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Icke-teknisk sammanfattning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör planprogrammet för Kristineberg, som 
redovisas tillsammans med strukturplan för södra Vallentuna samt en utvecklingsstrategi 
för Kristineberg. 
 
Syftet med denna MKB är förutom att redovisa en bedömning av miljökonsekvenser 
knutna till det specifika programmet och förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar 
de eventuella negativa effekter som programmet medför även att utgöra ett 
beslutsunderlag i den fortsatta detaljplaneringen för Kristineberg. 
 
De aspekter MKB:n behandlar är vattenkvalitet, konsekvenser från trafiken, 
landskapsbild, naturmiljö och kulturmiljö. Miljökonsekvenserna för dessa aspekter 
beskrivs för programförslaget samt för ett nollalternativ, som innebär att programförslaget 
inte genomförs. Konsekvenserna beskrivs i förhållande till nuläget i programområdet.  
 
I tabellen nedan presenteras en skala som i miljöbedömningen har använts för att 
värdera såväl positiva som negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan 
befintliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan 
beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser.  
 

Skala Beskrivning 

Stora konsekvenser 

(positiva eller negativa) 

Påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt intresse, 

eller betydande påverkan på värden av kommunalt 

intresse. 

Märkbara konsekvenser  

(positiva eller negativa) 

Liten påverkan på värden av riksintresse eller regionalt 

intresse eller begränsad påverkan på värden av 

kommunalt intresse eller omfattande påverkan på större 

lokala värden. 

Små konsekvenser 

(positiva eller negativa) 

Liten påverkan på värden av kommunalt intresse, eller 

mindre konsekvenser för lokala värden. 

Oförändrade konsekvenser I princip ingen skillnad jämfört med nuläget. 

 
 
Programförslag 
Programförslaget innebär en blandad bebyggelse med bostäder samt offentliga rum, 
verksamheter, service, skola och förskola. Ett stadsdelscentrum planeras i anslutning till 
Arningevägen. Området ska även inhysa rekreationsmöjligheter. 
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Konsekvenserna för nollalternativet 
Ifall en utbyggnad enligt programförslaget inte sker, förutsätts området kvarstå i dess 
nuvarande form. För de olika miljöaspekterna i området innebär detta alternativ i stor 
utsträckning oförändrade till små konsekvenser. 
 
Vattenkvalitet 
I och med ett genomförande av programmet bedöms konsekvenserna för vattenkvaliteten 
bli små till märkbart negativa. I och med att skogsmark exploateras kommer mer 
föroreningar att genereras och nå recipienten. Om god dagvattenhantering tillämpas kan 
påverkan minskas markant. 

 
Konsekvenser från trafiken 
Programförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser med avseende på buller, 
risk från transport av farligt gods och luftkvaliteten i området. Bullernivåerna och 
luftföroreningarna i området kommer att öka, eftersom Arningevägen kan komma att 
breddas och bli mer trafikerad samt att trafiken i programområdet i sig ökar. Program-
förslagets bulleravskärmande effekt i sig i och med byggnaderna längst ut mot 
Arningevägen samt områdets topografi bedöms tillsammans begränsa den negativa 
påverkan. Antalet transporter av farligt gods beräknas inte öka märkvärt, dock innebär 
programförslaget att antalet skyddsobjekt ökar i området, främst för programförslagets 
centrumområde som pekas ut som känsligt i detta anseende.  
 
Landskapsbild 
Konsekvenserna på landskapsbilden har bedömts både betraktat inom området och sett 
utifrån på området.  Trots att påverkan blir stor har konsekvenserna bedöms bli endast 
märkbart negativa inom område. Detta då området har relativt låg känslighet och det är 
ett begränsat antal människor som berörs. Konsekvenser för landskapsbilden utifrån sett 
bedöms bli små negativa då området knappt kommer att synas. 
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Naturmiljö 
Programförslaget bedöms medföra märkbart negativa konsekvenser för naturmiljö och 
små negativa konsekvenser för rekreationsvärden. De våtmarker som finns i området 
idag kommer förmodligen att till stor del försvinna vid en exploatering. Ett genomförande 
av planprogrammet medför att framför allt brukad skogsmark tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse, medan hällmarkstallskog i stor utsträckning bevaras i områdets 
grönstruktur. Områdets rekreationsvärden kommer till stor del att kunna bevaras, genom 
att breda skogsstråk bevaras. Dock påverkas områdets värde som väl uppvuxen skog 
negativt och den upplevelse som är knuten till dessa värden kommer inte att kvarstå på 
samma sätt som idag.  
 
Kulturmiljö 
Programförslaget bedöms medföra små till märkbart negativa konsekvenser för 
kulturmiljön, eftersom områdets värden bedöms vara av kommunalt och lokalt värde och 
det antas finnas fornlämningar i området som kommer att påverkas. Dock kan påverkan 
på värdena bli begränsade i omfattning, främst beroende på vad för okända lämningar 
som skulle påverkas. Även bevarandet av strukturer, så som äldre färdvägar, samt 
lämningar påverkar hur stor påverkan i det kulturhistoriska värdet blir. 
 
Samlad bedömning 
Som en samlad bedömning har de olika aspekternas potentiella risk för negativ påverkan 
identifierats tillsammans med potentiell möjlighet till positiv påverkan. För de flesta 
miljöaspekter har ingen möjlighet till positiv påverkan identifierats. För aspekterna 
landskapsbild och kulturmiljö har dock möjligheter till positiva konsekvenser identifierats 
vilket bör tas tillvara i den fortsatta planeringen. 

Två aspekter som bedöms innebära en risk för märkbart negativ påverkan vid ett 
genomförande av programmet är naturmiljö och kulturmiljö. Man bör i det fortsatta arbetet 
med detaljplaneringen i området lägga särskild vikt vid dessa frågor.  

Huruvida en miljöbedömning kommer att behöva genomföras för en viss detaljplan inom 
Kristineberg eller inte, har visat sig vara omöjligt att avgöra med säkerhet i dagläget 
utifrån det underlagsmaterial som finns tillgängligt. Däremot har Sweco mot bakgrund av 
det som har framkommit i denna MKB gjort en översiktlig bedömning gällande betydande 
miljöpåverkan för de fem utbyggnadsetapper som har identifierats av Vallentuna 
kommun.  

Förslag till fortsatt arbete 
Flera utredningar bör enligt Sweco tas fram inför kommande detaljplanearbete, för att 
säkerställa att planarbetet effektiviseras gällande tid och ekonomi samt att identifierade 
värden och möjlig risk för betydande miljöpåverkan minimeras. De utredningar som har 
identifierats som behöver genomföras för att uppfylla lagkrav är dagvattenutredning, 
antikvarisk bedömning, naturmiljöanalys samt bullerutredning. Det bedöms kunna 
innebära ett mervärde att även genomföra en landskapsbildanalys, ekosystem-
tjänstanalys samt en social konsekvensanalys. 
. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Planprogrammet för Kristineberg är tillsammans med strukturplan för södra Vallentuna ett 
underlag för kommande detaljplanering inom området. För inspiration och vägledning 
illustreras ett förslag till utbyggnad av Kristineberg. Förslaget är ett av flera tänkbara 
utbyggnadsscenarion och anger en generell struktur med principer för gatunät, 
kvartersindelning, bebyggelse och grönstruktur som inriktning för kvalitet och hållbarhet. 
Utbyggnadsförslaget medger ett flexibelt innehåll som kan variera över tid efter hand som 
behov och förutsättningar förändras.  
  
Strukturplan för södra Vallentuna – med program för detaljplanering för Kristineberg är 
godkänt av Kommunfullmäktige 2013-02-18. Under hösten 2013 och våren 2014 har ett 
arbete pågått med att ta fram en fördjupad analys av området, Utvecklingsstrategi 
Kristineberg, som ska betraktas som ett tillägg till den antagna strukturplanen. Det som 
inte tas upp i utvecklingsstrategin styrs av det som tidigare beslutats i strukturplanen. 
Utvecklingsstrategin är framtagen i samarbete mellan Vallentuna kommun, JM och 
Prästlönetillgångar i Stockholms stift som utgör de tre markägarna i området.  
 
Kommunfullmäktige har även beslutat att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas 
fram för hela området, innan den första detaljplanen för programområdet tas fram. 

1.2 Syftet med en MKB 

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en 
ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt” (prop. 
1990:91/90).  
 
När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid göra ett ställningstagande, 
en så kallad behovsbedömning, av huruvida ett genomförande av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning genomföras 
och ett MKB-dokument upprättas enligt lagstiftningens krav. Vad gäller programarbete 
ställer lagstiftningen inga krav på att en behovsbedömnings ska göras. För Kristineberg 
har Vallentuna kommun dock beslutat att ta ett helhetsgrepp redan i programskedet 
genom att genomföra en frivillig MKB. Detta kommer att underlätta arbetet i 
detaljplaneskedet samt öppnar upp för ökade möjligheter till åtgärdsförslag och en 
interaktiv planeringsprocess. 
 
Syftet med denna MKB som har utformats i samråd med Vallentuna kommun är att: 

 redovisa en bedömning av miljökonsekvenserna knutna till det specifika 
programmet 

 möjliggöra en samlad bedömning av programmets miljöpåverkan och, där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar de eventuella 
negativa effekter som planen medför, 

 utgöra ett beslutsunderlag i den fortsatta detaljplaneringen 
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2 Avgränsning 

Ett viktigt steg i planprocessen är att besluta om vilket fokus och vilka avgränsningar som 
miljöbedömningen ska ha. Det gäller till exempel: 

 Vilka är de viktigaste miljöaspekter som programmet kan påverka? 

 Vilken tidshorisont och vilka geografiska begränsningar är lämpliga? 

 Hur ska planen och miljöbedömningen visa på alternativ? 

 Hur ska nollalternativet utformas? 
 
Avgränsningen av en miljöbedömning ska samrådas med Länsstyrelsen. I detta fall har 
Länsstyrelsen dock meddelat att de inte har några synpunkter på hur avgränsningen görs 
utan de vill istället ta del av MKB:n när den är färdig. 
 
En övergripande avgränsning för miljöbedömningens genomförande, som har samråtts 
med Vallentuna kommun, är att eftersom planprogrammet för Kristineberg redan är 
antaget (med undantag för det tillägg som består av utvecklingsstrategi Kristineberg och 
som ska antas 25 augusti 2014) har inget fokus lagts på att utreda huruvida platsen är 
lämplig för utbyggnad eller om en annan lokalisering hade varit lämpligare. Istället läggs 
fokus i MKB:n på den samlade bedömningen och på rekommendationer inför den 
fortsatta detaljplaneringen av området. 

2.1 Geografi 

Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i nära anslutning 
till programområdet. Detta område avgränsas av Arningevägen i väster, Okvistavägen i 
norr, Gävsjödalen i öster och Täby kommun i söder. Vissa miljöaspekter har dock ett 
större influensområde, så som vattenkvalitet, landskapsbild och buller. 
 
Ungefärlig programområdesgräns för Kristineberg framgår av bilden nedan. 
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Figur 1 Ungefärlig avgränsning i mörkbrunt av programområdet. 

2.2 Miljöaspekter 

I behovsbedömningen om eventuell betydande miljöpåverkan från 2011 har Vallentuna 
kommun konstaterat att planprogrammets genomförande, med hänvisning till platsens 
särdrag och känslighet, planprogrammets karaktäristiska egenskaper och bedömning av 
den påverkan som ett genomförande av programmet medför, inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan.  
 
Kommunfullmäktige har dock beslutat att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras för 
hela området, innan den första detaljplanen för programområdet tas fram.  
Avgränsningen av vilka miljöaspekter som ska behandlas i denna MKB har samråtts med 
Vallentuna kommun. 
 
De miljöaspekter som anges i Tabell 1 nedan har ansetts vara väsentliga att analysera i 
denna MKB. 
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Tabell 1 Sammanställning och motivering av de miljöaspekter som behandlas i MKB:n. 

Miljöfaktor Motivering 

Vattenkvalitet och 

dagvattenhantering 

Ingen dagvattenutredning har utförts. 

Stora delar av området kommer att 

hårdgöras och ekosystemtjänsten med 

rening av vatten och vattenreglering 

försvinner till stora delar.  

Naturmiljö och rekreation Stor del av området kommer att 

bebyggas och nuvarande naturmiljö 

försvinna. Rekreationsvärdena i området 

kommer att förändras. 

Trafikens påverkan (buller, 

påverkan på luftkvalitet och 

risk kopplat till farligt gods) 

Området ligger nära den större vägen 

Arningevägen som även trafikeras av 

transporter med farligt gods.  

