellan intilliggande bostäder och ”Ang-
arnkilen”. En ny gång- och cykelväg längs Gammeläng till Högdala-
vägen skapar en trafiksäker och trygg skolväg för barn inom Björkha-
gen/Påtåkerområdet. Hur olika grönstråk kommer att upplevas beror i 
hög grad på möjligheten att spara skogsskärmar mot industrifastighe-
terna och skötsel av natur- och parkområden. I planen utreds hur tra-
fiksäker passage mellan bostäder väster om Arningevägen och grön-
områden öster om densamma skall kunna tillgodoses. 
 
Ökad trafik på vägarna på grund av utbyggnad enligt planen bedöms 
inte skapa några behov av åtgärder. Buller och transporter med farligt 
gods på Arningevägen resp gasol på Okvistavägen bedöms inte heller 
påverka planområdet eller medföra krav på åtgärder.  
 
Närheten till befintliga bostäder kommer att innebära begränsning för 
verksamheter med avseende framför allt på buller. Riktvärden för in-
dustribuller ska klaras. Nära ett område för verksamheter kan det inte 
uteslutas att närboende trots skyddsavstånd och bulleråtgärder kan 
känna sig störda. 
Föreslagna skyddsavstånd i planen har anpassats så att bostadsfastig-
heterna inom Olhamra 1:53 skall kunna utnyttjas utan begränsningar. 
Den skogsskärm som lämnats mellan planerade bostäder och verk-
samheter varierar mellan 40 m till 100 m. Om avverkningen begränsas 
på tomtmark i de båda planområdena förbättras avskärmningen ytter-
ligare.  
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Samlad miljöbedömning 
Enligt Miljöbalken 3 kap 1 § skall mark och vattenområden användas 
till det ändamål de är bäst lämpade för. Användning som ger en god 
hushållning med naturresurser skall ges företräde vid planeringen av 
ett område. 
 
Områdets läge i skogsmark, till stor del utan särskilda natur- och kul-
turvärden och intill den trafikerade Arningeleden samt i anslutning till 
befintligt industriområde innebär att konsekvenserna för miljö och 
hälsa blir måttliga. Genom att bevara värdefulla naturpartier och re-
kreationsstråk samt återföra nederbördsvatten till marken via dagvat-
tenanläggningar för rening och utjämningen minskar påverkan ytterli-
gare. Risken för negativa effekter för Angarnsjöängen (natura 2000-
område) bedöms som mycket små. Genom särskilda restriktioner för 
verksamheter närmast befintliga och planerade bostadshus uppnås 
tillräckliga skyddsavstånd mellan verksamheter och bostäder. Tillfäl-
liga störande ljud från ett industriområde kan dock inte uteslutas med 
risk att närboende kan känna sig störda.  
 
Planen innebär en viss inverkan på miljön, men bidrar inte till att mil-
jökvalitetsnormer överskrids. 
En samlad bedömning är att utbyggnad enligt planen kan ske utan 
påtaglig skada för miljö, hälsa och naturresurser.  
 
Planförslaget har bättre måluppfyllelse av de nationelle miljömålen än 
vad trenden är på nationell nivå. Av relevanta miljömål uppfyller pla-
nen fyra stycken och är neutral i förhållande till fem stycken. Planen 
bedöms ha negativ inverkan på ett miljömål. 
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MILJÖBEDÖMNING  
tidigare ställningstaganden och avgränsning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, avser detaljplan för ut-
byggnad av lätt industri, kontor och handel. 
 
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning av planer och 
program göras, om deras genomförande kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planer och program så att en hållbar utveckling främ-
jas. Enligt 5 kap 18 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tas om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan på 
grund av att området tas i anspråk för t ex industriändamål.  Planen 
har vid behovsbedömning funnits ha betydande miljöpåverkan varför 
miljöbedömning ska göras och en MKB tas fram.  
 
Bestämmelser i 6 kap miljöbalken om samråd respektive miljökonse-
kvensbeskrivningens innehåll har tillämpats. En MKB ska redovisa 
planens positiva och negativa konsekvenser för miljö, hälsa och hus-
hållning med naturresurser. Syftet är även att, där så är möjligt, redo-
visa åtgärder som minskar eller motverkar eventuella negativa effekter 
av planen. 
 
Under planeringsprocessen har dagvattenhantering, påverkan på 
grundvatten under bygg- och driftskede samt påverkan på rekreation 
och boendemiljö bedömts vara de väsentligaste aspekterna att belysa.  
 
I MKB behandlas dels påverkan på planförslaget av olika miljöaspek-
ter i och kring området dels hur planförslaget påverkar omgivningen 
samt vilka åtgärder som krävs för att minska negativa konsekvenser av 
planen. Särskild vikt har lagts vid de nedan angivna aspekterna som 
bedömdes kunna medföra betydande miljöpåverkan;   

• påverkan på kommunal grönstruktur och kontakt med Gävsjön 
och Angarnkilen,  

• dagvattenhanteringen inom Åkerstömmens avrinningsområden 
med den känsliga Angarnsjöängen som är både Natura 2000-
område och naturreservat samt  

• påverkan från planerad verksamhet inom Okvista 4 på befintli-
ga och planerade bostäder inom Olhamra 1:53. 

• Påverkan av halten av partiklar PM 10 genom trafikökning. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Planområdet ligger ca 2 km sydost om Vallentuna centrum vid Ar-
ningevägen och är ca 38 ha stort. Större delen av planområdet för 
Okvista 4 redovisas som planerat arbetsområde i ”Översiktsplan 
2001” för Vallentuna kommun. 
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Planförslaget avser anläggning av ett arbetsområde för småindustri 
och lager med 200 m som högsta skyddsavstånd, kontor och handel 
med skrymmande varor exkluderat livsmedel. Inom området K1, kon-
tor kan även lokaler för, idrott, kultur-och kursverksamhet samt hotell- 
och konferensverksamhet inrymmas. Inom området för H1, handel får 
även lokaler för restaurangverksamhet samt service och hantverk av 
olika slag inrymmas. Exploateringsgraden för verksamheterna inom 
planområdet som i planen anges som största bruttoarea (BTA) i pro-
cent av fastighetsarea föreslås vara 50. Största byggnadsarea (BYA) i 
procent av fastighetsarea föreslås vara 40. 
Tillfart till området sker från Högdalavägen via Okvistavägen och 
Arningevägen eller via Cedersdalsvägen och Angarnsvägen. Inom 
planområdet planeras tillfartsvägen som industrigata. 
 
I planen ingår också naturmark med gång- och cykelvägar och en park 
med anlagda dammar för rening och fördröjning av planområdets 
dagvatten. 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR  
Planområdet är idag obebyggt. En hemvärnsgård ligger strax sydost 
om området. Området består till större delen av skogsmark med un-
dantag av Gammeläng som är en f.d. odlingsmark längst i norr när-
mast Ovistavägen och Högdalavägen.  
 
Nordost om Högdalavägen och väster om Arningevägen ligger bo-
stadsbebyggelse. På fastigheten Olhamra 1:53 öster om planområdet 
planeras nya bostäder. Enligt kommunens bostadsbyggnadsprognos 
06B som antogs av kommunfullmäktige i juni 2006 redovisas 80 bo-
städer i småhus. 
 
Norr och öster om planområdet finns olika verksamheter inom befint-
liga arbetsområden. 
 
Arningevägen som gränsar till planområdet är primär transportled för 
farligt gods. En grovanalys för riskbedömning av transporterna och 
risker med avseende på verksamheter i det närliggande arbetsområdet 
utfördes i samband med plansamrådet. 
 
ALTERNATIV 
Alternativ lokalisering och avgränsning 
Överväganden angående alternativa lokaliseringar har gjorts i tidigare 
planeringsskeden. Kring 1980 påbörjades planeringen av den första 
etappen i Okvista industriområde, som då var förankrat i ”Generalpla-
neförslag för Vallentuna tätort” från 1975. Efter justeringar och för-
djupade utredningar antogs generalplaneförslaget av kommunfullmäk-
tige 1985, bl a utfördes en programutredning för Okvista industriom-
råde (PM 82.06.01). Okvista industriområde har därefter utökats i ef-
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terföljande planering. I ”Översiktsplan -90” redovisades området för 
Okvista 4 som utredningsområde för bl a arbetsplatser. I ”Översikts-
plan 2001” (ÖP2001) anvisade kommunen området för Okvista 4 som 
planerat arbetsområde. Avgörande för denna lokalisering av verksam-
heter har varit närhet till goda kommunikationsleder, infrastrukturella 
samordningsvinster och närhet till tätorten utan påtagliga intrång i 
skyddade områden eller störningar för boende och annan befintlig 
markanvändning.  
 
Planområdets utbredning har justerats och utvidgats söderut jämfört 
med redovisningen i ÖP2001. Den norra delen av planområdet är 
enligt planförslaget naturmark med dagvattenpark. Den nordvästra 
delen av planområdet består allra längst norr ut av berg, som är svårt 
att VA-försörja med hänsyn till natur- och terrängförhållanden. Något 
längre söder ut finns dalgången med Gammeläng, där dagvattenparken 
planeras. ÖP:ns förslag till avgränsning av planområdet ska ses som 
preliminär och avsågs justeras i kommande detaljplanering, eftersom 
man i den översiktliga planeringen inte tar hänsyn till terräng- och 
markförhållanden i samma utsträckning som i detaljplaneskedet.  
 
