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SAMMANFATTNING 

Sammanfattande bedömning av genomförda utredningar, med bilagor belyser miljökonsekvenser vid 

genomförandet av detaljplanen för fastigheterna Bällsta 2:158 och föreslår åtgärder för att förebygga eller 

minimera eventuella negativa miljökonsekvenser. Syftet med planen är att pröva möjligheten att bygga 37 

stycken lägenheter i flerbostadshus om 3-4 våningar. 

Planområdet utgörs idag av öppen ängsmark. Planområdets närhet till befintlig infrastruktur i form av 

vägar och kollektiva färdmedel är positiv ur miljösynpunkt, tillgänglighet och attraktivitet. Områdets 

befintliga karaktär kommer endast obetydligt att påverkas av det föreslagna projektet.   

Efter vidtagande av reningsåtgärder för dagvattnet, ges förutsättningar för förbättrad vattenkvalitet i 

Vallentunasjön. 

Utbyggnadsalternativet är positivt från risksynpunkt då planen uppfyller riktlinjer för säkerhetsavstånd till 

infrastruktur samt att oskyddade trafikanter får ökad säkerhet och trygghet då vägens förlängning är 

utformad med en gång- och cykelbana. 

Planförslaget bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids. En 

miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska tas fram om detaljplanens 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket inte har påvisats av utförda 

utredningar.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Denna bedömning av genomförda miljöutredningar kan ligga som underlag till detaljplanehandlingar 

för fastigheten Bällsta 2:158. 

Fastighetsägaren till Bällsta 2:158, Sambostäder AB, kom under hösten 2014 in med en begäran om 

planbesked för att få planlägga fastigheten för bostadsändamål. Ansökan innehöll ett förslag om ca 34 

stycken lägenheter i flerbostadshus om 2-4 våningar. 2015-01-08 meddelade Kommunstyrelsens 

näringslivs- och planutskott att kommunen hade för avsikt att inleda en planläggning av området. I 

förvaltningens bedömning påpekades att fastighetens läge intill Stockholmsvägen och närliggande 

bensinstation kan komma att påverka möjlig omfattning och utformning av planen med anledning av risk- 

och bullersituationen på platsen. Kommunen har därefter tagit fram en behovsbedömning som visar på 

att exploateringen kan eventuellt ha betydande miljöpåverkan.  Av dessa skäl har kommunen begärt att 

en MKB ska upprättas. Länsstyrelsen i Stockholms län har i ett utlåtande samtyckt behovet av en MKB för 

det tilltänkta planområdet med kommunens behovsbedömning som underlag.  

1.2 SYFTE 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga fastigheterna Bällsta 2:158 med 37 

lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar.  

Föreliggande sammanfattning av ska belysa de miljökonsekvenser som kan ge betydande miljöpåverkan 

vid genomförandet av detaljplanen samt föreslå åtgärder för att förebygga eller minimera eventuella 

negativa miljökonsekvenser. 

1.3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

Enligt bestämmelserna i kap 5, 18 § plan- och bygglagen samt kap6, 11 § miljöbalken ska en 

miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanens genomförande 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

1.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV GENOMFÖRDA UTREDNINGAR 

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Utförda miljöutredningar visar på att planförslaget inte medför en betydande 

miljöpåverkan.  Denna sammanfattande bedömning ersätter därför miljökonsekvensbeskrivningen och 

ska ses som en samlad bedömning av utförda miljöutredningar. Bedömningen tar hänsyn till nationella 

och kommunala miljömål.  

1.5 PLANBESKRIVNING 

LÄGE 

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Bällsta 2:158, Vallentuna kommun. Planområdet är beläget i 

hörnet av Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. På en högre nivå, söder om planområdet, ligger ett 

småhusområde. På andra sidan Gamla Karlbergsvägen ligger en bensinmack.  

KOMMUNIKATIONER 

Planområdet har kommunikationsmässigt ett mycket bra läge. I omedelbar närhet av planområdet finns 

busshållplatser. På promenadavstånd finns Bällsta station. 

PLANFÖRHÅLLANDEN 

Nuvarande detaljplan anger kontorsanvändning inom hela området. Användningen i den kommande 

detaljplanen skall enligt kommunalt beslut vara bostad.  
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PLANFÖRSLAG OCH GESTALTNINGSPRINCIPER 

Bebyggelsen är placerad så att en bullerskyddad innergård bildas och att lägenheterna får en tyst sida. 