Landskapsbild Området kommer att i stor utsträckning 

påverkas både visuellt och 

upplevelsemässigt. 

Kulturmiljö Området kommer i stor utsträckning att 

förändras. Kulturmiljövärdena i området 

är inte klarlagda, och risk för påverkan 

finns.   

 

2.3 Tid 

Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det är huvudsakligen 
utbyggt, vilket bedöms vara år 2030.  
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3 Metod och mål 

3.1 Genomförande av konsekvensbedömningarna 

Konsekvenserna av programförslaget och nollalternativet har bedömts och redovisats 
separat i text. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser har relevanta riktvärden, 
miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder använts vilka redovisas i sitt 
sammanhang under respektive avsnitt 7 till 11. 
 
De inledande, översiktliga bedömningarna av konsekvenser för trafikens påverkan, 
rekreation, naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild samt vattenkvalitet har genomförts av 
fyra olika konsulter på egen hand, utifrån tillgängligt underlagsmaterial. Därefter har en 
workshop hållits där varje miljöaspekt har lyfts och diskuterats i en större grupp på sex 
personer, där även uppdragsledare och kvalitetsgranskare har deltagit. På workshopen 
har även en samlad bedömning gjorts och utbyggnadsetapperna diskuterats översiktligt. 
Utifrån input från den gemensamma workshopen har sedan varje konsult reviderat sina 
textavsnitt och slutligen har uppdragsledaren tillsammans med MKB-utredarna diskuterat 
och beskrivit den samlade påverkan, måluppfyllelsen och rekommendationer inför 
detaljplaneläggningen av området. Rapporten har sedan granskats internt av 
kvalitetsgranskaren. 

3.2 Bedömningsskala 

I Tabell 2 presenteras en skala som i miljöbedömningen har använts för att värdera såväl 
positiva som negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga 
värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan beskriva 
såväl positiva som negativa konsekvenser.  
 
Skalans olika grader används i ett första steg som riktmärken. Därefter vägs omfattning 
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att 
exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör 
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Men omfattningen av den 
påverkan som ett planförslag leder till kan betyda att den samlade bedömningen av 
samtliga konsekvenser skiljer sig från denna enskilda bedömning. Att ett riksintresse 
berörs betyder inte per automatik att det totala planförslaget medför stora eller mycket 
stora konsekvenser. Påverkan kan vara av mycket begränsad omfattning eller endast 
beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på 
aspekter av lokal karaktär, t.ex. buller, även kan bedömas få stora konsekvenser. 
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Tabell 2 Bedömningsskala 

Skala Beskrivning 

Stora konsekvenser 

(positiva eller negativa) 

Påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt 

intresse, eller betydande påverkan på värden av 

kommunalt intresse. 

Märkbara konsekvenser  

(positiva eller negativa) 

Liten påverkan på värden av riksintresse eller 

regionalt intresse eller begränsad påverkan på 

värden av kommunalt intresse eller omfattande 

påverkan på större lokala värden. 

Små konsekvenser 

(positiva eller negativa) 

Liten påverkan på värden av kommunalt intresse, 

eller mindre konsekvenser för lokala värden. 

Oförändrade 

konsekvenser 

I princip ingen skillnad jämfört med nuläget. 

 

3.3 Miljökvalitetsmål 

Nationella och regionala miljömål 

Främst följande nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av planförslaget:  

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag  

 Grundvatten av god kvalitet 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
Definitioner och preciseringar av dessa miljömål finns på Miljömålsportalen 
(www.miljomal.se). De tidigare regionala preciseringarna som gällde Stockholms län har 
upphört att gälla. Sedan 2011 arbetar Länsstyrelsen direkt mot de nationella 
miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.  
 
I Stockholms län har några av miljömålen prioriterats. De som är aktuella i denna MKB 
har kursiverats ovan. 
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Etappmål om ekosystemtjänster 

Regeringen har beslutat om två nya etappmål under miljömålet för biologisk mångfald. 

1. Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens: Etappmålet om ekosystemtjänster 

och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar 

deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013. 

2. Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 

ekosystemtjänster: Detta mål innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk 

mångfald och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i 

ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 

samhället där så är relevant och skäligt. 

Vallentunas miljöpolicy 

Vallentuna kommuns miljöpolicy antogs av kommunfullmäktige den 2013-02-18. 
Miljöarbetet i kommunen ska utgå från kommunens övergripande vision. 
Det långsiktigt goda livet i kommunen förutsätter: 

 ren luft  

 rent vatten 

 lättillgängliga oförstörda naturområden 

 låga bullernivåer 
 
Dessa mål sammanfaller väl med de miljömål som valts ut ovan och bedöms i analysen 
av miljömålsuppfyllelsen i kapitel 12.2 att inrymmas i dessa.  
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4 Förutsättningar 

4.1 Övergripande nulägesbeskrivning 

Programområdet är beläget i Vallentuna kommun, öster om Arningevägen (väg 264).  
 
 Planprogrammet omfattar följande fastigheter: 

 Vallentuna-Rickeby 1:135 i sin helhet 

 Delar av fastigheterna Bällsta 2:19, 2:21, 2:133 och 2:251 

 Lövsätra 1:103 

 Olhamra 1:14 

 Vallentuna Mörby 1:297 

 Vallentuna Prästgård 1:1 

 Vallentuna-Rickeby 1:15, 1:72 och 1:436. 

4.2 Planförhållanden  

Området ingår i kommunens översiktsplan, där området är markerat som ”Förtätning och 
utveckling av blandad bebyggelse. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, parker, 
närgrönområde osv.” 
 
Planprogrammet för Kristineberg som denna MKB berör godkändes som underlag för 
fortsatt planering av kommunfullmäktige den 18 februari 2013. I augusti 2014 ska ett 
tillägg till planprogrammet antas i form av en fördjupad analys av området, 
Utvecklingsstrategi Kristineberg. 
 

Inom programområdet finns idag inga gällande detaljplaner.  

4.3 Riksintressen 

Med riksintresse avses ett område, en plats eller ett enstaka objekt som anses vara 
viktigt ur nationell synvinkel. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap miljöbalken.  
 
Programområdet berörs inte av några utpekade riksintressen. Norr om programområdet 
finns ett riksintresse för kulturmiljö, Vada-Össeby-Garn.  
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5 Programförslaget 

Programförslaget redovisar en övergripande utvecklingsstrategi för programområdet, med 
utgångspunkt i inriktningen enligt Översiktsplan 2010-2030. Förslaget presenteras i figur 
2 nedan. 
 

Kristineberg ska utvecklas till en ny stadsdel öster om Arningevägen. Programförslaget 
innebär en blandad bebyggelse med bostäder samt offentliga rum, verksamheter, 
service, skola och förskola. Ett stadsdelscentrum planeras i anslutning till Arningevägen. 
Kring detta centrum ska bebyggelsen vara relativt tät, medan tätheten av bebyggelsen i 
det övriga programområdet varierar. Området ska även inhysa rekreationsmöjligheter 
samt idrottsanläggning. 
 

Programförslaget innefattar 1700-1800 nya bostäder. Den ungefärliga fördelningen av 
dessa är: 

- Ca 700 lägenheter 

- Ca 450 radhus 

- Ca 650 friliggande småhus 

Vad gäller trafikplaneringen ska programområdet inbegripa två noder i kollektivtrafiknära 
lägen. Noderna ska även utgöra entréer till stadsdelen. En stadsmässig huvudgata 
planeras gå genom området från norr till söder och koppla ihop noderna. Denna gata ska 
trafikeras av både bil- och busstrafik. Intilliggande cykel- och gångvägar ska även finnas 
här. Områdets övriga gatunät, med kvartersgator och mindre lokalgator, ska kopplas till 
huvudgatan. Bebyggelsen ska främst placeras vid gatorna för att skapa levande gaturum.  
 

Inspiration till programförslagets utformning har hämtats från trädgårdsstaden. Detta har 
påverkat den grönstruktur som planeras för området. Ett flertal grönstråk ska korsa 
programområdet från öst till väst. Gammal och orörd hällmarkstallskog ska bevaras i 
delar av området. I övrigt planeras grönstruktur i form av bl.a. parker och öppna fält. 
Programförslaget innebär även att områdets topografi ska följas i stor utsträckning.  
 

Överlag betonar programmet de gröna och rekreativa möjligheterna i området, liksom 
vikten av kollektivtrafik. 
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Figur 2 Strukturplan för Kristineberg (2014-05-08). 
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6 Alternativ 

Denna MKB beskriver utöver programförslagets konsekvenser även konsekvenser av ett 

nollalternativ. 

6.1 Nollalternativ 

I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av 
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 
ändringen inte genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga 
alternativ ska kunna jämföras emot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs 
konsekvenser. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till 
innehållet.  
 
I nollalternativet för denna MKB vinner inte föreslaget program med efterföljande 
detaljplaner laga kraft. Detta innebär att programområdet år 2030 kommer att vara 
obebyggt som idag. Inom området bedrivs idag normalt skogsbruk med bl.a. regelbunden 
gallring av skogen. I huvudsak bedöms nollalternativet dock innebära att skogen fortsätter 
att utvecklas som idag. Trafiken på Arningevägen bedöms enligt trafikprognos för 
Vallentuna öka till ca 30 100 fordon per dygn (WSP, 2013). 

6.2 Anpassningar och alternativ 

Exempel på ändringar och anpassningar som har genomförts i programförslaget är: 
 Huvudgatans läge har ändrats för att stämma in med huvudledningen för VA då 

den ska ligga i huvudgatan 

 Justering av förskoletomten ut mot Arningevägen till följd av fornlämning 

 Avståndet till Arningevägen har utökats till 75 m p.g.a. buller och farligt gods 

 Anslutningsvägen mellan Kristineberg och Påtåker har tagits bort p.g.a. 

terrängförhållanden 

 Hänsyn har tagits till en eventuell framtida breddning av Arningevägen 

 

Sweco har inte kännedom om att några alternativa utbyggnadsförslag har presenterats 

eller utretts för området. 

 

  



  

 
 

 

12 
 

7 Vattenkvalitet 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändring för vattenkvaliteten jämfört med 

nuläget. I och med ett genomförande av programmet bedöms konsekvenserna för 

vattenkvaliteten bli små till märkbart negativa. Om god dagvattenhantering tillämpas kan 

påverkan minskas markant. 

7.1 Nuläge 

Planområdet lutar brant ner mot Gävsjön, som är en viktig lokal för fågellivet i området. 
Sjön håller på att växa igen och den öppna vattenspegeln minskar för varje år. Ett antal 
våtmarker och vattensamlingar finns på platån öster om Arningevägen. Dessa avvattnas 
via ett dike ner till Gävsjödalen. 
 
Gävsjön och Vallentunasjön med tillrinningsområdet utgör södra Vallentunas större 
recipienter. Kristineberg tillhör Hackstabäckens avrinningsområde som avvattnas till 
Angarnssjöängen, vilken är en fågelsjö och naturreservat. Vattenförekomsten 
Åkerströmen – Hackstabäcken har enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår inte 
god kemisk status.  
 
 

 
Figur 3 Gävsjön 
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7.2 Bedömningsgrunder 

Idag finns inga rikstäckande bedömningsgrunder för dagvatten. Sweco föreslår därför att 
följande riktvärden som är framtagna av Norrortskommunerna bör gälla för planområdet 
och användas i denna MKB. Riktvärdena delas in i direktutsläpp till recipient (nivå 1), 
utsläpp från delområde (nivå 2) samt utsläpp från verksamhetsutövare (nivå 3). 
Kriterierna skiljer på utsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar (M) samt utsläpp 
till större sjöar och hav (S).  
 
Tabell 3 Riktvärden för dagvattenutsläpp (årsmedelvärden) från Regionplane- och trafikkontoret i 
Norrortskommunerna. 

 Nivå Mindre sjöar, vattendrag och 

havsvikar 

 Större sjöar och 

hav 

 Verksamhets-

utövare 

Ämne Enhet 1M 2M  1S 2S  3VU 

Fosfor (P) µg/l 160 175  200 250  250 

Kväve (N) mg/l 2,0 2,5  2,5 3,0  3,5 

Bly (Pb) µg/l 8 10  10 15  15 

Koppar (Cu) µg/l 18 30  30 40  40 

Zink (Zn) µg/l 75 90  90 125  150 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,5  0,45 0,5  0,5 

Krom (Cr) µg/l 10 15  15 25  25 

Nickel (Ni) µg/l 15 30  20 30  30 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,07  0,05 0,07  0,1 

Suspenderad substans 

(SS) 

mg/l 40 60  50 75  100 

Oljeindex (olja) mg/l 0,4 0,7  0,5 0,7  1,0 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,07  0,05 0,07  0,1 

 

Eftersom dagvattnets recipient är känslig, och utsläppet ligger nära recipienten föreslås 
att riktvärden för 1M ska uppnås i dagvattnet. 

