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Behovsbedömning –  
Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan  

Tillhörande detaljplan för Lindholmen – Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13 m.fl 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 

Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av bostäder (radhus, parhus och friliggande småhus) i norra delen av Lindholmen. 

Områdesbeskrivning 

Området ligger i norra delen av Lindholmen och omfattar fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108 och 1:109 samt delar fastigheterna av Slumsta 1:31, Slumsta 1:3 

och Slumsta 1:38. Slumsta 1:31 ägs av kommunen. Planområdet gränsar till Lindholmsvägen i väster, Orkesta idrottsplats i norr, ett mindre skogsparti i 

öster samt villabebyggelse i söder. Planområdet omfattar totalt cirka 1,2 hektar. 

Fastigheten Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark. Övriga delar av planområdet består av öppna gräsytor och blandad vegetation, främst lövskog med inslag av 

barrträd, samt sly. Inom planområdet finns en enkel grusbelagd infartsväg som leder fram till bostadsfastigheten.   

Roslagsbanan passerar ca 300 meter öster om planområdet och stationen i Lindholmen ligger ca 800 meter söder om planområdet. Lindholmsvägen 

trafikeras med buss. Närmste hållplats ligger ca 350 meter söder om planområdet. 

Service med två förskolor och skola (Gustav Vasaskolan, F-6) samt affär ligger ca 100-200 meter sydväst om planområdet. Orkesta idrottsplats ligger i 

direkt anslutning till planområdet.  
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Figur 1. Planområdets avgränsning (röd streckad linje)  

Planens intentioner och utformning 

Syftet med planen är att pröva möjligheten till en utbyggnad av bostäder i norra delen av Lindholmen med närhet till service, kollektivtrafik och natur. 

Planen innebär att småhus, radhus, parhus och friliggande, kan uppföras i den västra delen av planområdet. Den tillkommande bebyggelsen ska angöras via 

den befintliga infarten till Orkesta idrottsplats, men i form av kommunal gata.  

Syftet är även att möjliggöra för en komplettering av gång- och cykelvägen längs med Lindholmsvägen.  
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Ställningstagande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun bedömer att detaljplanens genomförande inte antas innebära en betydande miljöpåverkan, och att 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för denna detaljplan. Bedömningen grundas på följande: 

 Det finns ingen värdefull jordbruksmark inom planområdet. 

 Det finns inga kända föroreningar i området. 

 Trafikbullersituationen är inte särskilt komplicerad. 

 Det finns inga särskilt skyddade området inom planområdet. 

 Planområdet är litet men dagvattnet behöver hanteras inom planområdet. Dagvattenfrågan behöver utredas i detalj efter samråd.   

Följande miljöaspekter behöver dock tas extra hänsyn till i den fortsatta planeringen: 

 Bullersituationen behöver studeras närmare och eventuella åtgärder krävs för att skapa en god boendemiljö. Bullerutredningen behöver 

uppdateras. 

 Dagvattensituationen behöver studeras vidare. För att säkerställa att dagvattnet hanteras inom planområdet behöver en dagvattenutredning tas 

fram i granskningsskedet. Detta för att visa på utformning av dagvattensystemet, höjdsättning av tomterna samt i vilket punkt dagvattnet går ut 

från planområdet. 

 Kulturmiljö. Antikvarisk kompetens behöver kontinuerligt medverka i utformningen för att säkerställa att påverkan blir minimal. 

 Grundvattensituationen behöver klarläggas.  

 

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 Planområdets östra del utgörs av en 
bostadsfastighet med befintligt 

- Anmälan om anläggande av     
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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 

enl. MB bostadshus, en fastighet med 
enstaka enklare byggnader samt en 
obebyggd fastighet. En stor del av 

området utgörs av öppna gräsytor 
med sly och blandad vegetation.  

Planområdets västra del utgörs av 
befintlig gångstig och området kring 
stigens båda sidor.  

dagvattenanläggning krävs.  

Eftersom Lindholmsvägen är 
statlig väg kan ändrad utfart 

innebära att ansökan om ändrad 
utfart behöver sökas. 

Det krävs tillstånd från 
länsstyrelsen för att får placera 
byggnader inom byggnadsfritt 
avstånd om 12 meter från 

Lindholmsvägen.  
 
Utöver det krävs ingen anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken. 

Riksintressen (RI) Inget riksintresse inom 
planområdet. 