Gården blir solig på grund av det södervända läget. De nedersta lägenheterna har lägenhetsträdgårdar och 

på den gemensamma delen av gården finns lekplats, planteringar och platser för samvaro. En riklig 

grönska ger trivsel och välmående. Gården är helt befriad från biltrafik, något som är viktigt inte minst för 

barn. 

På en angöringsgata på kvartersmark finns kantstensparkeringar. Mellan parkeringarna finns alléträd. 

Detta bidrar till luftkvalitet och att ett ombonat gaturum bildas mellan träd och hus. Denna gata är 

nödvändig eftersom utfart inte får ske på Stockholmsvägen. På hussidan finns en trottoar avskild med 

kantsten. Bilparkering sker även på en större yta i kvarterets södra ytterkant. Cykelparkeringar ligger så 

att de omgärdar gårdens södra del. 

Bebyggelsen ligger överst på en trappning som börjar på de omgivande gatornas nivå. Detta är 

betydelsefullt för säkerheten vad avser farligt gods och vätskor. Av denna anledning ligger entréerna till 

trapphusen på gårdssidan. Entréerna nås via mellanrum mellan huskropparna. 

Bebyggelsen är på tre och fyra våningar. En hushöjd på tre till fyra våningar är fördelaktig, eftersom 

lokalklimatet blir bra och ögonkontakt blir möjlig mellan människor i fönster och på gård. Byggnaderna 

ska byggas av trä, ett miljömässigt mycket fördelaktigt material. Fyravåningshusen ligger i huslängans 

ytterkanter. Skälen till detta är att husen markerar kvarterets ytterkanter och att utsikten för 

ovanliggande småhus inte försämras. 

Lägenheterna är dubbelsidiga och nås antingen via trapphus i byggnadernas mitt eller via korta 

loftgångar. Lägenheterna har två till tre rum och kök och det totala antalet lägenhet bedöms bli 37 

stycken. Sockelhöjden på gatusidan är så pass hög att insyn i lägenheterna försvåras. Delar av balkongerna 

är inglasade. 

Takhöjden på cykelparkeringarna och carportarna inverkar inte menligt på solinfall på gård och i 

lägenheter. Dessa tak är så kallade gröna tak, täckta med sedum.  

1.6 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Planområdet ligger söder om korsningen Gamla Karlbergsvägen/Stockholmsvägen och omfattar cirka 

3500 kvm. Påverkan till följd av detaljplanens genomförande bedöms i huvudsak beröra planområdet. 

Influensområdet, det område som påverkas direkt, sträcker sig utanför planområdet i riktning 

sydost och utgörs det befintliga villaområdet. Detta berörs av trafik, damm och buller under 

byggtiden samt visuell påverkan efter färdigställandet. Övriga angränsande områden på andra sidan 

Gamla Karlbergsvägen och Stockholmsvägen berörs av samma aspekter, dock i mindre omfattning. 

1.7 AVGRÄNSNING I SAK 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun har genomfört en Behovsbedömning – Underlag 

för betydande miljöpåverkan. I denna har bedömts utredningar som är behövligt för planprogrammet: 

 Dagvattenhanteringen inklusive översvämningshantering  

 Geo- och markmiljöteknik inklusive grundvattenförhållanden  

 Naturmiljön (groddjursinventering behövs)  

 Risk och säkerhet (närhet till bensinmack) 

 Trafikbuller  

Andra viktiga aspekter är enligt Samhällbyggnadsförvaltningen att ta fortsatt hänsyn i planen till:  

 Avfallshanteringen - tillskapandet av lämpliga ytor för avfallshantering och bortforsling av avfall.  

 Kulturmiljön – arkeologi och fornlämningar 

En Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte tagits fram eftersom ovannämnda miljöutredningar inte 
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påvisar en betydande miljöpåverkan.  

1.8 TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 

Miljöutredningar har genomförts parallellt med arbetet att ta fram detaljplanen. Utbyggnaden beräknas 

ske inom 1-3 år.  