Dagvattenpolicy 
Oxunda vattensamverkan har tagit fram en dagvattenpolicy som antagits av kommun-
styrelsen i respektive kommun. I Vallentuna gäller policyn för hela kommunen, alltså även 
den del som inte avrinner till Oxundaån.  
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Policyns huvuddrag är följande: 
 

 Förorening av dagvatten ska förebyggas 

 Befintliga dagvattenutsläpp ska renas 

 Dagvattensystem ska utformas för utjämning och rening 

 Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs genom att synliggöras och öka 
naturvärdet 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark 

 Trafikdagvatten ska omhändertas separat 

7.3 Utförda utredningar 

Det finn en översiktlig skiss över tänkt dagvattenhantering inom programområdet från 
2013-05-20. I den syns vattendelare, rinnriktningar, utsläppspunkt för dagvatten samt två 
dagvattendammar. 

7.4 Dagvattenhantering inom programområdet 

Enligt Utvecklingsstrategin för Kristineberg ska dagvatten från vägar och byggnader inom 
Kristineberg renas inom stadsdelen genom infiltration och fördröjning. Dagvatten-
hanteringen bör redan från början integreras som ett förskönande inslag i områdets 
grönstruktur.  

7.5 Konsekvenser av programförslaget 

I och med att skogsmark exploateras kommer mer föroreningar att genereras och nå 
recipienten. I tabellen nedan visas riktvärden för halter i dagvatten och schablonhalter 
genererade halter i dagvattnet för de olika markanvändningar som kan vara aktuella i 
planområdet samt dagens markanvändning skog (schablonhalterna kommer från 
StormTac version 2014-05). Tabellen visar att riktvärdena överskrids för flertalet ämnen 
samt att halterna efter exploatering ökar jämfört med idag. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för vattenkvaliteten bli små till märkbart negativa. Om god dagvatten-
hantering tillämpas kan påverkan minskas, en dagvattendamm renar fosfor och metaller 
med ca 50-80%.  
 

I planprogrammet anges att dagvatten bör tas omhand lokalt. Plats för detta finns 

utpekad inom grönstrukturen i områdets lågpunkter. Genom att ta hand om dagvatten där 

befintliga dikade våtmarker finns, minimeras påverkan på Gävsjön och därmed Angarn-

sjöängen. Dagvatten från vägar och byggnader inom Kristineberg bör så långt möjligt 

renas inom stadsdelen genom sedimentation och absorption.  

 

Vid en exploatering av området kan större flöden än idag förväntas. Detta eftersom den 

naturliga infiltrationen inom programområdet minskar när ytor hårdgörs. För fågellivet i 

Angarnsjöängen och i Gävsjön kan förändringar i flödet medföra risker för negativa 

konsekvenser. En eventuell flödesfluktuation kan medföra att Angarnsjöängen blir mer 

övergödd då partiklar i vattnet inte får möjlighet att sedimentera och bindas upp i 

växtlighet längs vägen från programområdet. Denna risk bedöms dock vara liten. Det kan 

också vara positivt för recipienterna om flödena ökar eftersom en större tillströmning av 
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vattnet kan förväntas ske och igenväxningen minskar. Risken minskar om lokalt 

omhändertagande av dagvatten tillämpas och dagvatten får infiltrera ner till grundvattnet. 

Även om delar av planområdet idag utgörs av lera med låg infiltrationskapacitet, kan man 

oftast utnyttja eventuell uppbyggnad av marken för att fördröja dagvattnet och låta det, i 

den mån möjligt, infiltrera vidare ner till grundvattnet. 

Huruvida det finns en risk att vattennivåerna i Gävsjön och Angarnsjöängen påverkas av 

den föreslagna utbyggnaden är i dagsläget oklart och behöver utredas mer i detalj inför 

en utbyggnad.  

 
Figur 7-3 Riktvärden för halter i dagvatten och schablonhalter genererade halter i dagvattnet för de 
olika markanvändningar som kan vara aktuella i planområdet samt dagens markanvändning skog. 
Rödmarkerade siffror anger att riktvärdena kan förväntas överskridas. 

Ämne Enhet Riktvärde 1M Radhus Småhus Flerfamiljshus Skog 

Fosfor (P) µg/l 160 250 200 300 35 

Kväve (N) mg/l 2,0 1,5 1,4 1,6 0,75 

Bly (Pb) µg/l 8 12 10 15 6 

Koppar (Cu) µg/l 18 25 20 30 6,5 

Zink (Zn) µg/l 75 85 80 100 15 

Kadmium (Cd) µg/l 0,4 0,6 0,5 0,7 0,2 

Krom (Cr) µg/l 10 6 4 12 0,5 

Nickel (Ni) µg/l 15 7 6 9 0,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,03 0,02 0,015 0,025 0,005 

Suspenderad substans (SS) mg/l 40 45 45 70 34 

Oljeindex (olja) mg/l 0,4 0,6 0,4 70 0,10 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,03 0,05 0,05 0,05 0 

 

7.6 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet medför inte någon extra belastning från planområdet, vare sig gällande 
flöden eller föroreningar. Däremot är det sannolikt att en fortsatt igenväxning av Gävsjön 
sker i nollalternativet. 
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7.7 Förslag till fortsatt arbete  

En dagvattenutredning bör utföras för hela programområdet för att utreda lämpliga 
lösningar för dagvattenhanteringen. Eventuella flödesfluktuationer som kan riskera att 
påverka Angarnsjöängens fågelliv bör utredas närmare. 
 
En utredning bör även genomföras för att se om man kan stoppa igenväxningen av 
Gävsjön. En kompensationsåtgärd som kan vara lämplig är att genomföra en rensning i 
sjön. 

 

8 Konsekvenser av trafiken 

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser för buller. Detta eftersom 

Arningevägen kan komma att breddas i framtiden, vilket genererar mer trafik och buller. 

Även programförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för buller. 

Programförslagets bulleravskärmande åtgärder samt områdets topografi bedöms 

tillsammans minska den negativa påverkan det ökade bullret från både Arningevägen och 

programförslaget kan ha. 

Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser för risk från transport av 

farligt gods, medan programförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser. 

Antalet transporter av farligt gods beräknas inte öka märkvärt, dock innebär 

programförslaget att antalet skyddsobjekt ökar i området, främst för programförslagets 

centrumområde.  

Både nollalternativet och programförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser 

för luftkvaliteten. Detta eftersom Arningevägen kan i framtiden komma att breddas och 

blir mer trafikerad. 

8.1 Nuläge 

Buller bedöms vara ett folkhälsoproblem, eftersom det anses orsaka bl.a. 
stressreaktioner och sömnstörningar hos människor. De befintliga bullerkällorna som 
påverkar programområdet är Arningevägen samt verksamhetsområdet norr om 
planområdet vid Högdalavägen. Av dessa bullerkällor är Arningevägen den som har den 
största påverkan på området. Vägen är i nuläget en tungt trafikerad väg med en 
hastighetsbegränsning på 80 km/h. År 2010 beräknades vägen ha ett trafikflöde på 
ca11 300 fordon per dygn (Tyréns AB, 2011). 
 

Det finns inga utredningar framtagna för de ekvivalenta eller maximala ljudnivåerna som 
förekommer i programområdet idag. Området används bl.a. för rekreationssyften och 
tysta områden finns här.  
 

Arningevägen är inte enbart en bullerkälla utan utgör även en sekundär transportled för 
farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har 
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. De 
målpunkter som anges för transporterna av farligt gods är Aerosol i Vallentuna Centrum 
samt verksamhetsområdet norr om programområdet. De risker som finns med transport 
av farligt gods är t.ex. läckage av farliga ämnen och rökutveckling vid olyckor (Sweco 
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Environment, 2014). De skyddsobjekt som finns i nuläget är de natur- och kulturvärden 
som området innebär. 
 

Trafik innebär även en påverkan på luftkvaliteten, genom slitage av underlag och utsläpp 
från bl.a. bränslen. De luftföroreningar som alstras av motorfordon är bl.a. kväveoxider 
och partiklar. Luftföroreningar medför negativ påverkan på människors hälsa och innebär 
därmed samhällskostnader. Även naturmiljön påverkas i hög grad av luftföroreningar, i 
form av t.ex. försurning och övergödning (Naturvårdsverket, 2006). Eftersom Arninge-
vägen är i nuläget en hårt trafikerad väg kan vägen bedömas ha en viss påverkan på 
luftkvaliteten i området. Det finns dock inga utredningar för hur luftkvaliteten för 
programområdet ser ut idag. 
 

 
Figur 4 Arningevägen. Programområdet är till höger. Foto: JM 

 

8.2 Bedömningsgrunder 

Bullersituationen har bedömts utifrån nedanstående riktlinjer och råd. 

1) Intrastrukturpropositionen 1996/97: 53 och utskottets betänkande 1996/97: TU7. 

med antagna riktvärden för trafikbuller i boendemiljö. Dessa riktvärden är 

- 30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 

- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

- 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 

- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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2) Boverkets allmänna råd 2008: 1, Buller i planeringen. Dessa råd är i enlighet med 

riktvärdena ovan. Boverket anger att det i vissa situationer kan göras avsteg från 

dessa riktvärden. Förutsättningar för avsteg anges finnas 

- i centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, 

till exempel ordnad kvartersstruktur 

- Eller vid komplettering 

av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer 

med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs 

kollektivtrafikstråk i större städer. 

 

De konsekvenser risker för transport av farligt gods innebär har bedömts utifrån 
nedanstående riktlinjer och råd. 
 

1) Plan och bygglagen (2010:900), enligt vilken bebyggelse ska lokaliseras till 

lämplig mark med hänsyn till människors hälsa och miljö. 

 

2) Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering – Bebyggelseplanering intill väg och 

järnvägar med transport av farligt gods (RIKTSAM). Råden enligt denna är: 

- Bostäder i flera plan rekommenderas ett skyddsavstånd på 150 meter 

- Bostäder (småhusbebyggelse) rekommenderas ett skyddsavstånd på 70 

meter 

Om inte detta skyddsavstånd kan erhållas bör enligt riktlinjerna en 

riskanalys/riskutredning genomföras, vilket har gjorts för programförslaget. 

 
3) Trafikverket rekommenderar ett bebyggelsefritt område på 50 meter samt att 

sammanhållen bostadsbebyggelse har ett skyddsavstånd på 100 meter från 

vägen 

 

Konsekvenserna för luftkvalitet har bedömts utifrån Naturvårdsverkets 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

8.3 Utförda utredningar 

En studie över ljudutbredning från vägtrafik på Arningevägen har gjorts i samband med 
strukturplanen har gjorts av Tyréns AB (2011). Beräkningarna har gjorts för trafikmängder 
som motsvarar prognosåret 2030. Beräkningar för dygnsekvivalenta och maximala 
ljudnivåer har utförts på höjden 2 meter relativt mark med en täthet mellan 
beräkningspunkterna om 10 x 10 meter. Sökradien mellan källa och mottagare för 
direktbidraget är 2000 meter. Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 
1996, har använts för beräkningarna av ljudutbredning från vägtrafiken. Beräkningarna 
har sedan genomförts med programmet CadnaA. 
 
Vad gäller risk från transport av farligt gods så har en riskutredning för 
Kristinebergsområdet i Vallentuna gjorts av Sweco Environment (2011). Riskutredningen 
redovisar den riskbild som finns från transportleder med farligt gods och verksamheter 
som hanterar farliga ämnen. 
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8.4 Konsekvenser av programförslaget 

Buller 

Programförslaget innebär att bebyggelse kommer att etableras i närheten av 
Arningevägen samt verksamhetsområdet norr om programområdet. Bebyggelse för 
centrumändamål planeras 40 meter från vägen och bostadsbebyggelse planeras 75 
meter från vägen. Beräknade ljudnivåer i området för år 2030 indikerar att riktvärdena på 
bullernivåer för bebyggelse kommer att överskridas i anslutning till Arningevägen. Detta 
bl.a. eftersom vägen kan komma att breddas samt eftersom trafikmängden på 
Arningevägen beräknas öka till ca 30 100 fordon per dygn.  
 