I jämförelse med programmet till detaljplan för Okvista 4 har planom-
rådet i samrådshandlingen minskats. Detta framgår av programsam-
rådsredogörelsen som anger att plangränsen ändrats i söder så att 
hemvärnsgården med tillhörande närområde och tillfartsväg utgått ur 
planförslaget. Föreslagen bebyggelse öster om Sjöbodavägen i pro-
gramhandlingen har i samrådshandlingen ändrats till naturområde med 
hänsyn till planerad bostadsbebyggelse på fastigheten Olhamra 1:53. 
Bebyggelsen har därmed flyttats väster om vägen mot Sjöboda och 
området öster om vägen föreslås som naturområde. Ett grönt stråk från 
nordväst mot sydost nord-sydlig riktning har flyttats med hänsyn till 
en 300-årig hällmarkstallskog.  
 
Den markanvändning som föreslås i ”Översiktsplan 2001” (ÖP 2001) 
är kontor och småindustri. För småindustri anges i ÖP 2001 bl. a. att 
företagskaraktären kan ibland vara transportintensiv och ibland miljö-
störande. Det är dock noga påpekat i ÖP 2001 att den föreslagna 
markanvändningen är preliminär, och att den ska anpassas efter de 
behov som finns i detaljplaneringsskedet. Mot denna bakgrund före-
slog samhällsbyggnadsnämnden i programmet för detaljplan för 
Okvista 4 att markanvändningen skulle vara kontor, handel med 
skrymmande varor samt industri som kan medföra störningar. I sam-
rådsförslaget till detaljplan för Okvista 4 föreslogs verksamheter som 
kontor, handel med skrymmande varor samt industri och lager med 
högsta skyddsavstånd om 50, 100 respektive 200 m, d.v.s. småindustri 
(riktvärde för skyddsavstånd 200 m) och mindre miljöstörande indu-
stri (50 m) enligt Boverkets definition i ”Bättre plats för arbete”. Inom 
de skyddsavstånd som anges kan mindre störande verksamheter före-
komma som t ex lager, kontor och handel med skrymmande varor. 
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0-alternativ 
Nollalternativet, 0-alternativet, ska ange en trolig utveckling av områ-
det om utbyggnad enligt planförslaget inte kommer till stånd. Ingen 
uttalad alternativ markanvändning utöver nuvarande finns för planom-
rådet, så 0-alternativet innebär att skogsbruk bedrivs med nuvarande 
inriktning och marken fortsätter utnyttjas parallellt som strövområde 
för befolkningen i östra delarna av Vallentuna..  
Beskrivningar av förändringar gentemot nuläge är således giltiga även 
för nollalternativet. Med en utveckling enligt 0-alternativet är det be-
tydelsefullt att skogsbruket begränsas så att hällmarkstallskog med 
bevarandevärden behålls och att stråk för det rörliga friluftslivet un-
derhålls och utvecklas genom området.  
Tänkbart är att GC-väg byggs ut på något sätt från gångtunneln under 
Arningevägen mot Okvista industriområde. Detta gäller särskilt om 
utbyggnaden av bostäder inom Olhamra 1:53 kommer till stånd. 
Vid Gammeläng kommer en fortsatt igenväxning av de öppna ytorna 
sannolikt att ske och en del av det områdets naturvärden kommer då 
att minska. 
 
 
PLANENS KONSEKVENSER FÖR MILJÖN 
 
Riksintressen 
Inga områden av riksintresse som avses i miljöbalken 4 kap berörs av 
förslag till detaljplan för Okvista 4.  
Angarnssjöängen, som ligger ca 3 km nordost om planområdet, är ett 
riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Angarnssjöängen 
skulle kunna påverkas om föroreningarna ökar i dagvattnet som av-
vattnas mot Angarnssjöängen.  
 
Markförhållanden  
 
Nuläge 
Enligt Sveriges geologiska undersökningar består planområdet till 
största delen av morän med inslag av berg i dagen. Vid Gammeläng 
finns sand och lera. I övrigt finns mindre partier med lera främst i de 
nordöstra delarna av planområdet. En översiktlig geoteknisk under-
sökning gjordes 1982 för arbetsområdena i Okvista. 
 
Terrängen är relativt kuperad och nivån inom planområdet varierar 
mellan + 36 och + 58. I de högre liggande delarna dominerar tall och i 
de lägra partierna växer främst lövträd. Dalgången som sträcker sig 
mellan Arningevägen i sydväst och Högdalavägens anslutning till 
Okvistavägen i nordost (Gammeläng) är en f d odlingsmark som håller 
på att växa igen.  
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Planförslag, 
I planförslaget har fastighetsmarken förlagts till områden med berg i 
dagen och morän. Ler och sandområdena bevaras som naturytor och 
skyddsområden mot Arningevägen och Okvistavägen.  
 
Konsekvenser 
För att iordningställa fastigheterna behöver marken nivåplaneras och 
massbalanseras vilket innebär omfattande schakt och fyllnadsarbeten. 
Ett område i anslutning till industrigatans korsning med Högdalavägen 
har används som tipp och eldning av avfall. Området kan vara förore-
nat. En markundersökning skall utföras av arrendatorn inom kontrak-
terad arrendetid innan marken återlämnas till kommen. Arrendetiden 
löper fram till årsskiftet 2007-2008. Markundersökningen skall fast-
ställa om marken är förorenad och särskilda åtgärder behöver vidtas. 
Är marken förorenad skall kontroll av förorening utföras vid schaktar-
beten och marken vid behov saneras så att riktvärden klaras. 
Grundläggningsförhållandena är goda inom fastighetsmarken, vilket 
minskar behovet av markförstärkningar och intransport av fyllnadsma-
terial. Se även ”Hushållning och naturresurser”.  
 
Yt- och Grundvatten 
 
Nuläge 
Planområdet ligger delvis inom Oxundaåns avrinningsområde men till 
större delen inom Åkerströmmens avrinningsområde. För Oxundaåns 
avrinningsområde finns det en dagvattenpolicy, som antogs av kom-
munfullmäktige 2002-03-11. Av dagvattenpolicyn framgår riktlinjer 
för omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark och på kvar-
tersmark samt riktlinjer för avledning av dagvatten från större trafik-
ytor.  
 
En översiktlig dagvattenutredning har utförts av WSP, Samhällsbygg-
nad, 2006-10-24.   
 
Nederbörden som faller på marken tas upp av växtligheten och av-
dunstar, men en stor del infiltreras och bidrar till grundvattenbildning-
en. 
Större delen av planområdet avvattnas mot nordväst ner mot Gammel-
äng i vars botten det finns ett dike som avleds mot nordost. Vatten 
avleds från planområdet via befintlig trumma under Högdalavägen i 
dalgångens norra del. Vattnet renas i Okvista dagvattenpark innan det 
via Kvarnbäcken så småningom når Angarnssjöängen som i sin tur 
mynnar i Husaån vid Vada. 
 
Viss mängd dagvatten från planområdets södra delar, väster om vägen 
mot Sjöboda, avleds mot nordost samt mot söder  
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Inga grundvattenmätningar har utförts men okulär bedömning tyder på 
hög grundvattennivå i Gammelängs dalstråk. I de högre liggande par-
tierna där kärrvegetation utvecklats finns sannolikt fickor i berget som 
bildar lokala magasin.  
 
Avvattningen av Gammeläng regleras av ett dikningsföretag sedan 
1929. Avdikningsområdet tillhör Åkerströmmens vattensystem. 
Kommunen äger samtliga fastigheter genom vilka diket rinner och har 
ansökt om förrättning för att upplösa torrläggningsföretaget. 
 
Planförslag 
Vatten- och spillvattenledningar ansluts till det kommunala VA-nätet i 
Högdalavägen. Inom planområdet byggs ledningar för vatten, dagvat-
ten och spillvatten. Nya ledningar förläggs i huvudgata samt i matar-
gator.  
 
Dagvatten från fastigheterna skall ledas till Gammeläng där en dagvat-
tenpark anläggs. Innan nederbördsvatten från fastigheterna når dagvat-
tenparken skall det rena takvattnet separeras från smutsigare trafik-
dagvatten. Takvattnet kan ledas direkt till dagvattenparken medan 
vattnet från trafikytor ska renas t.ex via en oljeavskiljare innan det 
släpps vidare till dagvattenparken. Vattenkvalitet vid utsläpp från fas-
tighet skall vara så rent att växt och djurliv i dammarna inte påverkas 
negativt. Utgående dagvatten från fastigheterna bör regelbundet kon-
tolleras.  
 
En dagvattenpark innebär anläggande av dammar med översilnings-
kanter, s.k. fuktängar och plantering med utvalda strandväxter samt 
vissa omläggningar i dikets lopp så att flödestoppar vid störtregn ut-
jämnas. Allt nederbördsvatten som passerar området renas genom 
fördröjningen och näringsupptag från växterna. Efter rening bräddas 
vattnet till områden nedströms för att slutligen nå Angarnssjöängen.  
 