1.9 GENOMFÖRDA UTREDNINGAR 

Inom ramen för detaljplanearbetet har nedanstående utredningar tagits fram, dessa utgjort underlag för 

den sammanfattande bedömningen: 

 Undersökning av groddjur i Bällsta, Ecocom, 2017-12-05 

 Dagvatten-PM, Bjerking, 2017-12-17, reviderad 2018-09-05 

 Översiktlig Geoteknisk utredning i detaljplaneskede, Bjerking, 2017-12-08  

 Miljöteknisk markundersökning, Bjerking 2018-04-05 

 Riskanalys i tidigt skede, Bjerking, 2016-04-19 

 Riskanalys, Brandskyddslaget, 2016-04-18 

 Trafikbullerutredning, Sweco, 2016-05-03 

1.10 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

ÖVERSIKTSPLAN 2020 

Den kommunövergripande översiktsplanen är en viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska 

utveckling med sikte på år 2040 med utgångspunkt från Vallentunas läge, mark och vattentillgångar samt 

den byggda miljön. 

En översiktsplan bygger på politiska ställningstaganden i frågor som utredningar, inventeringar, 

karteringar och utvecklingstendenser som är av betydelse för den framtida fysiska strukturen.  

RIKSINTRESSEN 

Något riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808) bedöms ej föreligga. 

1.11 BESKRIVNING AV ALLTERNATIV 

Under avsnitt två, Miljökonsekvenser, beskrivs i enstaka fall två alternativ, Utbyggnadsalternativ och 

Nollalternativ (någon alternativ utformning av föreliggande förslag har ej studerats). 

Utbyggnadsalternativ, en beskrivning av det föreslagna projektets miljökonsekvenser 

Nollalternativ, innebär att planförslaget inte genomförs och att ingen förändring sker avseende flora, 

fauna och av landskapsbild etc. jämfört med idag.  

 
Foto 1 Nedskräpning i anslutning till planområdet 
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1.11 LOKALISERING 

Det aktuella området ligger i korsningen av Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. 

Grannfastigheten, på andra sidan av Gamla Karlbergsvägen är en bensinstation. I sydost gränsar 

fastigheten till villaområde. 

 
Foto 2 Bällsta 2:158 och dess kringliggande område 

1.12  TIDIGARE VERKSAMHET 

Enligt länsstyrelsen har fastigheten troligtvis utgjorts av äng, åkermark eller utmark och inga 

bebyggelser har funnits på platsen.  Det kan ha förekommit odlingsverksamhet på platsen, men det är 

inte troligt att denna har förorenat marken utifrån slutsatser i tidigare markmiljötekniska 

undersökningar gjorda i närheten av fastigheten.  

2 MILJÖKONSEKVENSER 

Under detta avsnitt behandlas de ämnesområden som Vallentuna kommun har prioriterat. 

2.1 NATURMILJÖN 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet utgörs idag till största delen ängsmark och delvis slybevuxet träd med begränsade 

ekologiska värden. Området närmast Stockholmsvägen och Gamla Karlsbergsvägen är flack med några 

sanka partier. Ett dike finns längs Stockholmsvägen. Området dräneras genom dagvattenledning under 

Stockholmsvägen. Området är visuellt och ljudmässigt påverkat av de närliggande vägarna.  

LANDSKAP 

Planområdet gränsar till Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen. Det planerade bostadsområdet 

med 3-4 våningshöjder utgör en viktig karaktärsbyggnad på platsen. Byggnaderna ramar in 

bakomliggande villaområde och utgör en entré till Gamla Karlbergsvägen.  Den planerade 4-våninghuset 

intill Stockholmsvägen står på en nivå av 20,3 meter. 4-våningshuset intill Gamla Karlbergsvägen står på 

Bensinstation 

Bällsta 2:158 
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en nivå av 21 meter.  Det betyder att nytillkommande byggnader på 4 våningar kommer att vara högre än 

befintliga bostäder i intilliggande villaområde.  

2.2 GRODDJUR 

Konsultföretaget Ecocom har genomfört (2017-12-15) en desktop studie över förekomsten av groddjur i 

Bällsta, se bilaga. Enligt studien finns i Sverige 13 olika groddjursarter, varav 5 är rödlistade. Ingen av de 

rödlistade arterna har påträffats inom Vallentuna kommun. I Vallentuna finns 5 arter: vanlig groda, 

åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander samt större vattensalamander. Det konstateras att 

inom markområden kring Bällsta kan finnas förekomst av padda med stor sannolikhet med 

Vallentunasjön som lekvatten. Troligtvis används de kringliggande sumpskogarna öster och väster om 

Vallentunasjön som födosöks- och övervintringsmiljöer. Den västra stranden utpekas sannolikt vara det 

mest lämpliga habitatet för paddan. I studien konstateras sammanfattningsvis att den aktuella 

exploateringen inte nämnvärt påverkar groddjursfaunan i området. 