Planförslaget innebär en ny stadsmässig huvudgata, nya kvartersgator och andra gator 
som går igenom området samt nya infarter till området. Därmed kommer de tystare 
delarna av Kristinebergsskogen att försvinna. Huvudgatan kommer att trafikeras i 30-50 
km/h av ca 2700 fordon per dygn, varav en del kommer att vara lokalbussar som 
genererar höga maximala ljudnivåer. Huvudgatan kommer att kantas av trafikalstrande 
service såsom skolor, som samtidigt kommer att påverkas av huvudgatans buller.  
 
De höga bullernivåerna från Arningevägen kommer att påverka bebyggelsen i anslutning 
till vägen. Även skolor och vårdboenden i området kan komma att påverkas av bullret. 
Den anslutande bebyggelsen har dock som syfte att utformas som ett bullerskydd för 
bakomliggande bebyggelse. Den negativa påverkan bullret har på bebyggelsen i 
anslutning till Arningevägen kvarstår dock. Denna negativa påverkan kan komma att 
minskas av de bullerskärmande åtgärderna planförslaget presenterar. Även topografin i 
den norra delen av planområdet kan bidra till att en negativ påverkan från buller minskas, 
eftersom topografin avses bli relativt oförändrad med programförslaget. I norr och väst 
avgränsas området av flackare sluttningar mot Okvista, Karlberg och Bällsta, vilket även 
kan minska påverkan från buller på området. Detta gäller dock främst den bebyggelse 
som planeras längre in i området. 
 
De ljudnivåer som bedöms uppkomma inom programområdet bedöms ha små negativa 
konsekvenser för boende inom området. Områdets placering och nuvarande karaktär 
innebär att programförslaget dock inte entydigt är i linje med de förutsättningar för avsteg 
Boverket pekar ut. Därmed bör effektiva åtgärder för att minska bullrets påverkan 
genomföras.  Beroende på de åtgärder som görs kan omfattningen av bullrets negativa 
påverkan på området minskas. 

Risk kopplat till farligt gods 

Enligt Sweco Environments riskutredning finns det i nuläget inga planer på att etablera 
ytterligare verksamheter som kan utgöra målpunkter för transport av farligt gods. Därmed 
bedöms inte transporterna av farligt gods öka märkvärt. Däremot återstår den risk 
transporterna innebär idag. Programförslaget innebär dock att mer känsliga verksamheter 
kommer att finnas i området i större utsträckning, så även om riskobjekten inte bedöms 
bli fler ökar dock skyddsobjekten i området. 
 
Bebyggelsens placering i relation till Arningevägen är i linje med RIKTSAM:s riktlinjer för 
skyddsavstånd, i och med att en riskutredning har genomförts. En del av bebyggelsen 
planeras på ett avstånd av 40 meter från Arningevägen, vilket är närmare vägen än 



  

 
 

 

20 
 

Trafikverket rekommenderar som bebyggelsefri zon. Detta gäller främst program-
områdets centrumområde. I och med att det planerade centrumområdet även är i samma 
nivå som Arningevägen innebär det att risken från transport av farligt gods för denna del 
av programområdet är negativ. Eftersom vägen i programområdets nordliga och 
nordvästra delar ligger lägre än planerad bebyggelse kan risken från transport av farligt 
gods bli lägre här än i övriga delar av programområdet. 
 
Vid en olycka blir konsekvenserna av transport av farligt gods omfattande, även om 
frekvensen för en olycka bedöms vara låg. Riskutredningen menar även att 
vindförhållandena i området bedöms dock vara gynnsamma för att föra bort rök som 
uppkommer vid en olycka.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget för risk från transport av farligt 
gods vara små negativa, då risken finns för människor i centrumområdet. Detta kan 
bedömas vara ett kommunalt intresse. Med hjälp av de riskreducerande åtgärder som 
föreslås i riskutredningen som berör bl.a. disposition av byggnader, placering av 
friskluftsintag, utformning av diken samt ventilationssystem, kan risken minskas och 
acceptabla miljöer kan uppnås. 

Luftkvalitet 

Eftersom Arningevägen kan komma att breddas för mer trafik, innebär detta negativ 
påverkan på luftkvaliteten i programområdet. Även den ökade trafiken inom 
programområdet bedöms ha denna påverkan. Fler människor kommer att vistas i 
området och kommer därmed påverkas av luftföroreningar från motorfordon och vägar i 
området. Den naturmiljö och bebyggelse planförslaget innebär kan dock avskärma och 
minska denna påverkan. Beroende på hur områdets topografi utnyttjas kan 
konsekvenserna för luftkvaliteten variera. Sammantaget bedöms konsekvenserna för 
planförslaget på luftkvaliteten bli små negativa, då lokala värden främst påverkas. Inga 
miljökvalitetsnormer för luft bedöms riskera att överskridas med anledning av 
utbyggnadsförslaget. 

8.5 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet förutsätter att områdets funktion och karaktär kvarstår. Arningevägen kan 
dock komma att breddas och därmed kan mer trafik och buller genereras, vilket påverkar 
området negativt. De tysta områdena i Kristinebergsskogen kan dock komma att kvarstå 
p.g.a. områdets karaktär. Sammantaget bedöms konsekvenserna av nollalternativet för 
buller som små negativa, då ljudmiljön på de lokala nivåerna påverkas av omgivningen. 
 

Det finns i nuläget inga planer på att etablera ytterligare verksamheter som utgör 
målpunkter för transport av farligt gods i närheten av området. Därmed bedöms inte 
transporterna för farligt gods att öka på Arningevägen. Som det redovisades ovan, 
förutsätter nollalternativet att områdets funktion och karaktär återstår. Därmed kvarstår 
den risk som finns även i nuläget. Sammantaget bedöms konsekvenserna som 
oförändrade avseende risk från transport av farligt gods.  
 

Arningevägens breddning och ökade trafik bedöms kunna försämra luftkvaliteten även i 
nollalternativet. Däremot innebär nollalternativet att relativt få människor kommer att 
påverkas av luftföroreningarna. Samtidigt kan områdets naturmiljö minska denna 
negativa påverkan. Eftersom de luftföroreningar som alstras i området kan bedömas 
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påverka främst de lokala värdena, bedöms konsekvenserna för nollalternativet bli små 
negativa. 

8.6 Förslag till fortsatt arbete  

En bullerutredning för hur Arningevägen och planerade vägar inom området påverkar 
programförslagets bebyggelse bör genomföras. En möjlig sänkning av Arningevägens 
hastighetsbegränsning kan utforskas för att minska den negativa påverkan trafiken har på 
området. I praktiken är hastighetssänkning förväntad i och med den nya 
cirkulationsplatsen som planeras. 
 
I och med att programförslagets centrumområde befinner sig på samma nivå som 
Arningevägen samt i närheten av vägen, bör riskerna från transport av farligt gods 
beaktas i vidare utveckling av området. Här kan t.ex. byggnaders disposition, dikens 
utformning samt ventilationens funktioner beaktas. Samtidigt kan en eventuell 
hastighetssänkning på Arningevägen minska den risk som finns från transport av farligt 
gods. Det finns möjlighet att tillskapa vall på delar av sträckan längs Arningevägen, vilket 
skulle vara bra ur både risk- och bullersynpunkt.  
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9 Landskapsbild 

Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser för landskapsbilden. 

Påverkan av programförslaget bedöms bli stor inom programområdet, men 

konsekvenserna bedöms bli märkbart negativa då området har relativt låg känslighet och 

det är ett begränsat antal människor som berörs. Konsekvenser för landskapsbilden 

utifrån sett bedöms bli små negativa då området knappt kommer att synas. 

9.1 Nuläge 

Landskapet och landskapsbilden är ett resultat av människans kulturpåverkan och de 
naturförutsättningar som finns. Med landskapsbild menas upplevelsen av landskapet i 
stora drag. Landskapsbilden har beskrivits och analyserats enligt beståndsdelarna 
nedan.  

Naturförutsättningar och nyttjande 

Programområdet utgörs av en låg platå som sluttar brant i öst mot Gävsjödalen och svagt 
västerut. Området är obebyggt och naturen utgörs huvudsakligen av ca 50-100-årig 
tätväxande produktionsskog på morän med inslag av hällmarkstallskog och våtmarker 
vilka till stor del är dikade. Genom programområdets centrala delar löper en sänka i nord-
sydlig riktning. Sänkan utgör lågpunkt på platån. För beskrivning av landskapets 
historiska utveckling och kontinuitet, se kap 7.5. 

Landskapsrum 

På en övergripande nivå utgör hela skogsområdet ett sammanhängande skogslandskap, 
väl avgränsat av vägar och branter. Den angränsande Gävsjödalen utgör ett starkt 
kontrasterande landskapsrum i lägre terräng med öppenhet och långa siktlinjer, väl 
avgränsat av kringliggande högre skogsmark. Mötet mellan dessa två är upplevelserikt 
och spännande med höjdskillnader, olika vegetation och olika möjlighet till siktlinjer. 
 
Inom programområdet finns även mindre partier, främst hällmarker och sumpområden, 
som har särpräglade karaktärer. Dessa områden bildar små landskapsrum i sig, väl 
definierade av angränsande skogspartier som har annan vegetation, topografi och 
slutenhet. 
 
Hällmarkstallskogarna är ofta mycket torra, har tunt jordlager och är näringsfattiga. 
Hällmarkerna i området ligger oftast högre än omkringliggande skog. Hällarna är antingen 
täckta av låga örter, lavar och mossor, eller så ligger de i dagen. Träden består främst av 
tallar. Dessa växer ofta långsamt och glest på de näringsfattiga hällmarkerna, och har 
inte avverkats i samma utsträckning som övriga produktionsskogen. Därför är träden 
oftast äldre, olikåldrade och mer egenartade i sin karaktär. Nivåskillnader, vegetation och 
karaktären gör att dessa områden utgör en kontrast till den brukade och mer välskötta 
skogen i omgivningarna. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordlager
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A4ringsfattig&action=edit&redlink=1
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Figur 5 Hällmarkstallskog 

I svackorna präglas skogen av att det är våtmark vilket ger en annan karaktär än i övriga 
programområdet. T.ex. förekommer lövträd så som björk i större utsträckning än i 
kringliggande skog. Områdena är ofta lite mörkare och slutna än kringliggande 
skogspartier.  
 
Den historiska kyrkstigen längs med östra branten mot Gävsjödalen är mycket speciell i 
sin karaktär. Stigen är på vissa delar väl synlig och använd, och den omgärdande 
vegetationen är ofta tät och inramande. Stigen ligger i en brant sluttning.  

Siktlinjer 

Utifrån sett utgör området en tät skogsridå. Även inne i området är skogen relativt tät och 
det är ofta svårt att få längre utblickar och siktstråk. I vissa skogspartier är dock tallarna 
mer dominerande och möjliggör längre sikt. Möjligheterna till vida utblickar är kopplade till 
de öppna markerna vid Gävsjödalen, Påtåker och södra delen vid Gävsjödalen. Dessa 
områden ligger strax utanför programområdet. 
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Figur 6 Tallar där längre siktstråk möjliggörs. Figur 7 Tätare lövskog, med rekreationsstig. 

Karaktäristiska delar och landmärken 

Karaktäristiskt för området är hällmarksskogen som finns på olika ställen inom området. 
Dessa öppnare områden med sina bergnallar och stenbumlingar som ger tydliga lokala 
branter och svackor, gamla knotiga träd och rika förekomst av lavar och låga örtväxter 
utgör stor kontrast till övriga skogens gröna, friska och lummiga karaktär. Även den 
kraftiga branten ner mot Gävsjödalen är starkt karaktärsgivande. 
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9.2 Bedömningsgrunder 

Känslighet 

Landskapsbildens känslighet för påverkan har bedömts enligt nedan: 
 

Värde Beskrivning 

Litet Ett homogent landskap som är industriellt och/eller påverkat av 
storskalig infrastruktur. 
Ett landskap bestående av osammanhängande bebyggelse. 
Inte välbesökt av allmänheten. 

Måttligt Områden med värden av lokal eller kommunal betydelse, t.ex. 
utpekade i översiktsplaner. 
Småskaliga områdena i ett homogent landskap (t.ex. hag- och 
betesmarker i ett skogslandskap, gårdsmiljöer och sjöar). 

Högt Områden med värden av regional betydelse. 
Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett 
regionalt perspektiv, t.ex. utsiktsplats. 
Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med skog 
och hagmarker, s.k. mosaiklandskap. 

Mycket högt Områden med värden av nationell betydelse. 
Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett 
nationellt perspektiv (världsarv, nationalparker, naturreservat, 
vissa riskintressen som har utpekade landskapsbildsvärden). 
Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer. 
Välbesökt av allmänheten. 