Dagvatten från planområdets oexploaterade södra delar kommer även 
vid utbyggnaden att bli opåverkat och kan avvattnas söder ut och mot 
nordost på samma sätt som i dag. Vägen mot Sjödala kan också ut-
nyttjas som vattendelare och dagvatten som naturligt avvattnas mot 
nordost kan där fångas upp och ledas mot dagvattenparken. 
 
Inga grävda brunnar eller nyttjanderätter av yt- eller grundvatten finns 
inom influensområde för planen. 
 
Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (tidigare 
vattendom) krävs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller 
enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Ansvaret för bedömningen om allmänna eller 
enskilda intressen påverkas negativt vilar på verksamhetsutövaren,  
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d v s kommunen. Kommunen anser inte att vare sig allmänna eller 
enskilda intressen påverkas negativt genom anläggande av dagvatten-
parken. 
 
Konsekvenser 
Förutsättningarna för grundvattenbildningen och ytavrinningen för-
ändras radikalt när stora ytor med vegetation tas bort och ersätts med 
hårdgjorda markytor och tak.  
 
De negativa effekterna av utbyggnaden kompenseras genom att ne-
derbördsvattnet omhändertas lokalt via dagvattenparken, som både 
renar och utjämnar flödena, vilket även gagnar fastigheterna ned-
ströms dagvattenparken. Genom de föreslagna åtgärderna och den 
ytterligare rening som sker nerströms från planområdet i Okvista dag-
vattenpark bedöms att utbyggnad enligt planen inte kommer att bidra 
till märkbar försämrad vattenkvalitet i recipienten. 
 
Naturmiljö, landskapsbild och rekreation 
 
Nuläge 
I ÖP 2001 redovisas på ”Grönstrukturkartan” hur planområdet är be-
läget i förhållande till utpekade promenad- och stövområden. 
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Planområdets södra del ligger i skärningspunkten för stråk som knyter 
ihop promenadområdena väster om Arningevägen med strövområden 
på den östra sidan. Grönstråket är en viktig förbindelse för att ta sig 
från centrala Vallentuna ut till Angarnskilen, som är en del av de regi-
onala naturområdena med stora värden för det rörliga friluftslivet och 
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biologisk mångfald. Strövområdet närmast Arningevägen har också 
betydelse för de boendes mer dagliga motion och som spridningskor-
ridor i öst-västlig riktning. 
 
2006 gjordes en inventering och bedömning av naturmiljö och rekrea-
tionsvärden i området av CONEC Konsulterande Ekologer och WSP.  
Följande beskrivning av nuläget är utdrag ur rapporten. 
  
 

 
Gammal värdefull hällmarkstallskog vid Hemvärnsgården 
 
Naturmiljö 
Skogen är på flera ställen mosaikartad med otydliga gränser mellan de 
olika naturtyperna. Marken vid Hemvärnsgården är den högst belägna 
i området och här går berget i dagen. Närmast Hemvärnsgården finns 
ett värdefullt bestånd av gammal hällmarkstallskog, där det finns träd 
som är mer än 300 år. Denna skogstyp är idag ganska ovanlig i stock-
holmsområdet och har därför bevarandevärde.  
 
Yngre tallskog som inte har uppnått hällmarkstallskogens kvaliteter 
och inte har samma bevarandevärden finns på flera ställen särskilt på 
höjdområdena i sydväst.  
 
Granbestånd finns på fyra ställen. Bl.a. vid nordöstra änden av Gam-
meläng finns en relativt tät granskärm som avgränsar ängen mot ett f d 
hygge med ungskogskaraktär. Granbeståndet innebär att skogskaraktä-
ren längs Gammeläng bevaras vilket är värdefullt. 
 
Fyra mycket små våtmarker har hittats i området. Längst uppe på häll-
markerna finns en liten skvattrammosse. Den här naturtypen är inte 
lika ovanlig som den omgivande hällmarkstallskogen och har inte lika 
höga naturvärden. Alldeles intill vägen till Hemvärnsgården ligger ett 
litet starrkärr, som är fint utbildat och har ett bevarandevärde även om 
naturtypen inte är direkt ovanlig. 
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Den öppna marken i planområdet är koncentrerad till norra delen, den 
s k Gammeläng, och utgörs av tidigare odlingsmark under främst 
Rickeby. Häradskartan anger användningen som åker, men troligen 
har marken tidigare varit slåttermark som odlats upp till åker under 
senare delen av 1800-talet. 
 
 
 

 
Fortfarande finns ett öppet stråk genom Gammeläng som 
successivt växer igen med fuktlövskog och tall 
 
Den öppna marken är framförallt ett bra komplement till skogsmar-
ken. Lars Österdahl, biolog boende i Rickeby, har sedan 1974 noterat 
dagfjärilar på Gammeläng. Totalt har 52 arter av dagfjärilar observe-
rats. Det är förhållandevis många arter för ett så begränsat område. 
 
Landskapsbild 
Planområdet är slutet mot omgivningen med undantag från mindre 
inblickar mot Gammeläng. I utblickar från planområdets norra del 
dominerar intrycken från arbetsområdets bebyggelse och upplagsytor. 
Värmeverket är med sin höga skorsten ett landmärke. 
 
Inne i området karaktäriseras landskapsbilden av ett småkuperat flackt 
skogsområde, i norr genomskuret av ett mer låglänt igenväxande 
ängsstråk. Gammeläng utgör ett relativt sammanhållet landskapsrum 
avgränsat mot söder av en skogssluttning med omväxlande gammal 
skog och ungskog. Gränsen mot norr är mera otydlig. Uppväxande 
björk och tall bildar ett nytt bryn längs ängstråket. 
 
Vid Högdalavägen och grusvägen mot Hemvärnsgården står några 
stora tallar som annonserar vägen mot Hemvärnsgården. 
 
Rekreation  
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Stora strövområden, som tillhör ”Angarnkilen”, finns framförallt sö-
der och öster om planområdet för Okvista 4. 
 
Även planområdet är välbesökt då detta är den närmaste rekreations-
skogen för de boende i Rickeby, Karlberg och Bällsta. Skogen har tills 
ganska nyligen varit förhållandevis intakt fram till Angarn, men är 
numera avskuren av Arningevägen och utbyggnaden av Okvista indu-
striområde. Ett stort antal stigar finns i området och ridning förekom-
mer också. De flesta verkar att röra sig längs de stigar där det finns 
möjligheter att komma runt i området. Det finns två tydliga anslut-
ningar från bostäderna väster om Okvista. Från Rickeby nås området 
via gångtunnel i Tunavägens förlängning. Många korsar också Ar-
ningevägen vid planområdets sydvästra hörn varifrån en välfrekvente-
rad stig leder ut i skogen. 
 
Buller från Arningevägen och Okvistavägen kan vara störande, sär-
skilt nära vägarna. Men trafikbruset kan, beroende på vindriktning och 
väderlek, sprida sig långt in över området. Enligt miljökonsekvensbe-
skrivning i arbetsplanen för Arningevägen påverkas en ca 100-150 
bred zon utmed vägen av trafikbuller om 55 dBA. Först ca 500 m från 
vägen uppnås en ljudnivå om 40 dBA som är riktvärde för rekrea-
tionsområden enligt Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd för 
buller från vägtrafik (BRÅD 1991) som tillämpas av Vägverket. 
 
Regionplanekontoret har studerat upplevelsevärden i storstockholms 
gröna kilar (Region och trafikplanekontoret 2004). I dessa är det 
främst skog som erbjuder skogskänsla och trolska miljöer särskilt 
uppskattade miljöer. Med trolska miljöer avses orörd äldre skog med 
gamla träd, rotvältor, mossiga stenar mm. Denna typ av skog återfinns 
kring Hemvärnsgården och hällmarksområden med myrar sydväst om 
Okvista 4. Området i övrigt utgörs till stora delar av igenväxande hyg-
gen och ungskog i olika åldrar. Dessa ytor är svårframkomliga och 
inte särskilt attraktiva för rekreation.  
 
Planförslag 
Inom planområdet föreslås ett grönstråk från nordväst mot sydost ge-
nom arbetsområdet från Tunavägens förlängning under Arningevägen 
och vidare över Gammeläng. Stråket avser att ge möjlighet för det 
rörliga friluftslivet att ta sig till de stora strövområden som gränsar till 
planområdet. 
Förutom det centrala grönstråket föreslås Gammeläng som naturom-
råde(dalgången mellan Arningevägen i sydväst och Högdalavägens  
anslutning till Okvistavägen i nordost) liksom stora delar i norra delen 
av planområdet. Grönstråket som i ÖP ( se kartan sid 15) går från 
nordväst mot sydost i kanten av Okvista IV tillgodoses genom att vä-
gen mot Sjödala behålls som ett grönstråk mellan Okvista IV den pla-
nerade bostadsbebyggelsen inom Olhamra 1:53.  
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Den välanvända gångstigen som börjar i om planområdets sydvästra 
hörn kommer att bevaras  
 
En trafiksäker belyst gång- och cykelväg planeras från bostäderna i 
Björkhagen/Påtåker längs Högdalavägen genom Gammeläng och förbi 
dagvattenparken till gångporten under Arningevägen.  
 