Eftersom det finns sanka partier i exploateringsområdet har i samband med upprättandet av 

sammanställningen två studier genomförts på plats. Dessa genomfördes under april månad respektive 

maj månad. En lämplig tidpunkt då grodorna efter vinterdvalan uppsöker lämplig lekplats (i första hand 

damm eller våtmark). Inte vid något av besöken kunde någon förekomst av grodor konstateras. Studien 

fokuserade på de sanka områden som finns i exploateringsområdet. I samband med inventering 

konstaterades att exploateringsområdet idag avvattnas genom en dagvattenledning/vägtrumma under 

Stockholmsvägen, belägen ca 50 m från korsningen Stockholmsvägen/Gamla Karlbergsvägen. De sanka 

partierna inom exploateringsområdet är därför mycket begränsade. Vid besök på platsen kunde endast 

enstaka vattensamlingar konstateras, utöver diket. 

 
Foto 3 Bilder från inventering av groddjur, samling av vatten 

UTBYGGNADSALLTERNATIVET 

Projektet innebär ingen väsentlig påverkan på naturmiljön. Exploateringen innebär att landskapsbilden 

kommer att förändras. Planerade byggnader kommer bli högre än bostäderna i det 

intilliggande/direktanslutande villaområdet. 

Planerad bebyggelse kommer att sammanlänka Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen med största 

hänsyn till områdets topografi. 

Någon förekomst av groddjur har ej konstaterats vid de två inventeringar som gjorts. 

NOLLALTERNATIV 

Nollalternativet innebär i princip ingen förändrad markanvändning av området. Fastigheten fortsätter av 

vara mindre väl underhållet och delvis skräpigt skogsparti med mycket sly och med få arter och 

begränsade biologiska värden. 

Foto 4 Vägtrumma under Stockholmsvägen 
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2.3 DAGVATTEN 

Vid jämförelse av belastning före och efter exploatering (inklusive reningsåtgärder) konstateras i bifogad 

dagvattenutredning att tillförseln av näringsämnen till recipienten minskar med ca 30 % vilket förbättrar 

möjligheten för recipienten Vallentunasjön att uppnå god ekologisk status. Även tillförseln av andra 

miljöstörande ämnen till recipienten minskar genom exploateringen. 

Bedömningen är att den planerade exploateringen inte kommer att bidra till att den kemiska statusen i  

övrigt försämras för dessa parametrar mot bakgrund av att exploateringen avser bostäder och att  

användning av dessa ämnen inte förekommer inom området. 

I syfte att uppnå rening och fördröjning föreslås att dagvatten från utbredningsområdet renas i grönytor, 

makadammagasin och växtbäddar innan det avleds till dagvattennätet. Makadammagasinets totala 

volym skall uppgå till 90 m3 och växbäddarnas area till 45 m2 

I syfte att minska risken för att skyfallsregn påverkar den tillkommande bebyggelsen kommer marken 

att höjdsätts så att tillrinnande vatten kan samlas i avskärande diken vilket skapar förutsättning för att 

vatten kan kontrollerat ledas vidare från området till vägdiket och vidare söderut där det ansluts till 

Kommunalt dagvattennät. I samband med projektering kommer marken att höjdsättas så att underkant 

bostäder ligger 300 mm över Stockholmsvägen. Tillrinnande regn från befintligt bostadsområde öster 

om planerad bebyggelse leds kontrollerat bort i avskärande dike. 

UTBYGGNADSALLTERNATIVET 

I och med reningen av dagvattnet ger utbyggnadsalternativet mindre utsläpp av näringsämnen och 

miljöstörande ämnen till recipienten. Fördröjningsmagasin ger säkerhet mot överbelastning i samband 

med stora nederbördsmängder.  

NOLLALTERNATIVET 

Den ekologiska statusen i recipienten är idag otillfredsställande med avseende på växtplankton och 

näringsämnespåverkan. Kommunen har som kvalitetsnorm att uppnå en god ekologisk status senast år 

2027.  