- Inget riksintresse påverkas. X    

LUFT 

Miljökvalitetsnorm Gränsvärdena för PM10 och 

kvävedioxid (NO2) enligt gällande 
MKN överskrids inte i kommunen 
eller i planområdet idag. 

- Detaljplanens påverkan på MKN 

luft bedöms som försumbar. 

X    

Luftkvalitet Slumsta 1:13 utgörs av tomtmark 
med befintligt bostadshus. Övriga 
delar består av öppna gräsytor och 

- Detaljplanens påverkan bedöms 
som försumbar då trafiken inte 
särskilt väntas öka. Byggnaderna 

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 

blandad vegetation, främst lövskog 
med inslag av barrträd, samt sly.  

 

blir inte fler än två våningar men 
placeras relativt nära 
Lindholmsvägen vilket minskar 

påverkan. 

VATTEN 

Miljökvalitetsnorm Planområdet ligger inte inom 
Roslagsvattens verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. 

En fastighet/villa med trädgård 

ligger inom platsen idag. 

Planen ligger inom Åkerströmmen-
Husaåns avrinningsområde (med 
måttlig ekologisk status, och 
kvalitetskrav att uppnå god 
ekologisk status till 2027). Kemisk 
status uppnår ej god (pga 

kvicksilver), men är god utan 
överallt överskridande ämnen. 

Husaån har problem med 
övergödning och morfologiska 
förändringar. 

Planområdet ska anslutas till det 
allmänna VA-nätet (vatten och 
spillvatten). 

Tillkommande byggnader och 

CG-väg innebär att andelen 
hårdgjord yta ökar och därmed 
också mängden dagvatten. 

Liten påverkan på 
vattenförekomsten Husaån om 
inte dagvattenlösningar kan 

säkerställa rening/fördröjning.  

För att säkerställa 

att dagvattnet hanteras inom 

planområdet behöver en 

dagvattenutredning tas fram i 

granskningsskedet. Detta för att 

visa på utformning av 

dagvattensystemet (kvantitet, 

rening, avrinningsfaktor och 

återkomsttid), höjdsättning av 

tomterna samt i vilket punkt 

dagvattnet går ut från 

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 

Se också dagvatten. 

Vattenskyddsområden Planområdet ligger inte inom 
vattenskyddsområde. 

- Påverkar inget 
vattenskyddsområde. 

X    

Strandskydd Planområdet ligger inte inom 

strandskyddsområde. 

- Påverkar inget 

strandskyddsområde direkt. 

X    

Dagvatten Planområdet har liten andel 
hårdgjorda ytor. 

En stor del av planområdet 
kommer att bebyggas och ny 
gång- och cykelväg kommer att 
anläggas.  

I och med att planområdet blir 

hårdgjort i större utsträckning än 

idag kommer flödena öka från 

området. Planområdet ska inte 

anslutas till det allmänna 

dagvattennätet. För att säkerställa 

att dagvattnet hanteras inom 

planområdet behöver en 

dagvattenutredning tas fram i 

granskningsskedet. Detta för att 

visa på utformning av 

dagvattensystemet (kvantitet, 

rening, avrinningsfaktor och 

återkomsttid), höjdsättning av 

tomterna samt i vilket punkt 

 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 

dagvattnet går ut från 

planområdet.  

Se också Miljökvalitetsnorm.  

Ytvatten Inom planområdet finns inget 
ytvatten eller vattenspegel. 

- Ingen direkt påverkan på ytvatten 
inom planområdet men påverka 
kan ske på vattendraget mellan 

Lillån och Stolp Ekebysjön och då 
indirekt påverkan på 

vattenförekomsten Husaån. 
Dagvattenutredningen ska 
säkerställa att ingen påverkan 
sker. 

 X   

Grundvatten Exakt grundvattensituation är inte 
klarlagd. 

- Påverkansgraden är osäker 
eftersom grundvattensituationen 

inte är klarlagd. 

   X 

MARK 

Geologiska 
förhållanden  / 
markstabilitet 

Merparten av området består av 
berg och resten av postglacial 
grovlera.  

Enligt kommunens kartverktyg finns 

risk för skred inom planområdet. 

