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Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Tillhörande detaljplan för Kristineberg etapp 1, i Vallentuna kommun, Stockholms län. 

Checklistan utgör underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning. Miljöbedömning ska utföras om planens 

genomförande kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11 § Miljöbalken (MB). Bedömningarna i ett tidigt skede i 

planprocessen är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. Bedömningen 

görs enligt de kriterier som anges i MKB-förordningens bilaga 2 och 4. 

Bakgrund 

I Vallentuna kommun pågår arbetet med den första etappen för kommande bostadsområdet Kristineberg. Området är beläget i sydöstra Vallentuna och 

angränsar till Arningevägen i väster, Okvistavägen i norr, Högdalavägen i öster och ett skogsområde i söder.  

Områdesbeskrivning 

Planområdet omfattar ca 35 hektar och ligger i södra Vallentuna kommun. Planområdet avgränsas i norr och öster genom Arningevägen, Okvista 

industriområde samt Påtåker bostadsområde. I söder avgränsas området i befintlig fastighetsgräns mot Vallentuna Prästgård 1:1. Området är obebyggt, 

småkuperat och utgörs av blandbarrskog till blandskog, samt tallskog på hällmark. Området används idag som rekreationsområde och det finns ett flertal 

stigar som löper genom området. 

Planens intentioner och utformning 

Detaljplanen för etapp 1 ska möjliggöra för totalt ca 800 bostäder inom hela planområdet samt kompletterande service såsom förskola, viss centrumservice 

och vårdboende. Fördelningen av bostäder förväntas bli ca 550 bostäder i flerbostadshus och ca 250 småhus varav ca 200 uppförs i 

parhus/kedjehus/radhus och ca 50 i form av villor. Planens syfte är även att säkerställa platser och ytor för nödvändig infrastruktur samt utveckla och 

bevara natur-, kultur- och rekreationsvärden. 

Ställningstagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) bedömer inte att planen innebär en risk för betydande miljöpåverkan. Anledningen till ställningstagandet är att SBF 

menar att de miljöaspekter som av både underlagsutredningar samt Länsstyrelse nämnts som betydande har utretts i särskild tillståndsansökan. Sedan 
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samrådet har det genomförts ett antal utredningar som undersökt platsens värden och adekvata justeringar har gjorts för att i största mån bevara de värden 

som påträffats och bedömts som höga. De värden som går förlorade i och med en exploatering av området bedöms vara motiverade inom ramen 

befolkningsprognos för gällande Översiktsplan 2018 samt för den kommunala bostadsbyggnadsprognosen för 2019-2028.  

Miljöaspekter att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen är trafikbuller från Arningevägen och Okvistavägen samt försäkra att den rening och fördröjning 

av dagvatten som föreslagits i tillståndsansökan för Angarnsjöängen efterlevs.  

 

Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Anmälan, tillstånd 
enl. MB 

       

Riksintressen (RI) Området ligger inom 
influensområde för väderradar som 

utgör riksintresse för 
försvarsmakten. I övrigt finns inga 
utpekade riksintressen inom 
planområdet 

 Planen anses inte påverka 
riksintresset. 

X    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm        
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Luftkvalitet Partiklar, PM10, anger att 
normvärdet 40 ug/m3 ska klaras. 
Miljökvalitetsmålet är 15 ug/m3. 

Området beräknas idag ligga inom 
spannet 10-15 ug/m3. 

 

Kvävedioxid, NO2, anger att 
normvärdet 40 ug/m3 ska klaras. 
Miljökvalitetsmålet är 20 ug/m3. 

Området beräknas idag ligga inom 
spannet 10-15 ug/m3. 

 Genomförandet av planen anses 
ha marginell påverkan på 
partiklar och kvävedioxid, till följd 

av att skog avverkas och 
fastigheter och infrastruktur 
istället uppförs inom delar av 
området. Miljökvalitetsmålen 
beräknas inte påverkas av detta. 