Nollalternativet innebär i princip ingen förändrad dagvattenförutsättning av området. Recipienten 

Vallentunasjön kommer att belastas av samma näringsämnen som idag från fastigheten, ingen 

förbättring kommer att ske vilket förvårar att en god ekologisk status uppnås av Vallentunasjön uppnås.  

2.4 GEOTEKNISK UTREDNING 

En geoteknisk utredning är genomförd av Bjerking 2018-04-06. Karteringen visar att fastare 

förhållanden förekommer i södra delen av planområdet. Fastjorden utgörs av friktionsjord i form av 

morän. I de västra delarna, ner mot Stockholmsvägen är marken lägre och flackare. Där utgörs jorden av 

kohesionsjordar, främst i form av lera. 

Grundläggning i områden med lera sker med hjälp av pålar, alternativt urgrävning av lösa  

jordar och återfyllning med friktionsjord om lerans mäktighet tillåter. 

Mer detaljerade undersökningar kommer att behövas i senare skede. Undersökningarna kommer att  

Ligga till grund för kommande projektering. 

Även markradonmätningar kommer att utföras som underlag för eventuella åtgärder.  

UTBYGGNADSALLTERNATIVET 

Utöver gjord geoteknisk utredning kommer kompletterande undersökningar genomföras för att 

fastställa omfattning av pålning och behovet av åtgärder kopplad till eventuell förekomst av radon. 

Sprängning av berg kommer förmodligen inte att ske inom planområdet.  
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NOLLALTERNATIVET 
Nollalternativet innebär i princip ingen förändring av gällande markförhållanden. Marken utgörs till stor 

dela av tät kohesionsjord.  

2.5 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 

En förstudie med avseende på förorenad mark har gjorts för planområdet av Bjerking daterad 2017-12-

01 och reviderad 2018-04-05. I förstudien konstateras att inga verksamheter som kan förorsaka 

förorenad mark har drivits på planområdet. Endast uppgifter om åkerbruk och skogsmark har 

framkommit inom det aktuella området.  

2.6 RISKANALYS FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN 

Bjerking har tagit fram en riskanalys för anläggningsarbeten där nedanstående frågor utreds/arbetas 

fram: 

 Arbete på väg 
 Schaktning 
 Sprängning 
 Inventering av byggnader och anläggningar 
 Befintliga ledningar 
 Vibrationskänslig utrustning och verksamhet 

Ovanstående risker ska enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter behandlas i arbetsmiljöplanen för 

Projektet. Arbetsmiljöplanen kommer att upprättas så tidigt som möjligt av projektets BAS-P.   

2.7 RISKANALYS AVSEENDE BENSINSTATION 

I Brandskyddsbolagets riskanalys framgår att planområdet är beläget som närmast ca 40 meter ifrån en 

befintlig bensinstation. Avståndet understiger det skyddsavstånd som rekommenderas av länsstyrelsen 

vilket motiverar den genomförda riskanalysen.  

Syftet med riskanalysen var att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera 

vilka risker som människor inom det aktuella planområdet kan komma att utsättas för samt i 

förekommande fall föreslå hur risker kan hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Då inga järnvägar eller vägar som är klassade som transportled för farligt gods finns i anslutning till 

området är det endast bensinstationen Statoil (idag Cirkel K) som identifierats som riskkälla med 

potential att påverka det aktuella planområdet. Antalet transporter till stationen anses vara väldigt få.  

Den genomförda analysen visar att ett scenarion kopplade till brand på bensinstationen är relevant att 

utreda grundligare. Utredningen visar på att en sådan brand på bensinstationen medför att infallande 

strålningsnivåer mot planområdet hamnar lägre än den kritiska gränsen på 15 kW/m, som använts som 

lägsta värde då risk föreligger för brandspridning. Risknivån bedöms därmed vara acceptabel för den 

tänkta planförändringen med avseende på transporter av farligt gods och närhet till bensinstationen. Då 

bostäderna planeras nära Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen föreslås dock nedanstående 

riskreducerande åtgärder för att hantera konsekvenserna av en olycka vid transporter. Åtgärderna 

bedöms rimliga då de är enkla att genomföra och innebär liten påverkan på utformningen av området. 