 
Enligt denna bedömningsskala har programområdet litet värde för landskapsbilden. 
Området är emellanåt väldigt slutet och besöks endast till viss del på väl upptrampade 
stigar av allmänheten. I övrigt bedöms de slutna skogspartierna användas i mycket liten 
utsträckning. Området är inte utpekat på kommunal eller regional nivå som värdefullt. 
Dock är de lokala hällmarkerna, som utgör störst värde i området, känsliga för slitage och 
erosion.  

Riktlinjer 

I Sverige finns idag inga riktade mål som rör landskapets form och struktur.  
 
Genom att identifiera landskapets känslighet kan det jämföras mot förväntade effekter av 
de förändringar som programmet medger samt identifiera potentiella konsekvenser på 
landskapsbilden.  

Utöver detta har följande dokument och riktlinjer som berör landskapsbilden i allmänhet 
legat till grund för bedömningen:  

 Europeiska landskapskonventionen: innebär att Sverige ska skydda, förvalta och 
planera landskapet enligt de mål som är uppsatta i konventionen. Det innebär 
bland annat att landskapet har ett egenvärde, och att kunskapen om landskap 
och detta värde ska öka så att en helhetssyn på landskapets värden och hållbar 
förvaltning av dessa skapas. Konventionen ger också en definition av begreppet 
landskap: "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär 
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är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer”. Denna definition gäller även i denna MKB. 

 Vallentuna kommuns översiktsplan: planen sätter upp strategi för hanteringen av 
kommunens landskap. I översiktsplanen framhålls framför allt 
jordbrukslandskapet och de värden som finns kopplade till det. Skogslandskapet 
framhålls inte, vilket har medverkat bedömningen av detta skogslandskaps 
känslighet och konsekvenser av planförslaget.  

 

9.3 Utförda utredningar 

Se utredningar inom kapitel 7.4 och 7.5. Kompletterande platsinventering utförd 2014-05-

21 inom arbetet med denna MKB. 

9.4 Konsekvenser av programförslaget 

Naturförutsättningar och nyttjande 

Inga stora förändringar av områdets topografi finns angivna i programmet. De storskaliga 
strukturerna med platån och dess sluttningar bedöms bevaras relativt intakt. 
Bebyggelsens höjd kan dölja områdets egentliga topografiska skillnader och få området 
att upplevas som flackare än det är. Även påverkan under byggtiden och anläggningens 
konsekvenser kan bli permanenta med flackare ytor för att få den grundläggning som 
anses lämplig. Detta kan påverka upplevelsen av områdets topografi negativt, även om 
markhöjderna i sig inte påverkas nämnvärt. Dock finns möjlighet att i kommande 
detaljplaner påverka småskaliga topografiska variationer som är av värde men som kan 
komma att jämnas ut vid bebyggande och omvandling till tomtmark. På så sätt kan denna 
potential med småskalig topografiska variationer och t. ex. värdefulla träd bevaras och 
användas för att öka attraktiviteten och kvalitén i området. 
 
Användningen av området kommer att skilja sig markant från att vara ett skogslandskap 
med stora delar produktionsskog som även har rekreationsvärden, till att bli ett 
bostadsområde med viss verksamhetsetablering med närhet till grönområden. Detta går i 
linje med bland annat kommunens översiktsplan med betoningen på att både bevara 
naturvärden i området och få en god bebyggd miljö. I översiktsplanen är det främst 
jordbruksmarken som framhålls som bevaransvärd, bland annat ur naturresurssynpunkt. 
På så sätt går programmet i linje med översiktsplanen, då nyexploateringen sker i 
skogsmark. 

Skala 

På en mer översiktlig nivå kommer området att bli ianspråktaget som ett bostadsområde. 
Detta kommer att dominera området och kan i den mer översiktliga nivån fortfarande 
upplevas som storskaligt, där upplevelsen av ett relativt stort och orört skogsområde med 
rekreationsvärden har bytas mot ianspråktagen bostadsmiljö. Detta går i linje med de 
plandokument som finns i kommunen, där området finns med som ett utvecklingsområde. 
 
På mer detaljerad nivå inom området finns möjlighet att tillskapa betydligt mer 
småskalighet än vad som finns idag. Olika varierade och väl avgränsade delar kan ge en 
omväxlande och uppbruten miljö. Variationen i skala kan bli positivt för upplevelsen av 
området som kan få olika miljöer, utblickar, orienterbarhet och tillgänglighet. Även 
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bebyggelsen kommer i viss mån att bli varierad, dock med betoning på olika former av 
radhus. Det värde som det storskaliga landskapet kan ha med t.ex. rofylldhet och tystnad 
försvinner. Det är viktigt att i kommande arbete medvetet jobba för att få ett samspel 
mellan storskalighet och småskalighet och platser/mindre områden med egenartade 
karaktärer. 
 
Inom området kommer förändringen att bli stor. Även om grönområden sparas som små 
kilar i bebyggelsestrukturen kommer exploateringen att utgöra en stor konstrast mot 
upplevelsen området är idag. För en del kommer den förändringen att upplevas som 
positiv, framförallt om exploateringen görs med god kvalitet och omsorg. Varierade och 
innehållsrika rumsbildningar kan tillföra nya värden och ett mer stadsmässigt landskap 
upplev av många som positivt och berikande. De naturmarksområden som lämnas orörda 
kan få ökad attraktivitet då många kommer området närmare och upplever det som mer 
tillgängligt.  
 
Det finns dock landskapsrum vars värden kommer att påverkas negativt av en 
närliggande exploatering. Buller är en faktor som starkt påverkar upplevelsen av en plats. 
De idag tysta platserna kommer sannolikt att påverkas av ljud från bebyggelseområdet, 
så som trafikbuller. Även kontrasten mellan slutna och öppna rum kan bli svårare att 
uppleva. Stor del av området kommer att avverkas för bebyggelseändamål, och därmed 
lämnas mer öppna än idag. Exempelvis så kan då hällmarkernas öppna karaktär bli 
svårare att särskilja och uppleva efter exploateringen.  
 
Hur landskapets rumsbildningar upplevs efter exploateringen beror i hög utsträckning på 
hur exploateringen genomförs, både gällande planeringen och den storskaliga 
landskapsanpassningen till de givna förutsättningarna, men även i själva byggfasen med 
t.ex. teknikval och materialval. Här finns både möjligheter att tillföra värden, men även 
risk för att dessa värden inte införlivas och de befintliga minskar. 
 

 
Figur 8 Exempel på tätare stadsradhus med 
variation och grönstruktur. 

 
Figur 9 exempel på flerbostadshus med 
grönytor och till viss del bevarad hällmark. 
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Siktlinjer 

Bebyggelsens höjd och täthet ska enligt programförslaget anpassas till områdets 
topografi med högre och tätare bebyggelse i sänkan i områdets mitt och lägre och 
glesare bebyggelse på höjderna mot områdets utkanter. En trädridå sparas i sluttningen 
mot Gävsjödalen och mot Arningevägen. Detta gör att påverkan på hur området upplevs 
från andra håll förväntas bli försumbar då exploateringen kommer att till stora delar döljas 
av både höjdskillnaderna och vegetationen.  
 
Det visuella sambandet med närliggande områden bedöms inte påverkas i någon större 
utsträckning. Även om Arningevägens barriäreffekt kommer att kunna minskas med olika 
åtgärder kommer den visuella landskapsbilden att förbli relativt opåverkad. Den närhet till 
angränsande bebyggelse som ska eftersträvas vid exploatering enligt Vallenuna 
kommuns översiktsplan uppnås sålunda främst genom grönstrukturen (naturvärde och 
rekreation/kulturmiljö), inte visuellt.  

Karaktäristiska delar och landmärken 

Området kommer att förändras från ett naturlandskap till ett villaområde/radhusområde. 
Naturmiljöns landskap kommer till viss del att finnas kvar, främst närmare Gävsjödalen, 
men exploateringen kommer att ge området ny karaktär och nya upplevelser.  
 
Inga landmärken finns definierade i programförslaget. Hur områdets olika delar kan 
komma att bli karaktäristiska beror till stor del på hur området exploateras. Här finns stora 
möjligheter att tillskapa värden. Dock finns även risk för att hällmarkstallskogarna 
försvinner och/eller fragmenteras och minskar sitt karaktärsgivande värde. 

9.5 Konsekvenser av nollalternativet 

I nollalternativet bedöms områdets värden kvarstå så som de är idag, under förutsättning 
att användningen av området förblir så som idag. Påverkan skulle kunna vara att t.ex. 
skogsavverkning vilket skulle kortsiktigt få lika stor påverkan för landskapsbilden som den 
föreslagna exploateringen. 

9.6 Förslag till fortsatt arbete  

Det är viktigt att fortsättningsvis arbeta med siktlinjer, bevarande av landskapselement så 
som hällmarkerna samt rumsbildningar och deras placeringar. Mötesplatser, lekplatser 
och andra offentliga rum kommer att bli av mycket stor betydelse för hur 
landskapet/stadslandskapet uppfattas inom området.  
 
Även mål och viljeformuleringar kring hur området ska uppfattas utifrån bör formuleras för 
att på så sätt kunna anpassa bebyggelsens höjd och placering samt naturmarkens 
sparande på rätt sätt.  
 
Påverkan på landskapsbilden är storskalig och permanent. Det är därför lämpligt att 
nogsamt beakta denna innan genomförandet. Detta kan göras genom en detaljerad 
landskapsanalys där fotomontage och studier av volymer kan ingå. 
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10 Naturmiljö och rekreation 

Nollalternativet bedöms huvudsakligen innebära att programområdets naturmiljö och 

rekreation förblir oförändrad i jämförelse med nuläget. Programförslaget bedöms medföra 

märkbart negativa konsekvenser för naturmiljö och små negativa konsekvenser för 

rekreationsvärden. 

10.1 Nuläge 

Begreppet naturmiljö syftar här främst på växter och djur och som lever i skogar, vatten-

drag, strandzoner och våtmarker med mera eller på andra sätt är beroende av dessa 

miljöer. Bevarandet av värdefulla naturmiljöer är en förutsättning för biologisk mångfald 

och ekologisk balans. 

Nationella värden 

Programområdet överlappar inte med några riksintresseområden, naturreservat eller 
Natura 2000-områden. 

Regionala värden 

Området bedöms ha höga natur-, och friluftsvärden, främst på grund av närheten till 
Angarnkilen. Angarnkilen, som är en av Stockholms gröna kilar och är del av den 
regionala grönstrukturen, går i nordsydlig riktning öster om planområde, ca 1,5 km bort. 
Rekreationsvärden och naturvärden kan därför kopplas ihop med denna. Det är även 
troligt att aktuellt programområde ingår på ekosystemnivå med Angarnkilens ekosystem. 
Det bör även beaktas att området ingår i Angarnsjöängens avrinningsområde. 
Programområdet är även en viktig rekreationslänk mellan Bällstaberg och skogarna 
mellan Gävsjön och Lövsättra. 

Lokala värden 

Naturmiljö 

Områdets högsta naturvärden är främst knutna till hällsmarkstallskogen samt slänten mot 
Gävsjödalen. Vissa centrala delar av planområdet som i väster angränsar till 
Arningevägen betecknas i en naturvärdesinventering av WSP från 2006 som mycket 
värdefull hällmarkstallskog, se bilden nedan. Hela hällmarksområdet är av mycket stort 
värde både biologiskt och upplevelsemässigt men den östra delen med mycket gammal 
skog bedöms som särskilt värdefull.  
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Figur 10 Avgränsning av värdefull vegetation i Kristinebergsskogen. WSP, 2011-03-16. 
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I en hällmarkstallskog har träden ofta växt glest och långsamt, vilket gör att produktionen 
inte är särskilt effektiv ur skogsbrukssynpunkt. På så sätt har hällmarksskogen många 
gånger fått stå orörd och efter hand utvecklat en naturlig karaktär, med olikåldrade träd 
och hyser en speciell vedfauna. Bland annat är det värmekrävande skalbaggar som trivs 
särskilt bra i dessa miljöer. I två områden nära punkt 1 och 4 i figuren nedan bedöms, 
enligt utredning från 2006 av Bällstaberg 2:19, skogen vara äldre än 100 år. 
 

 

Figur 11 Översiktlig vegetationskarta, White arkitekter, 2006-02-02. 
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Figur 12 Hällmarkstallskog 

 
Området gränsar i öster till våtmarken Gävsjön, som är ett kärr med sumpskog, se bilden 
nedan. Sumpskog som skogstyp minskar i landet idag och räknas som skyddsvärd. 