 X   

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm Husaån är den närmaste 
vattenförekomsten med MKN. Dit 
rinner vatten från planområdet via 
vattendrag och Angarnssjöängen. 

Husaån ska nå God ekologisk 
status samt God kemisk status till 

år 2027. 

 

 Nedströms finns, via vattendrag, 
Angarnssjöängen som är ett 
Natura2000-område som i sin tur 
mynnar ut i Husaån. En separat 

miljökonsekvensbeskrivning har 
tagits fram för att säkerställa att 

Angarnssjöängen inte påverkas 
negativt av exploatering i de 
pågående detaljplaneområden 
som har avrinning mot 
Angarnssjöängen, där ingår 

Kristineberg etapp 1. MKB:ns 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

slutsats är att föroreningshalterna 
i de nya flödena genererar en 
minskad belastning av 

föroreningar på ca 10 %.  

Vattenskyddsområden Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

Strandskydd Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

Dagvatten Planen tillhör avrinningsområdet 
Husaån som har MKN. 
Angarnssjöängen är mottagare av 
dagvatten, via våtmarker och 

vattendrag, se tidigare beskrivning 
om miljökvalitetsnormer. 

Inom området finns ett antal 
sammankopplade 
torrläggningsföretag.  

 Ett PM samt avvattningsplan som 
visar hur dagvattnet kan tas 
omhand i detaljplaneområdet har 
tagits fram. Riktlinjer och krav för 

omhändertagande av dagvatten i 
hela planprogramsområdet har 
också tagits fram. Med föreslagna 
åtgärder beräknas den totala 
avtappningen från 

detaljplaneområdet till befintlig 
trumma motsvara dagens 

avrinning, även efter 
exploatering. I tillstånd från 
Länsstyrelsen för påverkan på 
Angarnssjöängen regleras flöden 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

som måste tas om hand inom 
detaljplanen.  

Torrläggningsföretagens funktion 

får inte påverkas negativt. 

Ytvatten Se dagvatten (ovan).       

Grundvatten Uttagsmöjligheterna av 

grundvatten i området anses vara 
mindre goda, <600 l/h (< ca 
15m3/d). Risken för negativ 
påverkan ökar med täthet mellan 

bostadsbebyggelse. 

Det finns inga uppgifter om några 
vattenbrunnar i området. 

 Vid exploatering kommer ytor att 

hårdgöras. Det är viktigt att 
fördröjning av dagvatten sker i 
sådan utsträckning att möjlighet 
till grundvattenbildning skapas. 

Vegetation ska sparas i så stor 
utsträckning som möjligt inom 
området, även vid exploatering. 

 X   

MARK 

Geologiska 

förhållanden  / 
markstabilitet 

       

Radon Radonmätningar har utförts i 

befintlig bebyggelse i anslutning till 
området (Påtåker). Radonvärdet 

 Byggnader som uppförs på 

platsen måste byggas 
radonsäkert. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

uppgår för de ca 30 fastigheterna 
till värden långt under gränsvärdet 
200 bq. Högsta uppmätta värde är 

120 bq, men medelvärdet är 30 bq 
i området. 

Markföroreningar Det finns inga indikationer på 
misstänkt förorenade område inom 
planområdet till följd av tidigare 
verksamheter eller aktiviteter i 

området. Ca 200 m norr om 
planområdet finns en tidigare 

nedlagd deponi. Avrinning i 
området sker i nord/nordostlig 
riktning och deponin anses inte 
påverka området idag. 

En misstanke om att området kring 
diket Gammeläng kan innehålla 

sura sulfitjordar finns. 

 

 Provtagning av jordlager i 
Gammeläng måste göras för att 
säkerställa eventuell förekomst 
av sura sulfitjordar. Provtagning 

är beställt men resultatet har inte 
inkommit (21/10 2019). Inga 

åtgärder planeras innan 
resultatet inkommit och adekvata 
åtgärder kan vidtas vid behov.  