Brandskyddsbolaget skriver att åtgärderna endast utgör ett förslag och det är upp till 

kommunen/projektet att ta beslut om dessa: 

 Utrymningsmöjligheter ska finnas bort från vägen (uppfylls med gällande planförslag)  
 Friskluftsintag ska riktas bort från vägarna (löses i projekteringen av husen)  
 Befintliga diken utmed Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen bör behållas för att förhindra 

att ett läckage av brandfarlig vara rinner in mot den nya bebyggelsen. Ny körväg in till området bör 
utföras så att ett läckage inte riskerar att rinna mot husen via körbanan. 
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2.8 TRAFIKBULLER 

En bullerutredning har tagits fram av Sweco daterad 2016-05-03 eftersom planområdet påverkas av 

buller från närliggande väg- och spårbunden trafik. Utredningen prövar möjligheten att bygga bostäder 

inom planområdet.  

Utredningen visar att den främsta bullerkällan som påverkar planområdet är trafik från Stockholmsvägen. 

Roslagsbanan i öster har en liten påverkan på ljudnivåerna i området eftersom banan ligger på långt 

avstånd. Riksdagen har fastställt följande riktvärden för bostäder vid nybyggnation av bostadsbebyggelse 

eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads 

fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 m2 ligger den nya nivån på 65 dBA istället för det 

tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 m2 höjs riktvärdet till 60 dBA ekvivalent ljudnivå mot det 

tidigare 55 dBA.  

Utredningen visar på att stora delar av fasaderna mot Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen får 

ekvivalenta ljudnivåer på mellan 55-60 dBA, vilket är under riktvärdet idag på 60 dBA för bostäder större 

än 35 m2. Även delar av gavlarna på huskropparna närmast Stockholmsvägen får ekvivalenta ljudnivåer 

närmare 60 dBA. I övrigt har fasaderna ekvivalenta ljudnivåer under gällande riktvärde. Lägenheter i 

huskroppar med fasad mot endera Stockholmsvägen eller Gamla Karlbergsvägen bör utformas så att de 

har tillgång till en ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsutrymmen. Samtliga fasader mot 

innergården uppfyller kriterierna för ljuddämpad sida. Det kommer att vara möjligt att anlägga uteplatser 

i anslutning till samtliga hus som uppfyller gällande riktvärden.  

 
Med ovanstående värden som utgångspunkt bedöms inte buller som ett hinder för den planerade 
bebyggelsen under förutsättningen att buller beaktas vid utformning av kvarter och lägenhetsutformning. 

2.9 AVFALLSHANTERING 

Inom planområdet markeras en yta för avfallshantering i direktkoppling till Gamla Karlbergsvägen för 

hantering av hushållsavfall. Utrymmet kommer att vara väderskyddad under tak och byggas ihop med 

carportsparkering. Längsta avstånd från bostadsentré till utpekade ytan är 60 meter.  

Sambostäder skriver i sin avfallsplan att: 

Genom att minska avfallet på lokal nivå minskas den globala klimatpåverkan. En modern avfallshantering 

måste utgå från människans behov. Den ska vara anpassad till både den som lämnar och hämtar avfallet.  

Sambostäder strävar efter att: 

 Ha komplett källsorteringsutrustning i lägenheter med skyltar och beskrivning för vad som ingår i 
de olika fraktionerna. 

 Lättillgängligt utrymme för hushållsavfall, matavfall och förpackningsåtervinning.  

2.10 KULTURMILJÖ 

Kommunens antikvarie som utrett planområdet har i dialog med länsstyrelsen kommit fram till att det 

aktuella planområdet som utgör en mindre markområde troligen inte har varit bebyggd tidigare. Inga 

fornlämningar finns heller i anslutning till området. Inga ytterligare fördjupade studier har gjords utifrån 

framkommen information.  
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3 MÅL OCH RIKTLINJER 

På nationell nivå har Riksdagen beslutat om 16 miljömål. Vallentuna kommun har tagit fram miljömål och 

miljöpolicy för en hållbar utveckling. Målet med dessa är att alla kommuninvånare ska ha ett gott liv 

samtidigt som kommun ser till att även kommande generationer ges den möjligheten. 

3.1 AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL 

NATIONELLA MÅL 

Tabellen nedan utvärderar om planförslaget bidrar till att uppfylla de 16 nationella miljökvalitetsmålen. 