- Utifrån den skredriskbedömning 
(okulär besiktning av mark- och 
jordförhållanden) som genomförts 
av GeoMind KB finns ingen risk för 

skred. Byggnader kan 
grundläggas utan särskilda 

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 

En skredriskbedömning (okulär 
besiktning av mark- och 
jordförhållanden) har dock 

genomförts. 

förstärkningsåtgärder förutom att 
förekomst av siltig jord ska 
beaktas samt att kraftigt 

sidolutande berg kan medföra 
behov av plansprängning. 
Mängden lera i marken är mindre 
än vad SGUs översiktliga karta 
visar vilket också innebär att 
skredrisken är lägre än den 

översiktliga skredriskbedömning 

som finns för kommunen. Vid 
projektering av allmän gata 
bedöms de geologiska 
förutsättningarna ytterligare. 

Radon Radonmätning finns från 
fastigheten Slumsta 1:13. Denna 
mätning visade på 60bq årsmedel, 

vilket är inom de accepterade 
värdena (mellan 0-200 bq) 

- Radon kan finnas trots 
närliggande acceptabla värden 
och det bör säkerställas i 

genomförandeskede.  

X    

Markföroreningar Inga kända markföroreningar. - Inga kända markföroreningar.    X 

Topografi  Marknivån varierar från ca +30,0 
meter i söder till ca +20,0 meter i 
norr. Det brantaste förekommande 

I områdets norra del behöver 
topografin ändras.  

För att exploatera de norra 
delarna krävs att topografin 
ändras. 

 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 

terrängpartiet återfinns i den norra 
delen av Slumsta 1:109 i riktning 
ner mot Idrottsplatsen. 

NATURMILJÖ 

Natura 2000-område Inget Natura 2000-område i 
närheten av planområdet. 

- Inget Natura 2000-område 
påverkas. 

X    

Naturreservat Inget naturreservat inom eller i 
närheten av planområdet. 

- Inget naturreservat påverkas. X    

Arter (fridlysta eller 
rödlistade) 

Inga fridlysta eller rödlistade arter 
inom planområdet. 

- Påverkas inte X    

Djurskyddsområde Inget djurskyddsområde inom 
planområdet. 

- Påverkas inte X    

Värdefull naturmiljö Ingen värdefull naturmiljö inom 

planområdet. 

- Påverkas inte X    

Djurliv (biologisk 
mångfald) 

Inget värdefullt djurliv finns inom 
planområdet. 

- Mark bestående av gräs, sly och 
träd bebyggs. Andelen hårdgjord 
yta ökar vilket därmed kan 
påverka djurlivet och den 
biologiska mångfalden inom 

 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. 

Växtliv (biologisk 
mångfald) 

Inget värdefullt växtliv finns inom 
planområdet. 

- Mark bestående av gräs, sly och 
träd bebyggs. Andelen hårdgjord 

yta ökar vilket därmed kan 
påverka växtlivet och den 
biologiska mångfalden inom 
området. 

 X   

Spridningskorridorer 
för växt- och djurliv 

Planområdet ligger i närheten av en 
grön koppling norr om Lindholmen 
(utpekad i FÖP Norra Vallentuna 

och Lindholmen).  

- Ingen tydlig påverkan på 
spridningskorridoren. Därav är det 
inte helt säkerställt att ingen 

påverkan sker. Planen innebär 
troligtvis viss påverkan på 
spridningen eftersom en i 
huvudsak oexploaterad yta 
exploateras. 

 X   

Naturminnen Inga kända naturminnen inom eller 
i närheten av planområdet. 

- Påverkas inte. X    

Biotopskyddsområden 
och nyckelbiotoper 

Inga biotopskyddsområden eller 
nyckelbiotoper inom eller i närheten 

av planområdet. 

Vattendraget mellan Lillsjön och 

Planområdet ligger utanför 
biotopskyddat område.  

Det biotopskyddade området 
påverkas inte om dagvatten renas 

innan det släpps till vattendraget. 

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 

Stolp Ekebysjön är biotopskyddat. 

REKREATION 

Rekreation (t.ex. 
tysta områden) 

Inga naturreservat eller s.k. tysta 
områden finns i närheten av 
planområdet. 

Inom planområdets västra del finns 

en gångstig/motionsslinga.  

För att möjliggöra den nya 
cykelvägen längs med 
Lindholmsvägen krävs att delar 
av befintlig 

gångstig/motionsslinga flyttas.  

Detaljplanens genomförande 
bedöms inte påverka några 
rekreationsområden negativt. 