Fastigheterna inom verksamhetsområdet förläggs huvudsakligen till de 
mindre attraktiva delarna av planområdet som domineras av yngre skog. 
 
Konsekvenser 
Planen tar en hel del skogsmark i anspråk och splittrar därmed land-
skapet alltmer omkring tätorterna Vallentuna och Täby. Planerad ut-
byggnad av bostäder på fastigheten Olhamra 1:53 förstärker ytterliga-
re denna utveckling som begränsar det rörliga friluftslivet och förut-
sättningarna för biologisk mångfald. Varje enskilt projekt har i sig 
kanske inte så stor inverkan men successivt minskar andelen vardags-
natur i storstaden och möjligheten för växter och djur att finnas kvar i 
stadsmiljön minskar.  
 
Konsekvenserna av planen begränsas genom att området i norr mot 
Okvistavägen och Arningevägen bevaras som naturmark och Gam-
meläng anläggs som dagvattenpark, vilket förhöjer områdets rekrea-
tionsvärde och förbättrar förutsättningarna för en fortsatt biologisk 
mångfald inom planområdet och omgivningarna. Det finns stora möj-
ligheter att öka den biologiska mångfalden i området om gräsmarken 
kompletteras med ett våtmarksområde där växter planteras som gyn-
nar fåglar och fjärilar. Planering och skötsel av dagvattenparken krävs 
för att uppnå de önskade effekterna.  
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       Bilden visar hur fastighetsmarken har anpassats till natur- och rekreationsvärden 
 
 
Naturstråket från nordväst mot sydost genom planområdet bidrar till 
fortsatt tillgänglighet till omkringliggande friområden för det rörliga 
friluftslivet. I söder når man vägen mot Sjöboda som leder vidare sö-
derut mot Kvarnbäcken och Gävsjöområdet. Stråkets placering och 
den minskning av planområdet som gjorts medför också att den mest 
värdefulla delen av den gamla hällmarkstallskogen och skvattrammy-
ren kan bevaras. Se bilden ovan. 
 
Den planerade gång- och cykelvägen i från gångporten under Arning-
evägen som leder genom Gammeläng och förbi dagvattenparken mot 
Högdalavägen bidrar även till fortsatt tillgänglighet till strövområdena 
öster och söder om planområdet, då den knyts ihop med planerad 
gång- och cykelväg utmed Högdalavägen och vägen mot Sjöboda som 
går mellan Okvista 4 och planerad bebyggelse på fastigheten Olhamra 
1:53. 
 
Den mest värdefulla naturen inom planområdet enligt utförd inventer-
ing och bedömning av naturmiljö och rekreationsvärden behålls i vä-
sentligaste delar. Detta gäller bl.a. den 300-åriga hällmarkstallskogen. 
 
Fastighetsmarken förläggs huvudsakligen till marker med ordinär na-
tur och tämligen ungt trädskikt. Denna typ av skog finns även på 
andra håll i regionen.  
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För landskapsbilden är det viktigt att delar av granbeståndet i norr kan 
bevaras och bilda rumsavgränsning mellan industrimarken och Gam-
meläng. Bebyggelsens utformning med avseende på storlek, fasadma-
terial och färgsättning kan få stor betydelse för påverkan av land-
skapsbilden. 
 
Förslag till åtgärder 
Avgränsning mot omgivningarna 
Tillräckligt breda skogsskärmar bör lämnas mellan stigarna i västra 
delen av området och industrifastigheterna. Eventuella utfyllnadsslän-
ter mot omgivande skog bör göras så flacka som möjligt och skog-
planteras. I gränser mot omgivande grönstråk bör inte utfyllnad ske 
inom prickmark.  
 
För att minska visuella störningar och störning från buller är avskärm-
ning i form av tät vegetation eller plank/byggnader med sammanhål-
lande karaktär önskvärt. Där befintlig skog inte kan bevaras eller där 
avstånd till stigar är litet planteras täta ridåer av vintergröna växter      
t. ex. gran. Det gäller bl a längs grusvägen till hemvärnsgården och 
Sjöbodavägen.  
 
Längs planerad gång- och cykelväg Högdalavägen-Gammeläng måste 
en avvägning göras mot trygghetsaspekter som ljus, öppenhet och 
behov av överblick. Skogen mellan dagvattenanläggning och GC-väg 
gallras. Sträckan längs Högdalavägen ingår inte i planen för Okvista 4 
men utrymme finns i befintlig detaljplan. En god gestaltning av Hög-
dalavägen är väsentlig då vägen har flera delvis motstidiga funktioner; 
industrigata, bostadsgata och rekreationsstråk. Den utgör infart till 
Okvista 4, infart mot befintliga och planerade bostäder i Olhamra 1:53 
samt rekreativt stråk från Vallentuna centrum via GC-stråk utmed Ce-
derdalsvägen och Okvistavägen mot stora strövområden söderut.  
 
För att öka säkerhet, struktur och göra miljön attraktivare föreslås att 
gatan förses med en treradig allé.  En trevlig avskärmning mot indu-
striområdet kan förslagsvis utgöras av trädrad och häckar som delvis 
avskärmar verksamheterna men inte hindrar viss insyn och överblick. 
En trädrad mellan GC-väg och gata skulle öka säkerhet och upplevelse 
av grönt stråk och infart mot bostadsområde och industriområde skulle 
bli än attraktivare med ytterligare en trädrad mot värmeverkstomten.  
 
Grönstruktur inom området 
Grönstråk genom industriområdet bör gallras och skötas som rekrea-
tionsskog med god framkomlighet och ett utvecklat markskikt av ris, 
gräs, lavar och mossor. För att minska visuella störningar och störning 
från buller är avskärmning i form av tät vegetation eller plank/ bygg-
nader önskvärt. Där möjlighet finns bör skogspartier sparas längs fas-
tighetsgränserna. Träd som avskärmar i gränserna mot fastigheterna 
bör vårdas särskilt, för att det skall vara trevligt att passera genom 
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industriområdet. Trädplanterade gator som avskärmar de olika fastig-
heterna skulle också bidra till en bättre miljö inom området.  
 
Trygghet, säkerhet och barnperspektivet 
Åtgärder mot både visuella störningar och störande ljud i grönstråken 
föreslås i form av avskärmning med tät vegetation eller 
plank/byggnad. Längs planerad GC-väg utmed Högdalavägen och 
genom Gammeläng måste en avvägning ske mot trygghetsaspekter 
som ljus, öppenhet och behov av överblick. Detta stråk är mycket vik-
tig bl.a. för skolbarn som från Olhamra/Påtåker området ska till Karl-
bergsskolan och alla som ska till busshållplats vid Okvistavägen. För 
övriga stigar bedöms de rekreativa aspekterna viktigare än t ex behov 
av överblick. Med välplanerade åtgärder enligt ovan kan alla grönstråk 
upplevas trevliga trots relativt täta skärmar mot industrifastigheterna. 
 
Tillgänglighet och samband med större rekreationsområden  
De planerade förbättringarna och utbyggnad av trafiksäkra gång- och 
cykelvägar inom planområdet och anslutningar mot omgivningarna 
säkerställer möjligheterna att lätt nå de attraktiva rekreationsområden 
öster och söder om planområdet. Möjligheterna att från befintliga och 
planerade bostäder nå promenadområden inom 300 m finns kvar. 
Möjligheten att skapa ytterligare en trafiksäker korsning med  
Arningevägen vid välfrekventerad stig söder om Okvista 4 bör stude-
ras. Skyltning av stigar och leder saknas idag. Området är en viktig 
närskog för boende väster om Arningevägen både i sydöstra delen av 
Vallentuna tätort och Täby kyrkby. Viss information och skyltning 
skulle vara positivt. Några kortare promenad eller motionsslingor 
skulle kunna anvisas, liksom stigar mot Gävsjön, mot Högdalen och 
Roslagsleden samt mot Okvista våtmarkspark. 
 
Kulturmiljö  
Nuläge 
Särskild arkeologisk utredning utfördes under maj 2007 inom planom-
rådet. Utredning gjordes av Richard Grönwall, Stockholms Länsmu-
seum. Arbetet omfattade byråinventering, fältinventering, sökschakt-
ning och grävning av provgropar. Flera platser inom planområdet bör 
rent topografiskt ha varit attraktiva för olika former av aktiviteter un-
der såväl sten-, brons-, och järnålder. Trots det framkom inget under 
utredningen som talar för att det finns förhistoriska lämningar inom 
planområdet. Strax utanför påträffades kvartsavslag som preliminärt 
kan härröra från stenåldern. Övriga spår av olika aktiviteter och ålder 
bl.a kring Gammeläng har bedömts sakna fortsatt antikvariskt intresse 
 
Planförslag 
Inga särskilda hänsyn ur kulturhistoriskt perspektiv förutom bevaran-
det av Gammeläng som naturmark och park med dagvattenanläggning 
har tagits i planen. 
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Konsekvenser 
Planen bedöms inte medföra några konsekvenser för kulturmiljöin-
tresset. 
 