Mål: Planförslaget är i linje med målet: 

Begränsad klimatpåverkan Träbyggnader 

Frisk luft  

Bara naturlig försurning  

Giftfri miljö  

Skyddande ozonskikt  

Säker strålmiljö  

Ingen övergödning  

Levande sjöar och vattendrag Rening av dagvattnet, näringsämnen minskas med 30 %. 

Grundvatten och god kvalité Byggnaderna hamnar över grundvattennivån. LOD tillämpas. 

Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

 

Myllrande våtmark  

Levande skogar  

Ett rikt odlingslandskap  

Storslagen fjällmiljö  

God bebyggd miljö  

Ett rikt växt- och djurliv På planområdet syns sly till och inga groddjur har påträffats. 

Kompensationsåtgärder kan tillämpas vid behov. 

En grön ruta motsvarar att planförslaget är i linje med målet. En gul ruta innebär att det i nuläget inte går 

att bedöma om planförslaget är i linje med målet. Röd ruta innebär att planförslaget strider med målet.  

KOMMUNALA MÅL 

Tabellen nedan utvärderar om planförslaget är i linje med Vallentuna kommuns miljömål och policy för en 

hållbar utveckling.  

Ämnen: Mål: Planförslaget är i 
linje med målet: 

Miljömål Klimatpåverkan ska minska Ja (sannolikt) 

 Miljöanpassade inköp ska öka Ja (sannolikt) 

 Osorterat avfall och farlig kemikalier ska 

minska. 

Ja (sannolikt) 

Miljöpolicy Spara på energi och använda förnybar energi Ja (sannolikt) 



13  

 Återanvända och återvinna det vi använder Ja (sannolikt) 

 Ställa höga miljökrav vid all upphandling Ja (sannolikt) 

 Grunda all samhällsplanering på miljö- och 

hållbarhetsaspekter, så att marken, vattnet 

och den fysiska miljön används på ett 

resurssnålt och hållbart sätt. 

Ja (sannolikt) 

4 SAMLAD BEDÖMNINIG 

Tabell 1: Tabellen nedan visar en sammanställning av miljöutredningar från utbyggnadsalternativet och nollalternativet. Röd – Betydande 
negativa konsekvenser. Gul – Måttliga eller acceptabla konsekvenser. Grön – Små, inga eller positiva konsekvenser.  

Aspekt Konsekvens 
utbyggnadsalternativ 

Konsekvens nollalternativ 

Naturmiljön Måttlig konsekvens. Planförslaget bidrar till 

en förändring.  

Liten konsekvens 

Groddjur Liten konsekvens Liten konsekvens 

Dagvatten Liten konsekvens, näringsämnen till 

recipienten minskar med 30 %. Även 

tillförseln av andra miljöstörande ämnen 

minskas till recipienten. 

Måttlig konsekvens, mängden näringsämnen 

som tillförs till recipienten idag bör minskas 

enligt kommunens kvalitetsnorm för 

Vallentunasjön 20127. 

Geoteknisk utredning Måttlig konsekvens. Ingrepp behöver göras 

för att förstärka marken idag eftersom den 

till stor del består av kohesionsjord.  

Liten konsekvens 

Miljöteknisk 

markundersökning 

Liten konsekvens Liten konsekvens 

Risk för 

anläggningsarbeten 

Liten konsekvens. Entreprenaden kommer 

att innebära vissa störningar för boende och 

mer trafik under byggtiden.  

Liten konsekvens 

Risk avseende 

bensinstation 

Ingen konsekvens. Utredningar visar inte på 

några risker men försiktighetsåtgärder bör 

ändå antas där det är möjligt.  

Liten konsekvens 

Trafikbuller Liten konsekvens. Planförslaget bidrar till 

att sänka bullernivån för villabebyggelsen 

ovan planområdet.  

Måttlig konsekvens. Villabebyggelsen ovanför 

planområdet är idag utsatt för trafikbuller.  

Avfallshantering Måttlig påverkan. Avståndet till 

hushållsavfall från bostadsentrén är som 

längst 60 m.   

Ingen konsekvens 

Kulturmiljö Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan på naturmiljön. En viss påverkan blir det av 

planen men den uppvägs och skuggas av den långsiktiga positiva effekten som den har för att minska 

utsläppen av näringsämnen till recipienten Vallentuna sjön.  

 

 