X    

Friluftsliv Planområdet har inga specifika 
värden för friluftslivet. 

- Detaljplanens genomförande 
bedöms inte påverka möjligheten 

till friluftsliv. 

X    

Allergener (t.ex. 
hästallergen) 

Inga kända områden med 
allergener finns i närheten av 
planområdet. 

- Påverkas inte. X    

KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriskt 
värdefull miljö 

Området är utpekat med mycket 
höga kulturhistoriska kvaliteter i 
Vallentunas kulturmiljöprogram, se 

Orkesta socken. Historisk 
gårdslägen finns i närheten av 

Detaljplanen ska säkerställa att 
den tillkommande bebyggelsen 
anpassas till befintlig bebyggelse 

och natur.  

Bedömningen är att planens 
genomförande inte kommer att 
medföra negativ påverkan på 

kulturhistorisk värdefull miljö. 

Antikvarisk kompetens bör finnas 

 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 

detaljplaneområdet.  med för att minimera den 
negativa påverkan av 
exploateringen. 

Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse 

Det finns ingen kulturhistorisk 

värdefull bebyggelse inom 
planområdet. 

- - X    

Forn- och 
kulturlämningar 

En mindre del av Slumsta 1:109 
ligger inom ett fornlämnings-

område, RAÄ-nummer Orkesta 
106:1 (gravfält). På Slumsta 1:108 
finns en fornlämningsliknande 
lämning. Antikvarisk bedömning: 

Övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-
nr Orkesta 105:1. En arkeologisk 
utredning etapp 2 samt 
avgränsande utredning av RAÄ-nr 
Orkesta 58:1 och 106:1 har 
genomförts.  

- Länsstyrelsen bedömer att inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder 

krävs och att det för större delen 
av planområdet inte finns några 
hinder ur fornlämningssynpunkt 
för den planerade exploateringen. 

Området närmast gravfältet RAÄ-
nummer Orkesta 106:1 är att 
betrakta som fornlämnings-
område och det bör inte ingå i 
tomtmark utan bör avsättas till 
naturmark. Kommunen bedömer 

dock att området kan planläggas 

med användningen B. Området 
säkerställs genom s.k. prickmark; 
Marken får inte förses med 
byggnad. Bedömningen är att 
planens genomförande inte 
kommer att påverka det 

intilliggande fornlämningsområde 

 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 

negativt (då planen bl.a. har 
prickad mark i detta område). 

LANDSKAPS- OCH STADSBILD 

Landskapsbildskydd Inget landskapsbildskyddsområde 
inom eller i närheten av 
planområdet. 

- Ingen påverkan. X    

Landskapselement 
(värden, struktur, 
utblickar, 
landmärken, 

historiska samband) 

Det finns inga landskapselement på 
platsen idag. 

- Ingen påverkan.     

RISK OCH SÄKERHET 

Verksamheter som 
kräver skyddsav-
stånd till bostäder 

(rekommenderat 
skyddsavstånd) 

Inom planområdet finns endast ett 
bostadshus. 

- Inga verksamheter som kräver 
skyddsavstånd finns inom eller i 
närheten av planområdet. 

X    

Transport av farligt 

gods 

Rekommenderad primär eller 

sekundär väg för farligt gods berörs 
inte. 

- Planområdet påverkas inte av 

transporter med farligt gods. 

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 

NATURRESURSER OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Jordbruk Finns inget jordbruk inom 

planområdet idag. 

- Påverkas inte X    

Skogsbruk Finns inget skogsbruk inom 
planområdet idag. 

- Påverkas inte X    

Bebyggelse Finns ett bostadshus samt ett antal 
förrådsbyggnader inom 
planområdet. 

Befintlig bebyggelse på 
fastigheten Slumsta 1:13 ska 
bevaras. Övriga delar av 
planområdet ska bebyggas. 

Obebyggda ytor kommer att 
ersättas med bebyggelse.  

 X   

Vattenförsörjning Planområdet ligger inte inom 
Roslagsvattens verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. 

 

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad vattenförbrukning. 

Planområdet ansluts till 
verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten. Vattenåtgången 

blir något större än tidigare (dock 
tas detta vatten från 
Mälaren/görvelnverket och den 

lokala påverkan blir obefintlig). 

 X   

Energi Liten energiåtgång då det endast 
finns ett bostadshus i området. 