   X 

Topografi  Området är småkuperat och 
berggrunden består av sura 
intrusivbergarter. Vidare är 
området skogsbeklätt. 

 Delar av de träd som idag finns 
på platsen kommer att avverkas 
och markarbeten kommer att 
göras, vilket har en negativ 
påverkan på topografin i 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

området. Påverkan ska så långt 
som möjligt minimeras. 

NATURMILJÖ 

Natura 2000-område Angarnssjöängen ligger inom 
avrinningsområdet. 

 En gemensam MKB har tagits 
fram för de 
exploateringsområden som har 
avrinning mot Angarnssjöängen, 

för att behandla dessa som en 
helhet. MKB:n visar att påverkan 

på Natura 2000-området är 
marginell efter att samtliga 
områden exploaterats och 
Länsstyrelsen har därför bedömt 
att exploateringarna kan 
genomföras utan att Natura 
2000-området påverkas negativt. 

Förutsättningen är att de 
åtgärder som föreslås i 

dagvattenutredningen genomförs. 

 X   

Naturreservat Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Arter (fridlysta eller 
rödlistade) 

Motaggsvamp, tofsmes, spillkråka 
och tallticka har observerats vid 
naturvärdesinventeringar av 

området. 

 Den naturvärdesinventering som 
tagits fram avser hela 
planområdet, där områden av 

klass 3 (höga naturvärden) och 
klass 2 (mycket höga 
naturvärden) identifierats inom 
planområdet. Planen har 
omarbetats och anpassats för att, 
där det är möjligt, bevara 

samtliga områden som klassats 

värdefulla.  

En undersökning av konsekvenser 
av exploatering samt förslag till 
kompensationsåtgärder av 
naturvärden har tagits fram för 
området. Delar av sydvästra 

planområdet ingick inte i denna 
utredning utan måste utredas 
vidare. 

 X   

Djurskyddsområde Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

X    

Värdefull naturmiljö En regional grön kil, Angarnkilen, 
finns inom delar av planområdet, 
framförallt sydöstra delen. Kilen 
innehåller stora gröna värden och 

 Naturvärdesinventering har 
genomförts i området och sju 
naturvärdesobjekt har 
identifierats, med påtagligt till 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

är viktigt för den biologiska 
mångfalden. 

 

högt värde. Områden med 
påtagliga eller höga naturvärden 
har mätts in. Naturvärdesträd har 

också mätts in. Dessa områden 
kommer att bevaras och inte att 
exploateras.  

Vegetation och topografi kommer 
att påverkas av exploateringen 
utanför, och i anslutning till, de 

naturvärdesobjekt som 
identifierats. 

Djurliv (biologisk 
mångfald) 

En regional grön kil, Angarnkilen, 
finns inom delar av planområdet, 
framförallt sydöstra delen. Kilen 
innehåller stora gröna värden och 
är viktigt för den biologiska 
mångfalden. 

 Områden med påtagliga eller 
höga naturvärden har mätts in. 
Naturvärdesträd har också mätts 
in. Dessa områden kommer att 
bevaras och inte att exploateras.  

 

 X   

Växtliv (biologisk 

mångfald) 

En regional grön kil, Angarnkilen, 

finns inom delar av planområdet, 
framförallt sydöstra delen. Kilen 
innehåller stora gröna värden och 
är viktigt för den biologiska 
mångfalden.  

 Områden med påtagliga eller 

höga naturvärden har mätts in. 
Naturvärdesträd har också mätts 
in. Dessa områden kommer att 
bevaras och inte att exploateras.  

 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

Öster om planområdet finns ett 
utpekat svagt samband (klass 3 
enligt RUFS).   

 Det utpekade svaga sambandet 
kommer inte att påverkas av 
genomförandet av denna 

detaljplan.  