 
PLANENS KONSEKVENSER FÖR HÄLSA 
 
Trafik och transporter 
 
Nuläge 
En trafikutredning som syftar till att klarlägga hur ökad trafikalstring 
vid utbyggnad av Okvista 4 med industrifastigheter påverkar kors-
ningarna Arningevägen- Okvistavägen och Cederdalsvägen-
Angarnsvägen har utförts av WSP. I utredningen har inte korsningen 
mellan Okvistavägen och Högdalavägen ingått. Trafiken på Högdala-
vägen har inte heller mätts. 
 
Dagens trafik är räknad under en förmiddag och dessa är sedan korri-
gerade för årsvariationen.  
Okvistavägen 
Trafik in i området uppgår under maxtimmen till 60 fordon. 
Trafik ut från området uppgår till 34 fordon. 
Totalt 94 fordon. Maxtimmen antas vara ca 10% av dygnstrafiken, 
detta ger att denna uppgår till 940 fordon per dygn. 
Cederdalsvägen 
Trafik in i området uppgår under maxtimmen till 30 fordon. 
Trafik ut från området uppgår till 70 fordon. 
Totalt 100 fordon. Maxtimmen antas vara ca 10% av dygnstrafiken, 
detta ger att denna uppgår till 1000 fordon per dygn. 
Högdalavägen 
Högdalavägen har i dag mycket lite trafik som passerar innanför infar-
ten till värmeverket och betongfabriken som ligger ca 150 m från 
korsningen med Okvistavägen. 
 
Planförslag 
Trafik från Vallentuna och söderifrån på Arningevägen angör planom-
rådet via Okvistavägen in på Högdalavägen. Trafik som kommer ös-
terifrån på Angarnsvägen når planområdet via Cederdalsvägen-
Okvistavägen och in på Högdalavägen. Från Högdalavägen angörs 
planområdet via en industrigata som har en avgrening inne i området. 
Enligt utförda trafikberäkningar bedöms antalet fordon i korsningarna 
på Okvistavägen/Arningevägen och Cededalsvägen/Angarnsvägen  
enligt sammanställningen nedan. Hög respektive låg beräkning utgör 
skillnaden mellan mer lågintensiva verksamheter och en utveckling 
med större inriktning på handel inom hela Ovkista arbetsområde in-
klusive det som genereras från Okvista 4 och planerad bostadsbebyg-
gelse inom Olhamra 1:53. 
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 Dagens trafik Trafik 2015, 

låg 
Trafik 2015, 
hög 

Okvistavägen 940 f/dygn 2880 f/dygn 6360 f/dygn 

Cederdalsvägen 1000 f/dygn 2870 f/dygn 6430 f/dygn 

Högdalavägen ~ 100-200 f/d 3675 f/dygn* 3675-5000* 

 
*siffran 3675 f/dygn är en bedömning som utgjort underlag för beräk-
ningar av belastning av korsningarna vid Arningevägen och Angarns-
vägen. Siffran är sannolikt för hög eftersom det skulle innebära att 
Okvista 4 skulle alstra dubbelt så mycket trafik som motsvarande exi-
sterande verksamheter gör. Siffran motsvarar med större sannolikhet 
en trafikmängd för hög trafiknivå 2015. Uppräknas 3675 f/dygn enligt 
principerna ”trafik 2015,hög, som redovisas för Okvistavägen och 
Cederdalsvägen, så skulle det på Högdalavägen motsvara en trafikin-
tensitet som förekommer vid t.ex. handelsplatsen vid Bromma flyg-
fält. Den rymmer stormarknader, systembolag, m.m. i ett mycket folk-
rikt upptagningsområde. Planen för Okvista 4 ger ej utrymme för den-
na typ av verksamheter och det är osannolikt att sådana trafikström-
mar skulle kunna uppkomma.  
 
Konsekvenser 
Utförda beräkningar av vägnätets belastning med trafiksiffror enligt 
ovan visar att planförslaget inte medför någon kapacitetsbrist i det 
befintliga vägsystemet och därmed fordras inga modifieringar av vä-
garna.  
 
Buller 
 
Bedömningsgrunder 
 
Riktvärden för externt industribuller 
Riktvärden för externt industribuller (Naturvårdsverkets Råd och Rikt-
linjer 1978:5). Riktvärdena avser frifältsvärden utomhus 
 

Ekvivalent ljudnivå i dBA 

Högsta  mo-
mentanvärde 
(i dBA-läge 
”FAST”) Områdesanvändning Dag, 

kl 07 - 18 
Kväll, kl 18 – 
22 samt sön- 
och helgdag 
kl 07-18 

Natt, 
kl 22 - 07 

Momentana 
ljud nattetid 
kl 22 -07 

Bostäder och rekreationsytor i 
bostäders grannskap samt 50 45 40 2) 55 
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utbildningslokaler och vård-
byggnader 
Arbetslokaler för ej bullrande 
verksamheter 60 55 50 - 
2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 
 
Vidare anges att om ljud ofta förekommer med impulser och/eller 
hörbara tonkomponenter skall riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sän-
kas med 5 dB(A). 
 
Riktvärden för trafikbuller 
I rapporten 1994:20 ”Bilar, buller och planering” från Länsstyrelsen i 
Stockholms län anges som lämplig planeringsinriktning för nya ar-
betsplatser 35 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus, vilket betyder högst 
60 dBA vid husfasad. Bullernivåer beror på trafikmängden men också 
hastighet, fordonssammansättning och om det är upp- eller nedförs-
backe. Närliggande byggnader och höjdryggar påverkar i sin tur 
spridningen av bullret. Om förhållandena i övrigt är desamma krävs 
det en fördubbling eller halvering av trafikmängden för att människan 
ska uppfatta en förändring av ljudnivån. 
 
Nuläge 
Planområdet påverkas idag av buller från omgivande vägar och indu-
strier. Enligt miljökonsekvensbeskrivning i arbetsplanen för Arninge-
vägen påverkas en ca 100-150 m bred zon utmed vägen av trafikbuller 
högre än 55 dBA. Först ca 500 m från vägen ligger ljudnivån på 40 
dB(A) som är riktvärde för rekreationsområden.  
 
Buller som alstras från verksamheterna i det befintliga arbetsområdet 
bedöms inte påverka planerad verksamhet för Okvista 4. 
 
Planförslag  
Föreslagen tomtmark inom planområdet ligger ca 100 m från närmaste 
befintliga bostadshus och även föreslagna bostäder inom Påtåker (Ol-
hamra 1:53) hamnar inom 100 m från fastighetsgränser i planen. In-
fartsvägen ligger ca 60 m från vägen mot Sjöboda som bildar gräns 
mellan Okvista 4 och planområdet för Olhamra 1:53. 
Planen medger etablering av skilda verksamheter som genererar buller 
på olika sätt. Etableras huvudsakligen småindustri, så är det framför-
allt buller från verksamheten som kan vara störande. Om handel, lager 
och distributionscentraler blir dominerande så ökar trafiken och tra-
fikbuller blir den dominerande källan till störningar.  
 
Konsekvenser och åtgärder 
Närheten till befintliga bostäder kan innebära begränsningar i verk-
samheter med avseende på buller särskilt inom områdets östra del. 
Genom att restriktioner för verksamheter införts i planen minskar ris-
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ken att riktvärden överskrids. För vissa typer av verksamheter kan det 
bli svårigheter att klara gränsvärdena för externt industribuller trots 
skyddsavstånd utan att särskilda åtgärder vidtas som dämpar spridning 
av buller. Den planerade bebyggelsen inom Olhamra 1:53 förstärker 
begränsningar för verksamhetsutövarna.  
 
Momentana (tillfälliga) bullerstörningar kan aldrig uteslutas helt i när-
heten av ett industri- och verksamhetsområde. Oftast förekommer så-
dan under dagtid vardagar i samband med lastning och lossning etc. 
Det kan dock inte uteslutas att närboende kan känna sig störda.  
 
Med större andel handel inom området ökar trafikbullret som kan vara 
svårare att avskärma mot bostäder än verksamhetsframkallat buller. I 
samband med handel alstras buller också senare på kvällar och i hel-
ger då öppethållandet har ökat.  
 
Förslag till åtgärder 
I planen har restriktioner med avseende på skyddsavstånd lagts in så 
endast verksamheter med skyddsavstånd om 50 m ligger inom en zon 
av 200 m från befintliga och planerade bostäder öster om planområ-
det. Restriktioner avseende skyddsavstånd har även anpassats till be-
byggelsen i Rickeby på västra sidan om Arningevägen.  
 
Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör ändå alla verksamheter 
bedömas i samband med bygglovprövning och eventuella behov av 
skyddsåtgärder klarläggas. Lågfrekventa ljud från fläktar och kom-
pressorer kan vara störande, liksom tung trafik och lastning/lossning 
kan upplevas störande. Riktlinjer för externt industribuller måste kla-
ras.  
 