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad energiförbrukning. 

Energiåtgången blir något större i 
denna del av Lindholmen.  

Energieffektiva lösningar kan 

minska påverkan. 

 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 

Värme Det finns ingen fjärrvärme i 
området idag. 

Området ska inte ansluta till 
fjärrvärme. 

Energibehovet för värme ökar 
något.  

Andra energi- och värmeeffektiva 

lösningar kan minska påverkan. 

 X   

Avfall Begränsad mängd avfall från 
området idag.  

En utbyggnad av bostäder 
innebär ökad avfallshantering. 

Mängden avfall kommer att öka.  X   

Byggmaterial Till stor del oexploaterad mark samt 

en fastighet. 

Tillkommande byggnader och 

material ger ökad 
klimatpåverkan.  

Klimatpåverkan kan minskas vid 

kloka val av byggmaterial.  

 X   

KLIMAT 

Klimatpåverkan 

(energi, utsläpp) 

Liten klimatpåverkan från området 

idag då det endast finns ett 
bostadshus inom planområdet.  
 

- En ökad klimatpåverkan lokalt, 

försumbar i det stora hela men en 
viss påverkan finns alltid.  
 
Jämfört med innan planens 
genomförande blir klimatpåverkan 

givetvis större i och med att det 
innan endast funnits ett 

bostadshus på platsen. Finns stora 
möjligheter till miljövänliga 
alternativ i byggande, 
energieffektivisering samt i 
påverkan på hur boende väljer att 

 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 

transportera sig.  

Klimatanpassning Ingen klimatanpassning idag. Sluttande planområde. Höjdskillnaderna inom 
planområdet gör att 

översvämningsrisken efter ytlig 
avrinning bör beaktas i en 
dagvattenutredning med 
lågpunktskartering. Då höjderna i 

området förändras är det oklart 
var eventuella 

lågpunkter/instängda område 
uppstår. Frågan är därför mycket 
viktig att uppmärksamma i vidare 
planarbete.  

 X   

Översvämningar Liten risk för översvämning på 
västra sidan av Lindholmsvägen 
enligt LST lågpunktskartering (0,1-
0,29m). 

- Del av GC-vägen kan 
översvämmas vid skyfall. 
Höjdsättning kan minska risken. 
Dock är det oklart när 

höjdsättningen i området ändras 

om nuvarande lågpunkter får ta 
emot mer eller mindre flöden. 
Detta behöver utredas vidare i en 
dagvattenutredning (se även 
dagvatten och klimatanpassning).   

 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 

Lokalklimat I stort sett obebyggt. Endast ett 
bostadshus och mindre 
förrådsbyggnader. 

Planen möjliggör radhus, parhus 
eller friliggande småhus. Totalt 
ca 18 bostäder. 

Försumbar påverkan. Lite 
exploatering. 

X    

Ljus och skugga I stort sett obebyggt. Endast ett 

bostadshus och mindre 
förrådsbyggnader. 

Lägre bebyggelse. Småhus. Begränsad påverkan. X    

Vind Endast ett bostadshus inom 
planområdet. 

Lägre bebyggelse. Småhus. Ingen påverkan. X    

BULLER 

Miljökvalitetsnorm  - MKN för buller påverkas inte.  X   

Trafikbuller Buller från Lindholmsvägen. 
Bullerutredning på tidig skiss har 

tagits fram. 

- Två hus närmast Lindholmsvägen 
har ekvivalenta ljudnivåer över 60 

dBA för fasader som vetter mot 

vägen. Husen får en bullerdämpad 
sida med ekvivalenta ljudnivåer 
på 50 dBA eller lägre och 
maximala ljudnivåer på 70 dBA 
eller lägre (nattetid). Riktvärden 
för bostäder och för uteplatser 

klaras därmed om bostäderna 

 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 

görs genomgående närmast 
Lindholmsvägen. 
 
Eftersom planförslaget justerats 
behöver bullerutredningen 
uppdateras, men bedömningen är 

att det är möjligt att klara 
bullerkraven.  

Flygbuller Påverkas inte av influensområdet 
från Arlanda idag  

 

- - X    

Industribuller Påverkas inte av industribuller.  
 

- - X    

Vibrationer Planområdet påverkas inte av 
vibrationer idag. 

- Detaljplanen kommer inte 
medföra att vibrationerna ökar i 
området.  

X    

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