 X   

Naturminnen Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

X    

Biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper 

Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

X    

REKREATION 

Rekreation (t.ex. 
tysta områden) 

Området används idag för 
tätortsnära rekreation genom bland 

annat orientering, promenad, bär- 
och svampplockning. 

 Stigar inom området kommer 
delvis att bevaras och nya att 

anläggas för att öka 
tillgängligheten till naturen för 
både boende i området men 
också övriga besökare. 

 X   

Friluftsliv Området används idag för 
tätortsnära rekreation genom bland 
annat orientering, promenad, bär- 
och svampplockning. 

En regional grön kil, Angarnkilen, 
finns inom delar av planområdet, 

 Stigar inom området kommer 
delvis att bevaras och nya att 
anläggas för att öka 
tillgängligheten till naturen för 

både boende i området men 
också övriga besökare. 
Kopplingar kommer att göras till 

 X   



VALLENTUNA KOMMUN  SID 11/17 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

framförallt sydöstra delen. Kilen 
innehåller stora gröna värden och 
är filtigt använd för friluftsliv och 

rekreation. 

närområdet och Gävsjön, för att 
möjliggöra för rekreation i utanför 
detaljplaneområdet. 

Allergener (t.ex. 
hästallergen) 

Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet. 

X    

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriskt 
värdefull miljö 

Området anses ha höga 
kulturhistoriska kvaliteter. 

 De kulturhistoriska värden som 
finns såsom Kyrkstigen föreslås 
bevaras för att behålla sin 

naturliga karaktär så att 
människor fortfarande kan 
uppleva den ursprungliga 
kommunikationsleden. Äldre 
administrativa gränser föreslås 
markeras med marksten eller 
skyltning som belyser historiken.  

 X   

Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

Finns inte i eller i anslutning till 

planområdet. 

 Finns inte i eller i anslutning till 

planområdet. 

X    

Forn- och 
kulturlämningar 

Söder om planområdet finns ett 
antal identifierade fornminnen. 
Väster om planområdet finns en 

 Inom planområdet finns inga 
identifierade fornminnen. 
Gångstigar kommer etableras för 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

mindre yta identifierad som 
fornminne. 

att tillgängliggöra målpunkter 
såsom fornminnen utanför 
planområdet. 

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Landskapsbildskydd Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

Landskapselement 
(värden, struktur, 
utblickar, 
landmärken, 

historiska samband) 

Vallentuna kyrkas administrativa 
gränser utgör ett kulturhistoriskt 
värde då området betecknar 
kyrkans historiska maktcentrum.  

I planens sydvästra del sträcker 
sig Kyrkstigen som tidigare 
fungerade som färdväg mellan 
kyrkorna inom kommunens 

socknar.  

Kyrkstigen föreslår bevaras och 
markeras för att tillgängliggöra 
de kulturhistoriska värdet av 
Kyrkstigen.  

 X   

RISK OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 
kräver skyddsavstånd 
till bostäder 

(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

Norr om planområdet finns Okvista 
verksamhetsområde och 
skyddsavstånd mellan bostäder och 

verksamhetsområdet måste finnas 
för att undvika bullerstörningar. 

 Planerad bebyggelse kommer att 
lokaliseras med ett 
säkerhetsavstånd till 

verksamhetsområdet för att 
säkerställa att bullervärden inte 

överskrids. En separat 
bullerutredning för detta har 
tagits fram. 

X    
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Transport av farligt 
gods 

Arningevägen är sekundär 
transportled för farligt gods.  

 De områden som ligger inom 
riskavstånd uppförs med de 
riskreducerande åtgärder som 

rekommenderas av riskutredning.  