(White 060202). Gävsjön dikades ur på 70-talet och våtmarken som bildats utgör nu en 
viktig rastplats för sjöfågel. Vattnet i området avrinner till Angarnsjöängen (finns inom en 
radie på ca 1,5 km i nordöstlig riktning, som är ett Natura 2000-område och 
naturreservat.)  
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Figur 13 Sumpskog i angränsning till friskäng. 

 

Kraftledningsgatan som går tvärs igenom området används av vilt. På senare tid har 
kraftledningsgator fått allt mer uppmärksamhet inom naturvården eftersom de till viss del 
ersätter de öppna marker som gått förlorade i odlingslandskapet. Detta innebär att 
hävdberoende växt- och djurarter vars miljöer till stor del har försvunnit kan finna livsrum i 
de kontinuerligt skötta kraftledningsgatorna. Kraftledningsgatorna kan också ha en viktig 
funktion som spridningskorridor för hotade arter som förekommer i allt mer uppsplittrade 
miljöer. För denna kraftledningsgata, inom detta område, har dock inga hotade arter 
uppmärksammats.  
 
Två områden har klassats som tidigare odlad mark som nu växer igen. Här finns grov 
asp, sly och högväxande gräs. 
 
Förutom dessa naturtyper består programområdet av blandskog med löv och barrträd, 
s.k. gallringsskog (som är ca 60 år gammal) och s.k. slutavverkningsskog (som är ca 100 
år gammal). 
 
I området bedöms det som sannolikt att det finns ekosystemtjänster (de funktioner hos 
ekosystem inom området som på något sätt gynnar människan). De funktioner, som har 
definierats av Världsnaturfonden, som bedöms som aktuella är främst: 

 Grundläggande processer (t.ex. fotosyntes, bildandet av jord och cirkulation av 
näringsämnen) 

 Produktiva (bär och svamp, ev. skogsavverkning) 

 Tjänster från naturliga processer (t.ex. vattenrening, avfall bryts ner, pollinering, 
luftrening) 

 Känslomässiga värden (rekreation och kulturhistoria) 
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Rekreation 

Området är en viktig länk mellan Bällstaberg och skogarna mellan Gävsjön och Lövsättra. 
Området nyttjas idag för tätortsnära rekreation med bland annat promenader och bär- och 
svampplocknig. Området karaktäriseras av strövvänliga skogsområden (se bild nedan) 
med hällmarker, stenblock och små myrar som de mest attraktiva rekreationsmiljöerna. 
 

 

Figur 14 Blandskog i Kristineberg. 

Längs med Gävsjödalen i områdets östra del löper en stig mellan Angarn och Täby som 
är känd som kyrkväg sedan 1700-talet och idag har högt rekreationsvärde. Genom 
programområdet går flera promenadstigar mot Gävsjön (se bild ovan) och till 
friluftsområden som ligger i öster och i norr.  
 
Den kraftigt trafikerade Arningeleden utgör en barriär för både rekreation och vilt. Det 
finns bara några få övergångar vilket gör möjligheten att passera mycket begränsad. 
Planskilda passager under/över Arningeleden finns på två platser, en vägviadukt och en 
tunnel.  

10.2 Bedömningsgrunder 

Utgångspunkt vid bedömningen av påverkan på rekreationsvärden har varit bedömningar 
och utpekanden från myndigheter och kommunen samt underlag i tidigare utredningar 
och lagstadgat skydd. Påverkan på ekosystemtjänsterna har gjort översiktligt. Nedan 
rangordnas av hur högt skyddsvärde olika typer av områden bedöms ha: 
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1. Nationalparker, N2000-områden, naturreservat, biotopskyddsområden, djurskydds-
områden, områden med riksintressen för naturvård, områden med fridlysta eller 
rödlistade arter 

2. Nyckelbiotoper, ängs- och hagmarksinventering samt våtmarksinventering 
(områden med klass 1 och 2) 

3. Sumpskogar, allmänna biotopskydd, naturvärden, områden som finns i 
naturvårdsprogram från länsstyrelsen eller kommunen, alternativt anges i kom-
munala översiktsplaner 

4. Ängs- och hagmarksinventering samt våtmarksinventering (områden med lägre 
klasser, 3 och 4). 

  
Även följande miljökvalitetsmål har utgjort bedömningsgrund: 

 God bebyggd miljö 

 Levande skogar 

10.3 Utförda utredningar 

Avgränsning värdefull vegetation i Kristinebergsskogen, WSP, 2011-03-16. 
 
Inventering av naturvärden, del av Bällsta 2:19, öster om Arningeleden, Vallentuna 
kommun. White arkitekter, 2006-02-02. 

10.4 Konsekvenser av programförslaget 

Nationellt 

Området bedöms inte påverkas ur ett nationellt perspektiv då området inte har några 
nationella värden i dag.  

Regionalt 

Ur ett regionalt perspektiv bedöms området få märkbara konsekvenser. Detta främst på 
grund av områdets närhet till Angarkilen och dess värde ur rekreationssynpunkt. Då 
området ingår i den regionala grönstrukturen är det viktigt att vid exploatering behålla och 
utveckla naturmark som rekreationsstråk samt som spridningskorridor för djur- och 
naturlivet. Detta har även belysts i planprogrammet, med planerade stråk av 
grönområden för att bevara rekreationsmöjligheter och naturvärden i partier med 
hällmarkstallskog. Dessa stråk skulle även möjliggöra gröna kopplingar mellan befintliga 
bostadsområden i väster och Gävsjöområdet i öster.  
 
Genom att anlägga t.ex. naturstigar kan området fortsatt utgöra en rekreativ koppling 
mellan Bällstaberg och skogarna mellan Gävsjön och Lövsättra. Dock ger området 
möjlighet till närrekreation i skogsmiljö för områdena öster om Arningevägen som är svår 
att ersätta.  
 
Området regionala värde ur både natur- och rekreationssynpunkt huvudsakligen 
påverkas negativt i och med exploateringen.   
  



  

 
 

 

36 
 

Lokalt 

Naturmiljö 
Ett genomförande av planprogrammet medför att framför allt brukad skogsmark tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse, medan hällmarkstallskog i stor utsträckning bevaras i 
områdets grönstruktur. Hällmarkstallskogen, särskilt i partierna med äldre skog, har höga 
värden ur både ekologisk och rekreationssynpunkt, men är mycket känslig för slitage. 
Åtgärder för att minska påverkan på dessa områden är t.ex. att stigar anläggs för att leda 
besökarna runt eller genom hällmarken, istället för att besökaren rör sig fritt över området. 
Ungtallskogen/barrblandskogen som växer i anslutning till hällmarkspartierna har goda 
förutsättningar att utvecklas till god rekreationsskog. 
 
De våtmarker som finns i området idag kommer förmodligen att till stor del försvinna vid 
en exploatering på grund av dränering samt bortledande av dagvatten. Hur stor påverkan 
blir på sumpskogarna i området går dock inte att fastslå utifrån det underlag som finns om 
sumpskogarna och vattenhanteringen i området. Dock finns möjlighet att tillskapa öppna 
småvatten som del i dagvattenhanteringen, förslagsvis i lågpunkter som idag utgör 
naturliga sumpskogsområden. Detta vore positivt för områdets natur- och 
rekreationsvärden. 
 
Kraftledningen planeras att grävas ner och därmed finns risk för att det värde som 
kraftledningsgatan har med den öppna och väl underhållna marken försvinner. Som 
åtgärdsförslag kan man inom programområdet hålla vissa partier öppna, så som 
vägkanter och ängsmark. Detta skulle i viss mån kunna kompensera för kraftledningens 
borttagande. 
 
Områdets ekosystemtjänster bedöms påverkas negativt i och med att området ändras 
kraftigt och hårdgjorda och anlagda ytor tillskapas. Ekosystemtjänster så som 
vattenrening, luftrening, upplevelsevärden, biologisk mångfald och producerande tjänster 
bedöms påverkas negativt i och med den minskade naturmarksarealen. Det går dock att 
minska påverkan på ekosystemtjänsterna med bebyggelseanpassning, 
förstärkningsåtgärder och kompensationsåtgärder. 
 
Rekreation 
Områdets rekreationsvärden kommer till stor del att kunna bevaras. Genom att bevara 
breda skogsstråk genom området och vidare ut mot Gävsjön kan man inom dessa stråk 
bevara skogskänslan och få områdena att bli en del av skogspromenaden från bostaden. 
Området kommer även framöver att kunna utgöra en länk mellan Bällstaberg och 
skogarna mellan Gävsjön och Lövsättra. Även många av hällmarkerna kommer att kunna 
bevaras. Möjligheten att anlägga t.ex. naturstigar och fågeltorn skulle också bidra till 
bevarandet av områdets rekreationsvärde.  
 
Dock påverkas områdets värde som väl uppvuxen skog negativt. Den upplevelse som är 
knuten till dessa värden kommer inte att kvarstå på samma sätt som idag. Även 
möjligheten till t. ex. bär- och svampplockning kommer att begränsas. 

10.5 Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker inom programområdet. Det skulle kunna 
innebära att områdets vegetation utvecklas än mer med igenväxning i vissa delar. Även 
kontinuiteten av habitatens utveckling och etablering skulle bli längre om skogen 
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utvecklas utan påverkan. Detta är positivt för ur flera aspekter, t.ex. ekosystemtjänsterna 
som bedöms öka och effektiviseras (t. ex. biologisk mångfald, luftrening och 
producerande tjänster). Inga direkta negativa konsekvenser bedöms uppkomma för 
befintliga naturvärden i området men vissa förutsättningar för ökade naturvärden kan 
försämras på grund av igenväxning. 
 

Rekreationen i området bedöms vara oförändrad. 

10.6 Förslag till fortsatt arbete  

Vid kommande planering och genomförande behövs en tydligare analys och underlag 
ligga till grund för den anpassning av exploateringen som behöver göras för att bevara så 
mycket var natur- och rekreationsvärdena som möjligt. Vilka områden och träd som 
behöver bevaras bör fastslås.  
 

En ekosystemkartläggning skulle tydligare fastslå vilka nyttor som behöver vägas mot 

varandra och vilka värden som bör bevaras, stärkas eller kompenseras. 
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11 Kulturmiljö 

Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser för kulturmiljön. 

Programförslaget bedöms medföra små till märkbart negativa konsekvenser för 

kulturmiljön. 

11.1 Nuläge  

Struktur 

I Vallentuna kommuns kulturhistoriska program står ”Vallentuna kommun har ett typiskt 
sprickdalslandskap med lågt liggande slättbygd i väster, dalgångsbygd centralt och högt 
belägen skogsbygd i öster. Här finns också bebyggelseetableringar från alla förhistoriska 
skeden och medeltid, administrativa gränser av olika dignitet, kontinuerligt jordbruk med 
olika inriktningar och såväl äldre som modern infrastruktur. ” De beskrivna 
förutsättningarna och bebyggelseutveckling passar väl in även på programområdet som 
innehåller de flesta av dessa aspekter. 
 
Under stenåldern 4000 år f. Kr. var programområdet ett av de områden i södra Vallentuna 
som inte låg under vatten. Ett antal dokumenterade fornlämningar från stenåldern finns 
där strandkanten tidigare låg, öster om Arningevägens nuvarande sträckning. Under den 
tiden utgjordes området av ett vidsträckt skärgårdslandskap med mindre och större öar 
med större landområden västerut. Området har sedan utvecklats i takt med 
landhöjningen, och använts för t. ex. boskapsskötsel (ängsmark) och jordbruk. Mindre 
områden med karaktär av ett äldre odlingslandskap förekommer fortfarande längs 
Gävsjövägen och vid Påtåker. 
 
Gävsjöns dalgång utgjorde under brons- och järnålder en vik till Angarnfjärden med 
koppling till Långhundraleden och området visar än idag på kommunens tidigaste 
bosättningsområden. Landskapets topografi och kopplingen till Angarnfjärden med vikar 
och äldre färdvägar är av särskilt kulturhistoriskt intresse. Fornlämningar inom området 
och äldre vägar och stigar är därför värdefulla att bevara. Detta gäller (enligt 
strukturplanen) särskilt den gamla kyrkvägen från åtminstone 1707 längs Gävsjöns 
dalgång i områdets östra del.  
 

Det område som avses bebyggas är i dagsläget obebyggt. Det finns enligt den 

arkeologiska utredningen (RAÄ, 2006) bl.a. kulturhistoriskt intressanta ägogränser inom 

området.   