Med bedömda trafikmängder, även för en alternativ utveckling med 
större andel handel, så bedöms trafikbuller längs vägarna inte skapa 
några behov av åtgärder. Enligt beräkningar som redovisas i MKB för 
detaljplanen för Olhamra 1:53 erfordras ett skyddsavstånd på 60 m 
mellan infarten till Okvista 4 och plangränsen mot Olhamra 1:53 för 
att inte riktvärden för trafikbuller inte skall riskeras att överskridas vid 
hög trafikintensitet. Infarten till Okvista 4 har placerats så skyddsav-
ståndet uppfylls. 
 
För att minska både visuella störningar och störande ljud i grönstråken 
genom och utmed området är avskärmning i form av tät vegetation 
eller plank/byggnad önskvärt. S.k. gröna tak dämpar buller och skulle 
på större lagerbyggnader kunna bidra till bättre miljö inom området. 
Gröna tak renar också dagvatten och dämpar flöden, så tillförseln av 
dagvatten till dagvattenparken blir jämnare vid större nederbörds-
mängder. 
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Luft 
 
Nuläge 
Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 
2001:527) anger bland annat högsta tillåtna halter av kvävedioxid, 
svaveldioxid, bly, bensen och inandningsbara partiklar (PM10). Nedan 
redovisas det aktuella läget gällande angivna ämnen/föreningar. 
 
Kvävedioxid  
Halten av kvävedioxid i Vallentuna kommun ligger långt under gäl-
lande miljökvalitetsnormer enligt Stockholms och Uppsala läns luft-
vårdsförbund, se bilaga xx.  
 
Svaveldioxid 
Utsläppen har under senare år minskat kraftigt och det är inga svårig-
heter att uppfylla gällande miljökvalitetsnorm i Stockholms län (ref 
LVF 2007:16). 
 
Bly 
Halterna av bly i luft har minskat kraftigt sedan distributionen av bly-
ad bensin upphörde 1994.  Miljökvalitetsnormen till skydd för männi-
skor hälsa uppfylls i hela Stockholms län.(ref LVF 2007:16). 
 
Bensen 
Halten av bensen i Vallentuna kommun ligger långt under gällande 
miljökvalitetsnorm enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsför-
bund, se bilaga xx.  
 
Partiklar (PM10) 
PM10 är inandningsbara partiklar mindre än 10 µm. Tillgängligt un-
derlag visar på en beräknad halt under det 36:e värsta dygnet av  
27-39 µg/m3. Gällande miljökvalitetsnorm anger att medelvärdet un-
der det 36:e värsta dygnet inte får vara högre än 50 µg/m3. Halten 
PM10 i Vallentuna kommun ligger alltså väsentligt under gällande 
krav. 
 
Planförslag 
Planen medger etablering av verksamhet som hanterar t ex lösningsmedel 
och som kan orsaka utsläpp till luft. Vidare kan trafiken i närområdet öka 
beroende på vilken typ av verksamhet som etableras. Planen medger eta-
blering av skilda verksamheter som genererar utsläpp till luft på olika 
sätt. Etableras huvudsakligen småindustri, så är det framförallt utsläpp 
från verksamheten som kan vara störande. Om handel, lager och dis-
tributionscentraler blir dominerande så ökar avgasutsläpp från trafiken 
och blir den största källan till påverkan av luften.  
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Konsekvenser 
Tillgängligt material indikerar att det endast är inandningsbara partik-
lar (PM) som idag ligger på en nivå där planens inverkan är värd att 
beskriva ytterligare. Befintliga nivåer är dock så långt från gällande 
miljökvalitetsnorm att en trafikökning även inom scenario trafik 2015 
(hög) rimligtvis endast bör innebära en förskjutning av halten PM10 
inom befintligt intervall. Bedömningen utgår rapport LVF 2007:16 
och 2007:17. Vidare har Stockholms och Uppsala läns luftvårdsför-
bund kontaktats och bekräftat bedömningen vid en översiktlig munt-
ligt beskrivning av situationen. 
 
Nuvarande halter av kvävedioxid, svaveldioxid, bly och bensen ligger 
så långt från gällande miljökvalitetsnormer att planen inte bedöms 
kunna bidra till att halterna närmar sig kritiska nivåer.  
 
Sammanfattningsvis bedöms inte planen medföra att någon av de ovan 
angivna miljökvalitetsnormerna överskrids. Det skall dock poängteras 
att detta inte är detsamma som att störningar inte kan uppstå för när-
boende. Utsläpp till luft kan ge upphov till lukt som upplevs störande 
även om halten av ett aktuellt ämne ligger under gällande miljökvali-
tetsnormer då luktupplevelser är individuella och subjektiva. 
Med dominerande etablering av småindustri kan olika typer av diffusa 
utsläpp förekomma som kan upplevas som störande, men som regel är 
möjligheterna goda vid industriell verksamhet att förutse risker för 
utsläpp och åtgärda dem vid källan.  
Vid dominerande etablering av handel får man en mer oförutsägbar 
och svårkontrollerad situation med utsläpp av avgaser från fordon. 
Påverkansgraden gentemot bostäderna i Olhamra kan förändras bero-
ende på hur parkeringar disponeras inom tomtmarken. 
 
 
Risk och Säkerhet 
 
Nuläge 
Inför plansamrådet 2007 utfördes en ”Grovanalys av risker för ny be-
byggelse Okvista IV, Vallentuna ” av BRANDSKYDDSLAGET och 
som underlag för MKB Detaljplan Olhamra 1:53 har en grov riskana-
lys utförts av SWECO VIAK(okt. 2006, rev jan 2007) 
 
Befintlig och planerad bostadsbebyggelse 
Närmaste befintliga bostäder ligger ca 100 m från plangränsen. Inom 
fastigheten Olhamra 1:53 pågår planläggning för nya bostäder. Bostä-
derna inom Olhamra 1:53 kommer att ligga på ungefär samma avstånd 
som befintliga bostäder. 
 
Transporter av farligt gods 
Arningevägen som gränsar mot planområdet i väster och Angarnsvä-
gen 400 m norrut utgör primära transportleder för farligt gods. 
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För dessa leder gäller: 
• Inom 100 m från transportleden ska risksituationen bedömas 
• 25 m byggnadsfritt avstånd lämnas närmast transportleden 
• Avståndet till vägkant för primär led ska vara minst 40 m för 

tät kontorsbebyggelse och minst 75 m för sammanhållen bo-
stadsbebyggelse – längs sekundär led kan kortare avstånd till-
lämpas 

• För personintensiv verksamhet bör avståndet till transportled 
vara minst 75 m för människor som kan ha svårt att snabbt 
genomföra en utrymning 

 
I dagsläget transporteras relativt små mängder farligt gods på Arning-
evägen. Merparten av farligt gods i kommunen transporteras på Ang-
arnsvägen , väg 268, mellan Vallentuna och E18. I grovriskanalysen 
görs bedömningen att Angarnsvägen ligger på sådant avstånd att den 
inte utgör risk för området. För byggnader mellan 0-50 m från ett 
riskobjekt, t.ex. primära transportleder för farligt gods krävs särskilda 
åtgärder. Inga byggnader inom Okvista 4 kommer att ligga närmare 
Arningevägen eller Okvistavägen än 90 m .  
 
Verksamheter inom Okvista industriområde gränsande till planområ-
det 
Idag finns två verksamheter vars risker behandlades i den utförda 
riskbedömningen.  

• ABC Gasol är ett företag till vilket stora mängder gasol trans-
porteras. Avståndet mellan ABC Gasol och planområdet är ca 
300 m. Verksamheten i sig utgör ingen risk för planområdet. 
Genomförd grovriskanalys visar att inte heller transporterna på 
Okvistavägen bedöms utgöra någon risk.  

• Stockholms Bildemontering AB är auktoriserad skrot- och 
däckfirma som likaså ligger ca 300 m från planområdet. I ut-
förd ”Grovriskanalys” görs bedömningen att riskerna ej inver-
kar på planområdet. 

 
Planförslag 
I planförslaget har hänsyn tagits till de skyddsavstånd för transporter 
av farligt gods på Arningevägen och till ABC Gasol på Okvistavägen 
som redovisats ovan. I grovriskanalysen anges att byggnader på av-
stånd 0-50 m från riskobjekt kan påverkas. I planen tillåts inga bygg-
nader närmare än 80 m från dessa transportvägar.  
 
Planförslaget tillåter etablering av småindustri, handel med 
skrymmande varor och kontor. I planförslaget tillåts endast verksam-
heter med 50 m´s skyddsavstånd på de fastigheter som ligger närmast 
den planerade bebyggelsen inom Olhamra 1:53. Skyddsavståndet upp-
fylls då till all befintlig och planerad bebyggelse. Verksamheter med 
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skyddsavstånd 100 respektive 200 m tillåts i de delar som ligger på 
behörigt avstånd från befintlig och planerad bebyggelse.  
 