X    

NATURRESURSER OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Jordbruk Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

Skogsbruk Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

Bebyggelse Inom planområdet finns ingen 
bebyggelse. I anslutning till 
planområdet finns bostäder samt 

verksamheter 

 Området kommer att bebyggas 
med bostäder samt i viss 
centrumverksamhet och 

kommunal service såsom och 
skola/förskola. Kopplingar till 
befintlig bebyggelse utanför 

planområdet kommer säkerställas 
genom gång- och cykelvägar 

  X  

Vattenförsörjning Planområdet är idag obebyggt och 
någon vattenförsörjning är därför 

inte aktuell 

 Planområdet kommer att anslutas 
till kommunal VA. 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Energi Planområdet är idag obebyggt och 
någon energiförsörjning eller 
förbrukning är därför inte aktuell 

 Planområdet kommer att behöva 
energiförsörjas, möjlighet till 
lokalproduktion av energi 

möjliggörs i detaljplanen genom 
exempelvis solceller på tak. Flera 
byggnader ska uppföras enligt 
miljöstandard för att minska 
energibehovet. 

 X   

Värme Planområdet är idag obebyggt och 

något värmebehov är därför inte 
aktuellt 

 Planområdet kommer att behöva 

värme. Ett ökat värmebehov 
uppstår därför lokalt. Flera 

byggnader ska uppföras enligt 
miljöstandard för att minska 
uppvärmningsbehovet. 

 X   

Avfall Planområdet är idag obebyggt och 
något avfall genereras därför inte  

 Avfall kommer att genereras 
under både utbyggnads- men 
också senare i boendefas i 
området.  

 X   

Byggmaterial Planområdet är idag obebyggt och 

någon förbrukning eller behov av 
byggmaterial är därför inte aktuellt 

 Behov av byggmaterial kommer 

att öka inom området till följd av 
exploateringen och 
genomförandet av planen. 

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

KLIMAT 

Klimatpåverkan 

(energi, utsläpp) 

   X    

Klimatanpassning    X    

Översvämningar   Kommunens översiktliga 

kartering av översvämningsrisk 
noterar ingen särskild risk för 
planområdet, platsbesök inom 
ramen för den geotekniska 

utredningen har inte träffat på 
några avvikelser från kommunens 
kartläggning.  

 

Planen utnyttjar befintligt 
lågpunkter för fördröjning och 

rening av dagvatten.  

 X   

Lokalklimat     X   



VALLENTUNA KOMMUN  SID 16/17 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Ljus och skugga       X 

Vind       X 

BULLER 

Miljökvalitetsnorm   Planområdet omfattas inte av 
miljökvalitetsnormer för buller.  

    

Trafikbuller Arningevägen  Enligt trafikbullerutredning 
kommer vissa byggnader utsättas 
för bullernivåer över 55 dBA och 
enstaka byggnader för över 60 
dBA. Bebyggelsen ska dock 

planeras så att tyst och/eller 
ljuddämpad sida säkras med 

planbestämmelser och det går 
inom ramen för behovet att 
bygga bostäder i kommunen att 
motivera avsteg från boverkets 
riktlinjer.  

 X   
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Aspekt Nuläge  
(platsens särdrag, värden och 
känslighet) 

Planen  
(planens karaktäristiska 
egenskaper) 

Påverkan  
(påverkanstyp och 
omfattning) 

Påverkans-
grad 

0 = ingen 

1 = till viss del 
2 = betydande 
X = osäker 

     0 1 2 X 

Flygbuller Detaljplaneområdet är utanför 
Arlandas influensområde för 
flygbuller 

 Detaljplaneområdet är utanför 
Arlandas influensområde för 
flygbuller 

X    

Industribuller Okvista verksamhetsbuller  Enligt industribullerutredning är 

planerad bebyggelse uppfyller 
Naturvårdsverkets nivåer för Zon 
A vilket innebär att bostäder bör 
accepteras på platsen.  

 X   

Vibrationer Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

 Finns inte i eller i anslutning till 
planområdet 

X    

*) Förkortningar: ARO = avrinningsområde, MB = miljöbalken, MKN = miljökvalitetsnorm, N2000 = Natura 2000, RI = riksintresse 