Lämningar 

På JM:s mark har en antikvarisk utredning genomförts under år 2006 (RAÄ 2006:17), 
men för övriga delar av området finns inga utredningar gjorda. Det innebär att 
förekomsten av fornlämningar är inte kartlagd i stora delar av programområdet. Det är 
sannolikt att ytterligare lämningar kommer att påträffas vid kommande utbyggnad i 
området, då trakten är rik på lämningar. Av de fem objekt som hittills har undersökts inom 
programområdet på fastighet Bälsta 2:19, har endast ett objekt visat sig innehålla fynd, 
och då i form av slagen kvarts, vilket påvisar stenåldersboplats.  
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Figur 15 Fornlämningar i området. Utsnitt ur Fornsök, RAÄ, 2014-05-20. 

Kommunala värden 

Området ingår enligt strukturplanen delvis i ett område som av kommunen bedömts ha 
höga kulturhistoriska kvaliteter. Området sträcker sig från norra Vallentunasjön, förbi 
Vallentuna kyrka och vidare ner till Gävsjöns dalgång. Gränsen till området med höga 
kulturhistoriska kvaliteter utgörs av Vallentuna kyrkas administrativa gränser. Enligt 
muntlig uppgift från Vallentunas kommunantikvarie (2014-07-02) har Vallentuna kommun 
pekat ut detta område som ett exempelområde för kommunalt värdefulla kulturmiljöer, 
bl.a. för att området betecknar kyrkans historiska maktcentrum. I områden med höga 
kulturhistoriska kvaliteter bör, enligt strukturplanen, hänsyn tas till de kulturhistoriska 
värdena. 
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Figur 16 Utsnitt ur Strukturplan, 2013. Markerat är fornlämningarna samt området med 
kulturhistoriskt högt värde. 

Nationella värden 

Programområdet överlappar inte några riksintresseområden för kulturmiljövården. 
Angarnområdet ca 1,5 km nordöst om programområdet är av riksintresse för naturvården 
och kulturmiljövården. 
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Känslighet 

Kulturmiljöns känslighet för påverkan har bedömts enligt nedan: 
 

Värde Beskrivning 

Litet Enstaka bevakningsobjekt, övriga 
kulturhistoriska lämningar och fasta 
fornlämningar (som inte är av mycket stor 
dignitet). 

Måttligt Kulturmiljö med lokala värden (utpekat i 
översiktsplan eller kulturmiljöprogram). 
Områden där flera fornlämningar som 
tillsammans utgör en helhetsmiljö och ett 
sammanhang men inte utpekad som 
samlad kulturmiljö. 
Enstaka marina fasta fornlämningar. 

Högt Kulturmiljöer med regionala värden 
(områden utpekade av länsstyrelsen). 
Riksintresseområden för kulturmiljövården 
enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 

Mycket högt Kulturmiljöer med ett högt 
bevarandevärde i ett nationellt perspektiv 
och/eller med stora vetenskapliga värden, 
upplevelsevärden och/eller pedagogiska 
värden. 
Kulturreservat. 

 
Enligt ovanstående kriterier bedöms programområden ha måttligt kulturmiljövärde. Detta 
då området har enstaka fornlämningen men bedömts kunna ha betydligt fler som ännu 
inte identifierats. Området är även delvis utpekat i kommunens kulturmiljöprogram att ha 
historiskt högt värde. 

11.2 Bedömningsgrunder 

 Kulturmiljövården lyder under ett antal lagar och förordningar som verkar för att 
stärka kulturmiljön. De främsta är: 

o Kulturmiljölagen 

o Plan- och bygglagen 

o Miljöbalken  

 Kulturmiljö ingår i Miljömålet God bebyggd miljö, där det ingår indikatorer så som 
byggnadsminnen, planering av kulturmiljö, q-märkning och antikvarisk 
kompetens.  

 Konsekvenserna av programförslaget görs enligt den skala som angivits under kap 
3.1 samt med utgångspunkt av bedömningen att området i nuläget har måttligt 
höga kulturvärden. 
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11.3 Utförda utredningar 

Området innefattas i kommunens kulturmiljöprogram, 2010. 
 
Den i programområdet ingående fastigheten Bälsta 2:19 har utretts av 
Riksantikvarieämbetet i maj 2006. Sammanlagt upptogs 21 schakt.  

11.4 Konsekvenser av programförslaget 

Konsekvenserna av planförslaget bedöms bli märkbart negativa. Detta då områdets 
värden bedöms vara av kommunalt och lokalt värde och det antas finnas fornlämningar i 
området som kommer att påverkas. Dock kan påverkan på värdena begränsas i 
omfattning, främst beroende på vad för okända lämningar som skulle påverkas och 
bebyggelsens placering i förhållande till dessa. Även bevarandet av strukturer, så som 
äldre färdvägar, samt lämningar påverkar hur stor påverkan i det kulturhistoriska värdet 
blir. 
 
Fler människor än idag kommer att bo inom ”cykelavstånd” från riksintresseområdet vid 
Angarn, vilket är positivt för människors möjlighet att uppleva kulturmiljövärdena. Även 
det historiska samband som den gamla kyrkvägen utgör skulle tydliggöras och 
tillgängliggöras genom att vägsträckningen bevaras som gång- och/eller cykelväg. 
Genom exploateringen skulle områdets idag okända fornlämningar behöva utredas och 
eventuellt undersökas, vilket kan förtydliga områdets kulturhistoriska utveckling och 
relation till övriga regionen. Även de kulturhistoriska sambanden kommer att kvarstå till 
stora delar och kanske även förstärkas med olika åtgärder, så som att förtydliga 
kyrkvägen mellan Angarns och Täby kyrkor samt utreda förekomsten av fornlämningar. 

11.5 Konsekvenser av nollalternativet 

I nollalternativet bedöms områdets värden kvarstå så som de är idag, under förutsättning 

att användningen av de äldre färdvägarna kvarstår som idag (främst för rekreation). 

11.6 Förslag till fortsatt arbete  

Behovet av särskilda arkeologiska utredningar behöver enligt behovsbedömningen av 
strukturplanen Södra Vallentuna från 2008 bedömas i samråd med länsstyrelsen i den 
fortsatta detaljplaneprocessen. En komplettering av den befintliga arkeologiska 
utredningen för JMs fastighet Bälsta 2:19 så att utredningen även omfattar kommunens 
och kyrkans mark behöver utföras inför detaljplaneläggningen. Borttagande av 
fornlämningar är resurskrävande ekonomiskt och tidsmässigt. Genom att kartlägga dessa 
tidigt kan en anpassning till dessa göras i kommande planprocess. På så sätt kan tid, 
pengar och kulturmiljön sparas.  
 
Ur kulturhistoriskt perspektiv är det viktigt att använda de befintliga spåren och låta dem 
vara vägledande för nytillskott i området. 
 
Att på hela sträckan återskapa den gamla färdvägen mot Angarn genom att utveckla den 
som gångväg/promenadstig skulle vara av stort kulturhistoriskt värde och även öka 
tillgänglighet och koppling mellan de olika värdekärnorna Gävsjön – Angarn – Storsjön-
Lillsjön. 
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Genom att jobba medvetet med namnsättningen inom området är också en åtgärd som 
kan bidra till att de kulturhistoriska kvaliteterna stärks. 
 

12 Samlad bedömning av planprogrammets konsekvenser 

12.1 Potentiella risker och möjligheter 

Nedan i tabell 4 ges en beskrivning av den samlade bedömningen av programförslagets 
konsekvenser genom att både den potentiella risken för negativ påverkan av ett 
genomförande av planprogrammet och de potentiella möjligheterna till positiv påverkan 
illustreras. I de flesta fall har ingen potentiell möjlighet till positiv påverkan jämfört med 
nuläget identifieras, helt enkelt för att alla former av ingrepp innebär en negativ 
konsekvens för aspekten, dock i olika hög grad beroende på vilka skyddsåtgärder och 
anpassningar som genomförs. För aspekterna landskapsbild och kulturmiljö har dock 
möjligheter till positiva konsekvenser identifierats vilket bör tas tillvara i den fortsatta 
planeringen. 
 

Utifrån tabell 4 kan man utläsa att det är fyra aspekter som bedöms innebära en risk för 

märkbart negativ påverkan vid ett genomförande av programmet. Dessa är naturmiljö, 

vattenkvalitet/dagvattenhantering, kulturmiljö samt landskapsbilden som den upplevs 

inom området. Man bör i det fortsatta arbetet med detaljplaneringen av området lägga 

särskild vikt vid dessa frågor, då de också anses medföra störst risk för betydande 

miljöpåverkan (med undantag för landskapsbilden), se avsnitt 13.2. 
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Tabell 4 Potentiella risker för negativa konsekvenser av programmet samt potentiella möjligheter till 
positiva konsekvenser.  

Miljö- och hälsoaspekter 

Konsekvenser av programmet  

Potentiell  

RISK för negativa 

konsekvenser 

Potentiell 

MÖJLIGHET till 

positiva 

konsekvenser 

stora märkbara små små märkbara stora 

Trafikens påverkan (buller, risk, luft)       

Naturmiljö       

Rekreation        

Landskapsbilden inom programområdet       

Landskapsbilden utifrån sett       

Kulturmiljö       

Vattenkvalitet       
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12.2 Miljömålsuppfyllelse 

Miljömålen 

Samtliga relevanta miljömål har utvärderats gentemot de nationella miljökvalitetsmålen 
eftersom inga regionala preciseringarna finns. Underlag för analysen är de 
konsekvensbedömningar som har gjorts i de föregående kapitlen. Analysen presenteras i 
tabellen nedan.  
 
Bedömningen sammanfattas med figurer enligt följande: 
 

 Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet. 

 Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet. 

 Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet. 
 

Miljömål Nollalt. Program Motivering 

Begränsad 

klimatpåverkan 

    Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Programförslaget innebär att trafiken och 

energianvändningen i området kommer att 

öka, vilket bidrar till utsläpp av koldioxid. Den 

koldioxidsänka naturmiljön i området innebär 

idag minskar. Samtidigt betonas vikten av 

kollektivtrafik, vilket kan mildra den negativa 

påverkan.  

Frisk luft     Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Halterna av luftföroreningar kommer att öka 

vid en implementering av programförslaget, 

eftersom trafiken ökar. Även den luftrenande 

funktionen naturmiljön har minskas vid en 

skogsavverkning. Andelen av resor med 

kollektivtrafik kan motverka denna negativa 

påverkan. 

Ingen övergödning     
 

Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Programförslagets bebyggelse och trafik kan 

generera mer föroreningar som kan nå 

områdets recipienter. En ökad belastning på 

bl.a. Gävsjön genom övergödningen kan då 

uppstå. En effektivt integrerad 

dagvattenhantering kan bidra till att minska 

den negativa påverkans omfattning. 
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Miljömål Nollalt. Program Motivering 

Levande sjöar och 

vattendrag 

    
  

Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Programförslaget kan innebära mer 

föroreningar som når vattendragen i området. 

En effektivt integrerad dagvattenhantering 

kan minska denna påverkan. 

God bebyggd miljö     

  

Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Programförslaget innebär en blandad form av 

bebyggelse och trafikslag. De kulturhistoriska 

värdena i området kan uppmärksammas i allt 

högre grad. Samtidigt kan exploateringen 

innebära en negativ påverkan på områdets 

sammantagna kulturhistoriska värden och för 

rekreationen. Även buller och luftföroreningar 

från trafik innebär risk för störningar. 

Ett rikt växt- och 

djurliv 

  
 

  
 

Nollalternativet förutsätter att områdets 

karaktär och funktion kvarstår.  

Programförslaget innebär att områdets 

karaktär förändras, vilket påverkar områdets 

sammantagna biologiska mångfald negativt.  

 

Etappmål om ekosystemtjänster 

Regeringen har fastställt etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Enligt 
det första etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens ska viktiga ekosystemtjänster 
och faktorer som påverkar deras vidmakthållande redan vara identifierade och 
systematiserade (år 2013). För att medverka till en måluppfyllelse inom detta område 
behöver enligt Sweco en ekosystemtjänstanalys göras för Kristineberg med en inledande 
kartläggning av befintliga ekosystemtjänster samt en efterföljande plan inklusive mål för 
ekosystemtjänsterna i området tas fram.  
 
Det andra etappmålet anger att senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. För att Vallentuna 
kommun ska bidra till att detta etappmål ska uppfyllas inom kommunen bör ett arbete 
påbörjas att parallellt med detaljplanering i kommunen även jobba med planer för 
ekosystemtjänster (gärna i samband med den miljöbedömning om en sådan tas fram). På 
så sätt ges möjlighet att utforma planer så att dess påverkan på ekosystemtjänsterna 
minskar samt att förslag på åtgärder som kan bevara eller till och med stärka sådana 
tjänster kan identifieras.  
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13 Inför detaljplaneläggning av Kristineberg 

13.1 Diskussion kring den etappvisa utbyggnaden 

Den planerade bebyggelsen för programområdet ska etableras i fem olika etapper. 
Etapperna består av mindre områden inom programområdet som kommer att bebyggas i 
olika ordning. De områden som de fem etapperna består av presenteras nedan samt i 
figur 6.  