Generella skyddsavstånd för verksamheter inom planområdet 
I Boverkets Allmänna råd 1995:5 ”bättre plats för arbete” anges rikt-
värden för skyddsavstånd. Till grund för riktvärden om skyddsavstånd 
ligger en sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa och 
säkerhet. Angivna riktvärden för skyddsavstånd ska göra det möjligt 
att bo och vistas intill en farlig verksamhet samtidigt som verksamhe-
ten skall kunna fungera även på sikt på den aktuella platsen. Ett 
skyddsavstånd kan och bör användas för att garantera industrin ut-
vecklingsmöjligheter och inte bara skydda tillkommande bebyggelse i 
närheten av arbetsområdet. 
 
Skyddsavstånd räknas enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre 
plats för arbete” från omgivande bebyggelse till arbetsområdets gräns. 
Om störningen kan preciseras till sitt läge och begränsas genom sär-
skild planbestämmelse räknas skyddsavstånd till bestämmelsegräns. 
 
Planen kan omfatta sådana verksamheter som kan definieras som in-
dustrikvarter och småindustriområde.  
Industrikvarter innehåller verksamheter med små risker för miljö, 
hälsa och säkerhet och kan t.ex. vara grossister, småverkstäder och lätt 
industri. Riktvärdet för skyddsavstånd är 50 m. 
Planområdet är utformat med egen trafikförsörjning enligt modell för 
ett småindustriområde. Störningar från verksamheter som lokaliseras 
till ett sådant område kan vara utsläpp till luft, buller och lukt. Rikt-
värde för skyddsavstånd för denna typ av verksamheter är 200 m. 
 
Öster om planområdet finns några befintliga bostadsfastigheter. Plan-
läggning pågår av ytterligare ca 70 småhus inom Olhamra 1:53 varav 
de närmast belägna föreslås ligga knappt 100 m från fastigheterna 
inom Okvista 4. 
I planarbetet har skyddsavstånd till både befintliga och planerade bo-
städer studerats. Planen har därefter anpassats till kraven på skyddsav-
stånd. Inom en zon mellan 50-100 m från närmaste bostadshus tillåts 
endast typ av verksamhet som uppfyller kraven på 50 m skyddsav-
stånd. Motsvarande krav ställs på verksamheter mellan 100-200 m 
från bostäder respektive > 200 m.  
 
Inom hela planområdet tillåts småindustri (olika skyddsavstånd), han-
del med skrymmande varor (t.ex. bygg- och vitvaror, möbler. etc.) 
respektive kontor. För att ge en uppfattning om vilka miljöstörningar 
som kan uppstå ges nedan några exempel på olika typer av industri 
som kan etableras inom området. 
 
Exempel på verksamheter som kan tillåtas där krav på skyddsav-
stånd är 50 m. 
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Vid t ex gummiverkstad sker utsläpp från användning av organiska 
lösningsmedel främst industribensin. I samband med eventuell vulk-
ning avgår s.k. vulkrök en komplex blandning av råvarukemikalier. 
Stoftutsläpp kan uppkomma i olika moment där torra kemikalier an-
vänds. Det kan förekomma relativt omfattande buller från både trans-
porter och anläggning. Övrigt buller av betydelse härrör från fläktsy-
stem. Genom olika åtgärder kan utsläpp och buller begränsas. 
 
Vid verksamheter inom livsmedelsindustrin som t ex charkuteri och 
bageri kan lukt och buller utgöra störningar. 
 
Andra verksamheter med risk för utsläpp och buller kan vara kem-
tvätt, miljöstation. 
  
Exempel på verksamheter inom 100 m zonen 
Bilverkstad med omlackering 
Miljöstörningar utgörs främst av buller från verksamhet och transpor-
ter samt utsläpp av lösningsmedel. 
 
Exempel på industri med 200 m skyddsavstånd 
Större offsettryckeri (t ex dagstidningstryckeri) 
Utsläpp av lösningsmedel till luft och buller från fläktar samt transpor-
ter kan ge upphov till miljöstörningar. 
   
Färgfabrik med utsläpp av lösningsmedel mindre än 10 ton per år 
Utsläpp till luft och vatten av lösningsmedel.  
 
Konsekvenser 
Varken transporter av farligt gods på omgivande vägar eller nuvaran-
de verksamheter inom Okvista industriområde har bedömts utgöra 
någon risk varken för de som arbetar inom området eller för byggna-
der.  
Tillkommande verksamheter inom Okvista 4 är av sådan typ att med 
de skyddsavstånd som föreskrivs i planen, så blir riskerna små för att 
olyckor skall utgöra fara för människor inom området eller i den när-
liggande bostadsbebyggelsen. Vid brand och ogynnsamma vindförhål-
landen kan risk för störning uppstå inom bostadsbebyggelsen inte ute-
slutas.  
 
Detaljerad riskanalys av verksamheter inom planområdet kan inte gö-
ras förrän information om verksamheterna samt byggnadernas ut-
formning och placering finns. 
 
I planarbetet har skyddsavstånd till befintliga och planerade bostäder 
inom Olhamra 1:53 m.fl. studerats. De föreslagna skyddsavstånden 
har anpassats för bostadsbebyggelse på Olhamra 1:53 mfl fastigheter.  
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För undvikande av framtida konflikter är det dock viktigt att begräns-
ningar i byggrätter införas även i planen för Olhamra 1:53, så bostäder 
inte planeras inom föreslagna skyddsavstånd och att tillräcklig 
skyddszon skapas mellan de båda planområdena. 
 
Avsikten är att bevara en grön zon med naturmark/skog, som ska ut-
göra en grön skärm mellan verksamheter och bostäder längs grusvä-
gen mot Sjödala, som passerar i kanten på planområdet. Skyddszonen 
omfattar främst mark öster om vägen, som är en en del av planen för 
Olhamra 1:53, men även på västra sidan om grusvägen.  
Skall skogen väster om vägen klaras måste särskild hänsyn tas vid 
markberedning av industritomterna. På en ca 100 m lång sträcka är 
skyddszonen på östra sidan av grusvägen endast ca 30 m fram till bo-
stadstomt. Det bedöms inte som tillräckligt för att erhålla nödvändig 
avskärmning. Kompletterande vegetation på bostadsfastigheterna är 
viktig för att stärka skyddet. 
 
 
Förslag till åtgärder 
Det ska påpekas att olika åtgärder för att minimera utsläpp och buller 
måste vidtas i de fall sådana verksamheter blir aktuella. Verksamheter 
som hanterar brandfarliga ämnen och andra ämnen som kan innebära 
risker måste vidtaga särskilda åtgärder. Det är mycket viktigt att inte 
bygglov ges innan miljöfrågor och behov av eventuella skyddsåtgär-
der behandlats. 
 
Skyddande grönzon mot ny bebyggelse bedöms som otillräcklig på 
viss sträcka. En ytterligare samordning mellan planerna för Okvista 4 
och Olhamra 1:53 bör ske så att inte bostadshus placeras för nära 
verksamheter eller att skyddande skog avverkas.  
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MILJÖMÅLSUPPFYLLELSE 
 
En miljökonsekvens beskrivning, MKB; skall enligt miljöbalken visa 
på vilket sätt genomförande av planen påverkar, positivt eller negativt, 
möjligheterna att uppfylla de sexton nationella miljömål som satts 
upp. Vallentuna kommun har konkretiserat och anpassat miljömålen 
till lokal nivå. I denna bedömning utvärderas inte dessa separat.  
 
Av de sexton uppsatta nationella miljömålen har följande 10 bedömts 
vara relevanta för denna plan.  
 
Relevanta nationella mil-
jömål 

Kommentar 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten växthusgaser skall stabilise-
ras på en nivå så att människans 
påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Sverige har antagit detta 
enligt FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar. Målet skall 
uppnås i sådan takt att den den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktion säkerställs 
och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett 
ansvar för det globala målet kan 
uppnås 

 

Koldioxid är en av de gaser som bidrar till växt-
huseffekten. Effekterna av planen som främst 
berör detta miljömål är en lokal ökning av trafik 
som medför utsläpp av koldioxid. Lokaliseringen 
av området intill större vägar medför effektiva 
transporter till och från området av varor och 
material. Ökar andelen handel inom området 
kommer kundbesök att bidra till ökat bilåkande 
eftersom det handlar om skrymmande varor och 
området ligger utanför samhället. Regionalt och 
nationellt är det tveksamt om planen medför 
ökade eller minskade utsläpp av koldioxid. I 
princip bidrar all exploatering som är expansion 
och inte ersättning eller omfördelning till ökade 
utsläpp.  

Planen bedöms utnyttja de lokala förutsättningar-
na på bästa sätt för att begränsa klimatpåverkan i 
förhållande till bedömd samhällsutveckling.  

Bedömning        +/- 

 
Frisk luft 
Luften skall vara så ren att männi-
skors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas 

 

I likhet med miljömålet för klimatpåverkan är 
måluppfyllelsen främst beroende av hur mycket 
planen omfördelar trafiken. Miljökvalitetsnor-
merna kommer att innehållas både lokalt och 
regionalt. Nationellt  bedöms eventuella utsläpps-
ökningar försumbara.  