 

Figur 17 Planerad etappindelning enligt Vallentuna kommun. Redigering Sweco, 2014. 

Etapp 1 
Området för utbyggnadsetapp 1 inbegriper den nordöstra delen av planområdet och 
angränsar mot Högdalavägen. I området återfinns hällmarker och äldre skog, en karaktär 
som återkommer i programområdet och som även fungerar som värdefull 
rekreationsskog. Gammelängen, som angränsar till området, är ett värdefullt ängs- och 
våtmarksstråk för bl.a. groddjur och fjärilar. Området innehåller även utpekade höga 
kulturhistoriska värden (se under avsnitt 11.1). Vid en exploatering kommer sannolikt 
dessa ovannämnda värden att påverkas negativt. I etapp 1 bedöms det även finnas en 
risk för negativ påverkan på landskapsbilden, ifall bebyggelsen inte följer områdets 
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karakteristiska topografi, t.ex. genom att följa områdets höjdkurvor. Beroende på hur den 
planerade bebyggelsen tar hänsyn till områdets topografi kan etappernas negativa 
påverkan på landskapsbilden minskas. 
 
Etapp 2 

Denna utbyggnadsetapp består av den sydligaste delen av planområdet. Området 
avgränsar till Arningevägen och det planerade centrumområdet. Etapp 2 består av ett 
område som inbegriper både äldre skog och hällmarker. Dessa naturvärden och 
hydrologiska värden kan komma att påverkas negativt av en exploatering som planeras 
ske i etapp 2. Området består delvis även av sumpskog. Vattenföringen och 
vattenkvaliteten i programområdet kan därmed komma att påverkas negativt av 
exploateringen i etapp 2. Även i denna etapp kan landskapsbilden påverkas negativt, ifall 
bebyggelsen inte följer höjdkurvorna i området. De södra delarna av planförslaget 
inbegriper stigar med kopplingar under Arningevägen. Den bebyggelse som planeras 
etableras här, d.v.s. etapp 2, kan ha en negativ påverkan på de rekreationsvärden 
stigarna har. Även det planerade centrumområdet ingår i denna etapp. Eftersom 
centrumområdet bedöms vara känsligt för den risk som finns från transporter av farligt 
gods och höga bullernivåer kan dessa aspekter beaktas i vidare utveckling. 

Etapp 3 

Området befinner sig söder om den första etappen och kantar planområdets västra 
gräns. Inom området för denna utbyggnadsetapp återfinns värdefull hällmark och äldre 
skog. Även våtmarker och hydrologiska bäckstråk finns i området. Naturvärden, 
vattenföringen och vattenkvaliteten i programområdet kan därmed komma att påverkas 
negativt av exploateringen i etapp 3. En negativ påverkan kan även ske på de höga 
kulturhistoriska värdena inom området. 
 

Etapp 4 
Denna utbyggnadsetapp inbegriper den nordvästra delen av planförslaget som angränsar 
mot Arningevägen. Området som planeras byggas ut under etapp 4 består av värdefulla 
hällmarker, äldre skog, våtmarker samt hydrologiska bäckstråk. De naturvärden och 
hydrologiska värden, vattenföringen och vattenkvaliteten kan komma att påverkas 
negativt av den exploatering som planeras ske under etapp 4. Etapp 4 ingår även i det 
område som pekas ut att ha höga kulturhistoriska värden, som även här kan komma att 
påverkas i en negativ inriktning vid en exploatering. Gammelängen angränsar även till 
området för etapp 4, vilket innebär att de naturvärden som ängs- och våtmarksstråket 
innebär kan påverkas negativt vid en utbyggnad. Bullernivåerna kan innebära en negativ 
faktor för den bebyggelse i etapp 4 som vetter mot Arningevägen och är därmed 
ytterligare en aspekt som behöver beaktas i etappens vidare utveckling. 
 
Etapp 5 

Området för etapp 5 går tvärs över programområdet mellan etapp 1, 3 och 4. Detta 
område angränsar därmed både till Arningevägen och programförslagets västra gräns. I 
etapp 5 planeras en utbyggnad av ett område som idag består av bl.a. våtmarker, äldre 
skog och hällmarker. Denna etapp kan därmed komma att påverka dessa naturvärden 
och hydrologiska värden negativt. Eftersom etapp 5 avgränsar till Arningevägen kan 
buller även vara en faktor att beakta vid utbyggnaden av denna etapp. 
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13.2 Risk för betydande miljöpåverkan i detaljplaneskedet 

När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid göra ett ställningstagande, 
en så kallad behovsbedömning, av huruvida ett genomförande av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen ska bedöma om någon enskild aspekt 
eller flera aspekter sammantaget kan leda till att planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken miljöpåverkan planens 
genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande negativ miljöpåverkan. 
 
Vid beslut om betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-18, 20 §§ 
miljöbalken. Eftersom Vallentuna kommun har beslutat att ta fram en övergripande MKB 
för hela programområdet Kristineberg har många frågor tidigt hamnat i fokus, vilket 
underlättar inför de kommande behovsbedömningarna som behöver genomföras för de 
kommande detaljplaneetapperna. Det går i dagsläget inte att avgöra med säkerhet 
huruvida en MKB kommer att krävas för en viss detaljplan inom Kristineberg eller inte. 
Däremot har Sweco mot bakgrund av det som har framkommit i denna MKB gjort en 
översiktlig bedömning gällande betydande miljöpåverkan för de etapper som har 
identifierats av Vallentuna kommun och resultatet av detta redovisas nedan i tabell 5. 
 
Tabell 5 Sammanställning av aspekter som behöver läggas särskilt fokus på vid respektive 
utbyggnadsetapp. De som har fetmarkerats bedöms ge en något större risk för betydande 
miljöpåverkan än övriga, beroende på hur de hanteras i det fortsatta arbetet. 

Etapp Aspekt som särskilt behöver analyseras i 

detaljplaneskedet 

1 Kulturvärden, naturvärden, 

landskapsbild 

2 Naturvärden, vattenkvalitet, rekreation, 

buller, risk, landskapsbild 

3 Kulturvärden, naturvärden, 

vattenkvalitet 

4 Kulturvärden, naturvärden, 

vattenkvalitet, buller 

5 Naturvärden, buller, vattenkvalitet 

 
Eftersom det är samma aspekter som upprepas i flera av utbyggnadsetapperna gör man 
klokt i att genomföra övergripande utredningar för hela området för åtminstone följande 
aspekter; kulturvärden, naturmiljö och dagvattenhantering, se mer angående detta under 
avsnitt 13.3 nedan. 
 
I Tabell 5 ovan anges även (i fet stil) vilka miljöaspekter som utifrån denna 
miljöbedömning har ansetts ge störst risk för betydande miljöpåverkan vid 
detaljplaneringen av området. Märk väl att det kan vara så att bedömningen blir att ingen 
av deletapperna/detaljplanerna faktiskt kommer att visa sig ge en betydande 
miljöpåverkan. Omvänt kan det också visa sig vara så att någon aspekt som inte anges i 
tabellen kommer att visa sig ge risk för betydande miljöpåverkan. Detta kan dock inte 
avgöras i dagläget eftersom detaljplanerna inte är definierade än och den exakta 
utbyggnaden inte är angiven. 



  

 
 

 

50 
 

13.3 Föreslagna utredningar 

Nedan sammanställs de utredningar som Sweco anser vore fördelaktiga att ta fram inför 
kommande detaljplanearbete. Detta för att säkerställa att planarbetet effektiviseras 
gällande tid och ekonomi, samt att identifierade värden och möjlig risk för betydande 
miljöpåverkan minimeras. De utredningar som har markerats med fet stil anses vara 
nödvändiga att ta fram i samband med detaljplaneringen av området. 
 

Tabell 6 Sammanställning av underlag som föreslås tas fram inför kommande planarbete. De 
fetmarkerade aspekterna bedöms vara nödvändiga att tas fram, medan övriga aspekter bedöms ge 
mervärde vid planeringen av området, både ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv och ur ett 
ekonomiskt perspektiv. 

Dagvattenutredning För att klargöra förutsättningarna för vattenhanteringen 
inom området. Detta för att undvika fördyrande 
kompensationsåtgärder i senare skede. Utredningen bör 
tas fram för hela programområdet, med fördjupade 
utredningar för respektive detaljplan. Här bör även ingå en 
utredning med fokus på risk för flödesfluktuationer som 
kan påverka den känsliga Angarnsjöängen. 

Arkeologisk 

inventering 

Kompletterande arkeologisk utredning för hela området 
bör utföras för att möjliggöra anpassning av detaljplanerna 
så att negativ påverkan på fornlämningar undviks. Sådana 
påträffade fyndigheter har stor ekonomisk och tidsmässig 
påverkan, framförallt om de påträffas i ett sent 
planeringsskede. 

Naturmiljöanalys Vid framtagande av de kommande detaljplanerna behöver 
en fördjupad naturmiljöanalys genomföras med anledning 
av de värden som finns inom området. Det är en klar 
ekonomisk och miljömässig fördel att genomföra 
naturmiljöanalysen för hela programområdet i ett tidigt 
skede, istället för att vänta till respektive detaljplan ska tas 
fram. Denna utredning kan med fördel sammanföras med 
en eventuell ekosystemtjänstanalys. 

Bullerutredning En bullerutredning inklusive nuläge och programförslag 

bör tas fram för att kartlägga hur anpassning av 

detaljplanerna ska göras för att minimera bullerpåverkan. 

Idag planeras bostäderna närmast Arningevägen att 

utföras som avstegsfall enligt Boverkets 

rekommendationer. En sådan bullerutredning bör kunna 

göras i detaljplaneskedet och behöver inte nödvändigtvis 

tas fram för hela programområdet. 

Landskapsbildsanalys För att säkerställa att området får de kvaliteter som 
eftersträvas. Landskapet, rumsligheter, visuella och 
upplevelsemässiga kvaliteter och de offentliga rummens 
innehåll är avgörande aspekter för ett områdes 
attraktivitet.  
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Social 

konsekvensanalys 

Vilka styrkor, svagheter och möjligheter finns i området för 
att skapa god social hållbarhet (i enlighet med Vallentuna 
kommuns miljöpolicy)? Kopplingar, rörelsestråk, 
utformning, behov av aktiviteter och service, 
rekreationsbehov och bostadsstruktur är exempel på 
aspekter som påverkar ett områdes attraktivitet. I en 
sådan utredning skulle även en översiktlig 
barnkonsekvensanalys kunna ingå. 

Ekosystemtjänstanalys För beslutsfattare betyder en bra 
ekosystemtjänstförvaltning att man kan spara in på 
framtida kostnader, stimulera den lokala ekonomin, öka 
attraktiviteten och höja livskvaliteten för människorna. 
Genom att integrera ekosystemtänkandet i planeringen 
effektiviseras implementeringen och man kan t.ex. skapa 
s.k. multifunktionella ytor vilka ger både fler och högre 
värden på en och samma yta. En plan för 
ekosystemtjänster tydliggör vilka ekosystemtjänster som 
ska bevaras, kompenseras, adderas och förstärkas. Även 
en monetär värdering kan inkluderas. Denna utredning 
kan med fördel sammanföras med en eventuell 
naturmiljöanalys. 
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14 Osäkerheter och kunskapsluckor 

Planprogrammet för Kristineberg är mycket översiktligt planerat och det finns begränsat 
med underlagsutredningar framtagna. Det har dessutom varit svårt att säkerställa vilket 
material som finns att tillgå. Sammantaget innebär detta att det finns relativt stora 
osäkerheter i de bedömningar som har gjorts i denna MKB, främst vad gäller aspekterna 
kulturmiljö, naturmiljö och vattenkvalitet. Bedömningarna har helt utgått från genomförda, 
tillgängliga underlagsutredningar med input från platsbesök och i jämförelse med 
relevanta mål och bedömningsgrunder. 

 

15 Medverkande 

I arbetet med att upprätta denna miljökonsekvensbeskrivning har följande personer på 
Sweco haft ansvar: 
 
Teresia Sibo: Uppdragsledare och MKB-utredare 
Emma Lindqvist: Landskapsbild och kulturmiljö  
Sandra Wetterstrand: Trafikens påverkan  
Katrina Johansson: Naturmiljö och rekreation 
Irina Persson: Vattenkvalitet och dagvattenhantering 
Josefin Kofoed Schröder: Kvalitetsgranskare  
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