Bedömning        +/- 
 

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall 
och markanvändning skall understi-
ga gränsen för vad mark och vatten 
tål. Nedfallet av försurande ämnen 
skall heller inte öka korrosionshas-
tigheten i tekniska material eller 

 

Rening av rökgaser från oljeeldning  har minskat 
medan trafikarbetet nationellt sett har ökat och 
därför sker inte minskning av kväveoxid i den 
takt som talar för att det nationella målet uppnås 
inom en generation. Planområdet kommer att 
värmas via fjärrvärme och är därigenom positivt 
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kulturföremål och byggnader. ur utsläppsynpunkt, medan en begränsad ökning 
av trafikarbete kan genereras som är negativt. 

Bedömning        +/- 

 
Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten skall inte ha negativ 
inverkan på människors hälsa, 
biologisk mångfald eller möjlighe-
terna till allsidig användning av 
mark och vatten 

 

Läckage av kväve och fosfor sker från jord-
bruksmark och via utsläpp av otillräckligt renat 
avlopps- och dagvatten från bebyggelse, trafik-
ytor och annan anlagd mark. Utsläpp av kväveox-
id från trafik bidrar också till försurning som 
leder till övergödning genom att mer bundet 
kväve frigörs i marken och sprids via vattendrag. 
Planområdet ansluts till kommunalt VA och 
dagvatten från området renas lokalt via dagvat-
tenparker innan det når recipienten vilket bedöms  
bidra till att målet uppnås. De positiva bedöms 
överväga i förhållande till de negativa effekter 
som marginell trafikökning bidrar med. 

Bedömning        + 
 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag skall vara 
ekologiskt hållbara och deras varia-
tionsrika livsmiljöer skall bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion 
skall bevaras samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas 

 

Planområdet anluts till kommunalt VA-nät och 
det föreslås omfattande åtgärder för att rena 
dagvatten lokalt i dagvattenparken. Med före-
slagna åtgärder medför planförslaget rimligen 
inga förändringar i recipenterna som påverkar 
deras ekosystem negativt. Genomförande av 
planförslaget bedöms vara i överenstämmelse 
med miljömålen. 

Bedömning        + 
  

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet skall ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag 

 

Planförslaget medför förändringar av grundvat-
tenbildningen lokalt men har ingen inverkan på 
några vattentäkter. Utbyggnaden bedöms inte 
heller på annat sätt bidra till förorening av grund-
vatten som har påverka på miljömålets uppfyllel-
se. 

Bedömning        + 
 

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas vattenhushållande 
funktion i landskapet skall bibehål-
las och värdefulla våtmarker beva-
ras för framtiden. 

 

För att miljömålet skall uppnås på nationell nivå 
är det väsentligt att existerande värdefulla våt-
marker bevaras och underhålls samt att där så är 
möjligt tillskapa nya våtmarker som kompenserar 
våtmarker som påverkas av exploatering. Inom 
planområdets avrinningsområde ligger Angarns-
sjöängen, som är Natura 2000-område. Planför-
slaget innebär endast förlust av två mindre trivia-
la skogskärr. Dessa kompenseras bl.a. genom att 
omfattande våtmarker för lokalt omhändertagan-
de av dagvatten inom planområdet skapas. Detta 
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görs också i syfte att minimera riskerna för på-
verkan av Angarnssjöäng. Föreslagna åtgärder 
bedöms bidra till att uppfylla miljömålet. 

Bedömning        + 
 

Levande skog 
Skogens och skogsmarkens värde 
för biologisk produktion skall skyd-
das samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmil-
jövärden och sociala värden värnas. 

 

Grunden för den biologiska produktionen och 
mångfalden är att skogsarealen behålls intakt och 
att skog med höga naturvärden skyddas. Planför-
slaget innebär att skogsarealen minskar. Den 
gamla tallskogen som har högt naturvärde beva-
ras i huvudsak och sannolikt kommer inte antalet 
arter att påverkas lokalt eller regionalt genom det 
minskade livsutrymmet eller att arternas sprid-
ning försvåras. All tätortsnära skog är värdefull 
och fragmenteringen av skogsreal som planför-
slaget innebär bedöms som en långsiktigt negativt 
effekt som försvårar att uppnå miljömålet. 

Bedömning        - 
 

God bebyggd miljö 
Städer ,tätorter och annan bebyggd 
miljö skall utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden skall tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar skall lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

 

För uppfyllelse av miljömålet krävs att emissio-
ner i tätortsmiljöerna minskar, att bullret begrän-
sas, effektivisering av energisystem för uppvärm-
ning och ökat bruk av ekologiskt hållbara bygg-
nadsmaterial samt ökad återvinning av restpro-
dukter. På nationell nivå bedöms målet bli svårt 
att uppnå i storstadsregionerna. 

Plan ger förutsättningar för användning av effek-
tiva energisystem och hög grad av återvinning 
samt utnyttjande av naturresurserna vid utbygg-
nad på ett hållbart sätt. Planen bidrar inte till att 
minska buller och begränsa utsläpp från trafik. 

Bedömning        +/- 
 

Ett rikt växt och djurliv 
Den biologiska mångfalden skall 
bevaras och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och kommande 
generationer. Arternas livsmiljöer 
och ekosystem samt deras funktio-
ner och processer skall värnas. 
Arterna skall kunna fortleva i lång-
siktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Män-
niskor skall ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd. 

 

På nationell nivå har det bedöms at målet blir 
svårt att uppnå inom en genration. De negativa 
effekterna av planförslagets genomförande be-
döms små avseende den biologiska mångfaldens 
bevarande och utveckling. Minskning av skogs-
arealen är negativ, men inte avgörande för art-
sammansättningen och reproduktionsmöjligheter 
eftersom det finns motsvarande biotoper i omgi-
vande skogsmark. De mest värdefulla skogsbio-
toperna har bevarats och våtmarksbiotoperna 
förstärks genom anläggandet våtmarksparken. 
Människan bedöms även fortsatt ha tillgång till 
god natur- och kulturmiljö. 

Bedömning        +/- 
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. 
SAMLAD BEDÖMNING AV HUSHÅLLNING MED NATURRE-
SURSER 
 
Enligt Miljöbalken 3 kap 1 § skall mark och vattenområden användas 
till det de är bäst lämpade för. Användning som ger en god hushåll-
ning med naturresurser skall ges företräde vid planeringen av ett om-
råde. 
 
Planen omfattar ett område som i ÖP avsatts som verksamhetsområde 
där samverkan med redan etablerade verksamheter kan ske. Befintlig 
infrastruktur i form av ledningsnät kan utnyttjas utan långa anslut-
ningsledningar. Inga förändringar krävs av det befintliga vägnätets 
uppbyggnad. Fastigheter för verksamheter är företrädesvis förlagda till 
berg eller moränmarker vilket ger goda grundläggningsförhållanden 
och förutsättningar för att området skall kunna massbalanseras. Behov 
av införsel av fyllnadsmaterial begränsas vilket minskar transportbe-
hov och spar naturresurser. Ca 25 ha skogsmark av blandad produk-
tionsförmåga försvinner. För att behålla den biologiska mångfalden 
utvecklas ett våtmarksområde vid Gammeläng och skyddszoner med 
natur behåll mot vägarna och planerad bebyggelse öster om planom-
rådet. Den mest skyddsvärda gamla hällmarkstallskogen i planområ-
dets sydöstra del behålls också.  
 
Vid bedömningen av de 10 relevanta Nationella miljömålen har fram-
kommer att planen i högre grad uppfyller miljömålen än den bedömda 
trenden av måluppfyllelse på nationell nivå.  
 
4 av miljömålen bedöms uppfyllas vid genomförande av planförslaget. 
För 5 st aspekter är planförslaget neutralt i förhållande till miljömålen 
medan det för en aspekt, ”Levande skog” inte medverkar till uppfyl-
lelse av miljömålet. 
 
UPPFÖLJNING AV DEN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
 
Krav på redovisning av uppföljning av den betydande miljöpåverkan 
har införts med de nya reglerna för hur miljöbedömningar skall upp-
rättas. 
 
Ansvar 
I den nu redovisade MKB:n av planförslaget har inte belagts att någon 
betydande miljöpåverkan uppkommer. Det är dock väsentligt att det 
följs upp att de bedömningar som gjorts stämmer efter genomförandet 
och att de förslag till åtgärder som angivits genomförs.  
Ansvaret för denna uppföljning bör ske genom kommunens miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningar i första hand genom de ordinarie ruti-
ner som sker vid granskning bygglovansökningar och uppföljning 
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störningar(buller, emissioner, lukt, m.m.) från verksamheter. Rutiner 
för uppföljning av MKB:er för planer bör initieras inom kommunen, 
om det saknas. 
 
Förslag till särskilda kontroller 
Särskild viktigt är att upprätta ett kontrollprogram för mätning av dag-
vattnets föroreningsgrad innan det släpps vidare i avrinningssystemet 
mot Angarnssjöäng, som har högt skyddsvärde. Syftet med kontroll-
programmet är att i tid fånga upp om vattenkvaliteten försämras och 
då kunna spåra orsaken och åtgärda det. Mätning av befintligt vatten-
flöde bör påbörjas, så fort planen har antagits för att säkra värden på 
nuvarande förhållanden.  
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